
 

 

 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. 

SPRENDIMO NR. 51/8S-46 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 

2014–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. birželio 28 d.  Nr. 51/8S-19 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 2 

punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams, patvirtintą 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“: 

1. Papildant dalies „Priemonių planas“ 1–8 lenteles pagal priedą (pridedama); 

2. Papildant priemonės 2.01.03.03. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projekto 2.01.03.03.03. „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ 

veiklas 07 veikla „Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas)“. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

  

 



PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2016-06-28 sprendimu Nr. 51/8S-19

1 lentelė. Priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

4. PRIEMONIŲ PLANAS

1.02. Tikslas: Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą

1.02.01. Uždavinys: Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

1.02.01.01. Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.048,01 515.140,81 606.048,00 515.140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.096,01 1.030.281,61

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01. Tikslas: Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą

2.01.03. Uždavinys: Skatinti darnų išteklių naudojimą

2.01.03.02. Priemonė: Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477.307,49 3.805.711,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477.307,49 3.805.711,37

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.03.04. Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.438,33 724.572,58 0,00 0,00 1.532.893,56 1.302.959,42 0,00 0,00 2.385.331,89 2.027.532,00

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.02. Tikslas: Didinti teritorinę sanglaudą regionuose

2.02.02. Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

2.02.02.01. Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.941,48 1.127.051,00 431.154,00 366.481,00 2.541.036,94 2.159.882,00 0,00 0,00 4.298.132,42 3.653.414,00

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.735,31 6.172.475,76 1.037.202,00 881.621,80 4.073.930,50 3.462.841,42 0,00 0,00 12.372.867,81 10.516.938,98

Iš viso planui įgyvendinti:

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

3 priedas  1 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai

1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas:

Uždavinys:1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

Priemonė:1.02.01.01. Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

1.02.01.01.01. Pastato, esančio 
Atgimimo g. 5, Kazlų 
Rūdoje, restauracija, 
pritaikant jį 
bendruomenės 
poreikiams

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.4.1-CPVA-R-
302

R ITI pagr. 606.048,01 90.907,20 0,00 0,00 0,00 515.140,81 2016/07 2016/09 2017/01 2019

1.02.01.01.02. Zyplių dvaro pirmojo 
svirno pastato 
modernizavimas 
pritaikant turizmui ir 
kultūrinei veiklai

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.4.1-CPVA-R-
302

R - pagr. 606.048,00 90.907,20 0,00 0,00 0,00 515.140,80 2016/07 2017/07 2018/07 2021

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.02. Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

2.01.03.02.01. Marijampolės 
regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra

UAB Marijampolės 
apskrities atliekų 
tvarkymo centras

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės apskritis 05.2.1-APVA-
R-008

R - pagr. 4.477.307,49 0,00 0,00 671.596,1
2

0,00 3.805.711,37 2016/12 2017/03 2017/12 2018

Priemonė:2.01.03.04. Kraštovaizdžio apsauga

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

2.01.03.04.01. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas gamtinio 
karkaso teritorijose 
Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 403.252,46 60.487,87 0,00 0,00 0,00 342.764,59 2016/09 2016/12 2017/03 2018

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 1 iš 3
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2.01.03.04.02. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kazlų 
Rūdos mieste

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 261.136,49 39.170,47 0,00 0,00 0,00 221.966,02 2016/09 2016/12 2017/03 2018

2.01.03.04.03. Bešeimininkių 
apleistų pastatų ir 
įrenginių 
likvidavimas 
 Vilkaviškio rajono 
savivaldybėje

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 674.045,96 101.107,00 0,00 0,00 0,00 572.938,96 2018/09 2018/12 2019/03 2022

2.01.03.04.04. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kalvarijos 
mieste. I etapas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 152.755,26 22.913,29 0,00 0,00 0,00 129.841,97 2016/09 2016/12 2017/03 2018

2.01.03.04.05. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kalvarijos 
mieste. II etapas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 82.252,80 12.337,92 0,00 0,00 0,00 69.914,88 2018/09 2018/12 2019/03 2022

2.01.03.04.06. Šakių rajono 
savivaldybės 
kraštovaizdžio 
tvarkymo specialiojo 
plano parengimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 35.294,12 5.294,12 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2016/09 2016/12 2017/03 2018

2.01.03.04.07. Draugystės parkai - 3 Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 741.300,68 111.195,10 0,00 0,00 0,00 630.105,58 2018/09 2018/12 2019/03 2022

2.01.03.04.08. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
teritorijų planavimo 
dokumentų rengimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 35.294,12 5.294,12 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2018/09 2018/12 2019/03 2022

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

Priemonė:2.02.02.01. Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

2.02.02.01.01. Gelgaudiškio 
gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 431.154,00 32.336,50 32.336,50 0,00 0,00 366.481,00 2017/12 2018/03 2018/06 2020

