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2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga ,,Alytaus parkai“ įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre 1998 m. vasario 20 d., reorganizavus Alytaus miesto parkų direkciją. Steigėja – Alytaus
miesto savivaldybės taryba.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Įstaigos veiklos tikslas yra Alytaus miesto parkų plėtra, jų prieţiūra bei populiarinimas.
Alytaus miesto parkų, miškų, ţeldynų bei juose esančių ţeldinių, infrastruktūros objektų
saugojimas, naudojimas, prieţiūra, restauravimas; parkų projektų rengimas bei įgyvendinimas;
miesto gėlynų įrengimas ir prieţiūra; vertingų gamtos, kraštovaizdţio, kultūros paveldo poţiūriais
kompleksų išsaugojimas. Įstaigos privalomas veiklos uţduotis nustato Alytaus miesto savivaldybės
taryba.
VšĮ ,,Alytaus parkai“ veikla – sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo;
miškininkystė ir medienos ruoša; atrakcionų ir teminių parkų; pastatų aptarnavimas ir
kraštovaizdţio tvarkymas; istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas; gėlių auginimas; kitų daugiamečių augalų auginimas; kita, įstatuose neįrašyta,
įstatymų nedraudţiama veikla.
Vidutinis sąraše esančių darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 33. Finansinių
metų pradţioje 15, pabaigoje – 13. Per metus įdarbintų darbuotojų skaičius – 75, atleistų – 77.

II. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS
1. Finansiniais metais įstaigos gautos tikslinio finansavimo lėšos (informacija pinigų
principu, litais) – 1 033 414 Lt:
1.1. Alytaus miesto savivaldybės biudţeto finansavimas Parkų plėtros programai vykdyti –
835 260 Lt.
1.2. Tikslinės lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti Parkų
plėtros programai vykdyti – 106 640 Lt.
1.3. Tikslinės lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti –
viešiesiems darbams vykdyti – 41 816 Lt.
1.4. Uţimtumo fondo finansavimas – 40 583 Lt.
1.5. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
finansavimas – 4 109 Lt.
1.6. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
(parama turtu) – 5006 Lt.
2. Ataskaitiniais metais uţdirbtos pajamos iš komercinės veiklos – 20 044 Lt.
III. ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS
Vienas iš miesto aplinkosaugos tikslų yra išsaugoti paveldėtą unikalią Alytaus miesto
gamtinę aplinką, kuriant ţalio, sveiko, šiuolaikiško miesto aplinką.
2008 m. viešoji įstaiga ,,Alytaus parkai“ dirbo įgyvendindama Alytaus parkų plėtros
programą bei dalyvavo įgyvendinant Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programą.
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ALYTAUS PARKŲ PLĖTROS PROGRAMA
Programos parengimo argumentai
Programa ilgalaikė. Atkuriamas, priţiūrimas, eksponuojamas unikalus Alytaus
kraštovaizdis, gamtos, kultūros paveldo vertybės, sudaromos sąlygos poilsiui, paţintiniam turizmui,
propaguojamos gamtosaugos ir kultūros paveldo apsaugos idėjos.
Programa įgyvendinama tiesiogiai priţiūrint Alytaus miesto parkus, miškus, rekreacines
teritorijas, gėlynus. Programa numato dviejų tikslų įgyvendinimą.
Pirmasis tikslas – kokybiškos ir švarios parkų aplinkos formavimas ir palaikymas.
Įgyvendinant šį programos tikslą, siekiama subalansuotos ir sveikos aplinkos Alytaus mieste.
Nuolat didinami įrengtų, tinkamų lankymui ir rekreacijai ţeldynų plotai. Vykdoma miesto parkų,
miško parkų, juose esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių, saugomų teritorijų, miesto gėlynų
apsauga bei prieţiūra. Organizuojama kraštovaizdţio paţinimo, apsaugos ir tvarkymo rekreacinė,
švietėjiška veikla.

1, 2 pav. Jaunimo parkas

3 pav. Gėlinės Laisvės Angelo aikštėje

4 pav. Gėlinės Rotušės aikštėje
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5 pav. Nauji Miesto sodo želdiniai

6 pav. Alytaus piliakalnis

Antrasis tikslas – Dailidės eţerėlio paplūdimio eksploatacija. Įgyvendinant šį programos
tikslą, siekiama sudaryti miesto gyventojams bei svečiams kuo palankesnes sąlygas ne tik gyventi,
bet ir ilsėtis mūsų mieste.

