MARIJAMPOLöS REGIONO PLöTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DöL MARIJAMPOLöS REGIONO PLöTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D.
SPRENDIMO NR. TS-9 „DöL MARIJAMPOLöS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.4-AM-04-R PRIEMONĘ „VANDENS
TELKINIŲ BŪKLöS GERINIMAS“, 2007-2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2010 m. kovo 19 d. Nr. TS-11
Marijampol÷

Marijampol÷s regiono pl÷tros taryba, atsižvelgdama į Marijampol÷s savivaldyb÷s
administracija 2010 m. kovo 1 d. raštą Nr. AS-2253 (10.40) „D÷l projekto paraiškos pateikimo
termino pakeitimo“ ir Marijampol÷s savivaldyb÷s administracijos 2010 m. kovo 3 d. raštą Nr. AS2450 (10.41) „D÷l projekto pavadinimo pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a,
pakeisti Marijampol÷s regiono projektų, finansuojamų 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“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių
būkl÷s gerinimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampol÷s regiono pl÷tros
tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9, pakeistą Marijampol÷s regiono pl÷tros
tarybos 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. TS-37:
1. Įrašyti 5 punkto „Jevonio upelio išvalymas ir sl÷nių sutvarkymas“ skiltyje „Paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoje datos „2009-10-30“ datą „2010-03-31“.
2. Įrašyti 6 punkto skiltyje „Projekto pavadinimas“ vietoje žodžių „Šešup÷s up÷s vagos
valymas (nuo p÷sčiųjų tilto, prie ligonin÷s žemyn)“ žodžius „Šešup÷s up÷s valymas Marijampol÷s
savivaldyb÷je“.
3. Išd÷styti 6 punkto skilties „Projekto tikslai, siektini rezultatai“ pastraipą „Siektini
rezultatai“ taip:
„Siektini rezultatai.
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būkl÷s gerinimo priemon÷s – 1 vnt. (Šešup÷s up÷s vagos
atkarpa);
• Vandens telkinių būkl÷s gerinimo priemon÷mis bus sutvarkyta ~ 4 ha vandens ir 2 ha
pakrančių plotai.
4. Įrašyti 6 punkto skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ vietoje datos
„2009 m. rugs÷jo m÷n.“ datą „2010 m. liepos m÷n.“.
5. Įrašyti 6 punkto skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga“ vietoje datos
„2011 m. rugpjūčio m÷n.“ datą „2012 m. birželio m÷n.“.

Tarybos pirminink÷

Birut÷ Kažem÷kait÷