2.02.02.01.02. Lukšių gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 928.816,48 69.661,24 69.661,24 0,00 0,00 789.494,00 2016/12 2017/03 2017/06 2019

2.02.02.01.03. Kudirkos Naumiesčio 
gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 429.672,94 32.225,47 32.225,47 0,00 0,00 365.222,00 2018/12 2019/03 2019/06 2021

2.02.02.01.04. Viešųjų erdvių 
sutvarkymas 
Pilviškių miestelyje, 
pritaikant 
renginiams, fizinio 
aktyvumo didinimui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 970.712,00 72.803,00 72.803,00 0,00 0,00 825.106,00 2018/12 2019/03 2019/06 2023

2.02.02.01.05. Viešųjų erdvių 
atnaujinimas 
Kybartų miestelyje 
pritaikant 
bendruomenės 
poreikiams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 552.416,00 41.431,00 41.431,00 0,00 0,00 469.554,00 2018/12 2019/03 2019/06 2023

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 2 iš 3
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2.02.02.01.06. Viešųjų erdvių 
sutvarkymas  
Virbalio miestelyje, 
pritaikant poilsiui ir 
bendruomenės 
poreikiams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 397.125,00 29.784,00 29.784,00 0,00 0,00 337.557,00 2016/12 2017/07 2017/12 2023

2.02.02.01.07. Visuomeninės 
paskirties pastato 
Kybartuose 
pritaikymas 
socialinei veiklai

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. 588.236,00 44.118,00 44.118,00 0,00 0,00 500.000,00 2018/12 2019/03 2019/06 2023

*      R -regiono projektas, V - valstybės projektas;
**    ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą:
*** pagr. - pagrindinis projektas, rez. - rezervinis projektas.

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 3 iš 3
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3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės

1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas:

Uždavinys1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

Priemonė:1.02.01.01. Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

1.02.01.01.01. Pastato, esančio 
Atgimimo g. 5, Kazlų 
Rūdoje, restauracija, 
pritaikant jį 
bendruomenės 
poreikiams

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.4.1-CPVA-
R-302

R ITI pagr. 44 Kultūros paveldo 
objektų 
sutvarkymas ir 
pritaikymas

- - - - - - - -

1.02.01.01.02. Zyplių dvaro 
pirmojo svirno 
pastato 
modernizavimas 
pritaikant turizmui 
ir kultūrinei veiklai

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.4.1-CPVA-
R-302

R - pagr. 44 Kultūros paveldo 
objektų 
sutvarkymas ir 
pritaikymas

- - - - - - - -

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.02. Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

2.01.03.02.01. Marijampolės 
regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo 
infrastruktūros 
plėtra

UAB Marijampolės 
apskrities atliekų 
tvarkymo centras

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės 
apskritis

05.2.1-APVA-
R-008

R - pagr. 05 Atliekų tvarkymas 
(mažinimo, 
rūšiavimo ir 
perdirbimo 
skatinimo 
priemonės)

- - - - - - - -

Priemonė:2.01.03.04. Kraštovaizdžio apsauga

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

2.01.03.04.01. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas gamtinio 
karkaso teritorijose 
Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 28 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
rekreacinės 
teritorijos ir 
gamtinis karkasas

- - - - - - - -

2.01.03.04.02. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kazlų 
Rūdos mieste

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 28 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
rekreacinės 
teritorijos ir 
gamtinis karkasas

- - - - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 1 iš 3
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2.01.03.04.03. Bešeimininkių 
apleistų pastatų ir 
įrenginių 
likvidavimas 
 Vilkaviškio rajono 
savivaldybėje

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 38 Kraštovaizdžio 
tvarkymas 
(kraštovaizdžio 
etalonai, pažeistos 
teritorijos ir pan.)

- - - - - - - -

2.01.03.04.04. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kalvarijos 
mieste. I etapas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 38 Kraštovaizdžio 
tvarkymas 
(kraštovaizdžio 
etalonai, pažeistos 
teritorijos ir pan.)

- - - - - - - -

2.01.03.04.05. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kalvarijos 
mieste. II etapas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 38 Kraštovaizdžio 
tvarkymas 
(kraštovaizdžio 
etalonai, pažeistos 
teritorijos ir pan.)