7 pav. Dailidės ežerėlio paplūdimys
Programos įgyvendinimą koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Komunalinio ūkio skyrius.
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ĮSTAIGOS PRIŢIŪRIMI PARKAI (307,08 ha)
(Plotai nustatyti detaliaisiais planais arba miesto bendruoju planu)
E
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Miesto sodas

Ţemės
naudojimo
tikslinė paskirtis
Kitos paskirties
ţemė, bendro
naudojimo
teritorija

Tikroji būklė

Plotas
ha

Įrengtas (rekonstrukcijos vyko 1997–1999, 2007 m.); paţintinio lankymo, ramaus poilsio.
Tai seniausias miesto parkas, įsteigtas 1930 m. natūraliame pušyne, jame nutiesus takelius,
pasodinus medţių alėjas, gyvatvores, įrengus fontaną, apšvietimą. Labiausiai garsėjo savo
roţynais. Iki šiol yra graţiausias, labiausiai mėgstamas Alytuje. Šiuo metu jame auga apie 48
vietinių bei introdukuotų medţių ir krūmų rūšys.
1999 m. įtrauktas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą (Urbanizuotų
vietovių sąrašą). Kultūros vertybės kodas U29.
2001 m. išsaugotas ir pritaikytas lankyti. Alytaus piliakalnis su senovės gyvenviete yra
svarbiausias Alytaus archeologinis kultūros paminklas. Paţintinio, mokomojo lankymo, ramaus
poilsio.
Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių
paskelbimo kultūros paminklais“ paskelbta įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių registrą data – 1996 12 23.

5,543

2.

Alytaus piliakalnis su
gyvenviete – A66KP:
piliakalnis,
vad.
Joninių kalnu, Švento
Jono kalnu, Vienuolyno
kalnu - A66K1P;
- gyvenvietė - A66K2P

LR
archeologijos
paminklas

3.

Alytaus,
Radţiūnų
piliakalnis
II
su
gyvenviete – A67KP:
- piliakalnis, vad. Pilaite
– A67K1P;
- gyvenvietė - A67K2P
Jaunimo parkas

LR
archeologijos
paminklas

2002 m. išsaugotas ir pritaikytas lankyti.
Alytaus (Radţiūnų) piliakalnis su senovės gyvenviete (A67KP) Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo
kultūros paminklais“ paskelbta įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių
registrą data – 1996 12 23.

16,1

Miškų ūkio
paskirties ţemė,
rekreaciniai
miškai

Įrengtas; ramaus poilsio, vaikų ţaidimų ir sporto, kultūrinių masinių renginių.
Įkurtas 1982 m. Dalį parko teritorijos (apie 14 ha) uţima pušų grupės, likusi apţeldinta
formuojant atviras ir pusiau atviras erdves; įrengti gėlynai, asfaltuoti takai, renginių
organizavimo aikštelė; pastatytos metalo plastiko skulptūros; įrengtos vaikų ţaidimo, mankštų,
riedučių aikštelės.

33,76

4.

5

5,6

5.

Kurorto parkas

6.

Likiškių parkas

7.

Ţuvėdrų kalvos parkas

8.

Gulbynės parkas

9.

Studentų skveras

10.

