
 

 

 

 

 
Marijampolės apskritis 

 

 

 

 

 

 
Kalvarijos savivaldybė 

 

    
Kazlų Rūdos savivaldybė 

 

 

    
Marijampolės savivaldybė 

 

    
Šakių rajono savivaldybė 

 

    
Vilkaviškio rajono savivaldybė 

 

 
 
2013 m. 

Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyrius 

2014 m. sausio 28 d. 

Marijampolės regiono plėtros plano 2006 – 2013 m. vykdymo ataskaita 



Marijampolės regiono plėtros planas 2006 – 2013 metams.                                   Plano vykdymo 2013 m.  ataskaita 
2 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

Marijampolės regiono plėtros plano 
2006 – 2013 m. vykdymo ataskaita 

 
 
 
 

2013 metai  
 

 
 
 
 
 
 

Parengė:  
 

Evaldas Ulevičius 
Jurgita Pačkauskaitė 

Agnė Norutė 
 
 
 
 
 
 
 

2014-01-28 
 

 

Patvirtinta Marijampolės regiono plėtros tarybos 2014-02-06  sprendimu Nr. 51/8S-2 
 

 

 

 



 

Marijampolės regiono plėtros planas 2006 – 2013 metams.                                      Plano vykdymo  2013 m. ataskaita 

3 

3 

Ataskaitai duomenis teikė: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T U R I N Y S 

 

 

I. Įvadas ............................................................................................. 5 psl. 

II. Vizijos rodikliai .............................................................................. 6 psl. 

III. Prioritetų rodikliai ......................................................................... 13 psl. 

  I prioritetas. Verslo, gamybos ir paslaugų plėtra .................. 14 psl. 

 II prioritetas. Ţmogiškųjų išteklių plėtra ............................... 16 psl. 

III prioritetas. Infrastruktūros plėtra........................................ 17 psl. 

IV prioritetas. Konkurencingo ţemės ūkio ir kaimo plėtra .... 21 psl. 

IV. Plano vykdymas pagal prioritetus ................................................ 23 psl. 

V. Plano vykdymas pagal priemones ................................................ 30 psl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Marijampolės regiono plėtros planas 2006 – 2013 metams.                                      Plano vykdymo  2013 m. ataskaita 

4 

4 

 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 

Marijampolės teritorinė darbo birţa 

 

Lietuvos kelių policijos tarnyba 

 
AB  Lesto 

 

AB Lietuvos dujos 

 
UAB „Didma“ 

 UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 

 UAB „Šakių šilumos tinklai“ 

 

AB Litesko 

 UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 

 UAB „Vilkaviškio vandenys“ 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

UAB „Sūduvos vandenys“ 

 

UAB „Šakių vandenys“ 

 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos 

ministerijos 

 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

 

Saugomų teritorijų valstybės kadastras 

 

Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos 

 

VšĮ „Ekoagros“ 

 

Valstybės įmonė Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 
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I. ĮVADAS 

 

 

 

Marijampolės regiono plėtros plano įgyvendinimo prieţiūra 

 

Marijampolės regiono plėtros plano (toliau MRPP) prieţiūros sistemoje numatyta trijų 

lygių kiekybinių rodiklių sistema, kurios pagalba kontroliuojamas plano veiksmų įgyvendinimas 

ir sąnaudos bei įvertinamas plano įgyvendinimo poveikis regionui. 

Vizijos rodikliai yra pirmojo (aukščiausiojo) lygmens. Vizijos rodikliai parodo MRPP 

įgyvendinimo poveikį keturių pagrindinių regiono sektorių raidai ir artėjimą prie vizijos. Vizijos 

rodikliams nustatytos siektinos reikšmės iki 2020 m.  

Prioritetų rodikliai yra antrojo (viduriniojo) lygmens, parodančių MRPP įgyvendinimo 

poveikį keturiems plano prioritetams. 

 Priemonių įgyvendinimo rodikliai yra trečiojo (ţemiausiojo) lygmens. Kiekviena iš 

MRPP priemonių turi po kelis rodiklius, kurie parodo konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Šie 

rodikliai nustatyti rengiant MRPP, bet įgyvendinant veiksmus gali būti papildyti pagal poreikius. 

Tikslų ir uţdavinių lygyje papildomų rodiklių nėra. Pagal šiuos rodiklius apskaičiuojama kokia 

MRPP planuotų priemonių dalis kasmet įgyvendinama. 

Vizijos ir prioritetų rodikliai apima tik kiekybinius rodiklius, kurie per plano 

įgyvendinimo laikotarpį 2006–2013 m. daug neturėtų keistis. Be kiekybinių rodiklių svarbūs ir 

„nepamatuojami” (kokybiniai) MRPP įgyvendinimo rezultatų vertinimo rodikliai.  
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1. BVP, tenkantis vienam gyventojui (tūkst. Lt.) ir jo santykis su šalies vidurkiu (proc.) 

 

 

 

 

Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, tūkst. litų 

Marijampolės apskritis 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

15,2 17,5 20,7 17,6 19,6 22,2 24,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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2. Tiesioginės uţsienio investicijos vienam gyventojui (Lt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) 

 

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, litai.  

Marijampolės apskritis 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2006 - 2012 
metais 

565 541 812 1.893 2.005 2.276 2.942 11.034 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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3. Nedarbo lygis ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) 

 

 

 

Nedarbo lygis (%) 

Marijampolės apskritis 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2,6 2,0 2,8 10,5 15,5 13,9 14,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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4. Gyventojų migracija ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) 

 

 

Neto migracija. 

Marijampolės 
apskritis 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2006 - 2013 

metai 

-547 -492 -786 -1.072 -4.126 -2.251 -2.100 -1.560 -12.934 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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5. Materialinės investicijos vienam gyventojui (Lt.) ir santykis su šalies vidurkiu, proc. 

 

 

 

 

Materialinės investicijos vienam gyventojui, litai 

Marijampolės 
apskritis 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2006 -2012 

metai 

4.012 5.363 4.096 1.862 2.401 3.865 3.272 24.871 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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6. Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis (Lt.) ir santykis su šalies vidurkiu, proc. 

 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
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Nr. R O D I K L I S  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
BVP, tenkantis vienam gyventojui 
(apskrityje, tūkst. Lt) 

15,2 17,5 20,7 17,6 19,6 22,2 24,7   n/d   

2. BVP metinis pokytis (proc.)   n/d   15,1 18,3 -15,0 11,4 13,3 11,3   n/d   

3. 
Didmeninės prekybos įmonių 
apyvarta (be PVM) mln.  Lt 

427,00 591,50 486,90 444,90 442,90 542,60 755,00   n/d   

4. 
Prekių apyvarta turgavietėse 
tūkst. Lt 

18.204 16.471 13.230 13.071 13.608 12.548 12.655   n/d   

5. 
Statybos darbų savo jėgomis (be 
PVM), to meto kainomis tūkst.Lt 

317.227 323.410 387.344 184.586 234.858 253.224 247.333   n/d   

6. -                 

7. 
Tiesioginės uţsienio investicijos, 
tenkančios vienam gyventojui (Lt.) 

565 541 812 1.893 2.005 2.276 2.942   n/d   

8. 
Tiesioginių uţsienio investicijų 
metinis pokytis (proc.) 

  n/d   -4,25 50,09 133,13 5,92 13,52 29,26   n/d   

9. 
Materialinės investicijos, 
tenkančios vienam gyventojui (Lt.) 

4.012,00 5.363,00 4.096,00 1.862,00 2.401,00 3.865,00 3.272,00   n/d   

10. 
Materialinių investicijų metinis 
pokytis (proc.) 

  n/d   33,67 -23,62 -54,54 28,95 60,97 -15,34   n/d   

11. 
Uţimtųjų gyventojų dalis (proc., t. 
sk. vyrų ir moterų) 

65,40 66,40 63,10 57,40 54,50 56,80 56,00   n/d   

12. Nedarbo lygis (proc.) 2,60 2,00 2,80 10,50 15,50 13,90 14,70   n/d   

13. Laisvų darbo vietų skaičius    n/d   4.668,00 4.304,00 3.716,00 5.611,00 7.457,00   n/d     n/d   

14. Darbo pasiūlymai pagal sektorius                 

14.1. 
Darbo pasiūlymai paslaugų 
sektoriuje (%) 

  n/d   60,00 56,40 54,40 47,80 52,20 51,10   n/d   

14.2. 
Darbo pasiūlymai pramonės 
sektoriuje (%) 

  n/d   24,40 29,10 28,50 34,70 28,20 27,00   n/d   

14.3. 
Darbo pasiūlymai statybų 
sektoriuje (%) 

  n/d   8,10 7,00 6,90 7,80 10,40 9,30   n/d   

14.4. 
Darbo pasiūlymai žemės ir miškų 
ūkio sektoriuje (%) 

  n/d   7,50 7,50 10,20 9,70 9,20 12,60   n/d   

15. 
Papildomai neįgaliesiems sukurtų 
darbo vietų skaičius 

  n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d   

16. Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2.850 2.904 2.986 3.004 2.964 3.021 2.889 2.920 

17. Ūkio subjektai metų pradţioje                 

17.1. Įregistruoti ūkio subjektai n/d n/d n/d 5.462 5.533 5.557 5.552 5.811 

17.2. Veikiantys ūkio subjektai   n/d n/d n/d 3.004 2.964 3.021 2.889 2.920 
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Nr. R O D I K L I S  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

18. 
Įregistruotų ir veikiančių ūkio 
subjektų santykis (proc.) metų 
pradţioje  

  n/d     n/d     n/d   55,0 53,6 54,4 52,0 50,2 

19. Turizmas                 

19.1. 
Lankytojų skaičius Marijampolės 
apskrities turizmo informacijos 
centruose  

4.742 7.367 8.124 7.775 7.599 7.973 8.203   n/d   

19.2. 
Lietuvos lankytojų skaičius 
Marijampolės apskrities turizmo 
informacijos centruose  

4.303 6.396 7.614 7.432 7.045 6.963 6.998   n/d   

19.3. 
Uţsieniečių lankytojų skaičius 
Marijampolės apskrities turizmo 
informacijos centruose  

439 971 510 343 554 1.010 1.205   n/d   

20. Turizmas                 

20.1.  Apgyvendinta svečių 27.778 28.688 25.250 16.483 12.784 19.897 22.789   n/d   

20.2.  Suteikta nakvynių  62.083 66.546 56.668 36.384 27.719 44.553 44.503   n/d   

21. 
Sumokėti ir įskaityti į savivaldybių 
biudţetus mokesčiai (tūkst. Litų) 

  n/d   154.352 198.465 164.008 143.921 140.860 149.091   n/d   

22. 
Moksliniai tyrimai ir technologijų 
plėtra (MTTP) 

                

22.1. 
Išlaidos MTTP aukštojo mokslo ir 
mokslo ir valdţios sektoriuose 

0 0 0 0 0 0 0   n/d   

22.2. 
Darbuotojai, dalyvaujantys MTTP 
aukštojo mokslo ir valdţios 
sektoriuose 

6 0 0 0 0 8 10   n/d   
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Nr. R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Rizikos grupių ţmonių, dalyvavusių bendrųjų 
gebėjimų ugdymo programose, skaičius. 

3.622 4.023 2.070 2.258 3.648 2.611 2.702 n/d 

2. Rizikos grupių ţmonių įsidarbinimo rodikliai. 2.324 2.878 2.769 2.100 2.504 4.794 4.411 n/d 

3. 
Darbo rinkos dalyvių, įtrauktų į bendrųjų gebėjimų 
ugdymo programas, skaičius. 

8.032 6.650 4.343 4.677 5.437 7.238 6.727 n/d 
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Nr. R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Vietinės reikšmės 
kelių ilgis (km)         

1.1. 
Vietinės reikšmės 
automobilių kelių ilgis 
(km) 

3.657 3.893 4.016 4.081 4.128 4.141 4.136       n/d   

1.2. 
Vietinės reikšmės 
automobilių kelių su 
danga ilgis (km) 

3.234 3.425 3.544 3.593 3.550 3.563 3.556       n/d   

1.3. 

Vietinės reikšmės 
automobilių kelių su 
patobulinta danga 
ilgis (km) 

675 661 671 676 768 771 692       n/d   

1.4. Ţvyro kelių ilgis (km) 2.559 2.764 2.874 2.916 2.782 2.792 2.865       n/d   

1.5. Grunto kelių ilgis (km) 422 468 472 489 579 578 580       n/d   

1.6. 
Dviračių takų ilgis 
(km) 

      n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d   

2. Avaringumo lygis 
        

2.1. 
Kelių eismo įvykių 
skaičius 

476 488 337 270 272 235 211       n/d   

2.2. Suţeistųjų skaičius 651 612 413 324 349 300 268       n/d   

2.3. Ţuvusiųjų skaičius 59 53 40 25 34 29 26       n/d   

3. 
Autobusų, pritaikytų 
neįgaliesiems, 
skaičius 

      n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d   

4. Keleivių veţimas 
        

4.1. 
Keleivių veţimas 
viešojo transporto 
priemonėmis (tūkst.) 

4.980 4.536 3.672 2.810 2.427 2.341 2.335       n/d   

4.2. 
Keleivių veţimas 
autobusų parkų 
transportu (tūkst.) 

2.500 2.000 1.600 1.400 1.000 900 1.000       n/d   

5. 
Elektros energijos 
sunaudojimas         

5.1. 
Elektros energijos 
sunaudojimas vienam 
gyventojui (kWh) 

1.797 1.859 2.009 1.900 1.752 1.748 1.772       n/d   

5.2. 
Elektros energijos 
sunaudojimas iš viso 
(kWh) 

363.803.809 382.542.001 393.953.861 358.158.753 368.176.238 390.418.134 41.233.520       n/d   

6. 
Skirstomųjų dujotiekio 
tinklų ilgis (km) 

144,417 216,472 225,726 233,237 236,697 236,697 239,220       n/d   

7. 
Gyventojų suvartoti 
gamtinių dujų kiekiai 
(m³) 

3.654.520 3.503.944 3.277.235 3.157.284 3.246.483 3.127.821 2.723.412       n/d   

8. 
Šilumos energijos 
sunaudojimas (MWh) 

214.515 197.578 190.878 205.174 220.537 199.504       n/d         n/d   

9. 
Šilumos energijos 
sunaudojimas vienam 
gyventojui (kWh) 

4.279 3.973 3.901 3.426 3.670 3.494       n/d         n/d   

10. 
Šilumos tinklų ilgis 
(km) 

114 114 116 117 119 117       n/d         n/d   

11. 
Biologinio kuro dalis 
viso naudojamo kuro 
(proc.) 

40 45 50 61 61 64       n/d         n/d   

12. 
Aplinkos oro kokybė: 
išmetamų teršalų 
kiekis (t). 

1.786 1.761 1.699 1.694 1.930 2.239 2.057       n/d   
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Nr. R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

13. 
Komunalinių atliekų 
kiekis (t) 

65.900 61.996 67.456 67.456 55.869       n/d         n/d         n/d   

14. 

