
 
 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. KOVO 24 D. 

SPRENDIMO NR. TS-4 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-1.4-AM-06-R PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ 

TERITORIJŲ TVARKYMAS“, 2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 16 d.   Nr. 51/8S-24 

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 Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-4 „Dėl Marijampolės regiono projektų, 

finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, 

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

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

 

 



 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-4 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-24 redakcija) 

 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  

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

VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“,  

2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41 

 
Programa „Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“ 

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

Priemonė VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ 

Eil 

Nr 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto tikslai, siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas  Numatoma    

projekto 

veiklų 

įgyvendini- 

mo pradžia 

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. Užterštos 

teritorijos 

Būblelių k., 

Kudirkos 

Naumiesčio 

seniūnijoje, 

Šakių rajono 

savivaldybėje, 

išvalymas ir 

sutvarkymas 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sumažinti teritorijų taršą aplinkai pavojingomis medžiagomis 

Marijampolės apskrityje. 

Siektini rezultatai. Projektu siekiama užtikrinti, jog būtų sutvarkyta, 

neutralizuota ir gyventojų bei ūkio reikmėms efektyviai pritaikyta apleista 

ir užteršta teritorija Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Šakių 

rajono savivaldybėje. Projektas užtikrins sveikesnės ir kokybiškesnės 

aplinkos sukūrimą Šakių rajono savivaldybės gyventojams, prisidės prie 

Marijampolės apskrities ir Šakių rajono savivaldybės taršos rodiklių 

sumažėjimo, suteiks galimybes atkurti natūralią gamtinę aplinką užterštoje 

teritorijoje bei sudarys sąlygas efektyviam jos panaudojimui profesinio 

mokymo reikmėms. Projekto metu numatyta nugriauti ir neutralizuoti 

495,26 m2 pavojingų buvusios katilinės pastatų ir jos priklausinių, atlikti 

1,5 ha teritorijos grunto valymo ir renatūralizavimo darbus.  

314 781,46 293 121,08 21 660,38 2009 m. 

birželio 

mėn. 

19 mėn. 2009-08-31 

2. Naftos 

produktais 

užterštos 

teritorijos, 

esančios 

Gamyklų g. 8, 

Marijampolėje, 

išvalymas 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sumažinti aplinkos taršą Marijampolės miesto Gamyklų g. 8 

teritorijoje, užterštoje aplinkai pavojingomis medžiagomis. 

Pagrindinės veiklos. 

 Projektui reikalingos dokumentacijos parengimas. 

 Grunto išvalymo ir atliekų surinkimo darbų atlikimas. 

Siektini rezultatai.  

Panaikinti paviršinio ir požeminio vandens taršos šaltinį: 

• parengtas valymo darbų technologinis projektas, atlikti preliminarūs 

ekogeologiniai tyrimai, sudaryta valymo darbų sąmata. 

• sutvarkyta (išvalyta) 0,19 ha teritorija, pašalinta 582 t užteršto grunto, 

• pašalinta 19,2 t naftos produktais užteršto vandens ir išvežta 250 t 

256 470,21 205 176,16 51 294,05 2012 m.  

birželio  

mėn. 

36 mėn. 2011-07-15 



 

 
atliekų, 

• įgyvendintas vienas projektas. 

3.  Užterštų 

teritorijų 

tvarkymas Kazlų 

Rūdos 

savivaldybėje 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Gerinti aplinkos kokybę – tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti 

požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis 

medžiagomis Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

Pagrindinės veiklos. 

 Fermų komplekso, esančio Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos 

savivaldybėje apleistų pastatų likvidavimas. 

Siektini rezultatai.  

Įgyvendinus projektą „Užterštų teritorijų tvarkymas Kazlų Rūdos 

savivaldybėje“ bus nugriauti nebenaudojami fermų komplekso pastatai (5 

vnt.), sutvarkyta aplinka. 

110 680,73 105 146,69 5 534,04 2012 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

16 mėn. 2012-04-29 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Priemonei skirta ES struktūrinė parama  

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

681 932,40 603 443,93 78 488,47 603 455,00 
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