Putinų parkas

Miškų ūkio
paskirties ţemė,
rekreaciniai
miškai

Įrengtas; aktyvaus ir ramaus poilsio, vaikų ţaidimų ir sporto, kultūrinių masinių renginių.
Tai seniausias tradicijas turintis poilsio parkas Alytaus mieste. Pagal tvarkymo ir naudojimo
pobūdį, intensyvumą parko teritorijoje išsiskiria eilė zonų: rekreacinių medynų; masinių
susibūrimų – Dainų slėnis; sporto ir ţaidimų – stadionas, skulptūrų ir atrakcionų parkas, pliaţas
prie maţojo Dailidės eţerėlio.
Miškų ūkio
Dalinai įrengtas (pradėtas ţeldinti); ekstensyvaus rekreacinio naudojimo, nepritaikytoje lankyti,
paskirties ţemė, rekreacinės infrastruktūros neturinčioje aplinkoje.
rekreaciniai
Tai kalvoto išraiškingo reljefo teritorija su tolimų perspektyvų apţvalgos taškais kalvų
miškai
viršūnėse; ji miestui svarbi gamtosaugos, rekreaciniu ir estetiniu (miesto silueto formavimo)
poţiūriu. Būtina suformuoti bent minimalią rekreacinę infrastruktūrą (privaţiavimo kelius;
poilsio aikšteles; pėsčiųjų, dviratininkų takus ir kt.), nes stichiškas lankymas gali turėti
neigiamos įtakos kraštovaizdţio stabilumui.
Kitos paskirties Neįrengtas, ekstensyvaus rekreacinio naudoti, nepritaikytoje naudojimui, rekreacinės
ţemė, bendro
infrastruktūros neturinčioje aplinkoje.
naudojimo
Parkas yra Likiškių pakilumos vakarinėje nuošlaitėje, itin stipriai išreikšto kalvotumo zonoje.
teritorija
Teritorija neturi ryšio su kitais miesto ţaliaisiais plotais.
Būtina parką plėsti uţtikrinant jo ryšį su Likiškių parku.
Kitos paskirties Dalinai įrengtas (pradėtas ţeldinti, apţvalgos lieptas, stendas); ramaus trumpalaikio poilsio,
ţemė, bendro
mokomojo lankymo, sanitarinės-higieninės ir vizualinės apsaugos.
naudojimo
Teritorija yra šiaurinio pramonės rajono ir intensyvaus eismo gatvių gretimybėje, pagal esamą
teritorija
būklę lankyti nepritaikyta ir nepatraukli. Teritorijoje (24 ha) suprojektuotas ramaus poilsio
parkas, vakarinėje dalyje įsteigtas savivaldybės saugomas Gulbynės mikroornitologinis
draustinis (8 ha).
Kitos paskirties Įrengtas; trumpalaikio poilsio, sporto, aplinkos pagraţinimo parkas.
ţemė, bendro
naudojimo
teritorija
Kitos paskirties Dalinai įrengtas (pradėtas ţeldinti); ekstensyvaus rekreacinio naudojimo, nepritaikytoje lankyti,
ţemė, bendro
rekreacinės infrastruktūros neturinčioje aplinkoje, trumpalaikio poilsio, sanitarinės-higieninės ir
naudojimo
vizualinės apsaugos.
teritorija
Teritorija yra šiaurinio pramonės rajono ir intensyvaus eismo gatvių gretimybėje, pagal esamą
būklę lankyti nepritaikyta ir nepatraukli.
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97,1

55,25

8,83

38,0:
24,0
8,0

1,1

8,8

11.

Miškas prie Nemuno
(5 sklypai)

Miškų ūkio
paskirties ţemė,
rekreaciniai
miškai

Natūralus miškas abipus Nemuno, greta sportinės aviacijos teritorijos, naujai statomo tilto.
Neįrengtas.
Net ir neturėdama parko įrangos elementų teritorija yra patraukli lankymui. Teritorija apima
ţemutines Nemuno slėnio terasas ir jas juosiančius šlaitus, pasiţymi vyraujančiu gamtinio
kraštovaizdţio pobūdţiu, aukšto estetinio lygio atviromis ir pusiau atviromis erdvėmis.
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37,0

Programos tikslas – kokybiškos ir švarios parkų aplinkos formavimas ir palaikymas.
Parkų ir miškų prieţiūra.
VšĮ ,,Alytaus parkai“, įgyvendindama šį programos tikslą, priţiūrėjo 307,08 ha parkų ir
miesto miškų: Miesto sodą, Kurorto, Jaunimo, Likiškių, Gulbynės, Putinų parkus, Ţuvėdrų kalvą,
Studentų skverą, Alytaus ir Radţiūnų piliakalnių teritorijas, 5 miškų sklypus prie Nemuno. Įstaigos
priţiūrimo ir pavesto eksploatuoti turto vertė – 2 562,2 tūkst. Lt. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas
Miesto sodui, Alytaus ir Radţiūnų piliakalnių teritorijoms, kadangi tai kultūros paveldo objektai,
svarbūs ne tik miesto gyventojams, bet ir miesto svečiams. Kurorto ir Jaunimo parkai buvo
tvarkomi kasdien, nes jie lengviausiai miestiečių pasiekiami, todėl gausiai lankomi, svarbūs miesto
gyventojams.
Parkuose organizuojant viešuosius darbus, buvo įdarbinti 46 miesto bedarbiai, kurie kartu
su įstaigos darbininkais, vadovaujami įstaigos darbuotojų, atliko šiuos parkų prieţiūros darbus:
Mato
vnt.
ha
ha
ha
ha
m2
m2

Kiekis

Darbų atlikimo daţnumas

136
22
93
19
19820
25 839

ha
ha
ha
ha

5,5
70,8
5,4
5,4

kasdien
2 kartus per savaitę
1 kartą per savaitę
1 kartą per mėnesį
kasdien
1 kartą per mėnesį
(pasnigus–pagal poreikį)
6 kartus per vasarą
2 kartus per vasarą
1 kartą per vasarą
pavasarį

ha
m2

12
1720

pavasarį ir rudenį
2 kartus per mėnesį

m2
vnt.

1720
45

Pramintų takelių sukasimas ir uţsėjimas
Miesto sodo fontano išvalymas
Fontanų remontas ir eksploatacija
Vaikų ţaidimų ir sporto aikštelių prieţiūra
Smėlio uţveţimas ir paskleidimas vaikų
ţaidimo aikštelėse
20. Suoliukų remontas, daţymas

m2
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

500
1
3
5
4

1 kartą per sezoną
Kasdien (po pertraukų
mokykloje)
2 kartus per sezoną
2 kartus per savaitę
Sezono metu
Kasdien
1 kartą per sezoną

vnt.