Išrūšiuotų 
komunalinių atliekų 
kiekis (t; stiklas, 
plastikas, popierius) 

778 1.381 3.351 4.131 325       n/d         n/d         n/d   

15. 
Išrūšiuotų 
komunalinių atliekų 
dalis( %) 

1,2 2,2 5,0 6,1 1       n/d         n/d         n/d   

16. 
Pavojingų atliekų 
bendras kiekis (t) 

410 970 2.156 951 564       n/d         n/d         n/d   

17. 
Vandens 
sunaudojimas         

17.1. 
Sunaudota vandens, 
iš viso m3 

10.749 10.399 10.395 9.578 9.492 9.700 11.015       n/d   

17.2. 
Sunaudota vandens 
pramonės reikmėms 
m3 

664 682 705 586 687 672 468       n/d   

18. Vandens ūkis 
        

18.1. 
Vandens tinklo 
vamzdyno ilgis (km) 

644 696 756 780 793 860       n/d         n/d   

18.2. 
Nuotėkų surinkimo 
linijų ilgis (km) 

376 393 474 505 511 566       n/d         n/d   

19. 

Uţteršto vandens 
nuotekų kiekis (tūkst. 
t) / Ūkio, buities ir 
gamybos nuotekos 
išleistos į paviršinius 
vandenis . 

      n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d         n/d   

20. Nuotekos, tūkst. m3 
        

20.1. 
Nuotekų išleidimas iš 
viso 

11.493 12.902 12.019 11.399 12.341 12.390       n/d         n/d   

20.2. 
Išleista išvalytų iki 
normos nuotekų 

6.664 8.038 7.268 7.093 8.130 8.142       n/d         n/d   

20.3. 
Išleista 
nepakankamai 
išvalytų nuotekų 

96 20 22 21 19 38       n/d         n/d   

20.4. 
Išleista nuotekų, kurių 
nereikia valyti 

4.715 4.828 4.729 4.286 4.191 4.210       n/d         n/d   

20.5. 
Išleista uţterštų (be 
valymo) nuotekų 

18 16 0 0 0 0       n/d         n/d   

21. 
Saugomų teritorijų 
plotas (ha)         

21.1. Rezervatai 
1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 

21.2. Draustiniai 
16.462 16.462 16.462 16.462 16.462 16.462 16.462 16.462 

21.3. 
Gamtos paveldo 
objektai 43 43 43 43 43 43 43 43 

21.4. Regioniniai parkai 
15.975 15.975 15.975 15.975 15.975 15.975 15.975 15.975 

21.5. Biosferos rezervatai 
10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 

21.6. Biosferos poligonai 
19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 

21.7. 
Buveinių apsaugai 
svarbios teritorijos 13.609 13.609 13.609 13.609 13.609 13.609 13.609 13.609 
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Nr. R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

21.8. 
Paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos 33.164 33.164 33.164 33.164 33.164 33.164 33.164 33.164 

22. 
Miškų plotas: tūkst. 
ha, bendra Lietuvos 
teritorijos dalis, proc. 

        

22.1. 
Medienos ištekliai, 
100 tūkst. kub. m 

195 206 207 205 207 207 207       n/d   

22.2. Miškingumas, % 22 22 22 22 22 22 22       n/d   

22.3. 
Medynų 
produktyvumas 1 ha, 
kub. m 

215 227 228 226 228 229 229       n/d   

23. 
Gyventojų 
sergamumas (1000 
gyv.) 

        

23.1. 
Ligoninėse gydytų 
ligonių skaičius 

41.752 41.620 41.601 40.933 40.082 40.016 39.472       n/d   

23.2. 

Ligoninėse gydytų 
ligonių skaičius 
tenkantis 1000 
gyventojų 

228 240 233 232 231 249 250       n/d   

24. 
Gyventojų 
mirtingumas (100.000 
gyv.) 

1.377 1.411 1.300 1.309 1.333 1.410 1.457       n/d   

24.1. Piktybiniai navikai 227 248 247 244 248       n/d         n/d         n/d   

24.2. 
Kraujotakos sistemos 
ligos 

819 792 750 765 793       n/d         n/d         n/d   

24.3. 
Kvėpavimo sistemos 
ligos 

44 59 54 60 38       n/d         n/d         n/d   

24.4. 
Išorinės mirties 
prieţastys 

164 167 136 123 129       n/d         n/d         n/d   

25. 
Asmens sveikatos 
prieţiūros įstaigos 

229 236 229 235 227 233 232       n/d   

25.1. 
Privačių asmens 
sveikatos prieţiūros 
įstaigų skaičius 

88 89 87 92 88 93 99       n/d   

25.2. 

Privačių 
odontologinės 
prieţiūros įstaigų 
skaičius 

51 52 47 53 50 53 57       n/d   

25.3. 

Ambulatorinių 
sveikatos prieţiūros 
įstaigų skaičius SAM 
sistemoje 

25 25 25 25 25 23 25       n/d   

25.4. 
Ligoninių skaičius 
SAM sistemoje 

6 6 6 6 6 6 6       n/d   

25.5. 
Medicinos punktų 
skaičius SAM 
sistemoje 

59 64 64 59 58 58 45       n/d   

26. Nakvynės namai 
        

26.1. Gyventojų skaičius 66 126 98 78 191 35 35       n/d   

26.2. Įstaigų skaičius 3 4 4 4 2 2 2       n/d   

26.3. Vietų skaičius 34 39 40 38 32 32 30       n/d   

27. 
Suaugusiųjų globos 
namai         

27.1. Gyventojų skaičius 286 325 347 360 382 397 394       n/d   
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Nr. R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

27.2. Įstaigų skaičius 9 10 10 10 10 10 10       n/d   

27.3. Vietų skaičius 310 392 384 399 401 413 416       n/d   

28. 
Ţmonių su negalia 
globos namai         

28.1. Gyventojų skaičius 694 697 696 693 696 704 697       n/d   

28.2. Įstaigų skaičius 4 4 4 4 4 4 4       n/d   

28.3. Vietų skaičius 706 706 706 706 706 706 706       n/d   

29. 
Nestacionarių 
socialinių paslaugų 
gavėjų skaičius 

323 471 499 529 583 1.032 691       n/d   

30. 
Socialinės rizikos 
šeimos         

30.1. 
Socialinės rizikos 
šeimų skaičius 

1.198 1.086 941 919 895 862 823       n/d   

30.2. 
Vaikų skaičius 
socialinės rizikos 
šeimose 

2.916 2.556 2.292 2.164 2.056 1.940 1.842       n/d   
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Nr.  R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Uţimtų asmenų dalis kaimiškose vietovėse 
(proc.)         

1.1. Vyrai ir moterys 17,3 17,2 13,1 13,1 11,9 10,6 12,7 n/d 

1.2. Vyrai 10,0 9,8 7,8 7,8 7,1 6,0 7,8 n/d 

1.3. Moterys 7,3 7,5 5,4 5,2 4,8 4,6 4,9 n/d 

2. 
Gyventojų pajamų nelygybės rodiklis – 
pajamų diferenciacijos koeficientas. 

    n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d 

3. 
Kaimo gyventojų dalis (skaičius), kurie 
naudojasi vandentiekiu. 

27.835 29.407 30.771 31.185 31.851 32.167 11.942 n/d 

4. 
Kaimo gyventojų dalis (skaičius), 
besinaudojantys centralizuota nuotekų 
surinkimo sistema. 

7.738 7.704 7.919 7.844 8.297 8.770 4.264 n/d 

5. 
Pertvarkyta (konsoliduota) ţemės ūkių 
(projektų skaičius). 

4 0 0 0 0 0 0 n/d 

6. Konsultuota ūkininkų (sk.).     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d 

7. 
Parengta verslo (investicinių) projektų kaimo 
ir ţemės ūkio srityje. 

    n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d 

8. Kaimo turizmas 
        

8..1. Kaimo turizmo sodybų skaičius 16 17 21 21 20 22 24 n/d 

8.2. Vietų skaičius 338 366 462 400 570 613 651 n/d 
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Nr.  R O D I K L I S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9. Įkurta verslo ir amatų centrų kaime (sk.).     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d 

10. Įkurta naujų darbo vietų kaime (sk.).     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d     n/d 

11. Ekologiniai ūkiai 
        

11.1. Ekologinių ūkių skaičius 144 181 166 154 130 112 96 n/d 

11.2. Ekologinių ūkių plotas (ha) 4.223 5.403 5.144 5.398 5.182 4.775 4.613 n/d 

12. 
Naujai įsikūrusių jaunų ūkininkų skaičius, jų 
pokytis apskrityje (proc.).         

12.1. Ūkininkų skaičius 359 371 257 153 183 109 94 n/d 

12.2. Plotas (ha) 7.444 2.886 2.197 1.663 1.843 567 515 n/d 

13. Miškų ūkis 
        

13.1. Medienos ištekliai, 100 tūkst. kub. m 195 206 207 205 207 207 207 n/d 

13.2. Miškingumas, % 21,7 21,7 21,7 21,7 22 22 22 n/d 

13.3. Medynų produktyvumas 1 ha, kub. m 215 227 228 226 228 229 229 n/d 
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PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2013 m. 

APIBENDRINTA PAGAL PRIORITETUS 

 

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  27 Lėšų pagal sutartis suma: 41.689.590,79 Lt 
 ES lėšų suma: 35.306.177,41 Lt 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma: 6.383.413,38 Lt 

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  45 Lėšų pagal sutartis suma: 43.056.233,24 Lt 
 ES lėšų suma: 40.800.973,17 Lt 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma: 2.255.260,07 Lt 

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  95 Lėšų pagal sutartis suma: 357.390.490,99 Lt 
 ES lėšų suma: 329.726.247,45 Lt 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma: 27.664.243,54 Lt 

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  19 Lėšų pagal sutartis suma: 36.340.497,69 Lt 
 ES lėšų suma: 33.229.936,62 Lt 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma: 3.110.561,07 Lt 

 Projektų skaičius:  186 Lėšų pagal sutartis suma: 478.476.812,71 Lt 
 ES lėšų suma: 439.063.334,65 Lt 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma: 39.413.478,06 Lt 
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Kalvarijos savivaldybė 

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  11 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 8.768.770,40 
 ES lėšų suma, Lt: 8.565.562,69 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 203.207,71 

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  13 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 21.730.462,02 
 ES lėšų suma, Lt: 19.675.755,83 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 2.054.706,19 

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  2 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 4.101.217,96 
 ES lėšų suma, Lt: 3.768.686,77 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 332.531,19 

 Projektų skaičius:  26 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 34.600.450,38 
 ES lėšų suma, Lt: 32.010.005,29 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma, Lt: 2.590.445,09 
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Kazlų Rūdos savivaldybė 

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  8 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 7.247.614,49 
 ES lėšų suma, Lt: 6.934.478,07 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 313.136,42 

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  17 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 20.909.243,22 
 ES lėšų suma, Lt: 19.178.365,84 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 1.730.877,38 

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  4 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 5.150.886,50 
 ES lėšų suma, Lt: 4.733.247,07 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 417.639,43 

 Projektų skaičius:  29 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 33.307.744,21 
 ES lėšų suma, Lt: 30.846.090,98 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma, Lt: 2.461.653,23 
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Marijampolės savivaldybė 

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  20 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 21.469.554,50 
 ES lėšų suma, Lt: 15.258.890,94 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 6.210.663,56 

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  6 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 6.729.727,37 
 ES lėšų suma, Lt: 6.350.943,10 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 378.784,27 

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  30 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 202.689.942,69 
 ES lėšų suma, Lt: 186.634.059,99 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 16.055.882,70 

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  4 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 6.203.419,98 
 ES lėšų suma, Lt: 5.700.440,23 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 502.979,75 

 Projektų skaičius:  60 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 237.092.644,54 
 ES lėšų suma, Lt: 213.944.334,26 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma, Lt: 23.148.310,28 
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Šakių rajono savivaldybė 

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  4 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 13.447.376,22 
 ES lėšų suma, Lt: 13.274.626,40 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 172.749,82 

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  6 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 5.682.456,83 
 ES lėšų suma, Lt: 5.591.584,73 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 90.872,10 

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  25 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 97.816.288,28 
 ES lėšų suma, Lt: 90.663.550,48 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 7.152.737,80 

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  4 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 9.192.704,24 
 ES lėšų suma, Lt: 8.447.350,66 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 745.353,58 

 Projektų skaičius:  39 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 126.138.825,57 
 ES lėšų suma, Lt: 117.977.112,27 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma, Lt: 8.161.713,30 
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Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  3 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 6.772.660,07 
 ES lėšų suma, Lt: 6.772.660,07 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 0,00 

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  14 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 14.627.664,15 
 ES lėšų suma, Lt: 13.358.404,58 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 1.269.259,57 

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  10 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 14.244.554,78 
 ES lėšų suma, Lt: 13.574.515,31 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 670.039,47 

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
 Projektų skaičius:  5 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 11.692.269,01 
 ES lėšų suma, Lt: 10.580.211,89 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma,  Lt: 1.112.057,12 

 Projektų skaičius:  32 Lėšų pagal sutartis suma, Lt: 47.337.148,01 
 ES lėšų suma, Lt: 44.285.791,85 
 LR valstybės biudžeto lėšų suma, Lt: 3.051.356,16 
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 Marijampolės regiono plėtros plano 2006 – 2013 m. priemonių įgyvendinimo ataskaita 

 (PRIEDAS Nr.1.) – 77 lapai. 



MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANAS 2006 - 2013 m.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2013 m. ATASKAITA 

Marijampolės apskritis

PRIEDAS Nr.1.



1.1.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.1. Didinti pramonės ir verslo konkurencingumą.

Uždavinys 1.1.2. Siekti ūkinės veiklos atitikimo Europos Sąjungos standartų reikalavimams.

Diegti įmonėse tarptautinius kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos standartus

Šiuolaikiškų vadybos sistemų optimizavimas ir diegimas UAB "Alvarsas"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.02.10

Lėšos pagal sutartį, Lt: 15.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-03-K-01-079

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 15.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002010.05.18
UAB "Alvarsas" teikia statybos darbų ir renovacijos paslaugas. Įmonė jau yra įdiegusi Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą pagal tarpautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Vis dėlto įmonė savo 
veikloje susiduria su procesų suderinamumo, užduočių dubliavimosi problemomis ir nepakankamai efektyviai panaudojamu darbuotojų darbo laiku.   Patobulinus šias problemines sritis bei orientuojantis į darbuotojų 
saugos ir sveikatos sistemos gerinimą, įmonė galėtų sutaupyti apie 10 porc. darbuotojų darbo laiko. Siekiant efektyvinti esamą vadybos sistemą, procesų sąveikas bei profesinės rizikos veiksnių valdymą organizacijoje, 
buvo nuspręsta investuoti į  procesų optimizavimo, efektyvumo vertinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (pagal OHSAS 18001 standarto reikalavimus) veiklas. Geriausių tarptautinių įmonių 
patirties, kuri atspindėta minėtame standarte, perėmimas leis įmonei pagerinti darbų saugos sistemą ir užtikrinti optimaliai saugias darbo sąlygas. Projekto pridėtinės vertės pagrindimas: projekto metu įmonėje įdiegta 
darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos didins darbuotjų motyvaciją bei gerins darbuotojų atidumą ir sąmoningumą dėl saugaus elgesio darbe. Pažymėtina, kad projektas pagerins įmonės procesų sąveiką, 
profesinės rizikos valdymą, padės identifikuoti įmonės valdymo stipriąsias ir silpnąsias vietas. Diegiama sistema atitinks tarptautinio standarto OHSAS 18001 reikalavimus. Šios vadybos sistemos paplitimas Lietuvoje 
nėra didelis, o jos diegimas sustiprins įmonės konkurencingumą tiek regiono, tiek šalies mastu. Panašios tarptautiniu mastu pripažįstamos vadybos sistemos, kurios integruotai apimtų procesų ir profesinės rizikos 
valdymą, Lietuvoje nėra. Sistemos diegimui planuojama prašyti ES struktūrinių fondų paramos. Negavus ES paramos, projekto diegimas įmonėje užtruktų ilgiau, kadangi atskiros projekto veiklos būtų įgyvendinamos 
laipsniškai. Dėl negaunamo sinergijos efekto, įmonės darbo našumas augtų ženkliai lėčiau.

