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
2013 m. birželio 20 d. Nr.51/8S-25
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 7 punkto „Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio
sutvarkymas“ skiltį „Preliminarus projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė, Lt
2 724 745,67

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
2 316 033,81
204 355,93

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos,
Lt
204 355,93

2. Išdėstyti 9 punkto „Sasnavos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“ skiltį
„Preliminarus projekto biudžetas“ taip:
Bendra projekto vertė, Lt
1 392 340,51

Preliminarus projekto biudžetas
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
1 183 489,43
104 425,54

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos,
Lt
104 425,54

3. Išdėstyti 17 punkto „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas
bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ skiltis „Projekto tikslai, siektini rezultatai“,
„Preliminarus projekto biudžetas“, „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia“ ir „Projekto
trukmė mėn.“ taip:
Preliminarus projekto biudžetas

Projekto tikslai, siektini rezultatai
Bendra
projekto
vertė, Lt

ES fondų
lėšų suma,
Lt

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų 2 407 430,12 2 046 315,60
veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.
Pagrindinės veiklos.
 Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas Akmenynų
seniūnijoje.
Siektini rezultatai.
 Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta
viešoji aplinka projektų skaičius – 1
 Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavim
o) lėšos, Lt
180 557,26

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

180 557,26

Numato
ma
projekto
veiklų
įgyvendi
nimo
pradžia
2011m.
birželio
mėn.

Projekto
trukmė
mėn.

37
mėn.

2
infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
Pastato Akmenynų seniūnijoje atnaujinimas, vidaus
patalpų įrengimas (renginių salė, maitinimo paslaugas
atliekanti ir maisto ruošimo patalpa, nakvynės kambariai,
motinos ir vaiko laikinos globos kambarys), katilinė,
pėsčiųjų takų aplink pastatą ir pėsčiųjų tako iki mokyklos
įrengimas ir apšvietimas.

4. Išdėstyti 21 punkto „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir
gyvenamosios aplinkos gerinimas“ skilties „Projekto tikslai, siektini rezultatai“ pastraipą „Siektini
rezultatai“ taip:
„Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus pasiektas šis pagrindinis projekto rezultatas - sutvarkyta Igliaukos
kaimo viešoji infrastruktūra ir pagerinta gyvenamoji aplinka (atnaujintos ir įrengtos gatvės,
automobilių stovėjimo aikštelės, įrengta mokyklos lauko žaidimo aikštelė ir poilsio zona prie Iglės
ežero pakrantės).
Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
• Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomenės ir viešosios
infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu, projektų skaičius – 1 projektas;
• Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje sutvarkyta viešoji
aplinka, skaičius – 1“.
5. Išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip:
Projektų vertė, Lt

44 482 108,39

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų
Valstybės biudžeto
suma, Lt
(bendrojo finansavimo)
lėšos, Lt
37 809 789,72
3 336 156,69

Tarybos pirmininkas

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių) lėšos,
Lt
3 336 161,98

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

Algis Žvaliauskas