110

21. Šiukšlių dėţių remontas, daţymas

vnt.

60

vnt.

1617

ha
m3

183,74
265

Eil
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Darbų pavadinimas
Šiukšlių, šakų rinkimas, išveţimas
Šiukšlių, šakų rinkimas, išveţimas
Šiukšlių, šakų rinkimas, išveţimas
Šiukšlių, šakų rinkimas, išveţimas
Takų šlavimas (sniego valymas, barstymas)
Asfaltuotų takų šlavimas (sniego valymas,
barstymas)
Šienavimas, ţolės grėbimas, išveţimas
Šienavimas, ţolės grėbimas, išveţimas
Piliakalnio šlaitų šienavimas
Piliakalnio šlaituose suţėlusių krūmų
purškimas ir iškirtimas
Lapų sugrėbimas, pakrovimas į sunkveţimį
Gyvatvorių
prieţiūra
(juodţemio
uţveţimas,
atsodinimas,
genėjimas,
purenimas)
Gyvatvorių tręšimas
Miesto sodo suoliukų valymas

15.
16.
17.
18.
19.

22. Dailidės eţerėlio paplūdimio
remontas, daţymas
23. Medelių ir krūmų sodinimas
24. Krūmų ir medelių genėjimas

statinių

25. Sanitarinis kirtimas
26. Malkų ruošimas
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Sezono pradţioj, vėliau
pagal poreikį
Sezono pradţioj, vėliau
pagal poreikį
Sezono pradţioj, vėliau
pagal poreikį
Pavasarį ir rudenį
Pavasarį ir rudenį, arba
esant reikalui
Ţiemos sezono metu
Ţiemos sezono metu

m3

27. Medienos ruošimas

Ţiemos sezono metu

35

Įstaiga, vykdydama maţos vertės pirkimų komisijos sprendimus, specializuotus darbus
(apšvietimo tinklų, fontanų eksploataciją, ilgalaikio materialiojo turto remonto ir pan.) vykdė pagal
sutartis su samdomomis įmonėmis.
Gėlynų įrengimas ir prieţiūra.
VšĮ ,,Alytaus parkai“ 2008 m. priţiūrėjo 5067 m2 ploto tarp jų vienmečius (1458 m2),
daugiamečius (3609 m2, tarp jų 910 m2 roţynų) Alytaus miesto ir parkų gėlynus ir 9626 m2 vejų
apie gėlynus. Alytaus mieste yra 57 gėlynai, 20 vazų ir 8 apšvietimo stulpai, ant kurių pakabinami
32 vazonai su svyrančiomis gėlėmis.
Gėlynų priežiūra

6000

5067

5009
5000
4000

m2 3000
2000
1000

1074

1174
530

910

630

910

0
2005 metai

2006 metai
gėlynai

2007 metai

2008 metai

rožynai

8 pav. Prižiūrimų gėlynų kiekio schema
2008 m. pasodinome 25 812 vnt. (45582,5 Lt) vienmečių, 22 000 vnt. daugiamečių gėlių,
visiškai rekonstravome 9 gėlynus: iškasėme visas daugiametes gėles, jas išskaidėme ir į paruoštą
ţemę sodinome naujas daugiamečių gėlių grupes. Įrengėme 4 (240 m2) naujus gėlynus: Miesto
sode, Jaunimo parke, S. Dariaus ir S. Girėno g., Naujojoje g. (greta UAB Stiklinio restorano).
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Rotušės aikštei: gėlių sodinimui vazose ir gėlyne bei
prieţiūrai. Į gėlyną buvo atveţta juodţemio, iš naujo pasėta veja. Nors buvo planuota gėlyną sodinti
tris kartus, tačiau jį atnaujinę prieš Miesto dieną negalėjome numatyti, jog per šventinius koncertus
jis bus nuniokotas (sumindţiotas), todėl jį reikėjo įrengti iš naujo.
Darbams atlikti buvo nupirkta trąšų, chemikalų, 84 m3 augalinio grunto, įrankių, benzino,
tepalo ir pan., darbo drabuţių.
Vejos, esančios apie gėlynus, buvo šienaujamos vieną kartą per savaitę. Šiukšlės iš gėlynų
surenkamos kasdien ištisus metus.
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9. pav. Gėlynas Rotušės aikštėje

10. pav. Gėlinė Rotušės aikštėje

11 pav. Naujas gėlynas Miesto sode

12 pav. Gėlynas greta Naujosios gatvės

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas 910 m2 Miesto sodo, Jaunimo parko, Naujosios g.
roţynų prieţiūrai: roţių sodinimui (pasodinta 700 vnt. roţių), genėjimui, tręšimui, ligų profilaktikai,
laistymui, purenimui ir pan.

