MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
PAGAL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR
PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“,
2007-2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2009 m. balandžio 23 d. Nr. TS-10
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. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (pridedama).
2. Siūlyti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, 2007-2013 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. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-10
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“,
2007-2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Šakių jaunimo
kūrybos ir sporto
centro plėtra

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

2.

Kazlų Rūdos miesto
parko
infrastruktūros
sutvarkymas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Tikslas. Prisidėti prie turizmo produktų ir
viešosios turizmo infrastruktūros plėtros Šakių
rajone.
Siektini rezultatai. Bus pastatytas Šakių rajono
savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro
baseinas kuris pritrauks papildomą lankytojų
skaičių bus skatinama vietos gyventojų sveika
gyvensena, jaunimo užimtumas, aktyvus poilsis.
Suaktyvės vietinis turizmas, dėl prognozuojamo
atvykstančių asmenų skaičius padidėjimo į
baseiną ar jame organizuojamus renginius.
Įgyvendintų projektų skaičius – 1 vnt., sukurtų
naujų turistų traukos objektų skaičius – 3 vnt.:
turizmo informacijos punktas, baseinas, sporto
salė. Priemonės rezultatų rodiklis – turistų
apsilankiusių per 2 metus po projekto
įgyvendinimo skaičius – 8 tūkst. turistų.
Tikslas. Skatinti turizmą ir sukurti palankesnes
aktyvaus poilsio sąlygas Kazlų Rūdos
savivaldybėje.
Siektini rezultatai:
• Įgyvendintas 1 projektas;

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

600 638,00

2008 m.
balandžio
mėn.

2010 m.
balandžio
mėn.

25
mėn.

2009-07-13

133 396,96

2009 m.
spalio
mėn.

2010 m.
spalio
mėn.

13
mėn.

2009-08-31

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

4 004 251,00

3 403 613,00

889 308,00

755 911,04

2
Sutvarkytas 1 turistų traukos objektas;
Įrengta 1 centrinio tako danga;
• Įrengtas/rekonstruotas apšvietimas;
• Įrengtos 30 vnt. ramaus poilsio vietų
(suoliukai, šiukšlių dėžės).
10 proc. išaugęs turistų skaičius.
Tikslas. Renovuoti Vilkaviškio rajono Paežerių
dvaro ledainės (sandėlio) pastatą ir pritaikyti
turizmui.
Siektini rezultatai:
• Rekonstruotas ir pritaikytas turizmui Paežerių
dvaro ledainės(sandėlio) pastatas -1 vnt.;
• Sukurta darbo vietų – 3 vnt.;
• Pritraukta privataus finansavimo lėšų.
Tikslas.
Skatinti
viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtrą
Marijampolės
savivaldybėje,
įrengiant
kempingo
infrastruktūrą Marių II parke.
Siektini rezultatai:
• Sutvarkyta 5,7631 ha teritorija Marijampolės
savivaldybės Marių II parke;
• Nutiesta elektros linija į kempingo sklypą ir
pastatyta elektros transformatorinė;
• Įrengtas artezinis gręžinys;
• Įrengti uždari nuotekų biologinio valymo
įrengimai;
• Sutvarkyta 2,1 km ilgio privažiavimo kelio
atkarpa nuo A5 magistralinio kelio KaunasMarijampolė-Suvalkai;
• Pritraukta privataus finansavimo lėšų (kurių
neįmanoma nustatyti iš anksto);
• Sukurta 10 naujų darbo vietų (vyrams ir
moterims).
Tikslas. Įrengti poilsiavietę ir kempingą prie
Orijos ežero.
Siektini rezultatai:
• Sanitarinis-higieninis pastatas 1 vnt.;
• Išoriniai inžineriniai tinklai (vandentiekis,
buitinė ir gamybinė nuotekynės, elektros tinklai,
žaibosauga);
•
•

3.

Vilkaviškio rajono
Paežerių dvaro
ledainės (sandėlio)
pastato
rekonstrukcija ir
pritaikymas
turizmui

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

4.

Kempingų
infrastruktūros
įrengimas Marių
parke

Marijampolės
savivaldybės
administracija

5.

Poilsiavietės ir
kempingo
įrengimas prie
Orijos ežero

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

1 179 165,48

1 002 290,65

176 874,83

2009 m.
rugsėjo
mėn.

2010
gruodžio
mėn.

15
mėn.

2009-10-19

1 176 470,58

1 000 000,00

176 470,58

2010 m.
vasario
mėn.

2012 m.
sausio
mėn.

24
mėn.

2009-10-31

820 852,00

697 724,25

123 127,75

2009 m.
lapkričio
mėn.

2011 m.
spalio
mėn.

24
mėn.

2009-11-26
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6.

Kelio nutiesimas iki
Varnupių
piliakalnio

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Lt
8 413 603,68

• Elektros pastotės įrengimas 1 vnt.;
• Aikštelės autopriekaboms 12 vnt.;
• Aikštelės palapinėms 9 vnt.;
• Teritorijos aptvėrimas 27305 m2.
Tikslas. Pritaikyti Varnupių piliakalnį turistų
rekreaciniams poreikiams.
Siektini rezultatai:
• Sutvarkytas 1 (vienas) esamas turistų traukos
objektas;
• Nutiestas automobilių privažiavimo kelias iki
Varnupių piliakalnio;
• Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė;
• Nutiesti 2 pėsčiųjų takai (iki Varnupių
piliakalnio ir akmens).

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
7 000 000,00

343 556,62

140 461,06

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
1 413 603,68

______________

203 095,56

2010 m.
birželis
mėn.

2012 m.
gegužė
mėn.

24
mėn.

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt
7 000 000,00

2010-02-28

