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PROJEKTAS „SPORTO IR KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA LIETUVOS – 

LENKIJOS PASIENYJE“ NR. LT–PL/179 VYKDOMAS PAGAL EUROPOS 

TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO LIETUVOS IR LENKIJOS 

BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ, SKIRTĄ SKATINTI TVARŲ 

LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONO VYSTYMĄSI DIDINANT 

EKONOMINĘ, SOCIALINĘ IR TERITORINĘ SANGLAUDĄ. PROGRAMĄ IŠ DALIES 

FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGOS EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS. 

  Projekto tikslas skatinti ir plėtoti sportinį ir kultūrinį turizmą Lietuvos ir Lenkijos pasienio 

regione. Taip pat projektu siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono jaunimo 

komunikavimą ir bendradarbiavimą sporto ir kultūros srityje. 

Siekiant šio tikslo Alytuje bus pastatyta 3 aukštų sporto sale su 14 vietų rūbinėmis vyrams ir 

moterims, dušais, patalpomis dviratininkams, treneriams, sale pirmajame aukšte su 199 vietų 

balkonu žiūrovams, trečiame aukšte bus 10 dviviečių kambarių laikinam apsistojimui. Atvykę 

sportininkai turės galimybę persirengti čia pat, kur sportuoja, nereikės gaišti laiko vykimui nuo 

persirengimo kambarių į sportavimo vietą. 

Ekle, siekiant bendrų projekto tikslų bus modernizuotos Eklo kultūros centro patalpos: 

remontuojami pasažai ir pagrindinis įėjimas, tualetai vyrams, moterims ir neįgaliesiems, 

remontuojama pagrindinė foje, modernizuojama rūbinė bei prie pagrindinio įėjimo įrengiamas 

liftas, kino sales, galerijos, pasažo oro kondicionavimo sistema. 

Pastatyta ir rekonstruota infrastruktūra pasienio regione praplės sportinio ir kultūrinio turizmo 

galimybes pirmiausia abiejų regionų gyventojams, o taip pat ir atvykstantiems turistams. Projekto 

rezultatai prisidės prie abiejų regionų konkurencingumo didinimo. 

Projekto trukmė (16 mėnesis) 2013 09 01 – 2014 12 31  

Projekto išlaidos: 

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). 

Partneris 
Projekto išlaidos, 

Eur 

ERDF išlaidos, 

Eur 

Partnerio išlaidos, 

Eur 

Elko miesto savivaldybė 465 631,00 395 786,35 69 844,65 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracija 
663 192,81 563 713,88 99 478,93 
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VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos 

centras 
36 833,86 31 308,78 5 525,08 

Iš viso: 1 165 657,67 990 809,01 174 848,66 

Programos internetinė svetainė www.lietuva-polska.eu  

 

   2013 m. spalio 29 dieną Elke (Lenkijoje) vyko projekto „Sporto ir kultūros infrastruktūros plėtra 

Lietuvos – Lenkijos pasienyje “ Nr. LT–PL/179 atidarymo konferencija. Konferencijoje dalyvavo 

projekto partneriai 

       

        

   

    

    Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos 4 stovyklos: 2 stovyklos Lenkijoje ir 2 

stovyklos Lietuvoje. Kiekvienoje stovykloje dalyvauja 15 dalyvių iš Lenkijos ir 15 dalyvių iš 

Lietuvos. Stovyklų dalyviams yra organizuojami sportiniai užsiėmimai, varžybos bei ekskursijos. 

Stovyklų metu dalyviai  turi galimybę pasivaržyti, susidraugauti, geriau pažinti kaimyninę šalį ir 

jos kultūrą bei užmegzti glaudesnius draugiškus santykius, kurie padės ateityje kuriant bei 

įgyvendinant naujus sporto, kultūros ir kitokius planus. 

    Stovyklos 2014-05-21---2014-05-23 Lietuvoje akimirkos 
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    Stovyklos 2014-06-11---2014-06-13 Lenkijoje akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

    Stovyklos 2014-06-25---2014-06-27 Lietuvoje akimirkos  

 

 



 

 

       Stovyklos 2014-09-24---2014-09-26 Lenkijoje akimirkos 

 

 

  

Projekto metu buvo pasatyti keturi informaciniai stendai (2 Alytuje, 2 Elke), kurie yra sujungti 

bendra duomenų baze. Į informacinius stendus partneriai talpina informaciją apie vyksiančius 

renginius Alytaus sporto ir rekreacijos centre ir Elko kultūros centre. Informacinių stendų pagalba 

Lietuvos jaunimas ir ne tik jaunimas gali matyti kokie renginiai vyksta Elke ir nuvykti jų 

pasižiūrėti ar sudalyvauti. Analogiškai ir Lenkijos piliečiai gali matyti kokie renginiai vyksta 

Alytuje ir atvykti sudalyvauti. 

 



       
  

 

  Statoma universali sporto salė  

 

 

  

    Projekto Nr. LT–PL/179„Sporto ir kultūros infrastruktūros plėtra Lietuvos – Lenkijos 

pasienyje“ baigiamoji konferencija įvyko Alytuje 2015-05-28. 

Akimirkos iš baigiamosios konferencijos 
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