13 pav. Rožynas Jaunimo parke

14. pav. Rožynas Miesto sode
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Įstaigos darbuotojai 2007 m. dalyvavo akcijoje ,,Alytus – baltosios roţės miestas“ –
Naujosios gatvės skiriamojoje juostoje paruošė sodinimui gėlynus ir pasodino 1000 vnt. baltųjų
roţių, 2008 m. priţiūrėjo minėtus roţynus, taip pat pasodino baltų roţių prie miesto savivaldybės.

15 pav. Baltos rožės Naujojoje gatvėje

16 pav. Rožės prie miesto savivaldybės

Aplinkosaugos veikla.
Dėl daugelio prieţasčių vis tolstame nuo gamtos, kadangi ţmonės yra ţemės vaikai,
turime išmokti ir kitus išmokyti tinkamai bendrauti su gamta, rūpintis ja, mylėti ir globoti. Įstaigos
darbuotojai dalyvavo miesto savivaldybės aplinkosaugos veikloje ir įgyvendino šiuos projektus:
1. Projektas ,,Ekologinis ugdymas gamtoje“.

18 pav. Kauno marių regioniniame parke

17 pav. Vidzgirio botaninio draustinio
ekologiniame mokomajame take

Mokomųjų ir paţintinių ekskursijų metu buvo siekiama ugdyti išsilavinusius,
savarankiškus, aktyvius ir atsakingus visuomenės narius, mokančius saugoti aplinką bei gebančius
spręsti aplinkos apsaugos problemas.
Projekto metu įgyvendinti uţdaviniai:
Pravestos 3 mokomosios ekskursijos Alytaus miesto mokyklų mokytojams bei
mokiniams į Vidzgirio botaninio draustinio ekologinį mokomąją taką.
Suorganizuota 1 mokomoji paţintinė ekskursija i Kauno marių regioninį parką.
Suorganizuota 1 mokomoji paţintinė ekskursija į Nemuno kilpų regioninį parką.
Iš įvairių Alytaus miesto mokyklų mokomosiose ekskursijose dalyvavo 95 mokiniai
ir 12 mokytojų, iš jų 28 svečiai iš Prancūzijos.
Mokiniai paţino kai kuriuos gimtojo krašto kultūros paveldo objektus, augalų ir
gyvūnų rūšis, didelę botaninę vertę turinčius retuosius augalus.
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Pagerėjo moksleivių gamtinės ţinios, išugdytas palankus elgesys aplinkai,
domėjimasis gamta, įgyta patirties mokantis gamtoje.
2. Projektas ,,Gamtotvarkos darbai Gulbynės ornitologiniame draustinyje“.
Projekto tikslas – įgyvendinti Gulbynės mikroornitologinio draustinio gamtotvarkos plano
tvarkymo priemones, kurios sudarytų palankias perėjimo sąlygas saugomiems ir kolonijiniams
paukščiams – kiramas ir ţuvėdroms, palankias poilsio sąlygas migruojantiems ir atsitiktinai
uţskrendantiems įvairių rūšių antiniams, kikiliniams, startiniams, musinukiniams paukščiams.
Tokiu būdu siekiama išsaugoti miesto biologinę įvairovę, pritaikyti draustinį paţintinei veiklai.