UAB "Mariresta" konkurencingumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą. Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.07.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 144.952,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-084

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 144.952,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
UAB „Mariresta" – daugiausia statybų darbus vykdanti įmonė,tačiau susidarius nepalankiai ekonominei situacijai buvo nuspręsta diversifikuoti veiklą į greito maisto gamybą. Taigi buvo parengtas ir šiuo metu yra 
įgyvendinamas projektas pagal priemonę "Lyderis - Lt", kurio metu yra investuojama į modernaus (efektyvaus) ir visus tarptautinius standartus atitinkančio sveiko greito maisto cecho statybą, įsigijama įranga. 
Įgyvendintas projektas leis įgyvendinti įmonės tikslą - gaminama produkcija bus kuo sveikesnė ir priimtinesnė kuo didesnei visuomenės daliai. Atsižvelgiant į šių dienų produktų įvairovę, greitą pasiūlą bei finansiškai 
sudėtingą ekonominę situaciją, siekiant padidinti įmonės konkurencingumą,i šlaikant produktų kokybę, yra tikslinga įsidiegti verslo valdymo sistemą, kurios dėka įmonė galėtų greičiau vykdyti savo tikslus ir tapti 
konkurencinga.  Elektroninė verslo valdymo sistema realizuos visapusišką tiekimo grandinės valdymą, apimantį tiekimą, gamybą, paskirstymą, finansus ir kliento aptarnavimą lengvai plečiamoje, atviroje sisteminėje 
aplinkoje. Kadangi sistema turi lanksčią ir lengvai plečiamą architektūrą, įgalinančią lengvai modernizuoti sistemą ateityje, taip sutaupomas įmonės laikas ir finansai. Naudojant šią sistemą įmonė galės tiksliau planuoti 
gamybą, valdyti žaliavų ir medžiagų poreikį, įrengimų apkrovimą, skaičiuoti faktinę savikainą, operatyviai reaguoti į pokyčius rinkoje, nes įdiegta sistema apims ne tik įmonės vidinius verslo procesus, bet ir išorinius, ko 
pasekoje bus optimizuojami įmonės veiklos kaštai ir padidintas pelningumas.                                                                                                            
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1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

Naujos gamyklos personalo profesinio meistriškumo kėlimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 338.923,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-1.1-SADM-01-K-01-110

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 338.923,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.05.03
UAB „Mariresta" – statybų darbus ir įrengimų nuomą vykdanti įmonė, nusprendusi diversifikuoti savo veiklą – užsiimti sveiko greito maisto gamyba. Tam yra statomas naujas produkcijos gamybos cechas.  Projekto 
pagrindinis tikslas - užtikrinti darbuotojų aukštą kvalifikaciją darbui su moderniomis gamybos technologijomis tam, kad UAB „Mariresta" taptų pelninga greito maisto rinkos lydere Lietuvoje, efektyviai naudotų 
modernias technologijas bei tiektų aukščiausios kokybės naujai gaminamų produktus.  Projekto veiklomis siekiama kelti vadovų, personalo specialistų, technologų ir gamybos operatorių profesinę kvalifikaciją.  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005-05-23 d. nutarimu „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos" Marijampolė pripažinta plėtotinu regiono centru, kuris priskirtas mažų gyventojų pajamų ir aukšto nedarbo 
lygio kategorijai. Dokumente paminėta, kad Marijampolės regione yra  žemas gyventojų verslumo lygis;versle dominuoja mažą pridėtinę vertę kuriančios paslaugos; nėra poreikius atitinkančių kvalifikacijos kėlimo 
centrų; nėra inovacijų plėtros paramos infrastruktūros. Įmonė, kurdama naują modernų gamybos cechą ir suteikdama atitinkamą kvalifikaciją įdarbintiems regiono gyventojams, tiesiogiai prisidės prie Nacionalinės 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo ir regioninių problemų sprendimo keliant darbo našumą, prisitaikant prie rinkos poreikių, užtikrinant verslo konkurencingumą, inovatyvumą.  Projektas vyks 24 mėn., didžioji veiklų 
dalis vyks Lietuvoje.  Pridėtinė projekto vertė: - Numatoma, kad pakelta darbuotojų kvalifikacija ir įdiegtos technologijos per 3 metus padidins įmonės darbo našumą 52%.  - Rinkai bus pasiūlytas naujas produktas – 
sveikas greitai paruošiamas maistas.  - Eksportuojamų produktų vertė per 3 metus išaugs daugiau nei 200 kartų (remiantis 2008.04 mėn. sudarytu įmonės verslo planu) - Apmokytas įmonės personalas perduos žinias 
kitiems darbuotojams ir tobulins naujai įdarbintų darbuotojų gebėjimus.  

UAB "VIZART" eksporto plėtros didinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.11.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 107.444,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-03-034

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 107.444,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
UAB "VIZART" yra sėkmingai veikianti elektroninės leidybos, reklamos paslaugų kūrimo ir baldų projektavimo įmonė, teikianti paslaugas Lietuvoje. Įmonėje dirba šeši neįgalūs asmenys, kurie yra informacinių 
technologijų specialistai. Įmonė numato plėsti savo veiklą baldų projektavimo srityje bei pradėti baldų gamybą. Šiuo metu ši veikla sudaro 7,34 proc. įmonės gaunamų pajamų. Baldų projektavimo paslaugos daugiausia 
teikiamos savivaldybėms (2011 m. - Telšių rajono, Marijampolės). Įmonei plėsti veiklą šalies rinka yra maža, todėl buvo inicijuotas šis projektas. Projekto metu numatyta dalyvauti 3 tarptautinėse baldų gamintojų 
parodose (Rusija, Kazachstanas, Ukraina). Taip projekto metu bus parengtas rinkodarinės medžiagos komplektas įmonės paslaugų pristatymui parodose. Sėkmingas projekto įgyvendinimas leistų didinti įmonės verslo 
kontaktus, įmonės baldų projektavimo paslaugų eksportą. 

Naujų galimybių užsienio rinkose paieška UAB "Mantinga" produktyvumui didintiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.06.02

Lėšos pagal sutartį, Lt: 148.063,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-02-082

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 148.063,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
UAB "Mantinga" 2000 m. atidarė gamyklą ir pradėjo vietinę šaldytų duonos, pyrago produktų gamybą ir siekia, kad kokybiški, saugūs šaldyti duonos ir pyrago gaminių asortimentas tenkintų ir Lietuvos, ir užsienio 
vartotojų poreikius  gaminant ir pateikiant vartotojui kokybiškus, saugius ir sveikus produktus. Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje bei pasaulyje susidariusią ekonominę situaciją bei siekiant didinti įmonės 
konkurencingumą yra būtina aktyviau investuoti į naujų rinkų paiešką, todėl planuojant ne tik užtikrinti, bet ir padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis įmonė nusprendė dar didesnį dėmesį skirti eksporto 
rinkodarai. Projektas suteikia puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą Lietuvos ir užsienio vartotojams bei verslo partneriams.  Projektas prisidės prie teigiamo įmonės 
įvaizdžio formavimo ir atvers galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta reklaminė medžiaga skirta įmonės pristatymui užsienyje bei dalyvavimas penkiose 
tarptautinėse parodose, kuriose būtų pristatoma įmonės gaminama produkcija ir  užmegzti ilgalaikiai prekybiniai santykiai.  Planuojama, kad per trejus metus po projekto įgyvendinimo, įmonės eksportas, palyginus su 
2009 m., išaugs iki 44,70 proc..
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1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

"AB "Fasa" eksporto plėtra"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.09

Lėšos pagal sutartį, Lt: 47.860,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-01-246

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 47.860,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.11.23
AB „Fasa" automatizuotus pakavimo įrenginius,skirtus  skystų, pastos pavidalo, birių  produktų įpakavimui į folijos, pergamento, polietileninę pakuotę, gaminanti įmonė, kurios stabilumas ir augimas–dėl nedidelės 
vietinės Lietuvos rinkos ir jos sąlygojamos mažos paklausos tokiems specifiniams įrenginiams–priklauso nuo įmonės eksporto.Šiuo metu įmonė daugiausia savo gaminamų įrengimų eksportuoja į dvi rinkas–Rusiją (34%) 
bei Baltarusiją (20%), o bendras eksportas į NVS šalis sudaro 63% viso AB "Fasa" eksporto.Eksportas į minėtąsias valstybes, kurios priskiriamos padidintos rizikos rinkoms, gali staiga nutrūkti dėl sunkiai prognozuojamos 
politinės ir ekonominės situacijos jose.Taipogi rizikinga yra pati situacija iš principo, nes įmonė yra labai priklausoma nuo dviejų tarpusavy glaudžiai susijusių eksporto rinkų (Rusijos ir Baltarusijos, bendrai 54%).Be to, 
dėl ekonominio sunkmečio, egzistuoja rizika, jog dabartiniai šių rinkų klientai gali būti prarasti, todėl siekiant išlaikyti eksportoį šias rinkas intensyvumą,būtina dabar pradėti naujų klientų paiešką.Taigi egzistuoja įmonės 
„priklausomybės" nuo vieno pirkėjo,padidintos rizikos rinkų ir eksporto intensyvumo išlaikymo problemos,kurios iškelia eksporto rinkų diversifikavimo ir naujų klientų turimose rinkose paieškos poreikį kaip šių 
problemų sprendimo būdą.Be to,kaip jau minėta norint užtikrinti įmonės pajėgumą plėstis,modernizuotis,išlaikyti specialistus-eksporto pardavimus didinti yra būtina.Šio projekto tikslas yra padidinti AB "Fasa" 
produkcijos pardavimus diversifikuotose užsienio rinkose,pavyzdžiui, išlaikant/didinant eksporto intensyvumą turimose rinkose ir įeinant į tokias pridėtinės vertės strategines rinkas kaip Skandinavija,Vakarų Europa,taip 
pat įeinant į augančias ir maisto pramonės plėtimosi potencialą turinčias rinkas-Indija,JAE,Alžyras ir t.t.Tai galima pasiekti padarant įmonę žinomesnę užsienio rinkose (dalyvaujant parodose,pristatant įmonės 
įrengimus) ir vystant AB "Fasa" eksporto plėtros strategiją

Naujų užsienio rinkų paieška UAB "Mantinga" produktyvumui didintiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.19

Lėšos pagal sutartį, Lt: 189.886,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-01-100

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 189.886,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.01.30
UAB "Mantinga" 2000 m. atidarė gamyklą ir pradėjo vietinę šaldytų duonos, pyrago produktų gamybą ir siekia, kad kokybiški, saugūs šaldyti duonos ir pyrago gaminių asortimentas tenkintų ir Lietuvos, ir užsienio 
vartotojų poreikius  gaminant ir pateikiant vartotojui kokybiškus, saugius ir sveikus produktus. Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje bei pasaulyje susidariusią ekonominę situaciją bei siekiant didinti įmonės 
konkurencingumą yra būtina aktyviau investuoti į naujų rinkų paiešką, todėl planuojant ne tik užtikrinti, bet ir padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis įmonė nusprendė dar didesnį dėmesį skirti eksporto 
rinkodarai. Projektas suteikia puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą Lietuvos ir užsienio vartotojams bei verslo partneriams.  Projektas prisidės prie teigiamo įmonės 
įvaizdžio formavimo ir atvers galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta reklaminė medžiaga skirtą įmonės pristatymui užsienyje bei dalyvavimas trijose 
tarptautinėse parodose, kuriose būtų pristatoma įmonės gaminama produkcija ir  užmegzti ilgalaikiai prekybiniai santykiai.  Planuojama, kad per trejus metus nuo projekto įgyvendinimo, įmonės apyvarta, palyginus su 
2008 m., išaugs iki 39 proc..

UAB "Juodeliai" eksporto plėtra Vakarų Europos rinkoseProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.08.28

Lėšos pagal sutartį, Lt: 144.259,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-01-088

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 144.259,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.02.24
UAB „Juodeliai" įmonė,daugiau nei 14 metų gaminanti medinius padėklus ir jų ruošinius,šiandien yra viena moderniausių šios srities įmonių.  Projekto poreikį sąlygoja įmonės siekis įgyvendinti strateginius tikslus, 
didinant įmonės tarptautinį konkurencingumą ir tokiu būdu ne tik išlaikant įmonės augimo potencialą, bet ir stiprinti užsienio prekybos pozicijas esamose rinkose.   Įmonė šiuo metu susiduria su šiomis problemomis:  1. 
Stebimos mažėjančios pardavimų ir eksporto apimtys, tiek kiekio atžvilgiu, tiek jų kaina. 2. Nepakankamai išvystyta užsienio prekyba esamose rinkose. 3. Neįvertintos  plėtros esamose eksporto šalyse plėtros 
perspektyvos. Siekiant išspręsti šias problemas bei išlaikyti esamą ir padidinti įmonės eksportą, apyvartą, darbo našumą, produkcijos kokybę, projekto įgyvendinimo metu (trukmė 26 mėn.) bus parengiama eksporto 
plėtros strategija,atliekami užsienio rinkų tyrimai,sukuriama internetinė svetainė.  Projekto pridėtinė vertė:  1. Tiesioginis teigiamas poveikis Lietuvos BVP bei Lietuvos eksporto apimčių augimui. 2. Išlaikytos esamos 
darbo vietos.  3. Padidintas įmonės nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas.  4. Padidintas įmonės prekinio ženklo žinomumas tarptautinėse rinkose. 5. Padidintas įmonės eksportas, apyvarta, darbo našumas. 6. 
Įmonės veiklos plėtra, rinkai pristatant aukštos kokybės produkciją. 7. Padidinti Lietuvos aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų sektoriaus eksporto, apyvartos, darbo našumo rodikliai ir produkcijos kokybė bei 
sukuriama pridėtinė vertė. 8. Padidinti įmonės tiekėjų eksporto, apyvartos, darbo našumo rodikliai ir produkcijos kokybė bei sukuriama pridėtinė vertė. 
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1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

Kompiuterizuotų kokybės valdymo posistemių diegimas UAB "Stevila"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.24

Lėšos pagal sutartį, Lt: 149.875,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-019

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 149.875,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projektu bus siekiama ženkliai padidinti įmonės darbo našumą, apyvartą ir eksporto apimtis. Projekto veiklos užtikrins kompiuterizuotų integruotų kokybės valdymo sistemos CAQ posistemių įsigijimą ir kartu leis 
įmonei  paspartinti tiekimo, gamybos ir kokybės padalinių darbuotojų veiklą bei ženkliai pagerinti įmonės vykdomų  procesų kokybę. Pirmojo etapo metu bus įsigyjama ir adaptuojama gavinių kokybės tikrinimo bei 
tiekėjų vertinimo  posistemė kuri bus orientuota į tiekimo padalinio darbo našumo  bei įsigyjamų žaliavų kokybės didinimą. Antrojo etapo metu bus įdiegta  gaminių kokybės užtikrinimo kompiuterizuota posistemė kuri 
leis ženklaii padidinti gamybos padalinio darbo našumą bei gaminamos produkcijos kokybę. Paskutinio etapo metu įmonėje bus adaptuota matavimo priemonių bei neatitikčių posistemė užtikrinanti kokybišką 
matavimo priemonių bei produkcijos neatitikčių apskaitą bei neatitikčių skaičiaus mažinimą.  

