MARIJAMPOLöS REGIONO PLöTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DöL MARIJAMPOLöS REGIONO PLöTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D.
SPRENDIMO NR. TS-12 „DöL MARIJAMPOLöS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ
PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINö EKONOMINö INFRASTRUKTŪRA“
VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĘ „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS
MODERNIZAVIMAS IR PLöTRA“, 2007-2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2009 m. gruodžio 14 d. Nr. TS-39
Marijampol÷
Marijampol÷s regiono pl÷tros taryba, vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin.,
2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853), 8.1. punktu, n u s p r e n d ž i a,
pakeisti Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R
priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“, 2007-2013 m.
laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos 2009 m. balandžio 23 d.
sprendimu Nr. TS-12, ir išd÷styti jį nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirminink÷

Birut÷ Kažem÷kait÷

PATVIRTINTA
Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos
2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-12
(Marijampol÷s regiono pl÷tros tarybos
2009 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. TS-39
redakcija)
Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos
4 prioriteto „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
pl÷tra“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 42
Programa
Prioritetas
Priemon÷

„2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa“
„Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareišk÷jas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Šakių rajono
savivaldyb÷s
susisiekimo
infrastruktūros
modernizavimas. (I
etapas). Technin÷s
dokumentacijos
parengimas

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

2.

Kazlų Rūdos miesto
V. Borisevičiaus,
Esperanto, Taikos,
Lietuvaičio, Šilo ir
Marijampol÷s
gatvių
rekonstrukcija bei
kelio Jūr÷s miestelis
– Kazlų Rūda
asfaltavimas

Kazlų Rūdos
savivaldyb÷s
administracija

Tikslas. Parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti
inžinerines paslaugas Šakių rajono savivaldyb÷s
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 ekspertiz÷s ir gauti
statybos leidimai;
• Įsigytos autorin÷s ir technin÷s priežiūros paslaugos
(9 objektams).
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas. Gerinti Kazlų Rūdos savivaldyb÷s transporto
infrastruktūrą,
siekiant
sumažinti
neigiamą
autotransporto poveikį aplinkai ir užtikrinti tinkamą
eismo organizavimą savivaldyb÷je.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus
pagerinta ir išpl÷sta transporto infrastruktūra Kazlų
Rūdos savivaldyb÷je, tai sumažins neigiamą
transporto poveikį aplinkai ir sukurs aplinką palankią
verslui. Įrengus šaligatvius bus padidintas p÷sčiųjų
eismo saugumas.
Bus pasiekti šie steb÷senos rodikliai:

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukm÷
m÷n.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

16 740,00

2008 m.
lapkričio
m÷n.

2009 m.
gruodžio
m÷n.

14 m÷n.

2009-05-31

159 810,14

2010 m.
geguž÷s
m÷n.

2012 m.
geguž÷s
m÷n.

25 m÷n.

2010-04-02

Bendra projekto
vert÷, Lt

ES fondų l÷šų
suma, Lt

Valstyb÷s
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
l÷šos, Lt

Pareišk÷jo
ir partnerio
(-ių) l÷šos,
Lt

372 011,00

316 210,00

39 061,00

3 551 336,47

3 018 636,00

372 890,33

Rekonstruotų Savivaldyb÷s gatvių ir kelių ilgis
2415 m (2,4 km).
Važiuojant naujomis rekonstruotomis gatv÷mis ir
vaikštant naujais šaligatviais pager÷s p÷sčiųjų eismo
saugumas, o pager÷jusių eismo sąlygų bus sutaupytas
kelion÷s laikas, sumaž÷s transporto priemonių
eksploatacijos išlaidos. Jūr÷s miestelio gyventojai
gal÷s greitai ir patogiai pasiekti Savivaldyb÷s centrą,
kuriame susikoncentravusios pagrindin÷s socialin÷s
bei sveikatingumo ir kitos viešosios paslaugos.
Tikslas. Rekonstruoti Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
gatves ir kelius.
Siektini rezultatai. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami
automobilių keliai (bendras ilgis: 3,581 km):
1. Č. Darvino g. (Kybartai) – kodas VK7192,
bendras rekonstruojamas ilgis 810 m.;
2. Lobiškių g. (Vilkaviškis) – nauja statyba,
bendras ilgis 832 m.;
3. Lauko g. (Vilkaviškis) – nauja statyba, bendras
ilgis 327 m.;
4. Šešup÷s g. (Vilkaviškis) – nauja statyba, bendras
ilgis 581 m.;
5. Krupavičiaus g. (Vilkaviškis) – nauja statyba,
bendras ilgis 631 m.;
6. Rausv÷s g. (Vilkaviškis) – nauja statyba, bendras
ilgis 400 m.
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais laikas (planuojamas 29 proc.).
Tikslas. Parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti
inžinerines paslaugas Kalvarijos savivaldyb÷s
Kalvarijos
seniūnijos
gatvių
ir
šaligatvių
modernizavimui.
Siektini rezultatai.
• Parengta galimybių studija (1 vnt.);
• Parengti gatvių ir šaligatvių modernizavimui
reikalingi techniniai projektai (3 vnt.: 1 techninis
projektais šaligatviams ir 2 techniniai projektai
gatv÷ms);
• Atliktos visų techninių projektų ekspertiz÷s ir gauti
statybos leidimai;
• Įsigytos
autorin÷s ir technin÷s priežiūros
paslaugos.
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 5-15 proc.
Tikslas. Modernizuoti Šakių rajono savivaldyb÷s
gatves ir kelius.
Siektini rezultatai. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami
•