19 pav. Apžvalgos platforma ir informacinis stendas
Įgyvendinti uţdaviniai:
2.1. Iškirsta ir pašalinta iš draustinio teritorijos 0,54 ha sumedėjusios augalijos atţalinių
ūglių.
2.2. Atviroms buveinėms palaikyti nušienauta 1,4 ha pievų.
2.3. Išsaugota ir gausinama Alytaus miesto biologinė įvairovė.
2.4. Atlikta Gulbynės tvenkinyje perinčių foninių paukščių stebėsena.
3. Projektas ,,Alytaus miesto mokinių paroda konferencija „Tarptautinė biologinės
įvairovės diena 2008“.
2000-aisias metais Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja geguţės 22-ąją dieną paskelbė
Tarptautine biologinės įvairovės diena, kadangi gyvųjų organizmų rūšys, jų bendrijos, buveinės,
ekosistemų ir genetinė įvairovė sudaro gyvenimo pagrindą ir yra labai svarbi ţmogaus sveikatos,
gyvenimo kokybės ir gerovės poţiūriu. Geguţės 22-ąją dieną Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje
bibliotekoje VšĮ „Alytaus parkai“ surengė parodą konferenciją tema „Stabdykime biologinės
įvairovės nykimą!“ Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti.
Projekto metu buvo ugdomi išsilavinę, savarankiški, aktyvūs ir atsakingi visuomenės
nariai, išmanantys bei gebantys spręsti su biologinės įvairovės nykimu susijusias problemas.
Renginyje dalyvavo Alytaus pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokiniai ir
mokytojai, VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojai, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyriaus specialistai, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos lankytojai. Dalyvių
skaičius – 53. Parodą lankė Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos skaitytojai dvi savaites po
parodos atidarymo.
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Įgyvendinti uţdaviniai:
3.1. Alytaus miesto visuomenės dalis supaţindinta su biologinės įvairovės svarba
ţmonijai ir kitoms gyvybės formoms išgyventi.
3.2. Renginio dalyviams suorganizuota ekskursija po Kauno marių regioninį parką.
3.3. Ugdoma nuostata tausoti gamtos išteklius ir biologinę įvairovę, saugoti aplinką bei
keisti gyvenimo būdą.
3.4. Skleidţiamos palankaus aplinkai elgesio ir darnaus vystymosi idėjos.
3.5. Skatinamas mokinių domėjimasis gyvąja gamta, mokoma stebėti, tirti.
3.6. Plėtojamas meninis ekologinis švietimas.
3.7. Atskleidţiama kiekvieno ţmogaus sąmoningo pasirinkimo svarba ir asmeninė
atsakomybė.
3.8. Populiarinama Tarptautinė biologinės įvairovės diena.
3.9. Informacija apie vykdomą projektą buvo skelbiama savaitraštyje „Ţaliasis pasaulis“
ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.ams.lt.

21 pav. Mokinių darbai

20 pav. Parodos-konferencijos metu

Pogramos tikslas – Dailidės eţerėlio paplūdimio eksploatacija.
1997 m. išvalius greta miesto centro Kurorto parke esantį Dailidės eţerėlį čia buvo
įrengtas paplūdimys su mediniais lieptais, valčių prieplauka, gelbėjimo ir nuomos punktu, fontanais
ir kt. Dailidės eţerėlis tapo daugelio alytiškių pamėgta poilsio vieta. Remiantis Geologijos ir
geografijos instituto parengta Dailidės maţojo eţero filtracinių nuostolių bei jo papildymo geriamu
vandeniu racionalaus reţimo nustatymo darbų ataskaita, kuri numato, jog optimalu eţerėlį papildyti
40 000 m3 vandens. 2008 m. eţerėlis vandeniu buvo pildomas 2 kartus – prieš maudymosi sezono
pradţią ir liepos mėnesį. Iš viso įpilta 25 110 m3 vandens.
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Mažojo Dailidės ežerėlio papildymas vandeniu
70000
60000

60000

Įpilto vandens kiekis m3

60000

60000

50000
40186

40000

40000
35000

30000

30000

25011
20000

20000

13780

10000
6897

1997

0
1

1998
2

1999
3

2000
4

2001
5

2002
6

2003
7

2004
8

2005
0
9

10

2006
11

2007 2008
12

Metai

22 pav. ežerėlio papildymas vandeniu
Įstaiga 2008 06 01 – 08 31 laikotarpiu tvarkė ir priţiūrėjo paplūdimį, vykdė statinių
apsaugą, remontą, fontanų eksploataciją, stebėjo maudyklos vandens mikrobinę taršą, nuomojo
vandens poilsio inventorių. Eksploatuojant paplūdimį, 5 mėnesius dirbo 4 darbininkai-priţiūrėtojai,
buvo organizuojami viešieji darbai, įdarbinami miesto bedarbiai.
Uţdirbtos pajamos uţ paslaugas (valties, tinklinio aikštelės, kamuolio nuoma) – 500 Lt.
DARBO RINKOS POLITIKOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
Programos finansavimas – 82 399 Lt. Finansavimas valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 41 816 Lt ir uţimtumo fondo viešiesiems darbams vykdyti – 40
583 Lt.
Aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis buvo siekiama suteikti bedarbiams laikino
uţimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įsigyti būtinos darbinės patirties, padėti palaikyti esamą
kvalifikaciją, ją patobulinti, taip pat buvo siekiama sumaţinti viešųjų teritorijų prieţiūros išlaidas.
Įstaiga, bendradarbiaudama su Alytaus darbo birţa, organizavo viešuosius darbus
parkuose. Pagal sutartį su Alytaus darbo birţa 2008 m. turėjome įdarbinti 60 bedarbių, tačiau
Alytaus darbo birţa įsipareigojimo neįvykdė, todėl Alytaus parkuose dirbo 46 miesto bedarbiai.
Viešuosius darbus dirbantys miesto bedarbiai, vadovaujami įstaigos darbuotojų, vykdė
Alytaus miesto ţeldynų sanitarinę prieţiūrą: valė ir priţiūrėjo parkus, miškus, piliakalnius, skverų
teritorijas fontanus, sodino ir priţiūrėjo gėlynus, ţeldinius, atliko smulkius statinių remonto darbus
ir tuo būdu prisidėjo prie Alytaus parkų plėtros programos įgyvendinimo.
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Alytaus parkuose įdarbintų bedarbių skaičius
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23 pav. Įdarbintų bedarbių skaičius
IV. PARKŲ PLĖTROS PROGRAMOS DARBŲ ATLIKIMO IŠLAIDOS IR KAINA
Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2
4.3.
4.4.
4.5.