UAB CIE LT Forge gamybos plėtra Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.05.26

Lėšos pagal sutartį, Lt: 7.609.413,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-01-K-02-081

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 5.458.200,62 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 2.151.212,382012.04.20
UAB CIE LT Forge produkcija - aukštos kokybės ir sudėtingos konfigūracijos kaltinių gamyba ir mechaninis apdirbimas. Kalimo proceso reikalaujančios detalės gali būti naudojamos įvairiose srityse - automobilių, žemės 
ūkio, statybos, laivų, geležinkelių ir kt. pramonėje. Visa UAB CIE LT Forge produkcija skirta eksportui į ES ir JAV. UAB CIE LT Forge yra tarptautinės CIE Automotive gamybinės grupės narė. CIE Automotive – yra 
integruotų paslaugų, detalių ir komplektų automobilių pramonei tiekėjas, veikiantis visame pasaulyje. Įgyvendinus teikiamą projektą ir pradėjus Lietuvoje gaminti vieną svarbiausių bet kurio automobilio variklio dalių – 
alkūninį veleną – įmonės konkurencingumas dar labiau padidės, Lietuvoje veikianti įmonė taps svarbia pasaulio automobilių gamintojų tiekimo grandinių dalyve.   Prognozuojama, kad 2009 m. bus pagaminta apie 53 
mln. automobilių. Tai bus mažiausias skaičius nuo 2001 m., o palyginus su 2008 m., kai buvo pagaminta 65 mln. automobilių, nuosmukis sudarys 18 proc.Ekspertai teigia, kad automobilių pramonei prasčiausi bus 2009 
m., o 2010 m. rinka po truputį atsigaus. Pasak „CSM Worldwide Inc.", automobilių pramonė atsigaus ir ankstesnį lygį pasieks maždaug po 4 metų, o 2015 m., išaugus paklausai JAV ir Kinijoje, automobilių gamyba 
išaugs iki 80 mln. vienetų per metus.Šiuo metu pastebima tendencija mažinti variklio svorį, gaminti galingesnius variklius su mažiau cilindrų, todėl didėja plieninių 4 cilindrų  alkūninių velenų dyzliniams varikliams 
poreikis. Tokius alkūninius velenus planuojama gaminti UAB CIE LT Forge įgyvendinus projektą. Projekto rezultatai - apyvartos didėjimas -  233 procentai iki 2013 metų;eksporto didėjimas - 233 procentai iki 2013 
metų;darbo našumo didėjimas - 27 procentai iki 2013 metų; 

"Precizinių inovatyvių mechatronikos komponentų gamybos įrenginių diegimas UAB "Stevila"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2008.12.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.368.019,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-01-K-01-049

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.368.019,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.08.13
Per 11 metų UAB „Stevila" buvo išplėtota iki 126 bendrovės darbuotojų. 2007 metais įmonė pasiekė 17.000.000 litų apyvartą. Kvalifikuoto administracinio ir gamybinio personalo bei teisingai pasirinktos veiklos 
strategijos dėka, bendrovė tapo viena iš pirmaujančių mechaninio profilio gamybinių įmonių Lietuvoje. Didžiają dalį savo produkcijos įmonė eksportuoja į Vokietiją, JAV, Švediją, Norvegiją, Prancūziją. Pagrindinė 
įmonės veikla: precizinių detalių ir mechanizmų gamyba - CNC tekinimas, CNC frezavimas, suvirinimas, dažymas, šlifavimas, CNC koordinatinis matavimas. Stevilos vystomos precizinės mechanikos kryptys yra CNC 
tekinimas, CNC frezavimas, CNC automatinis tekinimas, prototipų gamyba, mechanikos komponentų surinkimas ir techninė kontrolė. Įmonės pagrindiniai užsakovai ir partneriai – automatizavimo,  automobilių, 
medicinos, pramonės šakų atstovai. UAB "Stevila" pagrindinis tikslas – pasiekti pirmaujančių Vakarų šalių gamybinių įmonių lygį, taip sustiprinant savo pozicijas rinkoje. Įmonė siekdama stiprinti savo konkurencines 
pozicijas Lietuvos bei bendrai  Europos Sąjungos rinkose, atlaikyti Azijos šalių konkurencinį spaudimą planuoja investicijas į precizinės mechanikos įrengimų įsigijimą. Planuojamas įgyvendinti investicinis projektas 
nekeičia įmonės numatytų veiklos krypčių, tačiau sukuria galimybes UAB „Stevila" tiekti pasaulinei  rinkai naujus arba patobulintus precizinės mechatronikos komponentus. Pagrindinis projekto tikslas - didinti UAB 
„Stevila" tarptautinį konkurencingumą, stiprinant technologinius gebėjimus produktyviai gaminti ir rinkai tiekti inovatyvius ypač tikslius mechatronikos komponentus.
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1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

Nauja greito maisto gamykla MarijampolėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.01.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.273.106,50

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-01-K-01-029

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 213.655,32 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 4.059.451,182012.08.17
UAB „Mariresta" – daugiausia statybų darbus vykdanti įmonė, kuri dėl susidariusios nepalankios ekonominės situacijos nusprendė diversifikuoti veiklą – užsiimti greito maisto gamyba. Šiuo metu Lietuvoje greito maisto 
rinka yra neužpildyta, siūlomi produktai atitinka nedidelės dalies vartotojų poreikius, dažnai jie būna riebūs, nesveiki. UAB „Mariresta" ketina gaminti naujus, įvairių rūšių sumuštinius, sriubas, salotas, šaldytus 
sumuštinius, šaldytas picas, šaldytus picos užkandžius, kurie tiktų įvairius patieklus mėgstantiems pirkėjams bet kurioje amžiaus grupėje. Nauji produktai bus gaminami atsižvelgus į užsienio šalių tokių kaip Anglija, 
Airija, Prancūzija, Šveicarija, kuriose greitas maistas yra itin populiarus, patirtį. Produktai bus pagaminti iš kokybiškų ingredientų, turinčių mažiau riebalų, daugiau įvairių daržovių, naudojant mažiau druskos, taip pat 
bus gaminami šaldyti produktai - šie produktai patrauklūs eksporto rinkoms dėl savo ilgų galiojimo terminų ir paplitimo vartotojų tarpe. Pagrindinis projekto tikslas yra UAB „Mariresta" tapti pelninga greito maisto 
rinkos lydere Lietuvoje, taip pat tapti žinoma įmone Vakarų rinkose, užtikrinant aukščiausią produkto kokybę, naudojant efektyvią gamybos technologiją bei efektyvią logistikos sistemą. Siekiant šio tikslo yra numatoma 
pasiekti šį projekto uždavinį - investuoti į modernaus (efektyvaus) ir visus tarptautinius standartus atitinkančio sveiko greito maisto cecho statybą. Pagrindinės projekto veiklos yra įrangos įsigijimas ir sumontavimas. 
Įmonė planuoja, jog rinkai pradėjus tiekti naujus sveiko greito maisto produktus jų vartojimas Lietuvoje turėtų stipriai išaugti. Tokiu būdu UAB "Mariresta" veiklos diversifikavimas būtų sėkmingas, įmonė taptų 
konkurencinga. Ženkliai padidėtų eksportas, darbo našumas, sukuriama pridėtinė vertė.

"MTTP infrastruktūros kūrimas UAB "Stevila"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.08.26

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.983.158,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-02-072

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.983.158,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Per 13 metų UAB „Stevila" buvo išplėtota iki 121 darbuotojų bendrovės. 2009 metais įmonė pasiekė 13.320.000 litų apyvartą. Kvalifikuoto administracinio ir gamybinio personalo bei teisingai pasirinktos veiklos 
strategijos dėka, bendrovė tapo viena iš pirmaujančių mechaninio profilio gamybinių įmonių Lietuvoje. Didžiają dalį savo produkcijos įmonė eksportuoja į Vokietiją,  Švediją, Norvegiją, Prancūziją.Pagrindinė įmonės 
veikla: precizinių detalių ir mechanizmų gamyba - CNC tekinimas, CNC frezavimas, suvirinimas, dažymas, šlifavimas, CNC koordinatinis matavimas. Stevilos vystomos precizinės mechanikos kryptys yra CNC tekinimas, 
CNC frezavimas, CNC automatinis tekinimas, prototipų gamyba, mechanikos komponentų surinkimas ir techninė kontrolė. Įmonės pagrindiniai užsakovai ir partneriai – automatizavimo,  automobilių, medicinos, 
pramonės šakų atstovai. UAB "Stevila" pagrindinis tikslas – pasiekti pirmaujančių Vakarų šalių gamybinių įmonių lygį, taip sustiprinant savo pozicijas rinkoje. Įmonė siekdama stiprinti savo konkurencines pozicijas 
Lietuvos bei bendrai  Europos Sąjungos rinkose, atlaikyti Azijos šalių konkurencinį spaudimą planuoja investicijas į MTTP struktūros sukūrimą. Planuojamas įgyvendinti investicinis projektas nekeičia įmonės numatytų 
veiklos krypčių. Pagrindinis projekto tikslas - didinti MTTP aktyvumą privačiame sektoriuje, sukuriant MTTP infrastruktūrą,kuri būtų skirta moderniems mechatronikos komponentams apdirbinėti skirtų įrankių 
modeliavimui, testavimui  ir kūrimui. Šiuo metu UAB Stevila šias paslaugas perka  iš užsienio šalių įmonių, o tai yra ekonomiškai nenaudinga tiek įmonei tiek ir visam mechatronikos sektoriui Lietuvoje. Todėl nuspėsta 
sukurti MTTP infrastruktūrą Lietuvoje. Planuojamos investicijos suma siekia 3418294  litų, Europos Sąjungos parama - 2050976 litų. Planuojama projekto pradžia – 2011 m. rugsėjo mėn, projekto pabaiga – 2014 m. 
rugpjūčio mėn. Projekto trukmė – 36 mėnesiai.
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1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

Technologinė plėtra inovatyvių fasavimo įrenginių prototipų kūrimuiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.11.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 862.097,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-02-K-02-097

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 862.097,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Nuo 1959-ųjų įkurta AB "Fasa" siūlo platų pakavimo įrenginių asortimentą: skystiems, sausiems ir biriems produktams fasuoti. Bendrovė siūlo įvairios paskirties ir dizaino įrenginius pieno produktų, konditerijos 
gaminių, ledų fasavimui. Šiuo metu bendrovėje dirba apie 130 darbuotojų, kurių didelė dalis patyrusių konstruktorių ir mechatronikos specialistų. UAB „Fasa" disponuoja plačiu staklių parku: liejykla, galvaninio bei 
terminio apdirbimo barais, medžio apdirbimo baru, dažykla, skardų formavimo bei apdirbimo baru, detalių apdirbimo šratasvaide, suvirinimo cechu ir t.t. Bendrovės pagrindinės eksporto kryptys yra į Artimųjų Rytų, 
NVS, Afrikos ir Vakarų Europos rinkas. 2008 metais gamykloje paleisti ir įsisavinti metalo mechaninio apdirbimo CNC centrai  „OKUMA" (tekinimas) ir „MAZAK" (frezavimas). 2009 metais gamykla įsidiegė 
automatizuotą gamybos valdymo ir apskaitos programą, kas leido stabilizuoti ir reikšmingai optimizuoti gamybos kaštus bei kokybę.  AB "Fasa" ketina plėsti įmonės veiklą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, išplėsti įmonės 
gamybinę bazę, įsigyti medžiagų kas įgalintų pasigaminti visą fasavimo įrengimams reikiamą technologinę įrangą, reikalingą sukurti naujų darbo vietų, kelti darbuotojų kvalifikaciją. Numatytos investicijos į 
intelektualiąsias technologijas ir mokslinius projektus: bus siekiama kurti naujus fasavimo įrenginius. Projekto metu bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu ketinama atlikti mokslinius tyrimus ir sukurti 
du fasavimo įrenginių prototipus (ARI ir ARM), kuriais remiantis būtų galima pramoniniu būdu gaminti efektyvius atitinkamus fasavimo įrenginius, veikiančius mechatronikos pagrindu. Šiuos technologijos pagrindu 
veikiantys mechanizmai pasižymi savo funkcionalumu ir efektyvumu. Šiuo metu pasaulio rinkose tokių įrenginų nėra, tad naujų įrenginių sukurimas atvertų naujas galimybes įmonės konkurencingumo didininmui ir 
eksporto plėtrai. 

Įmonės veiklos procesų automatizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.07.26

Lėšos pagal sutartį, Lt: 74.919,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-088

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 74.919,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.12.31
UAB "Marijampolės eoltas" įsteigta 2008-07-23 d. atliekant UAB "Eolto prekyba" struktūrinius pertvarkymus. UAB "Marijampolės eoltas" - vienas didžiausių automobilių remonto paslaugų teikėjų Pietų Lietuvoje.  
įmonė daug investuoja į naujos serviso įrangos įsigijimą ir susijusių paslaugų teikimą. šiuo metu servise veikia naujas vokiečių firmos "Beissbarth" ratų suvedimo stendas, atliekama lengvųjų automobilių kompiuterinė 
diagnostika, veikia stabdžių ir amortizatorių patikros stendai. Įmonės specialsitai teikia konsultacijas apie automobilio eksploataciją. Projekto metu bus siekiama įdiegti integruotą verslo valdymo sistemą, kuri 
automatizuotų ir integruotų įmonėje vykdomus procesus. Projektu metu įdiegta sistema automatizuos šiuos įmonės veiklos procesus: paslaugų ir pardavimų valdymas, finansinė apskaita ir atsiskaitymų kontrolė, 
pirkimų valdymas, sandėlio valdymas, paslaugų teikimo kokybės kontrolė, verslo analitika. Įdiegus sistemą bus sukurtos geresnės galimybės naujoviškai organizuoti klientų aptarnavimą bei geriau valdyti įmonės 
žmogiškuosius bei materialinius resursus. Siekiama, kad įgyvendinus projektą bendrovės darbuotojai galės tiksliau vykdyti pristatymo terminų įsipareigojimus, efektyviau panaudoti išteklius ir taip sumažinti suminius 
logistikos kaštus – žymiai išaugs teikiamų paslaugų efektyvumas, sumažės savikaina bus taupomi gamtos ištekliai. 

