
 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. TS-9 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.4-AM-04-R PRIEMONĘ „VANDENS TELKINIŲ 

BŪKLĖS GERINIMAS“, 2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO  

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 16 d.   Nr. 51/8S-23 

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“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens 

telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono 

projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 

2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

 

 
 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

 

 

 



 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-23 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“ 

VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 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 „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 

Eil 

Nr 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto tikslai, siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini-

mo pradžia 

Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini-

mo pabaiga 

Projekto 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendi-

nančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė, Eur 

ES fondų lėšų 

suma, Eur 

Pareiškėjo ir 

partnerio (-ių) 

lėšos, Eur 

1. Šeimenos ir 

Vilkaujos upių vagų 

Vilkaviškio mieste 

valymas 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Atlikti Šeimenos ir Vilkaujos upių ir jų 

slėnių Vilkaviškio miesto ribose gamtosauginį 

tvarkymą. 

Siektini rezultatai: 

• Išvalyta ir sutvarkyta 1,48 ha Šeimenos upės 

vagos; 

• Išvalyta ir sutvarkyta 0,26 ha Vilkaujos upės 

vagos. 

Siekiant aukščiau nurodytų rezultatų, bus atliekami 

šie darbai: 

• Krūmų šalinimas nuo šlaitų – 6,4 ha; 

• Dugno išvalymas ekskavatoriumi – 4602 m3;  

• Išvalymas žemsiurbe – 12800 m3; 

• Pakrančių sutvarkymas – 2,0 ha. 

428 782,44 364 465,08 64 317,36 2009 m. 

balandžio 

mėn.   

2010 m. 

liepos mėn. 

16 mėn. 2009-07-20 

2. Vandens telkinio, 

esančio Kazlų 

Rūdos mieste 

Taikos gatvėje, 

būklės gerinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Pagerinti vandens telkinio Kazlų Rūdoje 

ekologinę būklę ir sutvarkyti pakrantes. 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas plotas – 0,7-1,0 ha; 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Kazlų Rūdos 

vandens telkinys). 

110 017,40 99 015,64 11 001,76 2009 m. 

balandžio 

mėn. 

2010 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

17 mėn. 2010-03-31 



3 

 
3. Jevonio upelio 

išvalymas ir slėnių 

sutvarkymas 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Pagerinti Marijampolės miesto vandens 

telkinio (Jevonio upelio) ekologinę būklę bei 

kraštovaizdį, suformuojant Jevonio upelio 

apsauginę zoną. 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės - 1 vnt. (Jevonio upelio 

atkarpa); 

• Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas plotas - 5,0 ha (Jevonio upelio atkarpos 

plotas). 

171 722,56 154 550,30 17 172,26 2009 m. 

liepos mėn.  

2011 m. 

birželio 

mėn. 

24 mėn. 2010-03-31 

4. Šešupės upės 

valymas 

Marijampolės 

savivaldybėje 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Gerinti Marijampolės miesto vandens 

telkinių ekologinę būklę bei kraštovaizdžio 

apsaugą. 

Siektini rezultatai:  

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės - 1 vnt. (Marijampolės II 

tvenkinyje ant Šešupės upės); 

• Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

išvalomas vandens telkinio plotas ~ 3,5 ha; 

tvarkomų pakrančių plotas ~ 2,2 ha. 

143 560,91 129 204,81 14 356,10 2011 m. 

gegužės 

mėn. 

2013 m. 

balandžio 

mėn. 

24 mėn. 2010-10-01 

5. Šešupės upės 

Kudirkos 

Naumiestyje būklės 

gerinimas 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Prisidėti prie paviršinių vandens telkinių 

ekologinės būklės pagerinimo Šakių rajone. 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 1 vnt. 

• Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas plotas – 8 ha. 

Įgyvendinus projektą taip pat bus sudarytos 

palankesnės sąlygos verslo (ypač turizmo paslaugų, 

maitinimo) plėtrai, aktyviam vietos gyventojų 

poilsiui, turizmo plėtrai. 

323 645,70 291 281,12 32 364,58 2009 m. 

birželio 

mėn.  

2012 m. 

lapkričio 

mėn. 

42 mėn. 2010-03-31 

6. Šakių tvenkinio 

būklės gerinimas 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Pagerinti Šakių tvenkinio ekologinę būklę 

ir pritaikyti jį gyventojų reikmėms. 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas 4,81 ha tvenkinio plotas; 

• Pritaikius vandens būklės gerinimo priemones 

išvalytas Šakių tvenkinys (1 vnt.). 