Darbų pavadinimas
Šienavimo paslauga
Šienavimo darbai:
šienavimas, ţolės grėbimas
4 ţoliapjovių išlaikymas
Įrankiai (dalgiai, grėbliai ir kt.)
ţolės išveţimas
Gėlynų prieţiūra:
- Gėlynai (roţynai)
- vejos prie gėlynų
gėlių įsigijimas
juodţemis
transporto nuoma
darbo uţmokesčio sąnaudos
trąšos, cheminės priemonės
inventorius, maišai, šluotos
kultivatorius, ţoliapjovės,
krūmapjovės, purkštuvas
laistymas
ryšių paslaugos
transporto išlaikymas
Dailidės eţ. paplūdimio prieţiūra:
paplūdimio prieţiūros darbų
sąnaudos
gelbėjimo posto draudimas
paplūdimio statinių remontas
papildymas vandeniu
kalnelio el. dalies prieţiūra

Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Kaina
(Lt)

ha
ha

105,61
196

51 434
65 478
53 323
1 650
390
10 115
197 981

m2
m2
m2
vnt.
m3

ha

14 693
5 067
9 626
35 000
84

8

30 940
30 408

Vnt.
kaina
Lt
487
492

532
13,47

45 497
4 956
5 000
114 059
1 713
1 493
1 740
18616
680
4227
104 973
27 600
1 450
16 930
40 309
600
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Viešieji
darbai
(Lt)

4 200
4 200

13 647

4.6.
4.7.
4.8.
4.9
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.

įrankiai
daţai
ryšių sąnaudos
fontanų prieţiūra
kilnojamų statinių pastatymas,
išmontavimas
kilnojamų statinių pasauga
biotualetų prieţiūra
transporto išlaikymas
Biuras
eksploatacija ir signalizacija
kompiuterių prieţiūra
draudimas
vanduo ir abonentinis mokestis
elektra
ryšių paslauga, internetas
šiluma ir aptarnavimas
spauda
komandiruotės
kvalifikacijos kėlimas
Parkų apšvietimo tinklai:
Tinklų ilgis
Šviestuvų skaičius
apšvietimo linijų elektra
apšvietimo linijų eksploatacija ir
remontas
apšvietimo linijų remontas
Parkų prieţiūra
šiukšlių rinkimo darbų sąnaudos
maišai
takų šlavimo, sniego valymo,
barstymo darbų sąnaudos
lapų grėbimas ir pakrovimas
įrankiai, spec. drabuţiai
gyvatvorių genėjimo, krūmų kirtimo
darbų sąnaudos
krūmapjovių išlaikymas
suolų ir šiukšliadėţių remontas,
daţymas
daţai
statinių remontas
šiukšlių išveţimas, sąvartyno
paslaugos
transporto nuoma
skelbimai, paţymos ir kt.
sanitarinio miško kirtimo darbo
sąnaudos
pjūklų išlaikymas
rąstų traukimas
transporto išlaikymas
sodinukų pirkimas

404
000
100
3 351
9 114

2

m

99

m
vnt.

6355
217

2 397
15 780
948
1 363
100
222
1 798
4 726
3 676
2 000
105
842
37 305

13565
18524

ha

307

5216
279 179
47 789
1 684
67 525
28 975
3 240
8 854
1509
2 620
785
26 526
13 712
38 543
659
7 048
2 434
951
11 876
2 195
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47 388
46 688

700

1 064

7.19.
7.20.
8.
9.
10.

smėliadėţių įsigijimas;
smėlio pirkimas
Administravimo išlaidos
Gautas finansavimas
(835,26+106,7)
Viešieji darbai (DU, SODRA,
prekės)