Programinių vizualizavimo metodų įtakos  gamybinių įmonių veiklos efektyvumui tyrimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.09.04

Lėšos pagal sutartį, Lt: 290.355,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-02-K-01-012

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 290.355,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto tikslas - ištirti šiuolaikinių programinių veiklos vizualizavimo metodų įtaką gamybinių įmonių ryšio su klientais optimizavimui, gamybos, kokybės procesų pagerinimui bei įmonių efektyvumo augimui. Visos 
projekto veiklos didins mokslinių tyrimų veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje. Projekto metu vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai bus skirti UAB ITMECHA ir Lietuvos ir Vokietijos UAB STEVILA  įmonių darbuotojams 
įgyti naujų žinių ir įgūdžių kuriant naujas gamybos efektyvumą didinančias koncepcijas bei pirminius programinius kokybės, gamybos, bendravimo su klientais procesų modelius, kartu analizuojant jų poveikio 
gamybinės įmonės veiklai rezultatus. Projekto metu bus paruoštas pagrindas modernių programinių modulių, ženkliai įtakojančių gamybinių įmonių veiklą, sukūrimui.  
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1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

UAB "Stevilos" darbuotojų mokymas dirbti su įmonėje diegiamomis aukštosiomis technologijomisProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 655.373,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-1.1-SADM-01-K-01-549

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 655.373,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.06.08
UAB "Stevilos" viena iš prioritetinių strategijų - modernių technologijų, įrenginių ir įrankių naudojimas bei naujų gamybos organizavimo metodų diegimas, siekiant užtikrinti gaminamos produkcijos kokybę, mažinti 
gamybos sąnaudas ir tiekimo terminus.   Norėdama toliau palaikyti itin aukštos kokybės metalo gaminių pakankamą tiekimą užsakovams Lietuvoje ir užsienyje bei sėkmingai adaptuoti įsigytas naujas gamybos 
organizavimo technologijas, UAB "Stevila" per ateinančius 3 metus turi 8 proc. išplėsti personalo skaičių bei apmokyti naujus ir esamus darbuotojus naudotis įdiegtomis moderniomis gamybos ir personalo valdymo 
sistemomis. Tuo tarpu atlikus vidinį mokymų poreikio tyrimą (2008 m. kovo mėn.) paaiškėjo, kad įmonėje šiuo metu 34 proc. įmonės darbuotojų trūksta profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymų, susijusių su naujų 
diegiamų technologijų įsisavinimu. Vykdant plėtrą, taip pat būtina mokyti naujai priimamus meistrus.  Todėl šio projekto tikslas - kelti UAB "Stevilos" darbuotojų kvalifikaciją ir taip užtikrinti įmonės plėtrą bei 
konkurencingumą vietinėse bei tarptautinėse rinkose.  Projekto įgyvendinimo metu darbo vietoje bus apmokyti 35 staklininkai, naujai įdiegtomis gamybinėmis, programinėmis bei personalo valdymo sistemomis bus 
mokomi naudotis 39 įmonės programuotojai, gamybos vadovai, meistrai, kokybės kontrolieriai, pakuotojai, sandėlininkai, vidaus auditorius, tiekimo vadybininkai, tiekimo vadovas, vadybininkai, paradimų ir gamybos 
direktoriai, taip pat bus vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai įmonės finansų valdymo darbuotojams.   Įvykdžius planuojamus mokymus naujai priimtiems ir dabartiniams darbuotojams bus sėkmingai įgyvendintas 
įmonės ateinančių 3 metų personalo plėtros etapas, o kvalifikaciją pakėlę įmonės darbuotojai galės lengviau prisitaikyti prie sparčiai kintančios technologinės aplinkos Lietuvos ir tarptautinėse darbo rinkose.  

ARVI įmonių grupės tarptautinio konkurencingumo didinimas, keliant darbuotojų profesinę kompetencijąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.138.637,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-1.1-SADM-01-K-01-430

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.138.637,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.06.05
Arvi įmonių grupė, pradėjusi  veiklą 1988 metais, šiuo metu yra viena didžiausių žemės ūkio bei maisto produktų sektoriaus įmonių grupė Lietuvoje. Tai lietuviško kapitalo įmonių grupė, sėkmingai veikianti trąšų, 
pašarų ir cukraus, mėsos gamybos bei perdirbimo, gyvūninių atliekų utilizavimo bei krovinių ekspedijavimo srityse.Arvi įmonių grupė vienija daugiau kaip 20 Lietuvos ir užsienio įmonių, kurias jungia bendra verslo 
filosofija. Nuosekli žemės ūkio verslų grandinė - mūsų veiklos stabilumo garantas. Arvi įmonių grupė - patikimas ir socialiai atsakingas darbdavys, nuolat plečiantis savo veiklą ir kuriantis naujas darbo vietas 
kvalifikuotiems specialistams ir gabiems žmonėms. Įmonių grupėje sukurta daugiau nei 2500 darbo vietų. Išskirtinis Arvi grupės bruožas - aukšta teikiamų paslaugų kokybė. Siekiant ir toliau išlaikyti aukštą 
konkurencingumą Lietuvos ir Europos rinkose, didinti eksportą, toliau vystyti platų paslaugų spektrą, būtina tolimesnė veiklos plėtra ir nuolatinis tobulėjimas. Projekto "Arvi įmonių grupės tarptautinio 
konkurencingumo didinimas, keliant darbuotojų kompetenciją" įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs su įmonių grupės strateginiais tikslais. Projekto mokymų veiklų metu būtų sprendžiamos bendrovių problemos, 
susijusios su darbuotojų žinių trūkumu, jų prisitaikymu prie nuolat besikeičiančių darbo sąlygų, darbo su šiuolaikiška įranga, kvalifikuotu ir efektyviu paslaugų teikimu klientams, derybomis su partneriais bei žaliavų ar 
paslaugų teikėjais, aukštene darbo kokybe ir kultūra.  Dėl šių priežasčių Arvi įmonių grupė teikia paraišką pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos  1 prioritetą "Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis" VP1-1.1-SADM-01 priemonės "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse". 

Marijampolės regiono plėtros plano 2006 - 2013 m. priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaita                                         Puslapis 8 iš 77



1.2.2.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.2. Sukurti aplinką, palankią verslo, pramonės ir investicijų plėtrai.

Uždavinys 1.2.2. Skatinti eksportą, padedant išlaikyti dabartines eksporto rinkas ir ieškant naujų.

Skatinti verslo įmonių produktų ir paslaugų eksportą 

E-verslo sprendimo įdiegimas UAB "Juodeliai" poreikių patenkinimuiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.06.08

Lėšos pagal sutartį, Lt: 122.500,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-023

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 122.500,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
UAB „Juodeliai" – nuo 1994 m. rinkoje veikianti įmonė, šiuo metu yra viena didžiausių medinių  padėklų gamintoja Baltijos šalyse. PROJEKTO POREIKĮ sąlygoja neoptimizuoti įmonės vidiniai ir išoriniai procesai, 
įtakojantys įmonės darbo našumą, eksporto apimtis ir bendrą įmonės konkurencingumą. Susiduriama su šiomis PROBLEMOMIS: 1. mažas darbo našumas. 2. nepakankamai išnaudojamos galimybės skverbimuisi į 
užsienio šalių rinkas. 3. dideli laiko praradimai atskiruose įmonės procesuose (vidiniuose ir išoriniuose). 4. sumažėjusios maksimalios pardavimų apimtys. PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAI: padidinti įmonės darbo 
našumą, eksportą, apyvartą, optimizuojant įmonės vidnius ir išorinius procesus, įdiegiant kompleksišką ir integralų, visus įmonės vidinius ir išorinius procesus apimantį, e-verslo sprendimą, atitinkantį įmonės viziją ir 
darbuotojų poreikius. PROJEKTO PRIDĖTINĖ VERTĖ:1. Padidintas įmonės nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas. 2. Geriau tenkinami klientų poreikiai, padidėjęs klientų skaičius. 3. Išvengiama darbo dubliavimo, 
efektyvesnė darbo apskaita. 4. Optimizuoti laiko resursai. 5. Optimizuoti ir sutaupyti įmonės gamybos bei paslaugų teikimo kaštai. 6. Ženkliai padidintas įmonės darbo našumas, eksportas, apyvarta. 7. Išsaugotos ir 
sukurtos naujos darbo vietos. 8. Tiesioginis teigiamas poveikis Lietuvos BVP bei Lietuvos eksporto apimčių augimui, bendras ES konkurencingumo pasaulio rinkose augimas. 9. Padidinti įmonės tiekėjų eksporto, 
apyvartos, darbo našumo rodikliai ir produkcijos kokybė bei sukuriama pridėtinė vertė.10. Prisidėta prie Lietuvos aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų sektoriaus eksporto, apyvartos, darbo našumo rodiklių 
padidėjimo.

Kempingų infrastruktūros įrengimas Marių parkeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 805.715,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-05-R-41-003

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 805.715,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.03.02
Kempingai pagal paklausą yra trečioje vietoje po ekonominės klasės viešbučių ir kaimo turizmo sodybų. Didelis kempingų, kaip apgyvendinimo įstaigų, populiarumas turistų atžvilgiu pagrindžia kempingų 
infrastruktūros plėtros aktualumą. Marijampolės savivaldybėje nėra nei vieno kempingo. Ši neišnaudota turizmo paslaugų niša pagrindžia kempingų infrastruktūros plėtros būtinybę Marijampolės savivaldybėje. 
Pabrėžtina, kad Europoje apie 80 proc. turistų yra autoturistai, o didžiausias užsienio turistų skaičius atvyksta per Kalvarijos ir Lazdijų pasienio postus ir kerta marijampolės savivaldybę. Šiuo metu artimiausias 
kempingas vykstant greitkeliu Via Baltica nuo Marijampolės yra už 56 km. - Kauno kempingas. Taigi, Marijampolės savivaldybės ypatingai patogi geografinė vieta tiek susisiekimo, tiek tranzito atžvilgiu ir pakankamai 
dideliu atstumu nutolęs Kauno kempingas sudaro sąlygas Marijampolės savivaldybės kempingų populiarumo didėjimui tiek užsienio, tiek ir vietos turistų atžvilgiu.   Projektu siekiama įrengti 2 klasės kempingą 5,7631 
ha sklype, esančiame Marių II parke, Marijampolės miesto pietinėje dalyje, Šešupės upės vingyje, nutolusiame nuo A5 magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, t.y. nuo Via Baltica magistralinio kelio tik 2,1 km 
atstumu. Pasirinktas sklypas yra labai tinkamas kempingo įrengimui tiek geografine vieta, tiek gamtiniu vaizdu ir vandens ištekliu, geru pasiekiamumu ir techninėmis sklypo charakteristikomis.   Projekto metu bus 
paruoštas sklypas statybos darbams, įrengta techninė kempingo infrastruktūra (nutiesta elektros linija, įrengtas artezinis gręžinys, pastatyti uždari nuotekų biologinio valymo įrenginiai) bei sutvarkytas privažiavimo 
kelias prie kempingo. Tam, kad statybos darbai vyktų sklandžiai, bus perkamos šios inžinerinės paslaugos: techninio projekto ekspertizė, statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos techninė priežiūra. 
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1.3.3.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.3. Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

Uždavinys 1.3.3. Pritaikyti kultūrinius išteklius turizmo reikmėms.

Paežerių dvaro rūmų rekonstravimas, restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms

Paežerių dvaro rūmų restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėmsProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.02.23

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.862.954,07

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-01-012

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.862.954,07 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.09.26
Projekto tikslas - skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą, pritaikant reikšmingą kultūros paveldo objektą viešajai kultūrinio turizmo infrastruktūrai,  sukuriant tarpregioninį turizmo traukos centrą. Įgyvendinus projektą 
bus atlikti: vidaus elektros tinklų rekonstravimo darbai; rotondinės salės lubų, sienų, langų, lauko durų, šviestuvo-sietyno ir dekoro elementų bei orkestro balkonėlio restauravimo darbai; antro aukšto atskirų patalpų 
(Inv. Nr.2-8, 2-9, ir 2-1) lubų, sienų ir dekoro elementų restauravimo darbai, vidų II-o aukšto langų ir durų restauravimo ir naujų įstatymo darbai;  centrinių medinių laiptų, jų turėklų ir I-0 a. vestibiulio lubų, sienų 
restauravimo darbai; lauko balkono tvorelės, grindų, I-o a. terasos ir kolonų restauravimo darbai; vestibulio laiptinės perdangos ir stogo konstrukcijų restauravimo darbai. Paežerių dvaro sodyba per metus 
pritraukiantis 12 tūkst. vietos ir užsienio svečių.  centras turi baldus numatytoms veikloms vykdyti, tačiau dvaro rūmų rotondinė salė, terasa, balkonas dėl savo būklės netinkami gausiems turistų srautams lankytis, 
todėl dauguma svečių renkasi Paežerių dvaro prieigose ir teritorijoje. Įgyvendinus projektą salės bus restauruotos ir pritaikytos įvairaus pobūdžio kultūriniams projektams organizuoti. Sukurta nuolatinė darbo vieta 
mažins apskrities nedarbą. Pritraukus daugiau lankytojų atsirastų paskata vystytis smulkiam ir vidutiniam verslui - prie dvaro rūmų plėsti naujas (privačias) turizmo paslaugas - apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir 
laisvalaikio. Verslo pajamų dėka Marijampolės apskrityje būtų kuriama pridėtinė vertą. Svarstytos alternatyvos: dvaro rūmus palikti dabartinės būklės ir sutvarkyti mažesnėmis investicijoms buvo atmestos kaip 
finansiškai ir ekonomiškai nepatrauklios. Ekonominės naudos santykis su projektu  yra 2,73, be projekto - 1,09. Taigi, žvelgiant iš ekonominės - socialinės prizmės parama dvarui tikslinga. 

Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro ledainės (sandėlio) pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmuiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 959.706,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-05-R-41-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 959.706,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Investiciniame projekte atlikus Vilkaviškio raj. turizmo sektoriaus, Paežerių dvaro rūmų komplekso bei Vilkaviškio krašto muziejaus esamos būklės vertinimą, identifikuojamos šios problemos: Turizmo paslaugų 
įvairovės trūkumas Vilkaviškio raj.; Patalpų trūkumas Vilkaviškio krašto muziejaus veiklai; Nykstantis vertingas kultūros paveldo objektas (buvusios ledainės pastatas). Siekiant išspręsti anksčiau minėtas problemas, 
Vilkaviškio raj. savivaldybės administracija, kuri pagal savo veiklos nuostatus yra atsakinga už rajono turizmo sektoriaus plėtrą, inicijavo projektą „Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro ledainės (sandėlio) pastato 
rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui", kurio metu planuojama įgyvendinti šias pastato renovacijos priemones: Restauruoti pamatus; Apšiltinti ir renovuoti grindis; Restauruoti sienas; Įrengti autentišką perdangą; 
Atstatyti ir rekonstruoti autentišką stogą; Įrengti šildymo ir kitus inžinerinius tinklus; Pakeisti elektros instaliaciją ir apšvietimo sistemą ir kt  Pagrindinis pastato rekonstrukcijos tikslas – išsaugoti vieno iš unikaliausių 
Sūduvos krašto dvarų komplekso pastatą (buvusią ledainę) ir pritaikyti jį visuomenės reikmėms, muziejinei paskirčiai,  švietimui ir edukacinėms  programoms. Įgyvendinant numatytą projektą, bus užtikrintas kultūros 
paveldo objekto išsaugojimas, priežiūra ir sudarytos sąlygos Vilkaviškio krašto muziejaus funkcijų vykdymui. Rekonstruotose patalpose planuojama įrengti ekspozicijų sales, kabinetus, pagalbines patalpas. Bendras 
pastato plotas po rekonstrukcijos – 167,96 kv. m. Bendra inicijuojamo projekto trukmė – 20 mėn. (2009 m. gegužės – 2010 m. gruodžio mėn.). Galutiniais skaičiavimais projekto įgyvendinimui reikia apie 1,179 mln. Lt.  
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1.3.3.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.3. Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

Uždavinys 1.3.3. Pritaikyti kultūrinius išteklius turizmo reikmėms.

Paežerių dvaro rūmų rekonstravimas, restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms

Paežerių dvaro rūmų restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms II etapasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.03.09

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.950.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-02-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.950.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto tikslas - skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą, pritaikant reikšmingą kultūros paveldo objektą viešajai kultūrinio turizmo infrastruktūrai,  sukuriant tarpregioninį turizmo traukos centrą. Įgyvendinus projektą 
bus atlikti tvarkomieji paveldosaugos ir tvakomieji statybos darbai: stogo lietaus nuvedimo sistemos įrengimo, perdangų sijų protezavimo, stiprinimo ir įrengimo darbai, fasadų su kolonomis, karnizais ir bareljefais 
restauravimo darbai, langų su palangėmmis I a. ir mansardos tvarkomieji darbai, I a. durų su staktomis, spynomis, vyriais ir fiksatoriais tvarkomieji darbai, inžinerinių tinklų (išskyrus elektros tinklus) įrengimo darbai. 
Atliekant dvaro fojė, kamerinių renginių salės, ekspozicijų patalpų, fasadų, dekoro elementų, karnizų ir kt. restauravimo ir bendrastatybinius darbus, kuriama ir papildoma esama infrastruktūra kultūrinių renginių, 
parodų, koncertų, folkloro švenčių, ekspozicijų organizavimo  kultūrinio turizmo produktais.   Šiuo metu Paežerių dvaras dėl savo būklės (pastate vykdomi tvarkybos darbai) netinkamas  gausiems turistų srautams 
lankytis, todėl dauguma svečių renkasi Paežerių dvaro prieigose ir teritorijoje. Siekiant išlaikyti centro žinomumą dar iki projekto pabaigos planuojama organizuoti vasaros estrados renginius, kur išplėsta renginių 
atlikimo erdvė didins turistų trauką ir ilgainiui galėtų tapti masinių Vilkaviškio rajono renginių atlikimo objektu ir Paežerių dvaro simboliu. Sukurtos naujos scenos prižiūrėtojo ir marketingo specialisto darbo vietos 
mažins apskrities nedarbą. Pritraukus daugiau lankytojų atsirastų paskata vystytis smulkiam ir vidutiniam verslui - prie dvaro rūmų plėsti naujas (privačias) turizmo paslaugas - apgyvendinimo, maitinimo. Svarstytos 
alternatyvos : dvaro  rūmus palikti dabartinės būklės ir sutvarkyti mažesnėmis investicijomis buvo atmestos kaip finansiškai ir ekonomiškai nepatrauklios.  Ekonominės naudos santykis su projektu yra  2,73, be 
projekto - 1,29. 

Marijampolės regiono plėtros plano 2006 - 2013 m. priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaita                                         Puslapis 11 iš 77



1.3.3.14.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.3. Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

Uždavinys 1.3.3. Pritaikyti kultūrinius išteklius turizmo reikmėms.

Restauruoti Gelgaudiškio dvaro sodybą ir pritaikyti ją turizmo reikmėms

Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėmsProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.01.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.891.490,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-01-043

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 3.891.490,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Gelgaudiškio miestelyje esantis Gelgaudiškio dvaras (rūmai, parkas, dvaro sodyba) - tai objektas, galintis tapti vienu didžiausią trauką turizmui turinčių objektų Šakių rajone (kuris yra pasienyje su Rusijos Federacija). 
Šiuo metu pagrindinio dvaro pastato - rūmų būklė yra avarinė, šis neoklasicistinis kultūros paveldo objektas (kultūros paminklo kodas G251K1) nyksta. Atsižvelgiant į tai, kad: 1) Gelgaudiškio miestelyje įrengta 
prieplauka, sudaranti puikias galimybes susisiekimui tarptautinę kategoriją turinčiu Nemuno vandens keliu; 2) kitapus upės esančiomis istorinėmis pilimis (vykdoma kultūrinio turizmo trasa - "Pamenumės pilys"); 3)  
miestelis patenka į dviračių, vandens ir autoturizmo trasų maršrutus; 4) gamtinių išteklių rekreacines savybes (nuo senų laikų Gelgaudiškio apylinkėse buvo lankomasi rekreacijos tikslais), tikslinga padidinti šios vietovės 
patrauklumą bei pagerinti turizmo infrastruktūrą, rekonstruojant dvaro rūmus ir juos pritaikant turizmo reikmėms. Projekto tikslas - efektyviau panaudoti LR ir Šakių rajono kultūros paveldo ir rekreacinius išteklius, 
rekonstruojant Gelgaudiškio dvaro rūmus ir aplinką bei juos kompleksiškai pritaikant turizmo reikmėms. Projekto tikslinės grupės: 1) Šakių rajono, Marijampolės apskrities bei LR gyventojai ir turistai, užsienio šalių 
gyventojai ir turistai; 2) LR ir užsienio šalių verslininkai. Planuojama, kad projekte numatyta atlikti dvaro rūmų rekonstrukcija (bus sukurtas naujos traukos objektas) sudarys prielaidas konferencijų, kultūrinio, 
sveikatinimo turizmo krypčių vystymuisi Šakių rajone. Planuojam, kad atlikus rūmų rekonstrukciją bei padidinus Gelgaudiškio dvaro žinomumą ir trauką, bus pritrauktos papildomos investicijos (tiek viešos, tiek 
privačios) kitiems dvaro sodybos pastatams (kumetynui, oranžerijai ir t.t.) rekonstruoti, parkui sutvarkyti, išplėsti teikiamų turizmo paslaugų areatą. Projekto vertė siekia 3,9 mln. Lt (tinkamos išlaidos). Jį įgyvendinti 
planuojama per 36 mėn.

Gelgaudiškio dvaro sodybos rekonstravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms Projektas

Sutartis pasirašyta: 2012.03.07

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.459.132,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-02-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.459.132,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Gelgaudiškio miestelyje esantis Gelgaudiškio dvaras (rūmai, parkas, dvaro sodyba) - tai objektas, galintis tapti vienu didžiausią trauką turizmui turinčių objektų Šakių rajone (kuris yra pasienyje su Rusijos 
Federacija).Gelgaudiškio dvaro sodybos oranžerija (Parko g. 3) – mūrinis vieno aukšto su mansarda pastatas, statytas XIX amžiuje.2000 metais oranžerijos pastatą niokojo gaisras, dabar likę tik griuvėsiai. Pastato būklė 
avarinė, šiuo metu yra išlikusios tik atraminės sienos. Kumetynas (Parko g. 2) - tai XIX a. antors pusės neoklasicizmo stiliaus pailgo, stačiakampio formos vieno aukšto, su vėliau pristatytu priebučiu pastatas. Šiuo metu 
pastatas yra nenaudojamas. Projekto metu bus sutvarkyti oranžerijos (8558 kv.m.) ir kumetyno (1513 kv.m.) sklypai. Sutvarkyta aplinka: įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, įrengtas pėsčiųjų takų 
apšvietimas. Projekto tikslinės grupės: Marijampolės regiono gyventojai. Sukurtos darbo vietos sumažintų bedarbystės lygį regione.  Šios tikslinės grupės atstovams Gelgaudiškio dvaro sodybos rekonstravimas aktualus 
galimybe vystyti ir plėtoti verslą Marijampolės regione. Tikimasi, kad projektas padidins turistų srautus, sudarydamas sąlygas turistus aptarnaujančioms įmonėms didinti apyvartą, plėsti paslaugų asortimentą ir gerinti 
kokybę. Paveldosaugos institucijos. Šioms institucijoms Projekto įgyvendinimas aktualus galimybe sutvarkyti ir išsaugoti kultūros paveldo objektus. Lietuvoje nemažai nekilnojamųjų kultūros vertybių ir paveldosaugos 
institucijos neturi tiek lėšų, kad galėtų sutvarkyti visus kultūros paveldo objektus. Turizmo informacijos centrai. Tiek Šakių raj. sav. Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centrui, tiek visos Lietuvos turizmo 
informacijos centrams turizmo objekto sutvarkymas patrauklus galimybe informuoti vietinių ir atvykstančių turistų srautus apie besiplečiantį lankytinų objektų sąrašą, naujuose objektuose teikiamas paslaugas, 
rengiamus renginius.
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1.3.3.2.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 1. VERSLO, GAMYBOS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Tikslas 1.3. Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

Uždavinys 1.3.3. Pritaikyti kultūrinius išteklius turizmo reikmėms.

Restauruoti Zyplių dvarą, pritaikant jį tradicinių amatų centrui

Zyplių dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmuiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.966.173,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-01-039

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 4.966.173,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Zyplių dvaro sodyba - yra kultūros paveldo objektas, įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą (G212K).  Kultūros ministro įsakymais Nr. ĮV-190, ĮV-359 (priimta 2005 m.), skirta viešam pažinimui ir 
naudojimui. Zyplių dvaro sodybos sutvarkymas prisidės prie turizmo plėtros Lietuvoje gerinimo: mažinamas sezoniškumas; kultūros paveldo bei gamtinių teritorijų, įskaitant saugomas teritorijas, pritaikymas lankymui. 
Taip pat prisidedama prie svarbiausių turizmo sektoriaus vystymosi tikslų–skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą kuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, kultūriniam ir konferenciniam turizmui. Bus išsaugojamas 
ir pritaikomas kultūros paveldo objektas šalies ir užsienio turistų rekreaciniams poreikiams tenkinti.Įgyvendindama projektą Šakių rajono savivaldybė kultūros paveldo objektą siekia išsaugoti, sutvarkyti ir perduoti 
ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudedamąją dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę. Projekto tikslas – Zyplių dvarą pritaikyti viešajai kultūrinio turizmo infrastruktūrai ir 
pritraukiant privačias investicijas sukurti įvairias paslaugas ir turizmo produktus siūlantį turistų traukos centrą. Įgyvendinant projektą išskiriamos 6 pagrindinės tikslinės grupės:Jau susiformavęs lankytojų srautas Zyplių 
dvare–kultūriniai turistai; besiformuojantis aktyvaus turizmo (ypač dviračių) lankytojų srautas; Lukšių gyventojai; Šakių savivaldybės administracijos darbuotojai; kultūros paveldo institucijos; verslininkai.Įgyvendinant 
projektą būtų kompleksiškai turizmui pritaikomas kultūros paveldo objektas; gerinama viešoji turizmo infrastruktūra; plėtojamas kultūrinis turizmas. Zyplių dvaro sodybos pastatų restauracija ir panaudojimo galimybes 
viešiems poreikiams, pritaikant juos meno, kultūros ir bendruomenės poreikiams bei  virtuvės pastato išnuomojimas maitinimo paslaugų teikimui yra pati priimtiniausia alternatyva.

Zanavykų krašto muziejaus plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.130.581,22

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.957.831,40 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 172.749,82
Projekto metu bus atlikti šie pagrindiniai Tubelių kaimo bendruomeninės infrastruktūros plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo darbai: • Zyplių dvaro vežiminės pastato rekonstrukcija; • Stovėjimo aikštelės įrengimas 
Zyplių dvaro vežiminės pastato prieigose; • Zyplių dvaro vežiminės pastato aplinkos tvarkymas.
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2.1.1.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Renovuoti savivaldybės ugdymo ir švietimo įstaigas

Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.08

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.677.439,92

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-017

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 3.677.439,92 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.09.10
Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatuose. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatus, siekiant 
maksimaliai padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Planuojama pakeisti nepakeistus langus naujais plastikiniais; rekonstruoti išorės sienas jas apšiltinant; rekonstruoti cokolinę pastatų dalį ją apšiltinant; 
rekonstruoti sporto salės pastato sienas, cokolinę dalį, jas apšiltinant, rekonstruoti stogo dangą ją apšiltinant; apšiltinti pusrūsio grindis, rekonstruoti šildymo, apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą ir įdiegus 
šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 37,08 proc. šilumos energijos, tai sudaro 225,17 MWh/metus, bei 19,84 proc. elektros energijos, tai sudaro 11,45 MWh per metus. Investavus į Kazlų Rūdos 
pagrindinės mokyklos pastatų rekonstravimą, bendras energijos sutaupymas pagrindinės mokyklos pastatuose sieks 34,93 proc.  Įgyvendinus projektą bus išpręstos šios pagridninės problemos: bus sumažintas 
neefektyvus šilumos energijos suvartojimas, kuris šiuo metu sudaro 607,19 MWh/metus; rekonstravus pastatus bus pagerintos patalpų sanitarinės - higieninės, mikroklimatinės sąlygos, kurios užtikrintų palankias 
darbo sąlygas - padidės darbo efektyvumas; bus sumažintos išlaidos šilumos energijai; pagerėjęs patalpų mikroklimatas sąlygos geresnes mokinių mokymosi bei darbuotojų darbo sąlygas.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio „Pušelė" modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 576.085,75

