MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
PAGAL 2007-2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“
VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĘ „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS
MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“, 2007-2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ
PATVIRTINIMO
2008 m. gruodžio 30 d. Nr. TS-15
Marijampolė
Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), 6 punktu, Projektinių pasiūlymų
pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos, patvirtintos 2008 m. gegužės 23 d.
Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. TS-7, 25 punktu, Marijampolės regiono plėtros
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą
Nr. 41.
1.2. Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007-2010 m.
laikotarpio sąrašą Nr. 41.
2.
Siūlyti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R
priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio
sąraše Nr. 41 ir Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007-2010 m.
laikotarpio sąraše Nr. 41 esančius regiono projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Tarybos pirmininkė

Birutė Kažemėkaitė

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. Nr. TS-15

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos
4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa“
„Esminė ekonominė infrastruktūra“
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Vilkaviškio
rajono
vietinės
reikšmės kelių ir
gatvių
rekonstravimo
techninės
dokumentacijos
rengimas

Biudžetinė
įstaiga
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

2.

Vilkaviškio
rajono
vietinės
reikšmės kelių ir
gatvių
rekonstravimo
darbų I etapas

Biudžetinė
įstaiga
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Modernizuoti
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės gatves ir kelius.
Siektini rezultatai:
• Parengta galimybių studija (1 vnt.);
• Parengti kelių ir gatvių modernizavimui reikalingi
techniniai projektai (38 vnt.);
• Atliktos visų techninių projektų ekspertizės ir gauti
statybos leidimai.
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas.
Modernizuoti
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės gatves ir kelius.
Siektini rezultatai. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami
automobilių keliai (35,5 tūkst. kv. m dangos ploto
arba 9,464 km ilgio):
• Birutės gatvė (Pilviškių seniūnija, kelio kodas
VK7744, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
1120 m);
• Vilties gatvė (Pilviškių seniūnija, kelio kodas
VK7752, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
2620 m);
• Privažiavimas prie Kisiniškų ir Patunkiškių gyv.
nuo kelio A7 (Šeimenos seniūnija, kelio kodas
VK0001, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

26 476,00

2008 m.
spalio
mėn.

2009 m.
liepos
mėn.

10
mėn.

2009 m.
balandžio
mėn.

267 728,00

2009 m.
rugsėjo
mėn.

2010 m.
lapkričio
mėn.

15
mėn.

2009 m.
rugpjūčio
mėn.

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

588 345,00

500 093,00

61 776,00

5 949 506,00

5 057 080,00

624 698,00
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3.

Šakių
rajono
savivaldybės
susisiekimo
infrastruktūros
modernizavimas.
(I
etapas).
Techninės
dokumentacijos
parengimas

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

4.

Šakių
rajono
savivaldybės
susisiekimo
infrastruktūros
modernizavimas.
(I etapas). Darbai

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

3300 m);
• Vienybės gatvė (Vilkaviškio seniūnija, kelio kodas
VK8068, plotis 5,5 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
655 m);
• Šiaurės gatvė (Vilkaviškio seniūnija, kelio kodas
VK8002, plotis 5,5 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
420 m);
• Algirdo gatvė (Vilkaviškio seniūnija, kelio kodas
VK8010, plotis 5,5 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
857 m);
• Astrų gatvė (Vilkaviškio seniūnija, kelio kodas
VK8058, plotis 4,5 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
208 m);
• Gimtinės gatvė (Vilkaviškio seniūnija, kelio kodas
VK8015, plotis 5,5 m, rekonstruojamos atkarpos
ilgis 284 m).
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas. Parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti
inžinerines paslaugas Šakių rajono savivaldybės
gatvių ir kelių modernizavimui.
Siektini rezultatai:
• Parengta galimybių studija (1 vnt.);
• Parengti kelių ir gatvių modernizavimui reikalingi
techniniai projektai (9 vnt.);
• Atliktos visų techninių projektų ekspertizės ir gauti
statybos leidimai;
• Įsigytos autorinės ir techninės priežiūros paslaugos
(9 objektams).
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas. Modernizuoti Šakių rajono savivaldybės
gatves ir kelius.
Siektini rezultatai. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami
automobilių keliai (4,400 km):
• Kermuškalnio kelias (Griškabūdžio seniūnija, kelio
kodas 20, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
1300 m (600 m su žvyro danga, 700 asfalto danga));
• Kubilėlių kelias (Plokščių seniūnija, kelio kodas -,
plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis 655 m);
• K.Naumiestis-Duliebaičiai kelias (K.Naumiesčio
seniūnija, kelio kodas 32, plotis 6 m, naujai tiesiamos
atkarpos ilgis 260 m);
• Žalgirio gatvė (kelias) (Šakių seniūnija, kelio

