
 

 
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 20 D. 

SPRENDIMO NR. TS-29 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI 

ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ 

2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2016 m. sausio 20 d.   Nr. 51/8S-3 

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 VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, 

patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 2007–2013 m. laikotarpio 

sąrašų patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Metas Ražinskas 

 

 

 

 

 



 

                                                            PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2016 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-3 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“ priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 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 VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

Eil 
Nr 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
pareiškėjas 

Projekto tikslai,  siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numato-
ma 

projekto 

veiklų 
įgyvendi-

nimo 

pradžia 

Pro- 
jekto 

truk-

mė 
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. Mažųjų miestelių 

turizmo galimybės. 

Gelgaudiškis 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę infrastruktūrą Gelgaudiškyje. 

Siektini rezultatai.  
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1. 

• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su 
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

511 203,58 434 523,03 38 340,26 38 340,29 2009 m. 

balandžio 

mėn.  

21 

mėn. 

2009-08-31 

2. Mažųjų miestelių 

turizmo galimybės. 

Sintautai 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę infrastruktūrą Sintautuose. 

Siektini rezultatai. 
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1. 

• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

996 854,20 847 326,05 74 764,06 74 764,09 2010 m. 

kovo 

mėn.  

58 

mėn. 

2009-08-31 

3. Zanavykų krašto 

muziejaus plėtra 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Restauruojant Lukšių seniūnijoje esantį Zyplių dvaro vežiminės 

pastatą ir pritaikant jį muziejinei veiklai siekiama diferencijuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti bendruomenės infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai. 

• Restauruotas Zyplių dvaro sodybos vežiminės pastatas, sutvarkyta aplinka. 
• Įsigyta būtina ekspozicinė - muziejinė įranga. 

•   Į vežiminės pastatą perkeltas Zanavykų krašto muziejus. 

660 312,89 561 265,95 49 523,48 49 523,46 2009 m. 

rugsėjo 

mėn. 

36 

mėn. 

2009-08-31 

4. Liudvinavo 

miestelio parko 
sutvarkymas 

(poilsio 

infrastruktūros 

plėtra) 

Marijampolės 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Didinti Liudvinavo miestelio patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę 

ir aplinką, sutvarkant miestelio parką. 

Siektini rezultatai.  
Sutvarkytas Liudvinavo miestelyje esantis parkas. Nukloti pėsčiųjų takai, 

įrengtas apšvietimas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. 

Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių 

554 187,62 471 059,48 41 564,08 41 564,06 2010 m. 

gegužės 
mėn.  

36 

mėn. 

2010-03-31 
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įgyvendinimo: 
• Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir 

viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu, projektų 

skaičius – 1 projektas. 
• Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje 

sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius – 1 projektas. 

5. Jankų ir Bagotosios 

kaimų viešosios 
infrastruktūros 

modernizavimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Sutvarkyti Jankų seniūnijos ir Jankų pagrindinės mokyklos 

mokomųjų dirbtuvių pastatus bei jų aplinką, rekonstruoti Bagotosios kaimo 
daugiafunkcinį pastatą ir sutvarkyti viešąją infrastruktūrą. 

Siektini rezultatai. 

• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka skaičius 
– 2. 
• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

786 537,25 668 556,69 58 990,27 58 990,29 2010 m. 

birželio 
mėn. 

30 

mėn. 

2010-04-30 

6. Gudelių miestelio 

viešosios 
infrastruktūros 

plėtra 

Marijampolės 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Didinti Gudelių miestelio patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir 

aplinką, sutvarkant esamas 2 automobilių stovėjimo aikšteles ir įrengiant 
vieną naują automobilių stovėjimo aikštelę. 

Siektini rezultatai. 

 Rekonstruota aikštelė prie šarvojimo salės ir ambulatorijos pastato, 
rekonstruota aikštelė prie laisvalaikio salės bei įrengta nauja aikštelė prie 

Gudelių kapinių. 

Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių 

įgyvendinimo: 

• Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir 
viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu, projektų 

skaičius – 1 projektas. 

• Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje 
sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius – 1 projektas. 

311 097,53 264 432,89 23 332,23 23 332,41 2010 m. 

birželio 
mėn.  

36 

mėn. 

2010-04-30 

7. Jungėnų kultūros 

namų pastato 
renovacija ir 

aplinkos gerbūvio 

sutvarkymas 

Kalvarijos 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas Jungėnų kaime. 

Siektini rezultatai. 
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1; 

• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios 
su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

779 189,83 662 311,37 58 439,22 58 439,24 2010 m. 

spalio 
mėn. 

24 

mėn. 

2010-05-31 

8. Šunskų miestelio 

viešosios 

infrastruktūros 
plėtra 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti Šunskų miestelio patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir 

aplinką, įkuriant parką su vaikų žaidimo aikštele, takais, suolais, dirbtiniu 

tvenkiniu. 