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 576.085,75 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.12.13
Kazlų Rūdos vaikų-lopšelio-darželio „Pušelė" pastatas pastatytas 1985 m. ir iki 2009 m. nebuvo iš esmės rekonstruotas. Pastato statybai naudotos medžiagos nebeatitiko šiuolaikinių reikalavimų, tai lėmė didelius 
šilumos nuostolius. Taip pat buvo neužtikrintos tinkamos sanitarinės-higieninės sąlygos, kurios turėjo neigiamos įtakos darželinukų sveikatai, ugdymui bei pedagogų ir darbuotojų darbo kokybei. 2009 m. buvo 
įgyvendintas projektas „Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio „Pušelė" pastato rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą" pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.4-ŪM-
04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu". Projekto metu įgyvendintos energijos taupymo, pastato būklės atstatymo bei pagerinimo priemonės. Siekiant užtikrinti darbų kompleksiškumą, tuo 
pačiu metu buvo vykdomi ir kiti išorės bei vidaus darbai. Pakeistos vidaus durys, atlikta sienų, lubų apdaila, atlikti vėdinimo, vandentiekio montavimo darbai, priešgaisrinės signalizacijos įrengimo dabai. Tačiau dar 
reikalinga atlikti laiptinės remonto darbus, skalbyklos atnaujinimo darbus, pakeisti skalbimo mašiną. rekonstrukcijos darbai atlikti ir planuojami atlikti 1362,77 m2 patalpose, iš kurių apie 350 m2 skirta vidaus ugdymosi 
aplinkai. Be to, įstaigoje esanti įranga yra nusidėvėjusi, todėl numatoma ją atnaujinti. Taip pat įgyvendinant projektą planuojama įrengti 34,98 m2 patalpą, skirtą metodinei veiklai, aprūpinant ją įranga. Projekto tikslas 
– didinti švietimo paslaugų, teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jį auginančiai šeimai prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą Kazlų Rūdos savivaldybėje. Modernizuotas vaikų lopšelis-darželis 
sukurs tinkamesnę ir jaukesnę aplinką vaikams, geriau atitiks vaikų, jų tėvų bei darbuotojų lūkesčius.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Bagotosios pagrindinės mokyklos ir Kazlų Rūdos „Elmos" progimnazijos pastatuoseProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.04.10

Lėšos pagal sutartį, Lt: 501.733,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-021

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 426.473,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 75.260,002012.11.02
Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos pastate, esančiame Šilo g. 10 Bagotosios k., Kazlų Rūdos sen. bei Kazlų Rūdos „Elmos" 
progimnazijos pastate, esančiame Kazlų Rūdoje, Daukanto g. 17. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti Bagotosios pagrindinės mokyklos ir Kazlų Rūdos  „Elmos" progimnazijos pastatus, siekiant 
maksimaliai padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Projekto vykdymo metu planuojama: Kazlų Rūdos „Elmos" progimnazijos pastatuose pakeisti langus naujais, rekonstruoti stogą, Bagotosios pagrindinės 
mokyklos pastate pakeisti dalį lauko durų ir langų, apšiltinti pastato cokolį ir fasadą. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 0,04796 GWh/metus ir 0,08176 
GWh/metus atitinkamai Bagotosios pagrindinės mokyklos pastate ir Kazlų Rūdos „Elmos" progimnazijos pastate.  Įgyvendinus projektą bus išspręstos šios pagrindinės problemos: bus sumažintas neefektyvus šilumos 
energijos suvartojimas, didžiausi šilumos energijos nuostoliai apie 71,90 % yra per pastato atitvaras,  rekonstravus pastatus bus pagerintos patalpų sanitarinės - higieninės, mikroklimatinės sąlygos, kurios užtikrintų 
palankias darbo sąlygas - padidės darbo efektyvumas; bus sumažintos išlaidos šilumos energijai; pagerės patalpų mikroklimatinės sąlygos, mokinių mokymosi bei darbuotojų darbo sąlygos.
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2.1.1.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Renovuoti savivaldybės ugdymo ir švietimo įstaigas

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio „Pušelė" pastato rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.225.627,12

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-007

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.041.783,06 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 183.844,062009.12.30
Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio "Pušelė" pastatas pastatytas 1985 m. ir iki šiol nebuvo iš esmės rekonstruotas. Pastato statybai naudotos medžiagos nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų, tai lemia didelius šilumos 
nuostolius. Dėl prastos pastato būklės per metus yra patiriami 0,017 GWh šilumos energijos ir 0,021 GWh elektros energijos nuostoliai. Taip pat pastate neužtikrintos tinkamos sanitarinės-higieninės sąlygos turi 
neigiamos įtakos darželinukų sveikatai, ugdymui bei pedagogų ir darbuotojų darbo kokybei. Įgyvendinus projektą būtų išspręstos aukščiau išvardintos problemos sumažinant suvartojamos energijos kiekį bei padidinant 
energijos vartojimo efektyvumą, pagerintant pastato mikroklimatą. Numatomos energijos taupymo, pastato būklės atstatymo bei pagerinimo priemonės: langų keitimas naujais plastikiniais, išorės sienų, stogo dangos 
bei šildymo sistemos rekonstravimas, pastato cokolio šiltinimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstravimas. Remiantis parengta energetinio audito ataskaita, nustatyta, kad pastato atitvarų šilumos 
perdavimo koeficientas yra 1,06 kuris pagal nustatytus norminius reikalavimus (STR2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui") privalo būti ne didesnis kaip 0,44. Nors atliekami 
kasmetiniai einamieji remontai tačiau jie nebeužtikrina tinkamų patalpų eksplotavimo sąlygų: didelės šilumos energijos sąnaudos 60tūkst.Lt per metus, vidaus temperatūra šildymo sezono metu siekia tik 17C lapsnių, 
tokia temperatūra netitinka norminių rodiklių. Siekiant sumažinti kuro sunaudojimą bei taupyti šilumos energiją, tikslinga rekonstruoti Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio pastatą ir jo šildymo sistemą bei atlikti kitus 
projekte nenumatytus darbus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumo didinimu. Rekonstravus pastatą bus sutaupyta 0,04GWh energijos ir 42 proc. bus pagerinta pastato atitvarų būklė, tokiu būdu bus užtikrintos 
geros ugdymo ir darbo sąlygas patalpose.

Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastato, esančio Atgimimo g. 1A rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.12.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 153.152,39

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-013

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 130.179,53 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 22.972,862011.12.01
Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastate, esančiame Atgimimo g. 1A Kazlų Rūdoje. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti Kazlų Rūdos 
pagrindinės mokyklos pastatą, siekiant maksimaliai padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Projekto vykdymo metu planuojama įgyvendinti šias pastato renovacijos priemones: rekonstruoti ir įrengti 
ventiliuojamą fasadą; pakeisti senus medinius langus ir lauko duris plastikiniais; apšiltinti cokolį; suremontuoti nuogrindą; apšiltinti antro aukšto perdangą, o suremontavus stogą atstatyti lietaus nuvedimo sistemą ir 
žaibosaugos įrenginius; rekonstruoti šildymo ir elektros instaliacijos sistemas. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 41 proc. šilumos energijos, tai sudaro 15 
MWh/metus.   Atlikus energetinį auditą nustatyta, kad mokyklos pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų. 
Įdiegus anksčiau paminėtas energijos taupymo priemones pastatas atitiktų minėtą STR bei kitus šešis esminius statinio reikalavimus: mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos, aplinkos 
apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. 

„Ryto" vidurinės mokyklos išorinių atitvarų rekonstravimas, pagerinant jų energetines charakteristikasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.314.142,47

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-010

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.967.021,10 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 347.121,372012.05.09
Marijampolės „Ryto" vidurinės mokyklos pastatas baigtas statyti 1977 metais. Pastato fizinė bei vidaus patalpų būklė yra nepatenkinama, kadangi neatitinka daugumos esminių statinio reikalavimų pagal statybos 
techninį reglamentą. Šiuo metu šilumos energijos sąnaudos mokykloje yra didelės, tačiau pastato vidaus patalpų temperatūra šildymo sezono metu yra žema ir neatitinka norminių rodiklių, nėra užtikrinama 
elementarių higienos sąlygų normų. Mokyklos pastato sienos kai kur ištrupėję, pastato pertvarose ir perdangose atsivėrę plyšiai. Dėl nesandarios stogo dangos ir blogai įrengtų nuolydžių vanduo prateka pro viršutinio 
aukšto perdenginius, drėkindamas ir gadindamas sienines ir kitas konstrukcijas, jų apdailą. Neapskardintos vėdinimo šachtos. Dėl pratekėjimų įmirkęs šilumos izoliacijos sluoksnis žiemos metu peršąla, todėl denginio 
šiluminės charakteristikos dar labiau pablogėja. Pakeista tik dalis mokyklos langų. Nepatenkinamas šildymo sistemos vamzdynų stovis, lauko durų būklė.  Projekto tikslas - pagerinti „Ryto" vidurinės mokyklos pastato 
energijos naudojimo efektyvumą ir sumažinti energijos sąnaudas. Rekonstravus mokyklos pastatą bus pagerintos jo energetinės charakteristikos ir užtikrintas efektyvus energijos naudojimas. Planuojamos įgyvendinti 
energijos taupymo priemonės: senų langų ir lauko durų keitimas naujais, išorės sienų rekonstravimas apšiltinant, sutapdintų stogų dangos rekonstravimas, papildomai apšiltinant, stiklo blokelių dengimas skydais, 
šildymo sistemos rekonstravimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstravimas. Pasirinktos priemonės taupys ne tik energiją, bet ir pagerins pastato konstrukcijų būklę, prailgins pastato gyvavimo laiką, 
pagerins mikroklimatą ir sanitarines-higienines sąlygas, padės išvengti galimų avarinių situacijų, padidins pastato pridėtinę vertę, bus sudarytos tinkamos sąlygos mokslui ir darbui.
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2.1.1.15.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Užbaigti Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos (raudonojo pastato) remontą

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatų renovavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.153.573,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-01-008

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.680.537,05 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 473.035,952011.10.17
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos ištakos siekia 1861 m. 1964 m. įstaigai suteiktas dabartinis vardas, 2004 m. – gimnazijos statusas. Šiuo metu mokinių skaičius siekia 450, dirba 40 pedagogų. Gimnazija įsikūrusi 
šiuose pastatuose: senasis pastatas, (statytas 1930 m., bendras plotas 1630 kv. m), priestatas (1965 m., 1986 kv. m), sporto salė (1966 m., 320 kv. m), bendrabutis (1981 m., 1020 kv. m), valgykla (1981 m., 628 kv. m). 
Pastatų išorinės atitvaros yra prastos būklės, per sienas ir langus skverbiasi drėgmė, byra tinkas. Sąnaudos šildymui didelės, tačiau temperatūra klasėse nepakankama, mokiniai dažnai serga peršalimo ligomis. Dėl 
drėgmės ir nepakankamos temperatūros klasėse, nukenčia ir pedagogų darbas, o taip pat kasmet mažėja pastatų gyvavimo laikas. Planuojami renovacijos darbai: šilumos sistemų renovacija, šildymo-vėdinimo sistemų 
įrengimas (senajame pastate), langų keitimas, sienų apšiltinimas, grindų renovacija. Investicijų dydis siekia 3153573 Lt.  Bendrasis projekto tikslas – energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas, tuo pačiu 
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Specifinis projekto tikslas – sumažinti Kybartų K.Donelaičio gimnazijos pastatų energetinių resursų naudojimą. Apskaičiuota, kad atlikus planuojamus darbus, bus sutaupoma 
80493 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti darbo ir mokymosi sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams, mokymo bazei plėsti ar pan. Projekto atsipirkimo laikas - 39 metai. Pastato energetinio ūkio 
modernizavimas yra būtinas, nes tai tiesiogiai veikia mokinių ir mokytojų sveikatą ir darbo sąlygas. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, sumažės išlaidos šildymui, pagerės darbo sąlygos, 
sumažės sergamumas, aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai, pagerės mokymo ir mokymosi kokybė. Gimnazija didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams 
mokesčiams, todėl nėra pajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. 
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2.1.1.16.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Atlikti Vilkaviškio mieste esančių darželių „Eglutė“,„Pasaka“, „Buratinas“ bei Kybartų mieste esančio darželio „Ąžuoliukas“ renovaciją

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė" modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.160.716,96

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.160.716,96 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis  „Eglutė" yra rajono ikimokyklinio ugdymo savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Ji įsikūrusi 1974 m. statytame pastate. Nuo pat pastatymo, pastato ir 
patalpų kapitaliniai remontai nebuvo atliekami.  Įstaigos infrastruktūros ir įrangos bei baldų būklė vertinama  prastai, ji neužtikrina patrauklių ugdymosi ir ugdymo sąlygų įstaigą lankantiems vaikams, jų tėvams ir 
pedagogams. Pagrindinės infrastruktūros problemos: • Dalis vidaus durų yra senos, nekeistos nuo pastatymo. • Grindų dangos būklė didžiojoje dalyje patalpų labai prasta – sutrūkinėjusi, nusilupusi. Laiptinėse plytelės 
išdužusios, suskilusios. • Sienų ir lubų būklė dalyje patalpų prasta.  • Sanitarinių mazgų būklė yra kritiška. • Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių sistema yra prastos būklės, vyksta pasikartojančios smulkios avarijos, 
nukenčia vidaus apdaila. • Didžioji dalis įstaigos baldų yra seni ir susidėvėję.   Siekiant pagerinti esamą būklę Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija iniciavo projektą „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė" 
modernizavimas". Projekto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus: atlikti sanitarinių mazgų, vandentiekio ir nuotekų sistemos remontą; pakeisti vidaus duris; atlikti sienų ir lubų remontą; pakeisti grindų 
dangą; sutvarkyti muzikos salės patalpas, įrengti metodinį kabinetą, įsigyti reikiamus baldus ir įrangą, atlikti kitus darbus. Projekto tikslinės grupės: • Tiesioginiai vartotojai – lopšelį-darželį lankantys vaikai (apie 190) ir 
jame dirbantys darbuotojai (apie 49). • Netiesioginiai vartotojai – vaikų  lopšelį-daržel lankančių vaikų tėvai (apie 380) ir potencialūs ikimokyklinio ugdymo paslaugų gavėjai (apie 190).