- - - - - - - -

2.01.03.04.06. Šakių rajono 
savivaldybės 
kraštovaizdžio 
tvarkymo specialiojo 
plano parengimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 50 Kita (nepriskirta 
kitoms grupėms)

- - - - - - - -

2.01.03.04.07. Draugystės parkai - 3 Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 28 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
rekreacinės 
teritorijos ir 
gamtinis karkasas

- - - - - - - -

2.01.03.04.08. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
teritorijų planavimo 
dokumentų rengimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. 50 Kita (nepriskirta 
kitoms grupėms)

- - - - - - - -

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

Priemonė:2.02.02.01. Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

2.02.02.01.01. Gelgaudiškio 
gyvenamosios 
vietovės 
atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 29 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
visuomeninės, 
komercinės ir 
bendro naudojimo 
paskirties 
teritorijos

- - - - - - - -

2.02.02.01.02. Lukšių 
gyvenamosios 
vietovės 
atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 29 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
visuomeninės, 
komercinės ir 
bendro naudojimo 
paskirties 
teritorijos

34 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(pastatai ir 
statiniai): 
bendruomenės, 
nevyriausybinių 
organizacijų veiklai 
pritaikomi pastatai

- - - - - -

2.02.02.01.03. Kudirkos 
Naumiesčio 
gyvenamosios 
vietovės 
atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 29 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
visuomeninės, 
komercinės ir 
bendro naudojimo 
paskirties 
teritorijos

34 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(pastatai ir 
statiniai): 
bendruomenės, 
nevyriausybinių 
organizacijų veiklai 
pritaikomi pastatai

- - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 2 iš 3
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2.02.02.01.04. Viešųjų erdvių 
sutvarkymas 
Pilviškių miestelyje, 
pritaikant 
renginiams, fizinio 
aktyvumo didinimui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 29 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
visuomeninės, 
komercinės ir 
bendro naudojimo 
paskirties 
teritorijos

41 Pėsčiųjų ir dviračių 
takai (ne miesto 
vietovėse)

- - - - - -

2.02.02.01.05. Viešųjų erdvių 
atnaujinimas 
Kybartų miestelyje 
pritaikant 
bendruomenės 
poreikiams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 29 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
visuomeninės, 
komercinės ir 
bendro naudojimo 
paskirties 
teritorijos

41 Pėsčiųjų ir dviračių 
takai (ne miesto 
vietovėse)

- - - - - -

2.02.02.01.06. Viešųjų erdvių 
sutvarkymas  
Virbalio miestelyje, 
pritaikant poilsiui ir 
bendruomenės 
poreikiams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 29 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(viešosios erdvės): 
visuomeninės, 
komercinės ir 
bendro naudojimo 
paskirties 
teritorijos

41 Pėsčiųjų ir dviračių 
takai (ne miesto 
vietovėse)

- - - - - -

2.02.02.01.07. Visuomeninės 
paskirties pastato 
Kybartuose 
pritaikymas 
socialinei veiklai

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-
R-908

R - pagr. 34 Kitos viešosios 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(pastatai ir 
statiniai): 
bendruomenės, 
nevyriausybinių 
organizacijų veiklai 
pritaikomi pastatai

- - - - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 3 iš 3
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4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai

1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas:

Uždavinys1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

Priemonė:1.02.01.01. Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.02.01.01.01. Pastato, esančio 
Atgimimo g. 5, Kazlų 
Rūdoje, restauracija, 
pritaikant jį 
bendruomenės 
poreikiams

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.4.1-CPVA-R-
302

R ITI pagr. P.B.209 Numatomo 
apsilankymų 
remiamuose 
kultūros ir 
gamtos paveldo 
objektuose bei 
turistų traukos 
vietose 
skaičiaus 
padidėjimas

P.S.335 Sutvarkyti, 
įrengti ir 
pritaikyti 
lankymui 
gamtos ir 
kultūros 
paveldo 
objektai ir 
teritorijos

- - - -- -3727 1

1.02.01.01.02. Zyplių dvaro pirmojo 
svirno pastato 
modernizavimas 
pritaikant turizmui ir 
kultūrinei veiklai

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.4.1-CPVA-R-
302

R - pagr. P.B.209 Numatomo 
apsilankymų 
remiamuose 
kultūros ir 
gamtos paveldo 
objektuose bei 
turistų traukos 
vietose 
skaičiaus 
padidėjimas

P.S.335 Sutvarkyti, 
įrengti ir 
pritaikyti 
lankymui 
gamtos ir 
kultūros 
paveldo 
objektai ir 
teritorijos

- - - -- -600 1

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.02. Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.03.02.01. Marijampolės 
regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra

UAB Marijampolės 
apskrities atliekų 
tvarkymo centras

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės apskritis 05.2.1-APVA-
R-008

R - pagr. P.S.329 Sukurti/Pagerin
ti atskiro 
komunalinių 
atliekų 
surinkimo 
pajėgumai

- - - - - -- -8155 -

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 1 iš 4
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Priemonė:2.01.03.04. Kraštovaizdžio apsauga

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.03.04.01. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas gamtinio 
karkaso teritorijose 
Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- 1- -

2.01.03.04.02. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kazlų 
Rūdos mieste

