MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. BIRŢELIO 28 D.
SPRENDIMO NR. TS-23 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ
PLANAVIMAS“ 2011–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013 m. kovo 26 d. Nr. 51/8S-14
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ţ i a:
Pakeisti Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros
tarybos 2010 m. birţelio 28 d. sprendimu Nr. TS-23, nauja redakcija išdėstytą Marijampolės
regiono plėtros tarybos 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-32, ir išdėstyti jį nauja redakcija
(pridedama).

Tarybos pirmininkas

Algis Ţvaliauskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. birţelio 28 d. sprendimu Nr. TS-23
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 51/8S-14
redakcija)
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 42
Programa

„2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“

Prioritetas

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“

Priemonė

VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

„Kazlų Rūdos
savivaldybės ir
miesto teritorijų
planavimo
dokumentų
parengimas“

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

2.

„Marijampolės
miesto teritorijų
detaliųjų planų
parengimas“

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Tikslas. Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijų planavimo
dokumentus, siekiant uţtikrinti teritorijos darnų vystymąsi, racionalų
išteklių panaudojimą, atsiţvelgiant į savivaldybės ilgalaikius
poreikius.
Pagrindinės veiklos.
Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą „Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto teritorijų
planavimo dokumentų parengimas“ bus parengtas 1 specialusis, 1
detalusis ir 5 sklypų planai, prilyginami detaliesiems planams:
1. Kazlų Rūdos miesto ribų keitimo specialusis planas.
2. Sporto stadiono detalusis planas.
3. Sklypų planai, prilyginami detaliesiems planams:
3.1. Medeinos gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
3.2. Medţiotojų gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
3.3. Berţų gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
3.4. Vytauto gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
3.5. Maironio gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui.
Tikslas. Prisidėti prie Marijampolės miesto teritorijų darnaus
vystymosi bei racionalaus lėšų panaudojimo, atsiţvelgiant į miesto
teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Pagrindinės veiklos.

Preliminarus projekto biudţetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradţia

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

28 000,88

2013 m.
rugpjūčio
mėn.

24
mėn.

2013-06-28

38 455,50

2013 m.
gruodţio
mėn.

24
mėn.

2013-07-31

ES fondų lėšų
suma, Lt

Valstybės
biudţeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

186 672,50

158 671,62

0,00

256 370,00

217 914,50

0,00

Bendra
projekto
vertė, Lt

3.

„Kalvarijos
miesto Suvalkų
gatvės kvartalo
detaliojo plano
parengimas“

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

4.

„Šakių rajono
seniūnijų teritorijų
ir gyvenamųjų
vietovių ribų
patikslinimo
specialusis
planas“

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Lt
863 402,50

Detaliųjų planų rengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus parengti 8 Marijampolės miesto teritorijų
detalieji planai, numatant atskirų juose esančių sklypų ribas, teritorijų
tvarkymo ir naudojimo reţimus, naudojimo būdą ir plėtros
perspektyvas.
Tikslas. Uţtikrinti sistemingą teritorijų planavimą.
Pagrindinės veiklos.
Detaliojo plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus parengtas 1 planas:
 Parengtas Suvalkų g. kvartalo Kalvarijos mieste detalusis planas.
Tikslas. Uţtikrinti sistemingą Šakių rajono teritorijų darnų vystymąsi
bei racionalų rajono teritorijų, lėšų ir kitų išteklių naudojimą.
Pagrindinės veiklos.
Šakių rajono seniūnijų teritorijų ir gyvenamųjų vietovių ribų
patikslinimo specialiojo plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Parengtas 1 specialusis planas.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudţeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
733 892,12
0,00

120 360,00

102 306,00

0,00

18 054,00

2013 m.
rugpjūčio
mėn. mėn.

24
mėn.

2013-08-01

300 000,00

255 000,00

0,00

45 000,00

2013 m.
lapkričio
mėn.

15
mėn.

2013-07-01

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt

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

129 510,38

3 945 600,00

___________

