MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 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. gruodžio 17 d. Nr. 51/8S-48
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. Žmogiškųjų
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.
birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-23, nauja redakcija išdėstytą Marijampolės regiono plėtros tarybos
2013 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 51/8S-23, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Algis Žvaliauskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-23
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 51/8S-48
redakcija)
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 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
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

„Kazlų Rūdos
savivaldybės
kapinių bei
gyvenamųjų
teritorijų detaliųjų
planų
parengimas“

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Tikslas. Parengti detaliuosius planus, siekiant užtikrinti sistemingą
savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi, racionalų lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į plėtros ilgalaikius poreikius.
Pagrindinės veiklos.
 Detaliųjų planų parengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą „Kazlų Rūdos savivaldybės detaliųjų planų
parengimas“ bus parengti 8 kapinių detalieji planai:
 Gaisrių kaimo kapinių detalusis planas;
 Plioplių kaimo kapinių detalusis planas;
 Nemirų kaimo kapinių detalusis planas;
 Plutiškių kaimo kapinių detalusis planas;
 Kazlų Rūdos naujųjų kapinių detalusis planas;
 Ažuolų Būdos kaimo kapinių detalusis planas;
 Bagotosios kaimo kapinių detalusis planas;
 Višakio Rūdos kaimo kapinių detalusis planas.
Taip pat bus parengti 10 gatvių gyvenamųjų kvartalų detalieji planai:
 Maironio gatvės detalusis planas;
 M.Valančiaus gatvės detalusis planas;
 J.Basanavičiaus gatvės detalusis planas;

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

232.739,09

197.828,23

34.910,86

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

2010 m.
spalio mėn.

25
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2010.09.15

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

2.

„Kybartų miesto
bendrojo plano
parengimas“

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

3.

„Virbalio miesto
bendrojo plano
parengimas“

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

4.

„Šakių rajono
bendrieji planai“

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

5.

„Marijampolės
savivaldybės
miestelių ir
gyvenviečių
teritorinio
planavimo
dokumentų
parengimas“

Marijampolės
savivaldybės
administracija

Projekto tikslai, siektini rezultatai

 Vytauto gatvės detalusis planas;
 S.Daukanto gatvės detalusis planas;
 Atgimimo gatvės detalusis planas;
 K.Donelaičio gatvės detalusis planas;
 Ateities gatvės detalusis planas;
 Žemaitės gatvės detalusis planas;
 V.Borisevičiaus gatvės detalusis planas.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Kybartų miesto teritorijos darnų
vystymąsi, racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į Kybartų miesto teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.
Pagrindinės veiklos.
Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Parengtas Kybartų miesto bendrasis planas, atitinkantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Virbalio miesto teritorijos darnų
vystymąsi, racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į Virbalio miesto teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.
Pagrindinės veiklos.
Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Parengtas Virbalio miesto bendrasis planas, atitinkantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Šakių rajono teritorijų darnų vystymąsi
bei racionalų rajono teritorijų, lėšų ir kitų išteklių naudojimą.
Pagrindinės veiklos.
 Šakių miesto ir priemiesčių bendrojo plano su GIS parengimas;
 Griškabūdžio, Lukšių, Lekėčių bendrojo planavimo darbai.
Siektini rezultatai.
Parengti Šakių rajono teritorijų 4 bendrieji planai.
Tikslas. Prisidėti prie Marijampolės savivaldybės teritorijos darnaus
vystymosi bei racionalaus teritorijų ir lėšų panaudojimo, atsižvelgiant į
šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Pagrindinės veiklos.
 Bendrųjų planų rengimas;
 Detaliųjų planų rengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą, parengus miestelių bendruosius planus, bus
parengti teritorijų kompleksinio planavimo dokumentai, kuriuose bus
nustatyta planuojamų teritorijų vystymo erdvinė koncepcija ir

Preliminarus projekto biudžetas

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

73.271,64

2010 m.
lapkričio mėn.

17
mėn.

2010.09.30

300 821,39

53 086,13

2010 m.
lapkričio mėn.

18
mėn.

2010.09.30

358.237,81

304.501,94

53.735,87

2011 m.
sausio mėn.

12
mėn.

2010.11.30

328 345,30

279 093,50

49 251,80

2011 m.
balandžio
mėn.

30
mėn.

2010.12.31

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

488.477,60

415.205,96

353 907,52

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

6.

„Kalvarijos
savivaldybės
bendrojo plano
koregavimas ir
detaliųjų bei
specialiųjų planų
parengimas“

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

7.

„Šakių rajono
detalieji ir
specialieji planai
– II etapas“

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

8.