Siektini rezultatai.  
Šunskų miestelyje panaikintas nelegalus šiukšlynas ir įkurtas parkas. Parke 

įrengta vaikų žaidimų aikštelę, nutiesti pėsčiųjų takai, pastatyti suolai bei 
įkurtas dirbtinas tvenkinys. 

Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių 
įgyvendinimo: 

• Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir 

viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu, projektų 
skaičius – 1 projektas. 

• Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje 

sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius – 1 projektas. 

576 811,20 490 289,51 43 260,84 43 260,85 2010 m. 

kovo 

mėn.  

36 

mėn. 

2010-09-30 

9. Sasnavos miestelio 

viešosios 

infrastruktūros 
plėtra 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti Sasnavos miestelio patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir 

aplinką, sutvarkant miestelio viešąsias erdves ir rekonstruojant bendruomenės 

namus. 

Siektini rezultatai.  

403 249,68 342 762,23 30 243,72 30 243,73 2011 m. 

kovo 

mėn.  

36 

mėn. 

2010-11-30 
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Rekonstruoti 2,9 km pėsčiųjų ir dviračių takai ir sutvarkytos dvi automobilių 
stovėjimo aikštelės. 

Rekonstruotas Sasnavos bendruomenės namų pastatas. Pastato bendras plotas 

– 460,78 m2. 
Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių 

įgyvendinimo: 
• Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir 

viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu, projektų 

skaičius – 1 projektas; 
• Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje 

sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius – 1 projektas. 

10. Būdos kaimo 

viešosios 

infrastruktūros ir 

aplinkos gerinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant Būdos kultūros 

namų pastatą bei jo aplinką. 

Pagrindinės veiklos.  

 Parengti galimybių studiją/investicinį projektą; 

 Parengti techninį projektą; 

 Atlikti techninio projekto ekspertizę; 

 Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; 

 Atlikti techninę priežiūrą; 

 Atlikti rangos darbus; 

 Įsigyti reikiamus baldus. 

Siektini rezultatai.  

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 

 Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1. 

 Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios 

su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

379 921,94 322 933,65 28 494,16 28 494,13 2010 m. 

liepos  

mėn. 

30 

mėn. 

2010-12-29 

11. Jūrės miestelio 
viešosios 

infrastruktūros ir 

aplinkos gerinimas 

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant Jūrės kultūros namų 
pastatą bei jo aplinką. 

Pagrindinės veiklos. 

 Parengti galimybių studiją/investicinį projektą; 
 Parengti techninį projektą; 

 Atlikti techninio projekto ekspertizę; 

 Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; 
 Atlikti techninę priežiūrą; 

 Atlikti rangos darbus. 

Siektini rezultatai. 
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 

• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1. 
• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios 

su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

213 066,34 181 106,40 15 979,99 15 979,95 2011 m. 
kovo 

mėn. 

20 
mėn. 

2010-10-29 

12. Bebruliškės kaimo 

viešosios 
infrastruktūros ir 

aplinkos gerinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant Bebruliškės 

pradinės mokyklos pastatą bei jo aplinką.  

Pagrindinės veiklos. 

 Parengti galimybių studiją/investicinį projektą; 

 Parengti techninį projektą; 
 Atlikti techninio projekto ekspertizę; 

 Atlikti statinio projekto techninę priežiūrą; 
 Atlikti rangos darbus. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 
• Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

220 658,91 187 560,05 16 549,42 16 549,44 2011 m. 

kovo 
mėn. 

20 

mėn. 

2010-10-29 
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skaičius – 1. 
• Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios 

su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

13. Vilkaviškio rajono 

Pajevonio kaimo 
viešosios paskirties 

pastato 

modernizavimas bei 
viešųjų erdvių 

sutvarkymas 

Vilkaviškio 

rajono 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, sudarant prielaidas kaimo 

gyventojų veiklos diversifikacijai ir bendruomeninės infrastruktūros 
gerinimui. 

Pagrindinės veiklos. 

 Projektavimo inžinerinės paslaugos;  

 Techninės dokumentacijos rengimas; 

 Pajevonio kaimo kultūros namų pastato rekonstrukcija. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinant projektą numatoma:  

 rekonstruoti Pajevonio kaimo kultūros namų  pastatą. Pastato bendras 

plotas 437 m2. Numatomi atlikti darbai – langų ir durų keitimas, patalpų 
apdailos remonto darbai, aplinkos sutvarkymas, katilinės įrengimas ir kt. - 1 

vnt. 

Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklių įgyvendinimo: 
 Kaimo gyvenamosios vietovės , kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1 vnt. 

 Kaimo integruotos bendruomeninės  ir viešosios  infrastruktūros, susijusios  
su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius - 1 

vnt.   

