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Projektas „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo
reikm÷ms“ (toliau – Projektas) įtrauktas į Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 27 d.
(Žin., 2008, Nr. 129-4941; 2009, Nr. 63-2523) įsakymu Nr. 4-505 patvirtintą Valstyb÷s planuojamų
turizmo projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo pl÷trai“ VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo
objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikm÷ms“, sąrašą Nr. 01 (toliau – Projektų sąrašas).
Vadovaujantis Projektų sąrašu, 2009 m. liepos 1 d. Lietuvos verslo paramos agentūrai buvo pateikta
paraiška d÷l Projekto finansavimo (paraiškos kodas VP3-1.3-ŪM-02-V-01-043). Projekto
pareišk÷jas – Marijampol÷s apskrities viršininko administracija.
Kad Projekto administracin÷s atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas yra atliktas ir
Projektas atitinka tinkamumo reikalavimus, ES struktūrin÷s paramos svetain÷je www.esparama.lt
paskelbta 2009 m. spalio 20 d., tačiau sprendimas d÷l Projekto finansavimo dar n÷ra priimtas.
Marijampol÷s regiono pl÷tros taryba, susidedanti iš Marijampol÷s apskrities viršininko ir visų
Marijampol÷s apskrities savivaldybių merų bei deleguotų savivaldybių tarybų narių, reiškia
susirūpinimą d÷l Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos (toliau – Administracija)
projekto „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo
reikm÷ms“ paraiškos vertinimo ir finansavimo.
Gelgaudiškio dvaro sodyba yra nekilnojamoji kultūros vertyb÷, kurioje gausu vertingų
elementų (pastato fasadai, angos, dekoras, tūris, išplanavimas, interjerų dekoro elementai). Šiuo
metu dar nerestauruotuose Gelgaudiškio dvaro rūmuose vyksta reguliarūs kultūriniai renginiai, per
metus pritraukiantys per 1000 lankytojų. Gelgaudiškio dvaras turi puikias pl÷tros turizmo srityje
perspektyvas ir yra svarbus Marijampol÷s regiono turizmo pl÷tros objektas, nes:
• Nacionalin÷je autoturizmo trasų koncepcijoje Gelgaudiškio miestelis patenka į trasos
„Nemuno kelias“ teritoriją,
• Vandens turizmo trasų koncepcijoje Gelgaudiškio miestelis patenka į Nemuno turistin÷s
trasos teritoriją, o Gelgaudiškio dvaras bei Gelgaudiškyje esanti prieplauka nurodyti kaip lankytini
objektai,
• Dviračių trasų specialiajame plane Nacionalin÷s dviračių trasos Sudargas–
Gelgaudiškis–Kačergin÷–Kaunas apraše Gelgaudiškio dvaro sodyba ir parkas nurodyti kaip
lankytini objektai.

Administracija Gelgaudiškio dvaro rūmų pritaikymui turizmo reikm÷ms siek÷ gauti 10 mln.
Lt paramą, tačiau Projektų sąrašu, Projektui buvo numatyta skirti 3,5 mln. Lt iš ES Struktūrinių
fondų ir 0,5 mln. Lt iš valstyb÷s biudžeto (pareišk÷jas savų l÷šų skirti Gelgaudiškio dvaro
sutvarkymui neturi galimyb÷s).
Remiantis Projektų sąraše numatyta suma Projekto įgyvendinimui parengtas Gelgaudiškio
dvaro rūmų restauravimo ir kompleksiško pritaikymo turizmo reikm÷ms techninis projektas
(tvarkybos darbų projektas kaip sud÷tin÷ techninio projekto dalis). Tai, kad Gelgaudiškio dvaro
pritaikymui turizmo reikm÷ms ir jo funkcionavimui reikalinga investuoti apie 4 mln. Lt, patvirtina
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu parengta Nemuno zonos kaip kultūrin÷s–
turistin÷s zonos potencialo pl÷tros ir galimybių studija.
Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį ir spartesnį Projekto įgyvendinimą iki Lietuvos
Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios
įstatymo (Žin., 2009, 87-3661) (toliau – Įstatymas) įsigaliojimo, Projekto paraiškoje numatytos
veiklos yra sparčiai ir s÷kmingai įgyvendinamos. Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. rugs÷jo 29 d. įsakymu Nr. 4-441 (Žin., 2008, Nr. 117-4459) patvirtinto VP3-1.3-ŪM-02-V
priemon÷s „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo
reikm÷ms“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 69 p., kartu su paraiška buvo
pateikti jau atliktų pagrindinių viešųjų pirkimų dokumentai. Šiuo metu jau atlikta darbų ir suteikta
paslaugų už 1.336.479,80 Lt, PVM sąskaitos – faktūros pateiktos 1.201.021,90 Lt sumai, Projekto
biudžetas – 3.812.472.96 Lt.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2009 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. (19.21-52)-3-7571
„D÷l projektų VP3-1.3-ŪM-02-V-01-043 „Gelgaudiškio dvaro restauravimas ir kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikm÷ms“ bei VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028 „Siaurojo geležinkelio – kultūros
paveldo ir turizmo objekto – pl÷tra 2009–2011 metais“ tęstinumo užtikrinimo“ išreišk÷ abejones d÷l
Projekto tęstinumo užtikrinimo. Marijampol÷s regiono pl÷tros taryba informuoja, kad Įstatymo
įsigaliojimas Projekto įgyvendinimui ir Projekto rezultatų tęstinumo užtikrinimui neigiamos įtakos
netur÷s.
Atsižvelgiant į Įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, paskyrus Projektui finansavimą, Gelgaudiškio
dvaro rūmus planuojama perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti Šakių rajono savivaldyb÷s
administracijai. Šakių rajono savivaldyb÷s taryba artimiausiame pos÷dyje priims sprendimą d÷l
Gelgaudiškio dvaro pastatų pri÷mimo. Tolesn÷s turto perdavimo – pri÷mimo procedūros bus
atliekamos ir derinamos su atitinkamomis institucijomis teis÷s aktų nustatyta tvarka.
Planuojama, kad, paskyrus finansavimą Projektui ir likvidavus Projekto vykdytojo
instituciją (Marijampol÷s apskrities viršininko administraciją) Projekto vykdytojo įsipareigojimai,
suderinus su įgyvendinančiąja institucija (Lietuvos verslo paramos agentūra), taip pat tur÷tų būti
perduoti Šakių rajono savivaldyb÷s administracijai. Šakių rajono savivaldyb÷s administracija
atitinka visus Aprašo reikalavimus pareišk÷jams bei Steb÷senos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m.
sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007, Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133), patvirtintus bendruosius ir
specialiuosius atitikties projektų atrankos kriterijus. T. y. Šakių rajono savivaldyb÷s administracija
organizaciniu požiūriu yra paj÷gi tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą.
Marijampol÷s regiono pl÷tros taryba šiuo kreipimusi prašo Lietuvos Respublikos ūkio
ministeriją, remiantis Projektų sąrašu ir aukščiau išd÷styta informacija, skirti finansavimą
Projektui iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų bei sudaryti
galimybę kuo sparčiau panaudoti ES fondų l÷šas siekiant projekte numatytų tikslų
(restauravus Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro rūmus kompleksiškai pritaikyti juos turizmo
reikm÷ms, taip efektyviau naudoti kultūros paveldą ir rekreacinį potencialą turizmui) ir taip
mažinti skirtumus tarp regionų.
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