8 566
3 688
189 830
941 960
82 528

V. PASIEKTI REZULTATAI
Pasiektų rezultatų apibūdinimas.
Pasiektas tikslas. Pagerėjo parkų aplinkos ir miesto gėlynų kokybė, miestiečių gyvenimo
ir poilsio sąlygos, miesto patrauklumas investicijoms ir turizmui, kilo miestiečių aplinkosaugos
sąmoningumas. Buvo sušvelnintos nedarbo pasekmės.
Įgyvendinti uţdaviniai:
1. nuolat palaikoma teigiama parkų aplinkos bei miesto gėlynų kokybė;
2. organizuoti viešieji darbai;
3. formuojama parkų miškų aplinka, išsaugomos parkų funkcijos;
4. eksploatuotas Dailidės eţerėlio paplūdimys, atliekant jo prieţiūrą, apsaugą, poilsiautojų
aptarnavimą;
5. vykdomas visuomenės ekologinis švietimas.
Kaip pasikeitė situacija įgyvendinus programas:
1. gerėjo parkų aplinkos kokybė;
2. išsaugota parkų gamtinė aplinka;
3. išsaugota miesto biologinė įvairovė;
4. įgyvendinta dalis Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos priemonių,
projekto veikla prisidėta prie biologinės įvairovės išsaugojimo;
5. populiarėjo Alytaus parkai;
6. sušvelnintos nedarbo pasekmės;
7. miesto gyventojams, neturintiems galimybės išvykti pailsėti prie vandens telkinių,
esančių uţ miesto, suteikta galimybė maudytis bei ilsėtis prie Dailidės eţerėlio;
8. eksploatuojamas Dailidės eţerėlio paplūdimys turėjo teigiamą poveikį alytiškių, kurie
prie jo ilsėjosi, sveikatai;
9. sprendţiama jaunimo uţimtumo problema;
10. padidėjo visuomenės gamtinės ţinios apie regione esančias saugomas teritorijas, jose
vykdomus aplinkosaugos projektus, išaugo ekologinis sąmoningumas;
11. sustiprintas Alytaus miesto visuomenės domėjimasis migruojančių ir perinčių
paukščių buveinių apsauga.
Kokioms visuomenės grupėms buvo reikšminga programa.
Projektas naudingas visiems miesto gyventojų sluoksniams, bendrojo lavinimo mokyklų
moksleiviams ir mokytojams, miesto bedarbiams, miestą aplankantiems svečiams ir miesto
gyventojams.
Programos fiziniai matavimo vienetai:
1. priţiūrimų parkų plotas – 307,08 ha;
2. laikinai suteiktas darbas 46 miesto bedarbiams;
3. atliktos 8 migruojančių vandens paukščių apskaitos ir perinčių paukščių apskaitos
Gulbynės mikroornitologiniame draustinyje;
4. kultūros paveldo vertybių skaičius – 3 vnt.,
5. apšvietimo tinklų eksploatacija – 217 vnt. šviestuvų;
6. Miesto sodo fontanas – 1 vnt.;
7. reklaminiai stendai – 5 vnt.;
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8. vaikų ţaidimo aikštelės – 4 vnt.;
9. skulptūrų pagal A. Matučio literatūrinius herojus takas – 1 vnt.;
10. skulptūrų skaičius – 23 vnt.;
11. estrada – 1 vnt.;
12. sporto įrenginių aikštelės – 2 vnt.;
13. paplūdimys su įrenginiais – 1 vnt.;
14. gėlynų plotas – 5067 m2, iš jų roţynų 910 m2;
15. šienaujami plotai – 82 ha;
16. takelių plotas – 19820 m2;
17. Alytaus ir Radţiūnų piliakalnių teritorijų plotai – 21,7 ha;
18. pasodintų medelių ir krūmų skaičius – 1617 vnt.;
19. įvairių rūšių kirtimai – 184 ha (300 m3);
20. Dailidės eţerėlis papildytas 25 110 m3 vandens;
21. Dailidės eţerėlio fontanai – 2 vnt.;
22. maudymosi sezonas truko nuo birţelio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos;
23. surengtos 2 medelių sodinimo talkos Alytaus parkuose;
24. surengtos 5 mokomosios ekskursijos seminarai Alytaus mokytojams ir mokiniams;
28. mokomosiose ekskursijose dalyvavo 95 mokiniai ir 12 mokytojų, iš jų 28 svečiai iš
Prancūzijos;
29. surengta paroda konferencija tema „Stabdykime biologinės įvairovės nykimą!“
Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti. Dalyvių skaičius 53;
30. parengti ir paskelbti straipsniai Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto
tinklalapyje, dienraštyje ,,Alytaus naujienos“, respublikiniame savaitraštyje ,,Ţaliasis pasaulis“.
Įstaigos ūkinė komercinė veikla tiesiogiai susijusi su jos veiklos tikslais. Pelnas
naudojamas kaip papildomas finansavimo šaltinis vykdomai visuomenei naudingai veiklai atlikti.

Direktorė

Vaida Dţervienė
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