545 661,66 463 812,17 40 924,61 40 924,88 2011 m. 

balandžio 
mėn. 

18 

mėn. 

2010-12-30 

14. Vilkaviškio rajono 
Matlaukio kaimo 

viešosios paskirties  

pastato 

modernizavimas bei 

viešųjų erdvių 

sutvarkymas 

Vilkaviškio 
rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, sudarant prielaidas kaimo 
gyventojų veiklos diversifikacijai ir bendruomeninės infrastruktūros 

gerinimui. 

Pagrindinės veiklos. 
 Projektavimo inžinerinės paslaugos;  

 Techninės dokumentacijos rengimas; 

 Matlaukio kaimo buvusios mokyklos pastato rekonstrukcija. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinant projektą numatoma:  

 rekonstruoti Matlaukio kaimo buvusios mokyklos  pastatą. Pastato bendras 
plotas 675 m2. Numatomi atlikti darbai – langų ir durų keitimas, patalpų 

apdailos remonto darbai, aplinkos sutvarkymas, katilinės įrengimas ir kt. - 1 

vnt. 
Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklių įgyvendinimo: 

 Kaimo gyvenamosios vietovės , kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1 vnt. 
 Kaimo integruotos bendruomeninės  ir viešosios  infrastruktūros, susijusios  

su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius - 1 
vnt. 

497 816,74 423 144,00 37 336,24 37 336,50 2011 m. 
balandžio 

mėn. 

18 
mėn. 

2010-12-30 

15. Vilkaviškio rajono 

Bartninkų miestelio 

viešosios paskirties  
pastato 

modernizavimas  bei 

viešųjų erdvių 
sutvarkymas 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, sudarant prielaidas kaimo 

gyventojų veiklos diversifikacijai ir bendruomeninės infrastruktūros 

gerinimui. 

Pagrindinės veiklos. 

 Projektavimo inžinerinės paslaugos;  

 Techninės dokumentacijos rengimas; 
 Bartninkų miestelio buvusio vaikų darželio  pastato rekonstrukcija. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinant projektą numatoma:  

 rekonstruoti Bartninkų miestelio buvusio vaikų darželio  pastatą. Pastato 

bendras plotas 675 m2. Numatomi atlikti darbai – langų ir durų keitimas, 

patalpų apdailos remonto darbai, aplinkos sutvarkymas, katilinės įrengimas ir 

kt. - 1 vnt. 

521 712,48 443 455,41 39 128,40 39 128,67 2011 m. 

balandžio 

mėn. 

18 

mėn. 

2010-12-30 
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Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklių įgyvendinimo: 
 Kaimo gyvenamosios vietovės , kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1 vnt. 

 Kaimo integruotos bendruomeninės  ir viešosios  infrastruktūros, susijusios  
su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius - 1 

vnt. 

16. Vilkaviškio rajono 

Karalių kaimo 
viešosios paskirties  

pastato 

modernizavimas  bei 
viešųjų erdvių 

sutvarkymas 

Vilkaviškio 

rajono 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, sudarant prielaidas kaimo 

gyventojų veiklos diversifikacijai ir bendruomeninės infrastruktūros 
gerinimui. 

Pagrindinės veiklos. 

 Projektavimo inžinerinės paslaugos;  
 Techninės dokumentacijos rengimas; 

 Karalių kaimo kultūros namų pastato rekonstrukcija; 

 Aplinkos tvarkymas. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinant projektą numatoma:  
 rekonstruoti Karalių kaimo kultūros namų pastatą. Pastato bendras plotas 

684 m2. Numatomi atlikti darbai – langų ir durų keitimas, patalpų apdailos 

remonto darbai, aplinkos sutvarkymas, katilinės įrengimas ir kt. - 1 vnt. 
Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklių įgyvendinimo: 

Rezultato: 

 Kaimo gyvenamosios vietovės , kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 
skaičius – 1 vnt. 

Produkto: 

 Kaimo integruotos bendruomeninės  ir viešosios  infrastruktūros, susijusios  
su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius - 1 

vnt. 

1 087 587,80 924 449,62 81 569,09 81 569,09 2011 m. 

birželio 
mėn. 

16 

mėn. 

2012-10-30 

17. Pastato Akmenynų 

seniūnijoje 
renovacija, 

pritaikymas 

bendruomenės 
reikmėms ir 

aplinkos 

sutvarkymas 

Kalvarijos 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę infrastruktūrą. 

Pagrindinės veiklos. 

 Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas Akmenynų seniūnijoje. 

Siektini rezultatai. 
 Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 

skaičius – 1 

 Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios 
su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.  

 Pastato Akmenynų seniūnijoje atnaujinimas, vidaus patalpų įrengimas 

(renginių salė, maitinimo paslaugas atliekanti ir maisto ruošimo patalpa, 
nakvynės kambariai, motinos ir vaiko laikinos globos kambarys), katilinė, 

pėsčiųjų takų aplink pastatą ir pėsčiųjų tako iki mokyklos įrengimas ir 

apšvietimas. 

