
 

 
 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 9 D. 

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

FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-2.2-ŠMM-04-R PRIEMONĘ „UNIVERSALIŲ 

DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ KAIMO VIETOVĖSE STEIGIMAS“,  

2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 16 d.   Nr. 51/8S-25 

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 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 

švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių 

centrų kaimo vietovėse steigimas“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-16 „Dėl 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“, ir 

išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

                                 

 

 

 



 

 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-16 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-25 redakcija) 

 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  

2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“  

VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“,  

2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41 

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

Prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 

Priemonė „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 

Eil 

Nr 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto tikslai, siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numatoma 

projekto 

veiklų 
įgyvendinimo 

pradžia 

Pro- 

jekto 

trukmė 
mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendi-
nančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 
vertė, Eur 

ES fondų lėšų 

suma, Eur 

Valstybės 

biudžeto 
(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos, Eur 

Pareiškėjo ir 

partnerio (-ių) 
lėšos, Eur 

1. Plokščių 
daugiafunkcio 

centro steigimas 

Šakių  rajono 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sukurti infrastruktūrą, pritaikytą daugiafunkcio centro veiklai Šakių 
rajono savivaldybės Plokščių seniūnijoje. 

Pagrindinės veiklos. 

 Investicinio projekto rengimas. 
 Supaprastinto projekto  rengimas. 

 Bendroji ekspertizė. 

 Remonto  darbai. 
 Centro veikloms reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas. 

Siektini rezultatai.  

Produkto rodikliai: 
 Įgyvendintas 1 projektas. 

 Suremontuotos  ir pertvarkytos, aprūpintos reikiama įranga ir baldais 

daugiafunkcio centro patalpos. 
Rezultatų rodikliai:  

 Įsteigtas Plokščių daugiafunkcinis centras.  

Tikslinių grupių asmenys, gausiantys tiesioginės naudos iš investicijų į 

daugiafunkcio centro infrastruktūros sukūrimą – daugiau nei 500. 

563 641,60 479 095,15 0,00 84 546,45 2011 m. 
gegužės  mėn. 

18 
mėn. 

2011-03-31 

2. Universalaus 

daugiafunkcio 
centro steigimas 

Kalvarijos 

savivaldybėje 

Kalvarijos 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų 

įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą 
Kalvarijos savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje. 

Pagrindinės veiklos. 

Kalvarijos universalaus daugiafunkcio centro steigimas Aistiškių kaime, 
modernizuojant švietimo ir socialinių paslaugų teikimą. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinus projektą, bus pasiekta: 
• Produkto rodiklis „Projektai“ – įgyvendintas 1 projektas. 

• Produkto rodiklis „Universalūs daugiafunkciai centrai, kuriems steigti ir 

plėtoti skirta parama“ – įsteigtas 1 Kalvarijos savivaldybės universalus 
daugiafunkcis centras Aistiškių kaime. 

219 770,07 186 804,56 0,00 32 965,51 2012 m. 

rugsėjo mėn. 

28 

mėn. 

2011-12-30 
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• Rezultato rodiklis „Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo 

infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)“ – ne mažiau kaip 500 

asmenų. 

3. Universalaus 
daugiafunkcio 

centro steigimas 

Pašeimenių kaime 

Vilkaviškio 
rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir 
prieinamumą Pašeimenių kaime, buvusios mokyklos pastate, įkuriant UDC ir 

pritaikant jį įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams. 

Pagrindinės veiklos. 
 Investicinio bei Techninio projektų rengimas. 

 Techninio projekto ekspertizė bei Techninė priežiūra. 

 Pastato rekonstrukcija. 
 Statinio projekto vykdymo priežiūra. 

 Baldų ir įrangos įsigijimas. 

Siektini rezultatai. 
 Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 

mėnesius po projekto pabaigos) –300 asmenų. 

 Rekonstruotas Pašeimenių kaimo pradinės mokyklos pastatas. 
 Įsigyta visa reikalinga įranga ir baldai. 

 Įrengtas Universalus daugiafunkcinis centras Pašeimenių kaime – 1 vnt. 

347 890,68 295 707,02 0,00 52 183,66 2011 m. 
liepos mėn. 

16 
mėn. 

