
 

 
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 30 D. 

SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP3-1.1-VRM-01-R PRIEMONĘ „REGIONINIŲ 

EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“ 2007–2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2016 m. sausio 20 d.   Nr. 51/8S-1 

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 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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 VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių 

ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono 

projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos 

augimo centrų plėtra“ 2007–2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija 

(pridedama). 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

 

 



 

 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-16 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2016 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-1 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“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41 

 
Programa „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“ 

Prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 

Priemonė „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 
Eil 

Nr 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto tikslai,  siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini-

mo pradžia 

Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pabaiga 

Projek- 

to 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateiki- 

mo 

įgyvendi-

nančiajai 

instituci- 

jai terminas 

Bendra 

projekto vertė, 

eurais 

ES fondų lėšų 

suma, eurais 

Valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos, eurais 

Pareiškėjo ir 

partnerio (-ių) 

lėšos, eurais 

1. Kompleksinis J. 
Basanavičiaus 
aikštės viešųjų 
erdvių  
sutvarkymas 

Marijampolės 
savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Didinti Marijampolės miesto investicinį 
patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir 
aplinką, sutvarkant esamas miesto viešąsias 
erdves – J. Basanavičiaus aikštę.  
Siektini rezultatai. Įgyvendinus minėtą projektą, 
bus įvykdytas 1 integruotas urbanistinės plėtros 
projektas. Įvykdžius visas Marijampolės 
regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-

2013 metų investicinės programos įgyvendinimo 
priemones  (6 projektus), numatoma, kad: 2015 
metais migracijos saldo Marijampolės 
savivaldybėje bus 0 gyventojų; 2015 metais 
metinis materialinių investicijų indekso vienam 
gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos 
Respublikos indeksu, bus 1 procentas; iki 2015 
metų bus įgyvendinti 6 integruoti urbanistinės 

plėtros projektai. 

4 620 465,76 3 926 847,52 346 486,55 347 131,69 2009  m. 
rugsėjo 
mėn. 

2011 m. 
gruodžio 
mėn. 

28 
mėn. 

2009 m.  
kovo  
mėn. 

2. Kompleksinis 
miesto centrinės 
dalies (Bažnyčios 
g., J. Bendoriaus 
g., Laisvės g., V. 
Kudirkos g. ir 

Gedimino g. 

Marijampolės 
savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Didinti Marijampolės miesto investicinį 
ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, 
sutvarkant miesto centrinės dalies viešąsias 
erdves.  
Siektini rezultatai. Įgyvendinus minėtą projektą, 
bus įvykdytas 1 integruotas urbanistinės plėtros 

projektas. Įvykdžius visas Marijampolės 

6 976 043,26 5 929 636,78 523 203,24 523 203,24 2010 m. 
gegužės 
mėn. 

2012 
rugpjūčio 
mėn. 

28 
mėn. 

2009 m. 
rugsėjo 
mėn. 
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atkarpomis 
apribotos zonos) 
viešųjų erdvių 
sutvarkymas 

regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-
2013 metų investicinės programos įgyvendinimo 
priemones  (6 projektus), numatoma, kad: 2015 
metais migracijos saldo Marijampolės 

savivaldybėje bus 0 gyventojų; 2015 metais 
metinis materialinių investicijų indekso vienam 
gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos 
Respublikos indeksu, bus 1 procentas; iki 2015 
metų bus įgyvendinti 6 integruoti urbanistinės 
plėtros projektai. 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę 
Priemonei skirta ES struktūrinė parama 

Marijampolės regionui 2007-2013 m., eurais Projektų vertė, eurais ES fondų lėšų suma, eurais 
Valstybės biudžeto (bendrojo 

finansavimo) lėšos, eurais 

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, 

eurais 

11 596 509,02 9 856 484,30 869 689,79 870 334,93 20 540 559,00 
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