Įgyvendinus projektą taip pat bus sudarytos 

palankesnės sąlygos verslo (ypač turizmo paslaugų, 

maitinimo) plėtrai, aktyviam vietos gyventojų 

poilsiui, turizmo plėtrai. 

131 288,45 118 159,61 13 128,84 2009 m. 

birželio 

mėn.  

2011 m. 

gruodžio 

mėn. 

31 mėn. 2010-03-31 
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7. Klausučių tvenkinio 

ir Šeimenos upės 

vagos valymas 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. pagerinti Klausučių tvenkinio ir Šeimenos 

upės vagos ekologinę būklę Klausučių kaimo 

ribose. 

Siektini rezultatai: 

• išvalyta ir sutvarkyta 4,05 ha Klausučių tvenkinio 

ir Šeimenos upės vagos 

• vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 2 vnt. 

690 746,43 621 671,80 69 074,63 2012 m. 

liepos mėn.  

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

17 mėn. 2011-10-01 

8. Vandens telkinio, 

esančio Kazlų 

kaime, Kazlų Rūdos 

savivaldybėje, 

būklės gerinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Pagerinti vandens telkinio Kazlų kaime, 

Kazlų Rūdos savivaldybėje ekologinę būklę ir 

sutvarkyti pakrantes 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Kazlų Rūdos 

savivaldybės Kazlų kaimo vandens telkinys). 

• Sutvarkytas, taikant vandens telkinių būklės 

gerinimo priemones, plotas bus nustatytas atlikus 

valymo darbų techninę dokumentaciją. 

17 219,89 15 497,90 1 721,99 2012 m. 

balandžio 

mėn. 

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

20 mėn. 2011-10-01 

9. Vandens telkinio, 

esančio Jūrės kaime, 

Kazlų Rūdos 

savivaldybėje, 

būklės gerinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Pagerinti vandens telkinio Jūrės kaime, 

Kazlų Rūdos savivaldybėje ekologinę būklę ir 

sutvarkyti pakrantes  

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 1,0 vnt. (Kazlų Rūdos 

savivaldybės Jūrės kaimo vandens telkinys). 

• Sutvarkytas, taikant vandens telkinių būklės 

gerinimo priemones, plotas bus nustatytas atlikus 

valymo darbų techninę dokumentaciją. 

21 075,40 18 967,86 2 107,54 2012 m. 

balandžio 

mėn.  

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

20 mėn. 2011-10-01 

10. Lukšių tvenkinio 

ant Lenkupio upės 

būklės gerinimas 

Šakių rajono 

savivaldybėje 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Prisidėti prie paviršinių vandens telkinių 

ekologinės būklės pagerinimo Šakių rajone. 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 1 vnt. 

• Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas plotas prie aukščiausio vandens lygio  – 

14,7 ha, prie normaliai patvenkto vandens lygio  – 

10,6 ha. 

359 795,14 323 815,62 35 979,52 2011 m. 

birželio 

mėn.  

2013 m. 

rugsėjo 

mėn. 

28 mėn. 2011-10-01 

11. Vandens telkinių, 

esančių Kazlų 

Rūdos 

savivaldybėje 

Plutiškių, Gudelių 

kaimuose, būklės 

gerinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Pagerinti vandens telkinių esančių Kazlų 

Rūdos savivaldybėje Plutiškių, Gudelių kaimuose 

ekologinę būklę ir sutvarkyti pakrantes. 

Siektini rezultatai: 

• Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 2,0 vnt. (Kazlų Rūdos 

savivaldybės Plutiškių, Gudelių kaimų vandens 

telkiniai). 

 

28 056,20 25 250,58 2 805,62 2012 m. 

balandžio 

mėn.  

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

20 mėn. 2011-10-01 
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12. Gelgaudiškio dvaro 

sodybos tvenkinių 

būklės gerinimas 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Prisidėti prie paviršinių vandens telkinių 

ekologinės būklės pagerinimo Šakių rajone. 

Siektini rezultatai: 

 Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 5 vnt. 

 Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas plotas prie normaliai patvenkto 

vandens lygio  apie 0,65  ha. 

31 593,80 28 434,41 3 159,39 2013 m. 

vasario 

mėn. 

2014 m. 

spalio  

mėn. 

21 mėn. 2012-11-30 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Priemonei skirta ES struktūrinė parama  

Marijampolės regionui 2007-2013 m., Eur Bendra projekto vertė, Eur ES fondų lėšų suma, Eur Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur 

2 457 504,32 2 190 314,73 267 189,59 2 190 563,00 

 

 