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- 1- -

2.01.03.04.03. Bešeimininkių 
apleistų pastatų ir 
įrenginių 
likvidavimas 
 Vilkaviškio rajono 
savivaldybėje

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- -- 17

2.01.03.04.04. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kalvarijos 
mieste. I etapas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- -- -

2.01.03.04.05. Kraštovaizdžio 
formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas Kalvarijos 
mieste. II etapas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- 1- -

2.01.03.04.06. Šakių rajono 
savivaldybės 
kraštovaizdžio 
tvarkymo specialiojo 
plano parengimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- -1 -

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 2 iš 4
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2.01.03.04.07. Draugystės parkai - 3 Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

P.N.093 Likviduoti 
kraštovaizdį 
darkantys 
bešeimininkiai 
ar apleisti 
statiniai ir 
įrenginiai

P.N.094 Rekultyvuotos 
atvirais 
kasiniais 
pažeistos žemės

P.S.338 Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai

- 1- -

2.01.03.04.08. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
teritorijų planavimo 
dokumentų rengimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.5.1-APVA-
R-019

R - pagr. P.N.092 Kraštovaizdžio 
ir (ar) gamtinio 
karkaso 
formavimo 
aspektais 
pakeisti ar 
pakoreguoti 
savivaldybių ar 
jų dalių 
bendrieji planai

- - - - - -- -1 -

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

Priemonė:2.02.02.01. Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.02.02.01.01. Gelgaudiškio 
gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -16347 -

2.02.02.01.02. Lukšių gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -28000 1306,08

2.02.02.01.03. Kudirkos Naumiesčio 
gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -4000 483,83

2.02.02.01.04. Viešųjų erdvių 
sutvarkymas 
Pilviškių miestelyje, 
pritaikant 
renginiams, fizinio 
aktyvumo didinimui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -17600 -

2.02.02.01.05. Viešųjų erdvių 
atnaujinimas 
Kybartų miestelyje 
pritaikant 
bendruomenės 
poreikiams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -10000 -

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 3 iš 4
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2.02.02.01.06. Viešųjų erdvių 
sutvarkymas  
Virbalio miestelyje, 
pritaikant poilsiui ir 
bendruomenės 
poreikiams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -19000 -

2.02.02.01.07. Visuomeninės 
paskirties pastato 
Kybartuose 
pritaikymas 
socialinei veiklai

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.2.1-CPVA-R-
908

R - pagr. P.S.364 Naujos atviros 
erdvės 
vietovėse nuo 1 
iki 6 tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus)

P.S.365 Atnaujinti ir 
(ar) pritaikyti 
naujai 
paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse

- - - -- -- 142

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 4 iš 4
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5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 
(projektams priskirtų 

kriterijų reikšmių suma)

P.B.209 4327Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas

P.N.092 2Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai

P.N.093 17Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai ar apleisti statiniai ir įrenginiai

P.S.329 8155Sukurti/Pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai

P.S.335 2Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos

P.S.338 4Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai

P.S.364 94947Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus)

P.S.365 1931,91Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse

R.N.091 40,98Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės,  plotas

3 priedas  5 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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6 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
infrastruktūros plėtra

3.805.711,370,00 0,00 0,00 3.805.711,37 0,00 0,00 0,00

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 1.030.281,610,00 0,00 0,00 515.140,81 515.140,80 0,00 0,00

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 2.027.532,000,00 0,00 0,00 724.572,58 0,00 1.302.959,42 0,00

08.2.1-CPVA-R-908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 3.653.414,000,00 0,00 0,00 1.127.051,00 366.481,00 2.159.882,00 0,00

3 priedas  6 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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7 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
infrastruktūros plėtra

3.805.711,370,00 0,00 0,00 3.805.711,37 3.805.711,37 3.805.711,37 3.805.711,37

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 1.030.281,610,00 0,00 0,00 515.140,81 1.030.281,61 1.030.281,61 1.030.281,61

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 2.027.532,000,00 0,00 0,00 724.572,58 724.572,58 2.027.532,00 2.027.532,00

08.2.1-CPVA-R-908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 3.653.414,000,00 0,00 0,00 1.127.051,00 1.493.532,00 3.653.414,00 3.653.414,00

3 priedas  7 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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 8 lentelė. Veiklos grupių suvestinė

Kodas Pavadinimas
Projektų, 
kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, 
kuriems veiklų 
grupė priskirta 

kaip pagrindinė, 
skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

05 Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) 1 1 4.477.307,49

28 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas 3 3 1.405.689,63

29 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties 
teritorijos

6 6 3.709.896,42

34 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai 
pritaikomi pastatai

3 1 588.236,00

38 Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) 3 3 909.054,02

41 Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse) 3 - 0,00

44 Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas 2 2 1.212.096,01

50 Kita (nepriskirta kitoms grupėms) 2 2 70.588,24

3 priedas  8 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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