MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D.
SPRENDIMO NR. TS-9 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.4-AM-04-R PRIEMONĘ „VANDENS
TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“, 2007–2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. liepos 12 d. Nr. 51/8S-16
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a,
Pakeisti Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. TS-9
„Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens
telkinių būklės gerinimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja
redakcija:
„MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
PAGAL VP3-1.4-AM-04-R PRIEMONĘ „VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“,
2007–2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
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. 22853), 8.1. punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. 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“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių
būklės gerinimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41.
1.2. Rezervinių 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“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę
„Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41.
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“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių
būklės gerinimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąraše Nr. 41 esančius regiono projektus finansuoti iš
ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Tarybos pirmininkas

Algis Žvaliauskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2011 m liepos 12 d. sprendimo Nr. 51/8S-16
redakcija)
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“
VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2010 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“
„Vandens telkinių būklės gerinimas“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Šeimenos ir
Vilkaujos upių vagų
Vilkaviškio mieste
valymas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

2.

Vandens telkinio,
esančio Kazlų
Rūdos mieste
Taikos gatvėje,
būklės gerinimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Tikslas. Atlikti Šeimenos ir Vilkaujos upių ir
jų slėnių Vilkaviškio miesto ribose
gamtosauginį tvarkymą.
Siektini rezultatai:
• Išvalyta ir sutvarkyta 1,48 ha Šeimenos upės
vagos;
• Išvalyta ir sutvarkyta 0,26 ha Vilkaujos upės
vagos.
Siekiant aukščiau nurodytų rezultatų, bus
atliekami šie darbai:
• Krūmų šalinimas nuo šlaitų – 6,4 ha;
• Dugno išvalymas ekskavatoriumi – 4602 m3;
• Išvalymas žemsiurbe – 12800 m3;
• Pakrančių sutvarkymas – 2,0 ha.
Tikslas. Pagerinti vandens telkinio Kazlų
Rūdoje ekologinę būklę ir sutvarkyti
pakrantes.
Siektini rezultatai:
• Vandens
telkinių
būklės
gerinimo
priemonėmis sutvarkytas plotas – 0,7-1,0 ha;
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Kazlų Rūdos

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

1.500.000,00

1.275.000,00

225.000,00

2009 m.
balandžio
mėn.

2010 m.
liepos
mėn.

16
mėn.

2009-07-20

403.000,00

362.700,00

40.300,00

2009 m.
balandžio
mėn.

2010 m.
rugpjūčio
mėn.

17
mėn.

2010-03-31

3.

Šešupės upės
būklės gerinimas
Kalvarijos miesto
ribose

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

4.

Jevonio upelio
išvalymas ir slėnių
sutvarkymas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

5.

Šešupės upės
valymas
Marijampolės
savivaldybėje

Marijampolės
savivaldybės
administracija

6.

Šešupės upės
Kudirkos
Naumiestyje būklės
gerinimas

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

vandens telkinys).
Tikslas. Pagerinti Šešupės ir jos pakrančių
ekologinę būklę ir sutvarkyti pakrantes.
Siektini rezultatai:
• Vandens
telkinių
būklės
gerinimo
priemonėmis sutvarkytas plotas – 1,5-2,0 ha.
• Vandens telkinių atkarpų kuriems taikytos
būklės gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Šešupės
atkarpa Kalvarijos mieste).
Tikslas. Pagerinti Marijampolės miesto
vandens telkinio (Jevonio upelio) ekologinę
būklę bei kraštovaizdį, suformuojant Jevonio
upelio apsauginę zoną.
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės - 1 vnt. (Jevonio upelio
atkarpa);
• Vandens
telkinių
būklės
gerinimo
priemonėmis sutvarkytas plotas - 5,0 ha
(Jevonio upelio atkarpos plotas).
Tikslas. Gerinti Marijampolės miesto vandens
telkinių ekologinę būklę bei kraštovaizdžio
apsaugą.
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės - 1 vnt. (Marijampolės II
tvenkinyje ant Šešupės upės);
• Vandens
telkinių
būklės
gerinimo
priemonėmis išvalomas vandens telkinio
plotas ~ 3,5 ha; tvarkomų pakrančių plotas ~
2,2 ha.
Tikslas. Prisidėti prie paviršinių vandens
telkinių ekologinės būklės pagerinimo Šakių
rajone.
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 1 vnt.
• Vandens telkinių būklės gerinimo
priemonėmis sutvarkytas plotas – 8 ha.
Įgyvendinus projektą taip pat bus sudarytos
palankesnės sąlygos verslo (ypač turizmo
paslaugų, maitinimo) plėtrai, aktyviam vietos
gyventojų poilsiui, turizmo plėtrai.

1.136.518,00

966.040,00

170.478,00

2009 m.
balandžio
mėn.

2010 m.
rugpjūčio
mėn.

17
mėn.

2009-08-28

761.153,77

685.038,39

76.115,38

2009 m.
liepos
mėn.

2011 m.
birželio
mėn.

24
mėn.