3.

Vilkaviškio rajono
vietin÷s reikšm÷s
kelių ir gatvių
rekonstravimas
(pirmasis darbų
etapas)

Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
administracija

4.

Kalvarijos miesto
gatvių ir šaligatvių
sutvarkymas.
Technin÷s
dokumentacijos
parengimas

Kalvarijos
savivaldyb÷s
administracija

5.

Šakių rajono
savivaldyb÷s
susisiekimo

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

11 755 982,00

9 992 584,00

1 234 379,00

529 019,00

2009 m.
kovo m÷n.

2010 m.
gruodžio
m÷n.

22
m÷n.

2010-03-08

202 303,00

171 958,00

21 242,00

9 103,00

2008 m.
lapkričio
m÷n.

2009 m.
gruodžio
m÷n.

14 m÷n.

2009-10-30

4 073 919,00

3 462 832,00

427 761,00

183 326,00

2009 m.
spalio
m÷n.

2010 m.
rugs÷jo
m÷n.

12 m÷n.

2010-03-31

infrastruktūros
modernizavimas. (I
etapas). Darbai

6.

Kalvarijos miesto
gatvių ir šaligatvių
sutvarkymas.
Darbai

Kalvarijos
savivaldyb÷s
administracija

automobilių keliai (4,455 km):
• Kermuškalnio kelias (Griškabūdžio seniūnija,
kelio kodas 20, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos
ilgis 1300 m (600 m su žvyro danga, 700 asfalto
danga));
• Kubil÷lių 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 gatv÷ (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 54, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
860 m);
• J. Vailokaičio gatv÷ (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 57, plotis 6 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
250 m);
• P. Kriaučiūno gatv÷ (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 58, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
100 m);
• Pievų gatv÷ (kelias) (Šakių seniūnija, kelio kodas
59, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis 100
m);
• Santarv÷s gatv÷ (kelias) (Šakių seniūnija, kelio
kodas 60, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis
170 m);
• Rasų gatv÷ (kelias) (Šakių seniūnija, kelio kodas
61, plotis 4 m, rekonstruojamos atkarpos ilgis 760 m).
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas. Modernizuoti Kalvarijos savivaldyb÷s
Kalvarijos seniūnijos gatves ir šaligatvius.
Siektini
rezultatai.
Rekonstruotas
Kalvarijos
seniūnijos susisiekimo komunikacijų tinklas (plotas
16950 kv. m):
• Perasfaltuota
Vilniaus
gatv÷s
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 gatv÷s 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 gatv÷se (atkarpos):
Basanavičiaus, Vilniaus, Ramyb÷s, Laisv÷s, Dariaus
ir Gir÷no (Kalvarijos seniūnija, bendras plotas –

3 075 666,00

2 614 316,00

322 945,00

138 405,00

2010 m.
kovo
m÷n.

2011 m.
vasario
m÷n.

12 m÷n.

2010-03-31

7.

Šakių rajono
savivaldyb÷s
susisiekimo
infrastruktūros
modernizavimas. (II
etapas). Technin÷s
dokumentacijos
parengimas ir
inžinerinių paslaugų
pirkimas

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

8.

Žvyrkelio ŽelsvaNaujiena-Išlandžiai
(Liudvinavo sen.)
asfaltavimas

Marijampol÷s
savivaldyb÷s
administracija

9.

Žvyrkelio OpšrūtaiIgliauka (Igliaukos
sen.) asfaltavimas

Marijampol÷s
savivaldyb÷s
administracija

10.