704 671,90 598 971,11 52 850,39 52 850,40 2011 m. 

birželio 
mėn. 

37 

mėn. 

2011-01-30 

18. Mažųjų miestelių 

diversifikacijos 

galimybės. Kudirkos 
Naumiestis 

Šakių  rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę infrastruktūrą Kudirkos Naumiestyje. 

Pagrindinės veiklos. 
 Kudirkos Naumiesčio kultūros centro modernizavimo ir aplinkos 

sutvarkymo galimybių studijos ir investicinio projekto parengimas;  

 Techninio projekto parengimas;  
 Techninio projekto ekspertizė; 

 Statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 Techninė priežiūra; 
 Reikiamų baldų įsigijimas; 

 Rangos darbai. 

Siektini rezultatai. 
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 

742 400,81 631 040,69 55 679,79 55 680,33 2011 m. 

rugsėjo 

mėn. 

28 

mėn. 

2011-12-31 
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 Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 
skaičius – 1. 

 Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios 

su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

19. Mažųjų miestelių 
diversifikacijos 

galimybės. Kiduliai 

Šakių  rajono 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą ir gerinti 
bendruomeninę infrastruktūrą Kiduliuose.  

Pagrindinės veiklos. 

 Kidulių dvaro rūmų rekonstravimo, aplinkos sutvarkymo, galimybių 
studijos ir investicinio projekto parengimas;  

 Techninio projekto parengimas;  

 Techninio projekto ekspertizė; 

 Statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 Techninė priežiūra; 

 Reikiamų baldų įsigijimas; 

 Rangos darbai. 

Siektini rezultatai. 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 

 Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų 
skaičius – 1. 

Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1. 

696 008,08 591 606,85 52 200,61 52 200,62 2011 m. 
lapkričio

mėn.  

28 
mėn. 

2011-06-30 

20. Vilkaviškio rajono 
Virbalio bei 

Klausučių seniūnijų 

viešųjų pastatų 
modernizavimas bei 

viešųjų erdvių 
sutvarkymas 

Vilkaviškio 
rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, sudarant prielaidas kaimo 
gyventojų veiklos diversifikacijai ir bendruomeninės infrastruktūros 

gerinimui. 

Pagrindinės veiklos. 
 Projektavimo inžinerinės paslaugos; 

 Techninės dokumentacijos rengimas; 
 Virbalio vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija; 

 Klausučių seniūnijos administracinio pastato remontas. 

Siektini rezultatai.  
• Rekonstruoti vieną iš Virbalio vidurinės mokyklos pastatų. Pastato bendras 

plotas 629 m2. Numatomi atlikti darbai – langų ir durų keitimas, patalpų 

apdailos remonto darbai, aplinkos sutvarkymas, katilinės įrengimas ir kt. – 1 
vnt. 

• Suremontuoti Klausučių seniūnijos administracinio pastatą – pastato 

bendras plotas 751 m2. Numatomi atlikti darbai – langų ir durų keitimas, 
patalpų apdailos remonto darbai, katilinės įrengimas ir kt.- 1 vnt. 

• Atlikti aplinkos bei inžinerinių sistemų tvarkymo darbai, įsigyti baldai ir 

įranga. 

1 168 680,34 993 378,27 87 651,04 87 651,03 2011 m. 
lapkričio 

mėn.  

16 
mėn. 

2011-07-30 

21. Igliaukos kaimo 
viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas ir 
gyvenamosios 

aplinkos gerinimas 

Marijampolės 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Didinti Igliaukos kaimo patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir 
aplinką, sutvarkant esamą kaimo viešąją infrastruktūrą. 

Pagrindinės veiklos. 

 Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbai. 

Siektini rezultatai.  

Įgyvendinus projektą bus pasiektas pagrindinis projekto rezultatas – 

sutvarkyta Igliaukos kaimo viešoji infrastruktūra ir pagerinta gyvenamoji 
aplinka (atnaujintos ir išasfaltuotos gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės, 

įrengti pėsčiųjų takai, įrengta mokyklos lauko žaidimų aikštelė ir poilsio zona 

prie Iglės ežero). 
Projektas prisidės prie priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ stebėsenos rodiklių 

įgyvendinimo: 

 Priemonės produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomenės ir 

viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu, projektų 

472 751,94 401 795,70 35 452,56 35 503,68 2013 m. 
liepos mėn. 

24 
mėn. 

2013-04-30 
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skaičius – 1 projektas; 
 Priemonės rezultato rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje 

sutvarkyta viešoji aplinka, skaičius – 1. 

 

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 

12 830 382,72 10 905 781,12 962 274,46 962 327,14 10 910 315,00 

 

 


