MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
PAGAL VP1-4.2-VRM-04-R PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“,
2007-2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2009 m. kovo 24 d. Nr. TS-2
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba, 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; 2009, Nr. 22-853), 6 punktu, n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“,
2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (pridedama).
2. Siūlyti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“,
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
2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-2
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
„Teritorijų planavimas“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Kvartalų
specialiųjų ir
detaliųjų planų
rengimas
suformuojant
žemės sklypus.
Detaliųjų planų
rengimas žemės
sklypų
suformavimui
parkams,
skverams,
rekreacinėms
teritorijoms ir
bendro
naudojimo
teritorijoms

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Prisidėti
prie
Marijampolės
savivaldybės teritorijos darnaus vystymosi
bei
racionalaus
teritorijų
ir
lėšų
panaudojimo, atsižvelgiant į šių teritorijų
plėtros ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
suformuoti Marijampolės mieste esančių
teritorijų sklypai, parengti detalieji planai bei
suformuoti sklypai ir parengti detalieji
planai viešosios paskirties rekreacijai ir
poilsiui skirtose zonose Marijampolės
savivaldybės kaimiškosiose seniūnijose.
Bus parengti 4 Marijampolės mieste esančių
teritorijų detalieji planai suformuojant žemės
sklypus ir viešąsias erdves, bei parengti 18
Marijampolės
savivaldybės
teritorijoje
esantys detalieji planai suformuojant žemės
sklypus.
Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus
pasiekti šie rezultatai:
• nustatyti
projektuojamų
teritorijų
tvarkymo ir naudojimo reglamentai;
• suformuoti žemės sklypai;
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimai;
• sudarytos sąlygos investicijoms, ūkinei

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

336 514,12

286 037,00

0,00

50 477,12

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009 m.
spalio
mėn.

2012 m.
rugsėjo
mėn.

36
mėn.

2009-06-30

2

2.

Šakių rajono
bendrieji,
detalieji ir
specialieji
planai

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

3.

Gelgaudiškio
dvaro sodybos
teritorijos
detaliojo plano
parengimas

Marijampolės
apskrities
viršininko
administracija

4.

Kazlų Rūdos
savivaldybės
detaliųjų ir
specialiųjų
planų
parengimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

veiklai plėtoti.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Šakių rajono
teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų
rajono teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
naudojimą.
Siektini rezultatai. Parengti Šakių rajono
teritorijų 1 bendrasis, 1 detalusis ir 2
specialieji planai.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Gelgaudiškio
m. teritorijos darnų vystymąsi, racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Siektini rezultatai. Parengtas Gelgaudiškio
dvaro rūmų teritorijos detalusis planas – 1
vnt.
Tikslas. Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės
detaliuosius ir specialiuosius planus, siekiant
užtikrinti sistemingą savivaldybės teritorijos
darnų vystymąsi, racionalų, lėšų ir kitų
išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į
savivaldybės plėtros ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą
„Kazlų Rūdos savivaldybės detaliųjų ir
specialiųjų planų parengimas“ bus parengti
6 specialieji planai:
1. Višakio Rūdos botaninio draustinio parko
specialusis planas;
2. Dviračių takų (Kazlų Rūda – naujosios
kapinės, Kazlų rūda – Jūrės kaimas, Kazlų
Rūda – Kazlų I kaimas, Kazlų Rūda –
Ąžuolų Būda kaimas) specialieji planai;
3. Jūrės miestelio miesto parko specialusis
planas keičiant žemės paskirtį iš miško
paskirties žemės.
Taip pat bus parengti 2 detalieji planai:
1. Miesto
parko
suformavimo
M.K.
Čiurlionio ir Vasario 16-osios gatvių
sankryžoje detalusis planas;
2. Perspektyvinio gyvenamojo kvartalo
Pievų g. rytinėje dalyje, žemės paskirties
keitimo iš miškų į kitą paskirtį, numatant

561 697,00

477 442,00

0,00

84 255,00

2009 m.
rugsėjo
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

28
mėn.

2009-06-30

352 941,18

300 000,00

52 941,18

0,00

2009 m.
rugpjūčio
mėn.

2011 m.
sausio
mėn.

18
mėn.

2009-06-30

223 045,88

189 589,00

0,00

33 456,88

2009 m.
liepos
mėn.

2011 m.
liepos
mėn.

25
mėn.

2009-06-30

3

5.

Kalvarijos
savivaldybės
detaliųjų ir
specialiųjų
planų
parengimas

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

6.

Vilkaviškio
miesto bendrojo
plano
parengimas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija,
biudžetinė
įstaiga

Projektų vertė, Lt

2 418 422,18

apvažiavimo kelią detalusis planas.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą teritorijų
planavimą.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
parengtas 1 specialusis planas ir 5 detalieji
planai:
•
Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo
specialusis planas.
• Komercinės paskirties žemės sklypui už
Šešupės, vykstant Suvalkų kryptimi kairėje
pusėje laisvame valstybinės žemės plote
(teritorija 5 ha) detalusis planas.
• Individualių gyvenamųjų namų kvartalui
(prie turgavietės laisvame valstybinės žemės
plote, teritorija 15 ha) detalusis planas.
• Žemės sklypams Gėlių g. 10A, Sodų g.
56, ir S. Dariaus ir S. Girėno g. 43, Kalvarija
(pagal Marijampolės žemėtvarkos skyriaus
prašymą) detalieji planai.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Vilkaviškio
miesto teritorijos darnų vystymąsi, racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į Vilkaviškio miesto teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai. Parengtas Vilkaviškio
miesto bendrasis planas, atitinkantis
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo nuostatas

205 876,00

174 995,00

0,00

30 881,00

2009 m.
rugpjūčio
mėn.

2010 m.
lapkričio
mėn.

15
mėn.

2009-07-22

738 348,00

627 595,00

0,00

110 753,00

2009 m.
spalio
mėn.

2010 m.
gruodžio
mėn.

14
mėn.

2009-07-31

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto
(bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
2 055 658,00
52 941,18

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių) lėšos,
Lt
309 823,00

______________

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

2 055 658,00

1 889 942,00

3 945 600,00