2010-03-31

498.796,00

448.916,40

49.879,60

2011 m.
gegužės
mėn.

2013 m.
balandžio
mėn.

24
mėn.

2010-10-01

1.223.610,94

1.101.249,85

122.361,09

2009 m.
birželio
mėn.

2012 m.
lapkričio
mėn.

42
mėn.

2010-03-31

7.

Šakių tvenkinio
būklės gerinimas

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

8.

Klausučių tvenkinio
ir Šeimenos upės
vagos valymas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

9.

Vandens telkinio,
esančio Kazlų
kaime, Kazlų
Rūdos
savivaldybėje,
būklės gerinimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

10

Vandens telkinio,
esančio Jūrės
kaime, Kazlų
Rūdos
savivaldybėje,
būklės gerinimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

11

Lukšių tvenkinio
ant Lenkupio upės
būklės gerinimas

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas. Pagerinti Šakių tvenkinio ekologinę
būklę ir pritaikyti jį gyventojų reikmėms.
Siektini rezultatai:
• Vandens telkinių būklės gerinimo
priemonėmis sutvarkytas 4,81 ha tvenkinio
plotas;
• Pritaikius vandens būklės gerinimo
priemones išvalytas Šakių tvenkinys (1 vnt.).
Įgyvendinus projektą taip pat bus sudarytos
palankesnės sąlygos verslo (ypač turizmo
paslaugų, maitinimo) plėtrai, aktyviam vietos
gyventojų poilsiui, turizmo plėtrai.
Tikslas. pagerinti Klausučių tvenkinio ir
Šeimenos upės vagos ekologinę būklę
Klausučių kaimo ribose.
Siektini rezultatai:
• išvalyta ir sutvarkyta 4,05 ha Klausučių
tvenkinio ir Šeimenos upės vagos
• vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 2 vnt.
Tikslas. Pagerinti vandens telkinio Kazlų
kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje ekologinę
būklę ir sutvarkyti pakrantes
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Kazlų Rūdos
savivaldybės Kazlų kaimo vandens telkinys).
• Sutvarkytas, taikant vandens telkinių būklės
gerinimo priemones, plotas bus nustatytas
atlikus valymo darbų techninę dokumentaciją.
Tikslas. Pagerinti vandens telkinio Jūrės
kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje ekologinę
būklę ir sutvarkyti pakrantes
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Kazlų Rūdos
savivaldybės Jūrės kaimo vandens telkinys).
• Sutvarkytas, taikant vandens telkinių būklės
gerinimo priemones, plotas bus nustatytas
atlikus valymo darbų techninę dokumentaciją.
Tikslas. Prisidėti prie paviršinių vandens
telkinių ekologinės būklės pagerinimo Šakių
rajone.

462.428,00

416.185,20

46.242,80

2009 m.
birželio
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

31
mėn.

2010-03-31

2.432.852,22

2.189.567,00

243.285,22

2012 m.
liepos
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

17
mėn.

2011-10-01

228.000,00

205.200,00

22.800,00

2012 m.
balandžio
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

20
mėn.

2011-10-01

530.790,00

477.711,00

53.079,00

2012 m.
balandžio
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

20
mėn.

2011-10-01

1.242.476,00

1.118.227,00

124.249,00

2011 m.
birželio
mėn.

2013 m.
rugsėjo
mėn.

28
mėn.

2011-10-01

Šakių rajono
savivaldybėje

Projektų vertė, Lt
10.419.624,93

Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 1 vnt.
• Vandens telkinių būklės gerinimo
priemonėmis
sutvarkytas
plotas
prie
aukščiausio vandens lygio – 14,7 ha, prie
normaliai patvenkto vandens lygio – 10,6 ha.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
9.245.834,84
1.173.790,09

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
9.691.907,00
–
9.691.907,00

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2011 m liepos 12 d. sprendimo Nr. 51/8S-16
redakcija)
Rezervinių 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“
VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007-2010 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“
„Vandens telkinių būklės gerinimas“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Vandens telkinių,
esančių Kazlų
Rūdos
savivaldybėje
Plutiškių, Gudelių
ir Ąžuolų Būdos
kaimuose, būklės
gerinimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Tikslas. Pagerinti vandens telkinių esančių
Kazlų Rūdos savivaldybėje Plutiškių, Gudelių,
Ąžuolų Būdos kaimuose ekologinę būklę ir
sutvarkyti pakrantes.
Siektini rezultatai:
• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės – 3,0 vnt. (Kazlų Rūdos
savivaldybės Plutiškių, Gudelių, Ąžuolų
Būdos kaimų vandens telkiniai).
• Sutvarkytas, taikant vandens telkinių būklės
gerinimo priemones, plotas bus nustatytas
atlikus valymo darbų programą.

Projektų vertė, Lt
413.403,00

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

413.403,00

ES fondų lėšų
suma, Lt

372.062,70

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
372.062,70
41.340,30

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

41.340,30

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2012 m.
balandžio
mėn.

2013 m.
lapkričio
mėn.

20
mėn.

2011-10-01

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
9.691.907,00
–
9.691.907,00