2011-04-28 

4. Universalaus 

daugiafunkcio 
centro steigimas 

Karklinių  kaime 

Vilkaviškio 

rajono 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir 

prieinamumą Karklinių kaime, buvusios mokyklos pastate, įkuriant UDC ir 
pritaikant jį įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams. 

Pagrindinės veiklos. 

 Investicinio bei techninio projektų rengimas. 
 Techninio projekto ekspertizė bei techninė priežiūra. 

 Pastato rekonstrukcija. 
 Statinio projekto vykdymo priežiūra. 

 Baldų ir įrangos įsigijimas. 

Siektini rezultatai. 
 Įsteigtas universalus daugiafunkcis centras Karklinių kaime – 1 vnt. 

 Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 

mėnesius po projekto pabaigos) –300 asmenų. 
 Rekonstruotas Karklinių pradinės mokyklos pastatas. 

 Įsigyta visa reikalinga įranga ir baldai.  

354 173,37 301 047,33 0,00 53 126,04 2011 m. 

liepos mėn. 

16 

mėn. 

2011-04-28 

5. Universalaus 

daugiafunkcio 
centro steigimas 

Ąžuolų Būdos 

kaime 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, 

pasiūlos ir prieinamumo problemą Kazlų Rūdos savivaldybėje. 
Pagrindinės veiklos. 

 Parengti projekto techninę dokumentaciją. 

 Atlikti darbų priežiūrą. 
 Atlikti rangos darbus. 

 Įsigyti reikiamą įrangą ir baldus. 

Siektini rezultatai. 
Įgyvendinus projektą bus gauti šie rezultatai: 

 Įsteigtas universalus daugiafunkcis centras Ąžuolų Būdos kaime. 

 Įsteigti nauji etatai UDC darbuotojams. 
 Sutvarkyta UDC steigimui reikalinga infrastruktūra. 

 Įsigyti baldai ir įranga reikiami UDC funkcionavimui. 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti visi žemiau išvardyti stebėsenos rodikliai: 
 Produkto rodiklis „Projektai“ – 1 vnt. 

 Produkto rodiklis „Universalūs daugiafunkciai centrai, kuriems steigti ir 

plėtoti skirta parama“ – 1 vnt. 
 Rezultato rodiklis „Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo 

infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)“ – nemažiau kaip 500 

asmenų. 
 

224 976,13 191 229,71 0,00 33 746,42 2011 m. 

birželio mėn. 

24 

mėn. 

2011-11-10 



3 

 
6. Universalaus 

daugiafunkcio 

centro Marijampolės 
savivaldybės 

Patašinės 

gyvenvietėje 
steigimas 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Kurti ir plėtoti modernią, kokybišką švietimo ir socialinių paslaugų 

infrastruktūrą. Marijampolės savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse. 

Pagrindinės veiklos. 
 Projekto techninės dokumentacijos parengimo ir inžinerinės paslaugos. 

 Rekonstrukcijos darbai. 

 Įrangos ir baldų įsigijimas. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinus projektą, įsteigus universalų daugiafunkcį centrą Marijampolės 

savivaldybės Patašinės gyvenvietėje, bus pasiekti šie rezultatai: 
 Marijampolės savivaldybėje įgyvendintas 1 (vienas) projektas pagal VP3-

2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse 

steigimas“. 
 Įsteigtas UDC Patašinės gyvenvietėje (985 gyventojai). 

 Sutvarkyta UDC reikalinga infrastruktūra. 

 Įsigyta įrangos ir baldų. 
 Per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos tiesioginę projekto 

naudą gaus ne mažiau kaip 300 Patašinės gyventojų. 

 Universalaus daugiafunkcio centro švietimo veikla užims ne mažiau kaip 
60 proc. visos vykdomos veiklos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, kitos 

švietimo veiklos, pagal gyventojų poreikius (bus nustatyta investicinio 
projekto rengimo metu). 

356 028,55 302 624,27 0,00 53 404,28 2012 m. 

birželio mėn. 

24 

mėn. 

2012-03-31 

 

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 Valstybės biudžeto (bendrojo 

finansavimo) lėšos, Eur 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur 

2 066 480,40 1 756 508,04 0,00 309 972,36 1 770 874,00 

 

 

 

____________ 


