MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 8 D.
SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-3.4-ŪM-04-R PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES
PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“, 2007–2013 M. LAIKOTARPIO
SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. birželio 21 d. Nr. 51/8S-9
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; 2010, Nr. 69-3446) 6.1.2 ir 9 punktais, n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24:
1.1. išdėstyti 3 punkto „Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pastatų rekonstrukcija ir
energetikos sistemų modernizavimas“ skiltį „Preliminarus projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė, Lt
824 408,16

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
700 746,93
123 661,23

Kitų finansavimo šaltinių lėšų
suma, Lt
0,00

1.2. Įrašyti 14 punkto „Vilkaviškio miesto administracinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 3,
rekonstrukcija“ skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoj datos
„2010-10-10“ datą „2011-10-27“
1.3. papildyti 19 punktu:
Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai,
siektini rezultatai

19.

Vilkaviškio
vaikų lopšelio
–
darželio
„Pasaka“
pastatų
rekonstravimas
ir
energetikos
sistemų

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Mažinti
„Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio
„Pasaka“ pastatuose
suvartojamos
energijos kiekius.
Siektini rezultatai.
Energijos taupymo
požiūriu atnaujintas

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

ES fondų
lėšų suma,
Lt

1291059,82

1097400,85

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo) lėšos,
Lt
193658,97

Kitų
finansavimo
šaltinių
lėšų
suma,
Lt
0,00

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2012
m.
kovo
mėn.

2012
m.
gruodži
o mėn.

10
mėn.

2011-1110

2

modernizavi
mas

viešosios paskirties
pastatas – 1 vnt.

1.4. išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Projektų vertė, Lt

17 478 546,82

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma,
Valstybės biudžeto
Lt
(bendrojo finansavimo)
lėšos, Lt
14 842 305,21
2 619 230,61

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt
17 011,00

Priemonei skirta ES
struktūrinė parama
Marijampolės regionui 20072013 m., Lt
14 842 306,00

2. Pakeisti Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41,
patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24, ir išdėstyti
jį nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Algis Žvaliauskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-9
redakcija)
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“,
2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Aplinka ir darnus vystymasis“
VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Energijos vartojimo
efektyvumo
didinimas
Kalvarijos
lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

2.

Sasnavos vidurinės
mokyklos išorinių
atitvarų
rekonstravimas,
pagerinant
jų
energetines
charakteristikas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

3.

Šakių rajono
savivaldybės
administracinio
pastato
rekonstrukcija,
pagerinant jo
energetines

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Sudaryti
sąlygas
efektyviam
energijos taupymui viešosios paskirties
pastatuose.
Siektini rezultatai. Rekonstravus vaikų
lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastatą, bus
atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1
vnt.
Atlikus energijos vartojimo auditą bus
įvertintas sutaupytos energijos kiekis.
Tikslas. Atlikti Sasnavos vidurinės mokyklos
išorinių atitvarų rekonstravimą, taip sutaupant
energijos kiekį ir padidinant išteklių
naudojimo ekonominį efektyvumą.
Siektini
rezultatai.
Planuojama,
kad
įgyvendinus projektą, energijos taupymo
požiūriu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties
pastatas (mokykla) bei atnaujintame pastate
bus sutaupyta 351,28 MWh per metus.
Tikslas.
Šakių
rajono
savivaldybės
administracijos pastato energijos suvartojimo
sąnaudų mažinimas.
Siektini rezultatai. Energijos taupymo
požiūriu atnaujintas viešojo naudojimo
administracinės paskirties Šakių rajono
savivaldybės administracijos pastatas – 1 vnt.

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

0,00

2011 m.
gruodžio
mėn.

2013 m.
gegužės
mėn.

18 mėn. 2011-09-30

342 228,00

0,00

2012 m.
gegužės
mėn.

2013 m.
spalio
mėn.

18 mėn. 2012-01-31

150 000,00

0,00

2009 m.
sausio
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

36 mėn. 2009-01

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

727 627,00

618 482,95

109 144,05

2 281 520,00

1 939 292,00

1 000 000,00

850 000,00

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

2
charakteristikas

Projektų vertė, Lt
4 009 147,00

(patalpų bendras plotas 2560,56 m2, bendras
pagrindinis plotas 1961,52 m2, bendras
šildomų patalpų plotas 2159,56 m2).
Atnaujintame
viešojo
naudojimo
administracinės paskirties Šakių rajono
savivaldybės
administracijos
pastate
sutaupytas energijos kiekis sieks 110,33
MWh per metus.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
3 407 774,95
601 372,05

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, Lt

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

0,00

14 842 306,00

___________

