MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 20 D.
SPRENDIMO NR. TS-29 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI
ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ 2007–2013
M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012 m. birželio 5 d. Nr.51/8S-16
Marijampolė
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; 2010, Nr. 693446) 9 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba, n u s p r e n d ž i a:
Patikslinti 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“ priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.
41, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29:
1. Išdėstyti 3 punkto „Zanavykų krašto muziejaus plėtra“ skiltį „Preliminarus projekto
biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė,
Lt
2 303 331,06

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma,
Valstybės biudžeto (bendrojo
Lt
finansavimo) lėšos, Lt
1 957 831,40
172 749,82

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
172 749,84

2. Išdėstyti 7 punkto „Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio
sutvarkymas“ skiltis „Preliminarus projekto biudžetas“ ir „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo
pradžia“ taip:
Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto vertė, Lt

ES fondų lėšų suma, Lt

2 737 445,67

2 326 828,81

Valstybės biudžeto
(bendrojo finansavimo)
lėšos, Lt
205 308,42

Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos, Lt

Numatoma projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

205 308,44

2010 m. spalio mėn.

3. Išdėstyti 10 punkto „Būdos kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas“ skiltį
„Preliminarus projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė,
Lt
1 324 759,27

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma,
Valstybės biudžeto (bendrojo
Lt
finansavimo) lėšos, Lt
1 126 045,37
99 356,94

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
99 356,96

4. Išdėstyti 11 punkto „Jūrės miestelio viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas“
skiltis „Projekto tikslai, siektini rezultatai“, „Preliminarus projekto biudžetas“, „Numatoma
projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ ir „Projekto trukmė mėn.“ taip:
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Projekto tikslai, siektini rezultatai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

Tikslas. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant
Jūrės kultūros namų pastatą bei jo aplinką.
Pagrindinės veiklos.
• Parengti galimybių studiją/investicinį projektą;
• Parengti techninį projektą;
• Atlikti techninio projekto ekspertizę;
• Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;
• Atlikti techninę priežiūrą;
• Atlikti rangos darbus.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta
viešoji aplinka projektų skaičius – 1.
• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

736 639,52

ES fondų lėšų
suma, Lt

626 143,59

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt
55 247,96

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt
55 247,97

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2011 m.
kovo
mėn.

Projekto
trukmė
mėn.

20
mėn.

5. Išdėstyti 12 punkto „Bebruliškės kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas“
skiltis „Projekto tikslai, siektini rezultatai“, „Preliminarus projekto biudžetas“, „Numatoma
projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ ir „Projekto trukmė mėn.“ taip:
Projekto tikslai, siektini rezultatai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

Tikslas. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant
Bebruliškės pradinės mokyklos pastatą bei jo aplinką.
Pagrindinės veiklos.
• Parengti galimybių studiją/investicinį projektą;
• Parengti techninį projektą;
• Atlikti techninio projekto ekspertizę;
• Atlikti statinio projekto techninę priežiūrą;
• Atlikti rangos darbus.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta
viešoji aplinka projektų skaičius – 1.
• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

762 269,00

ES fondų lėšų
suma, Lt

647 928,65

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt
57 170,17

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt
57 170,18

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2011 m.
kovo
mėn.

Projekto
trukmė
mėn.

20
mėn.

6. Įrašyti 16 punkto „Vilkaviškio rajono Karalių kaimo viešosios paskirties pastato
modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai
institucijai terminas“ vietoj datos „2012-04-20“ datą „2012-10-30“.
7. Išdėstyti 19 punkto „Mažųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ skiltis
„Projekto tikslai, siektini rezultatai“, „Preliminarus projekto biudžetas“, „Numatoma projekto
veiklų įgyvendinimo pradžia“ ir „Projekto trukmė mėn.“ taip:
Projekto tikslai, siektini rezultatai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
projekto
vertė, Lt

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą
ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kiduliuose.
Pagrindinės veiklos.
• Kidulių dvaro rūmų rekonstravimo, aplinkos
sutvarkymo, galimybių studijos ir investicinio projekto
parengimas;
• Techninio projekto parengimas;

2 324 298,21

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

1 975 653,47

174 322,37

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt
174 322,37

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia
2011 m.
lapkričio
mėn.

Projekto
trukmė
mėn.

28
mėn.
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• Techninio projekto ekspertizė;
• Statinio projekto vykdymo priežiūra;
• Techninė priežiūra;
• Reikiamų baldų įsigijimas;
• Rangos darbai.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta
viešoji aplinka projektų skaičius – 1.
Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

8. Išdėstyti 20 punkto „Vilkaviškio rajono Virbalio bei Klausučių seniūnijų viešųjų pastatų
modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ skiltį „Preliminarus projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė,
Lt
4 348 385,68

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma,
Valstybės biudžeto (bendrojo
Lt
finansavimo) lėšos, Lt
3 696 127,82
326 128,93

Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos, Lt
326 128,93

9. Išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Projektų vertė, Lt

43 353 008,29

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų
Valstybės biudžeto
Kitų finansavimo
suma, Lt
(bendrojo
šaltinių lėšų suma,
finansavimo) lėšos, Lt
Lt
36 850 054,59
3 251 475,30
3 251 478,40

Tarybos pirmininkas

Priemonei skirta ES
struktūrinė parama
Marijampolės regionui
2007-2013 m., Lt
37 809 790,00

Algis Žvaliauskas