372 011,00

316 209,00

37 201,00

18 601,00

2008 m.
lapkričio
mėn.

2009 m.
gegužės
mėn.

7
mėn.

2009 m.
gegužės
mėn.

4 073 919,00

3 462 831,00

407 392,00

203 696,00

2009 m.
spalio
mėn.

2010 m.
rugsėjo
mėn.

12
mėn.

2009 m.
rugsėjo
mėn.
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5.

Kalvarijos miesto
gatvių
ir
šaligatvių
sutvarkymas.
Darbai

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

6.

Kazlų
Rūdos
miesto
P.Vaičaičio gatvės
rekonstrukcijos

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

kodas 54, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
860 m);
• J.Vailokaičio gatvė (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 57, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
250 m);
• P.Kriaučiūno gatvė (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 58, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
100 m);
• Pievų gatvė (kelias) (Šakių seniūnija, kelio kodas
59, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis 100
m);
• Santarvės gatvė (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 60, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
170 m);
• Rasų gatvė (kelias) (Šakių seniūnija, kelio kodas
61, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis 760
m).
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas. Modernizuoti Kalvarijos savivaldybės
Kalvarijos seniūnijos gatves.
Siektini
rezultatai.
Rekonstruotas
Kalvarijos
seniūnijos susisiekimo komunikacijų tinklas (plotas
16950 kv. m):
• Perasfaltuota
Vilniaus
gatvės
atkarpos
važiuojamoji dalis, šioje dalyje įrengta lietaus
nuotekų sistema (Kalvarijos seniūnija, kelio kodas
KV8028, plotis 8 m, rekonstruojamos važiuojamosios
atkarpos ilgis 400 m, bendras plotas – 3200 kv. m);
• Perasfaltuota Basanavičiaus gatvės važiuojamoji
dalis, šioje dalyje įrengta lietaus nuotekų sistema
(Kalvarijos seniūnija, kelio kodas KV8010, plotis 6
m, rekonstruojamos važiuojamosios dalies ilgis 625
m, bendras plotas – 3750 kv. m);
• Rekonstruoti šaligatviai šiose gatvėse (atkarpos):
Basanavičiaus, Vilniaus, Ramybės, Laisvės, Dariaus
ir Girėno (Kalvarijos seniūnija, bendras plotas –
10000 kv. m).
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 5-15 proc.
Tikslas. Spartinti Kazlų Rūdos savivaldybės
transporto infrastruktūros plėtrą bei reikiamo
pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros
tinklo formavimą.

2 600 517,00

2 210 439,00

260 052,00

130 026,00

2009 m.
spalio
mėn.

2010 m.
rugsėjo
mėn.

12
mėn.

2009 m.
spalio
mėn.

599 528,00

509 598,80

62 950,44

26 978,76

2009 m.
gegužės
mėn.

2010 m.
balandžio
mėn.

12
mėn.

2009 m.
kovo mėn.

4
bei Vilniaus g.
kvartalo
gatvių
įrengimo
techninių projektų
parengimas
7.