Šakių rajono
savivaldyb÷s
susisiekimo
infrastruktūros
modernizavimas. (II
etapas). Darbai

Šakių rajono
savivaldyb÷s
administracija

10000 kv. m).
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 5-15 proc.
Tikslas. Parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti
inžinerines paslaugas Šakių rajono savivaldyb÷s
gatvių ir kelių modernizavimui.
Siektini rezultatai.
• Parengta galimybių studija (1 vnt.);
• Parengti kelių ir gatvių modernizavimui reikalingi
techniniai projektai (8 vnt.);
• Atliktos visų techninių projektų ekspertiz÷s ir gauti
statybos leidimai;
• Įsigytos projekto vykdymo priežiūros paslaugos (8
objektams).
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.
Tikslas.
Užtikrinti
kokybišką
susisiekimą
Marijampol÷s savivaldyb÷s Liudvinavo seniūnijos
vietin÷s reikšm÷s keliu Želsva-Naujiena-Išlandžiai.
Siektini rezultatai. Rekonstruotas ir išasfaltuotas
Marijampol÷s savivaldyb÷s Liudvinavo seniūnijoje
esantis žvyrkelis Želsva-Naujiena-Išlandžiai.
Numatomo rekonstruoti ir išasfaltuoti esamo
automobilių kelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai ilgis –
7,10 km.
Tikslas.
Užtikrinti
kokybišką
susisiekimą
Marijampol÷s savivaldyb÷s Igliaukos seniūnijos
vietin÷s reikšm÷s keliu Opšrūtai-Igliauka.
Siektini rezultatai. Rekonstruotas ir išasfaltuotas
Marijampol÷s savivaldyb÷s Igliaukos seniūnijoje
esantis žvyrkelis Opšrūtai-Igliauka.
Numatomo rekonstruoti ir išasfaltuoti esamo
automobilių kelio Opšrūtai-Igliauka ilgis – 4,60 km.
Tikslas. Modernizuoti Šakių rajono savivaldyb÷s
gatves ir kelius.
Siektini rezultatai. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami
automobilių keliai (4,190 km):
• Specialistų g. (Sintautų seniūnija, rekonstruojamos
atkarpos ilgis 620 m);
• Ežero g. (Sintautų seniūnija, rekonstruojamos
atkarpos ilgis 550 m);
• Bridžių kaime kelio atkarpos per gyvenvietę
asfaltavimas (Šakių seniūnija, rekonstruojamos
atkarpos ilgis 800 m);
• Duliebaičių g. tęsinys (Kudirkos Naumiesčio
seniūnija, naujai tiesiamos atkarpos ilgis 460 m);

325 711,00

276 854,00

34 200,00

14 657,00

2010 m.
lapkričio
m÷n.

2011 m.
geguž÷s
m÷n.

7 m÷n.

2010-05-31

3 593 280,00

3 054 288,00

377 294,40

161 697,60

2011 m.
kovo
m÷n.

2013 m.
vasario
m÷n.

24 m÷n.

2011-01-31

1 764 705,88

1 500 000,00

185 294,12

79 411,76

2011 m.
balandžio
m÷n.

2013 m.
kovo
m÷n.

24 m÷n.

2011-02-28

4 171 701,00

3 545 945,00

438 029,00

187 727,00

2012 m.
sausio
m÷n.

2012 m.
rugs÷jo
m÷n.

10 m÷n.

2011-08-31

• Senasis įvažiavimas į Kidulių gyvenvietę (Kidulių
seniūnija, rekonstruojamos atkarpos ilgis 460 m);
• Urvinių kaime kelio atkarpos per gyvenvietę
asfaltavimas
(Griškabūdžio
seniūnija,
rekonstruojamos atkarpos ilgis 300 m);
• Stugučių kaime kelio atkarpos per gyvenvietę
asfaltavimas
(Griškabūdžio
seniūnija,
rekonstruojamos atkarpos ilgis 500 m);
• Papartynų kaime kelio atkarpos per gyvenvietę
asfaltavimas (Šakių seniūnija, rekonstruojamos
atkarpos ilgis 500 m).
Sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių
keliais
laikas
(procentais)
preliminariais
skaičiavimais siektų apie 10-20 proc.

Projektų vert÷, Lt
32 886 615,35

Bendra preliminari l÷šų suma pagal priemonę
ES fondų l÷šų suma, Lt
Valstyb÷s biudžeto (bendrojo
finansavimo) l÷šos, Lt
27 953 623,00
3 453 095,85

Pareišk÷jo ir partnerio (ių) l÷šos, Lt
1 479 896,50

______________

Priemonei skirta ES struktūrin÷ parama
Marijampol÷s regionui 2007-2013 m., Lt
27 953 623,00