„Kalvarijos
savivaldybės
specialiojo plano
bei bendrojo ir
detaliųjų planų

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

Projekto tikslai, siektini rezultatai

teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.
Parengus kaimo gyvenamosios vietovės detalųjį planą bus parengtas
planavimo dokumentas, kuriame bus nustatytos žemės sklypų ribos,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai.
Bus parengti 3 Marijampolės savivaldybės miestelių bendrieji planai
bei 1 Marijampolės savivaldybės kaimiškosios vietovės detalusis
planas.
Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus pasiekti šie rezultatai:
 nustatyti projektuojamų teritorijų plėtros reglamentai;
 nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai;
 sudarytos sąlygos investicijoms, ūkinei veiklai plėtoti.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą teritorijų planavimą.
Pagrindinės veiklos.
 Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano koregavimas;
 Kalvarijos savivaldybės paviršinių vandens telkinių specialiojo
plano parengimas;
 Kvartalo tarp J. Basanavičiaus ir Kęstučio gatvių detaliojo plano
parengimas;
 Žemės sklypų kapinėms detaliųjų planų parengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus atlikta bendrojo plano korekcija, parengtas 1
specialusis planas ir 8 detalieji planai:
 Kalvarijos savivaldybės paviršinių vandens telkinių specialusis
planas;
 Kvartalo tarp J. Basanavičiaus ir Kęstučio gatvių detalusis planas.
 7 Kalvarijos savivaldybės kapinių detalieji planai.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą Šakių rajono teritorijų darnų vystymąsi
bei racionalų rajono teritorijų, lėšų ir kitų išteklių naudojimą.
Pagrindinės veiklos.
• Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano
parengimas.
• Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimas.
• Šakių miesto pramonės teritorijos detaliojo plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Parengti 1 detalųjį ir 2 specialiuosius planus.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą teritorijų planavimą.
Pagrindinės veiklos.
 Kalvarijos miesto bendrojo plano parengimas.
 Detaliojo plano Vytauto g. parengimas.
 Detaliojo plano Laisvės g. parengimas.

Preliminarus projekto biudžetas

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

32.389,31

2011 m.
birželio mėn.

24
mėn.

2011.06.06

407 873,00

71 977,59

2012 m.
gruodžio mėn.

13
mėn.

2012-11-30

165.926,63

29.281,17

2012 m.
gruodžio mėn.

24
mėn.

2012-12-30

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

215.928,68

183.539,37

479 850,59

195.207,80

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

parengimas“

Projekto tikslai, siektini rezultatai

Detaliojo plano Basanavičiaus g., Kęstučio g. daugiabučių namų
kvartalo parengimas.

Specialiojo dviračių takų plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus parengti 5 planai:
• Parengtas Kalvarijos miesto bendrasis planas.
• Suformuoti detalieji planai Vytauto g., Laisvės g. bei Basanavičiaus
g, Kęstučio daugiabučių namų kvartalo.
• Parengtas Kalvarijos savivaldybės teritorijos dviračių takų
specialusis planas.
Tikslas. Tikslingai išnaudoti bei vykdyti veiklą numatytose teritorijose
ir sklypuose.
Pagrindinės veiklos.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Vilkaviškio rajono
savivaldybėje.
Siektini rezultatai.
Numatytoms teritorijoms ir sklypams parengti teritorijų planavimo
dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo nuostatas.
Vykdant projektą „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ bus parengta 15 detaliųjų planų ir 1
specialusis planas.
Tikslas. Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijų planavimo
dokumentus, siekiant užtikrinti teritorijos darnų vystymąsi, racionalų
išteklių panaudojimą, atsižvelgiant 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 parengti 4 specialieji, 1
detalusis ir 5 sklypų planai, prilyginami detaliesiems planams.:
1. Kazlų Rūdos miesto ribų keitimo specialusis planas;
2. Kazlų Rūdos savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas;
3. Kazlų Rūdos miesto naujųjų kapinių sanitarinių apsaugos zonų ribų
formavimo specialusis planas;
4. Ąžuolų Būdos kaimo kapinių sanitarinių apsaugos zonų ribų
formavimo specialusis planas;
5. Sporto stadiono detalusis planas;
6. Sklypų planai, prilyginami detaliesiems planams:
6.1. Medeinos gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;

Preliminarus projekto biudžetas

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

44 850,00

2013 m.
vasario mėn.

18
mėn.

2013-01-23

40.454,51

2013 m.
rugpjūčio
mėn.

24
mėn.

2013-07-31

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

299 000,00

254 150,00

269.696,72

229.242,21



9.

„Teritorijų
planavimo
dokumentų
rengimas
Vilkaviškio
rajono
savivaldybėje“

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

10.

„Kazlų Rūdos
savivaldybės ir
miesto teritorijų
planavimo
dokumentų
parengimas“

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Eil
Nr

Projekto
pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

11.

„Marijampolės
miesto teritorijų
detaliųjų planų
parengimas“

Marijampolės
savivaldybės
administracija

12.

„Kalvarijos
miesto Suvalkų
gatvės kvartalo
detaliojo plano
parengimas“

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Lt

3.544.747,21

Preliminarus projekto biudžetas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

6.2. Medžiotojų gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
6.3. Beržų gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
6.4. Vytauto gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui;
6.5. Maironio gatvės sklypo planas, prilyginimas detaliajam planui.
Tikslas. Prisidėti prie Marijampolės miesto teritorijų darnaus
vystymosi bei racionalaus lėšų panaudojimo, atsižvelgiant į miesto
teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Pagrindinės veiklos.
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 režimus, naudojimo būdą ir plėtros
perspektyvas.
Tikslas. Užtikrinti sistemingą teritorijų planavimą.
Pagrindinės veiklos.
Detaliojo plano parengimas.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus parengtas 1 planas:
 Parengtas Suvalkų g. kvartalo Kalvarijos mieste detalusis planas.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia

Projekto
trukmė
mėn.

31.591,04

2013 m.
gruodžio mėn.

24
mėn.

2013-07-31

16 912,38

2013 m.
rugpjūčio
mėn. mėn.

24
mėn.

2013-07-31

Bendra projekto
vertė, Lt

ES fondų lėšų
suma, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (-ių)
lėšos, Lt

210.606,90

179.015,86

112 749,20

95 836,82

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, Lt

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

531.712,30

4.318.931,00

3.013.034,91

___________