Kalvarijos miesto
gatvių
ir
šaligatvių
sutvarkymas.
Techninės
dokumentacijos
parengimas

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

Siektini rezultatai. Įgyvendinant projektą bus
parengta:
• Kazlų
Rūdos miesto
P.Vaičaičio gatvės
rekonstrukcijos techninis projektas – 1 vnt.
• Vilniaus g. kvartalo gatvių įrengimo techninis
projektas – 1 vnt.
Tikslas. Parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti
inžinerines paslaugas Kalvarijos savivaldybės
Kalvarijos
seniūnijos
gatvių
ir
šaligatvių
modernizavimui.
Siektini rezultatai:
• Parengta galimybių studija (1 vnt.);
• Parengti gatvių ir šaligatvių modernizavimui
reikalingi techniniai projektai (3 vnt.);
• Atliktos visų techninių projektų ekspertizės ir gauti
statybos leidimai;
• Įsigytos
autorinės ir techninės priežiūros
paslaugos.
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 5-15 proc.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
Projektų vertė, Lt
ES fondų lėšų suma, Lt

14 386 129

12 228 209

Valstybės
(bendrojo
lėšos, Lt
1 474 299

biudžeto
finansavimo)

202 303,00

171 958,00

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
683 621

______________

20 230,00

10 115,00

2008 m.
lapkričio
mėn.

2009 m.
gegužės
mėn.

7 mėn.

2009 m.
gegužės
mėn.

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.

12 709 665

15 243 958

27 953 623

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. Nr. TS-15

Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos
4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa“
„Esminė ekonominė infrastruktūra“
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Kazlų
Rūdos
miesto
V.
Borisevičiaus
gatvės
rekonstrukcija bei
viaduko prieigų
įrengimas
Esperanto gatvėje

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Tikslas. Gerinti Kazlų Rūdos miesto transporto
infrastruktūrą,
siekiant
sumažinti
neigiamą
autotransporto poveikį aplinkai ir užtikrinti tinkamą
eismo organizavimą mieste.
Siektini rezultatai. Atlikus Kazlų Rūdos miesto
pėsčiųjų
viaduko
per
geležinkelį
prieigų
rekonstrukciją, pagerės šaligatvių kokybė, transporto
eismo sąlygos, sumažės neigiamas triukšmo poveikis
aplinkai. Bus įrengtas lietaus nuotekų tinklas, kurio
iki šiol gatvėse nebuvo ir paviršiniai vandenys
patekdavo tiesiai į aplinką, teršdami ją sunkiaisiais
metalais ir kitomis nuodingomis medžiagomis.
Apšvietimas rekonstruotose gatvėse atitiks ES
aplinkosaugos reikalavimus. Pagerinta ir išplėsta
transporto
infrastruktūra
sumažins
neigiamą
transporto poveikį aplinkai ir sukurs aplinką palankią
verslui. Įrengus šaligatvius bus padidintas pėsčiųjų
eismo saugumas.
Bus pasiekti šie stebėsenos rodikliai Borisevičiaus
g.:
• Rekonstruoti esami šaligatviai (ilgis – 690 m) ir
šaligatvis naujai įrengiamas (ilgis–690 m);
• Rekonstruota esama gatvė su privažiavimu ir

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

2 951 808,00

2 509 036,80

309 939,84

132 831,36

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

2009 m.
gegužės
mėn.

2011 m.
gegužės
mėn.

24
mėn.

2009
kovo
mėn.

m.

2
aikštele prie geležinkelio stoties (važiuojamosios
dalies plotas – 4500 m2);
• Įrengtas lietaus vandens surinkimas (1050 m);
• Rekonstruotas gatvės apšvietimas (840 m);
Bus pasiekti šie stebėsenos rodikliai Esperanto g..
• Įrengti šaligatviai (ilgis – 382 m);
• Horizontalus ženklinimas eismo organizavimui
gerinti (27 m2);
• Įrengti kelio ženklai (12 vnt.);
• Įrengta metalinė tvora (306 m).
Važiuojant ir vaikštant naujomis rekonstruotomis
gatvėmis pagerės pėsčiųjų eismo saugumas,
pagerėjusių eismo sąlygų bus sutaupytas kelionės
laikas, sumažės transporto priemonių eksploatacijos
išlaidos.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
Projektų vertė, Lt
ES fondų lėšų suma, Lt

2 951 808

2 509 037

Valstybės
(bendrojo
lėšos, Lt
309 940

biudžeto
finansavimo)

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
132 831

______________

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.

12 709 665

15 243 958

27 953 623