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė" pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.11.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 636.704,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-011

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 541.198,40 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 95.505,602012.03.16
Lopšelio-darželio „Eglutė" pastatai pastatyti 1974 metais. Darželio aukštų skaičius – 2, bendras pastatų  plotas – 2470,78 kv.m (pastų unikalūs Nr. 3997-4005-3029; Nr.3997-4005-3018). Pastato išorinių atitvarų 
(sienų,stogo, grindų) ir inžinerinių sistemų būklė yra prasta. Stogo, grindų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Šildymo sistema vienvamzdė, susidėvėjusi, neefektyvi. 
Nepakankama temperatūra patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir auklėtinių sergamumą. Suminiai šilumos nuostoliai pastate norminiais metais siekia 364,92 MWh. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui 
didelės.Siekiant nustatyti minėtas problemas,  buvo parengtas energijos vartojimo efektyvumo auditas. Pagal energijos vartojimo audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti pastato rekonstrukciją. Pagrindinis 
projekto tikslas – sumažinti lopšelio-darželio „Eglutė" pastato energetinių resursų naudojimą.Tikslinė grupė –  49 darbuotojai ir 185 vaikai. Ketinami atlikti darbai: 1) Parengti reikiamą techninę dokumentaciją. 2)  Atlikti 
išorinių atitvarų(sienų, stogo ir pirmo aukšto grindų) ir energetikos sistemos  rekonstrukciją: • šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimas, šilumos punkto renovacija; • elektros instaliacijos keitimas ir 
apšvietimo sistemos keitimas; Laukiamas šiluminės energijos sutaupymas šildymui per metus, įgyvendinus renovacijos priemonių paketą, yra 150,79 MWh. Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 
38028 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, 
pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, 
todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projekto vertė – 636.704,63Lt. 
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2.1.1.16.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Atlikti Vilkaviškio mieste esančių darželių „Eglutė“,„Pasaka“, „Buratinas“ bei Kybartų mieste esančio darželio „Ąžuoliukas“ renovaciją

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas" pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.11.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.065.467,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-012

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 905.646,95 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 159.820,052012.05.21
Lopšelio-darželio „Buratinas" pastatai pastatyti 1984 metais. Darželio aukštų skaičius – 2, bendras pastatų  plotas – 2822,46 kv.m (pastų unikalūs Nr. 4400-0941-1236). Pastato išorinių atitvarų (sienų,stogo, grindų) ir 
inžinerinių sistemų būklė yra prasta. Stogo, grindų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Šildymo sistema vienvamzdė, susidėvėjusi, neefektyvi. Nepakankama 
temperatūra patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir auklėtinių sergamumą. Suminiai šilumos nuostoliai pastate norminiais metais siekia 616,64 MWh. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui didelės.Siekiant nustatyti 
minėtas problemas,  buvo parengtas energijos vartojimo efektyvumo auditas. Pagal energijos vartojimo audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti pastato rekonstrukciją. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti 
lopšelio-darželio „Buratinas" pastato energetinių resursų naudojimą.Tikslinė grupė –  56 darbuotojai ir 236 vaikai. Ketinami atlikti darbai: 1) Parengti reikiamą techninę dokumentaciją. 2)  Atlikti išorinių atitvarų (sienų, 
stogo ir pirmo aukšto grindų) ir energetikos sistemų rekonstrukciją: • šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimas, šilumos punkto renovacija; • elektros instaliacijos keitimas ir apšvietimo sistemos keitimas; 
Laukiamas šiluminės energijos sutaupymas šildymui per metus, įgyvendinus renovacijos priemonių paketą, yra 228,09 MWh. Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 57476 Lt kasmet. Šias lėšas bus 
galima panaudoti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, 
sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą 
be ES paramos. Projekto vertė – 1065.467,66 Lt. 

Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio „Pasaka" pastatų rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.08.16

Lėšos pagal sutartį, Lt: 803.029,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-022

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 682.574,65 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 120.454,35
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka" yra viena iš didžiausių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurį 2008 m. lankė 175 vaikai ir dirbo 88 darbuotojai. Lopšelyje-darželyje „Pasaka" veikia 12 grupių. Šešios grupės 
skirtos bendrojo ugdymo ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 1 iki 7 metų. Kitose šešiose grupėse ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, turintys fizinę, protinę negalią, kalbos ir komunikacijos  ar mišrių bei kompleksinių 
raidos sutrikimų. Šios įstaigos veiklos apimtys išlieka stabilios, vaikų trūkumas nejaučiamas, įstaigos nežadama 
restruktūrizuoti.                                                                                                                                                                                         Įgyvendinant projektą bus renovuojamos tik pastatų ir sistemų dalys kurios turi didžiausią įtaką 
energijos panaudojimo efektyvumui.  Siūloma įgyvendinti šias pastato renovacijos priemones: • Fasadų apšiltinimas; • Stogo apšiltinimas; • Šildymo sistemos renovacija; • Elektros sistemos renovacija. Laukiamas 
šiluminės energijos sutaupymas šildymui per metus, įgyvendinus renovacijos priemonių paketą, yra 0,11 GWh. Viso siūlomo renovacijos priemonių paketo įdiegimas padėtų pastatą priartinti prie 6 esminių statinio 
reikalavimų: mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas" modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.228.025,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.228.025,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas" yra viena iš didžiausių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Ji įsikūrusi 1984 m. statytame pastate. Nuo pat pastatymo, pastato ir patalpų kapitaliniai remontai nebuvo 
atliekami.  Įstaigos infrastruktūros ir įrangos bei baldų būklė vertinama  prastai, ji neužtikrina patrauklių ugdymosi ir ugdymo sąlygų įstaigą lankantiems vaikams, jų tėvams ir pedagogams. Pagrindinės infrastruktūros 
problemos: • Dalis vidaus durų yra senos, nekeistos nuo pastatymo. • Grindų dangos būklė didžiojoje dalyje patalpų labai prasta – sutrūkinėjusi, nusilupusi. Laiptinėse plytelės išdužusios, suskilusios. • Sienų ir lubų 
būklė dalyje patalpų prasta.  • Sanitarinių mazgų būklė yra kritiška. • Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių sistema yra prastos būklės, vyksta pasikartojančios smulkios avarijos, nukenčia vidaus apdaila. • Didžioji dalis 
įstaigos įrangos ir baldų yra seni, fiziškai ir morališkai susidėvėję.   Siekiant pagerinti esamą būklę Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas" 
modernizavimas". Projekto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus: atnaujinti sanitarinius mazgus, pakeisti vidaus duris, atlikti sienų ir lubų remontą, pakeisti grindų dangą, sutvarkyti muzikos salės patalpas, 
įrengti metodinį kabinetą, įsigyti reikiamus baldus, atnaujinti virtuvės patalpų vėdinimo (garų nutraukimo sistemą) įrangą.  Projekto tikslinės grupės: • Tiesioginiai vartotojai – lopšelį-darželį lankantys vaikai (apie 240) ir 
jame dirbantys darbuotojai (apie 52). • Netiesioginiai vartotojai – vaikų  lopšelį-daržel lankančių vaikų tėvai (apie 475) ir potencialūs ikimokyklinio ugdymo paslaugų gavėjai (apie 135). 
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2.1.1.16.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Atlikti Vilkaviškio mieste esančių darželių „Eglutė“,„Pasaka“, „Buratinas“ bei Kybartų mieste esančio darželio „Ąžuoliukas“ renovaciją

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.08.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.209.524,70

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.209.524,70 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projektu siekiama atlikti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 30, patalpų remontą, įsigyti naujos įrangos ir baldų, kad būtų užtikrintos geresnės sąlygos įstaigą lankantiems 
vaikams, jų tėvams bei pedagogams.  Projekto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus: atlikti sanitarinių mazgų, vandentiekio ir nuotėkų sistemos remontą; pakeisti vidaus duris; atlikti sienų ir lubų remontą; 
pakeisti grindų dangą; sutvarkyti muzikos salės patalpas, įrengti metodinį kabinetą, įsigyti reikiamus baldus ir įrangą, atlikti kitus darbus. Įstaigos langai ir dalis durų yra pakeistos naujais plastikiniais.                
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. gegužės mėn. – 2011 m. rugsėjo mėn., įgyvendinimo trukmė – 17 mėn.

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.818.559,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-005

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.545.775,15 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 272.783,852010.10.19
Numatomų renovuoti pastatų funkcinė paskirtis – Vilkaviškio r. Kybartų vaikų globos namų bendrabutis ir valgykla (bendras plotas 2448 kv.m) . Kybartų vaikų globos namuose gyvena 51 vaikas, dirba 60 personalo 
darbuotojų. Globos namų bendrabutis yra 3 aukštų o valgykla 2 aukštų, pastatai pastatyti 1986 metais. Globos namų pastatų išorinės atitvaros yra prastos būklės, per sienas ir langus skverbiasi drėgmė, byra tinkas. 
Sąnaudos šildymui didelės, tačiau kambarių temperatūra nepakankama, vaikai dažnai serga peršalimo ligomis. Dėl drėgmės ir nepakankamos temperatūros patalpose, nukenčia vaikų gyvenimo bei jų priežiūros kokybė, 
pedagogų darbas, bet ir pastatų gyvavimo laikas. Planuojami renovacijos darbai: šilumos tiekimo sistemų renovacija, šildymo-vėdinimo sistemų įrengimas, grindų ir sienų apšiltinimas, vandentiekio ir nuotekinės 
sistemos rekonstrukcija bei elektros instaliacijos keitimo ir apsaugos signalizacijų įrengimo darbai. Investicijų dydis siekia 1 818 559 Lt.  Bendrasis projekto tikslas – energetinių resursų panaudojimo efektyvumo 
didinimas, tuo pačiu neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Specifinis projekto tikslas – sumažinti Kybartų vaikų globos namų pastatų energetinių resursų naudojimą. Apskaičiuota, kad atlikus planuojamus darbus, bus 
sutaupoma 43 601 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams, ar pan. Projekto atsipirkimo laikas - 23 metai. Pastato energetinio ūkio modernizavimas yra 
būtinas, nes tai tiesiogiai įtakoja vaikų gyvenimo ir globos namų darbuotojų sveikatą bei darbo sąlygas. Atlikus pastatų renovaciją: sumažės energijos sunaudojimas, sumažės išlaidos šildymui, pagerės darbo sąlygos, 
sumažės sergamumas, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai, pagerės vaikų gyvenimo bei jų priežiūros kokybė. Globos namai didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei 
mokesčiams, todėl nėra pajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. 
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2.1.1.19.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio "Žilvitis" modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.01.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 619.103,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-007

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 619.103,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis" įsikūręs vietovėje, kurioje gyvena daugiau kaip 1000 gyventojų. Projekto tikslinė grupė - Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai ir jų tėveliai, lopšelio-darželio personalas. 
Tai vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga mieste. Projekto metu bus sukurta patraukli ugdymo aplinka, modernizuotos vidaus patalpos ir erdvės, metodinis kabinetas ir kitos renovuojamos patalpos bus aprūpintos 
baldais ir įranga. Tai sudarys prielaidas ikimokyklinio ugdymo proceso atnaujinimui. Įgyvendinant projektą bus renovuotos 8 grupės, 8 virtuvėlės, 8 rūbinės, 8 tualetai ir prausyklos, 4 miegamieji. Ugdymo patalpos ir 
metodinis ikimokyklinio ugdymo kabinetas aprūpinti baldais ir įranga.  Renovuojamas ikimokyklinio ugdymo plotas sudaro daugiau nei 150 kv.m., iš kurių daugiau kaip 100 kv.m. sudaro ugdymo patalpos. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2012.01.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 694.194,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-019

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 590.064,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 104.129,10
Įgyvendinamo projekto tikslas - sudaryti sąlygas efektyviam energijos taupymui viešosios paskirties pastatuose. Pastatas pastatytas 1983 m. Dėl pastato susidėvėjusios šildymo sistemos, nesandarių durų, 
nepakankamo stogo ir sienų apšiltinimo, pastate dažnai sunku palaikyti pakankamą temperatūrą, atitinkančią higienos normų reikalavimus. Pastato stogo danga nesandari, daugelyje vietų pažeista, į pastogės patalpas 
prasiskverbia atmosferos krituliai, drėkinama perdanga. Vadovaujantis atliktu pastato energetiniu auditu, perdangos termoizoliacinis sluoksnis netenkina STR 2.05.01:2005 ,,Pastatų atitvarų šiluminė technika". Atlikus 
pastato rekonstrukciją, pagerės energijos taupymo rodikliai. Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis - tai biudžetinė savivaldybės įstaiga. Šią įstaigą lanko apie 170 ugdytinių, dirba 40 darbuotojų. Atlikus pastato renovaciją 
sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo 
dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumas. Sutaupytas lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui. Projekto metu bus apšiltintos sienos, pamatai, stogas. Pakeistos lauko durys, 
nauja šildymo sistema.

Vilkaviškio miesto pagrindinės mokyklos renovacijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.10.08

Lėšos pagal sutartį, Lt: 773.312,49

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-006

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 657.315,62 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 115.996,872012.07.18
Vilkaviškio pagrindinė mokykla pastatyta 1935 m.  Šiuo metu mokinių skaičius siekia 360, dirba 52 aministracijos darbuotojai. Pastatų išorinės atitvaros yra prastos būklės, per sienas ir langus skverbiasi drėgmė, byra 
tinkas. Sąnaudos šildymui didelės, tačiau temperatūra klasėse nepakankama, mokiniai dažnai serga peršalimo ligomis. Dėl drėgmės ir nepakankamos temperatūros klasėse, nukenčia ir pedagogų darbas, o taip pat 
kasmet mažėja pastatų gyvavimo laikas. Planuojami renovacijos darbai: šilumos sistemų renovacija, šildymo-vėdinimo sistemų įrengimas, stogo apšiltinimas bei dangos pakeitimas,  langų keitimas, sienų apšiltinimas, 
vidaus patalpų remontas, grindų renovacija. Investicijų dydis siekia 1213022 Lt.  Bendrasis projekto tikslas – energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas, tuo pačiu neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. 
Specifinis projekto tikslas –  sumažinti Vilkaviškio pagrindinės mokyklos energetinių resursų naudojimą. Apskaičiuota, kad atlikus planuojamus darbus, šiluminės energijos kasmet bus sutaupoma už 21901 Lt. Šias lėšas 
bus galima panaudoti darbo ir mokymosi sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams, mokymo bazei plėsti ar pan.  Pastato energetinio ūkio modernizavimas yra būtinas, nes tai tiesiogiai veikia mokinių ir 
administracijos personalo darbo sąlygas. Atlikus pastato renovaciją: sumažės energijos sunaudojimas, sumažės išlaidos šildymui, pagerės darbo sąlygos, sumažės sergamumas, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami 
energetiniai resursai, pagerės mokymo ir mokymosi kokybė. Mokykla  didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nėra pajėgi įgyvendinti projektą 
be ES paramos. 
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2.1.1.21.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Rekonstruoti Muzikos mokyklą, siekiant mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas

Kalvarijos savivaldybės muzikos mokyklos rekonstravimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 517.077,45

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-018

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 517.077,45 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.11.18
Projektas teikiamas, siekiant mažinti šilumos energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Muzikos mokykloje mokosi 180 mokinių, dirba 30 mokytojai ir aptarnaujantis personalas. 
Mokymo įstaiga turi atitikti tam tikrus norminius reikalavimus, kuriems pasiekti Muzikos mokykloje, nebloginant komfortinių sąlygų, būtinos investicijos į išorinių atitvarų apšiltinimą, esamos vidaus šilumos sistemos 
rekonstravimą, kuris leistų efektyviau naudoti šilumos energiją ir sumažinti nuostolius, lengviau šalinti gedimus, bei apšvietimo kokybės gerinimą. Siekiant efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, komfortiškesnių 
mokslo ir darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktas rekonstravimo priemonių investicinis paketas - pakeisti langai ir durys, rekonstruotos grindys, išorės sienos, stogas, šilumos punktas, šildymo ir 
apšvietimo sistemos, elektros instaliacija. Įvertinus Muzikos mokyklos energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų temperatūrą 
šildymo sezono metu bei kitus veiksnius, darančius įtaką pastato energijos sąnaudoms, nustatyta, kad pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 "Pastatų 
atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų, pastatų būklė prasta, energijos sąnaudos viršnorminės. Siekiant geresnių sąlygų moksleivių ugdymuisi ir atitikties švietimo įstaigoms keliamiems reikalavimams, 
higienos normoms, bus investuojama į kompleksines energijos taupymo priemones. Projekto investicijų rezultatas - rekonstruota ir modernizuota Muzikos mokykla, prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastatų 
patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 48,9 Mwh per metus, elektros energijos - 2,38 MWh per metus. 

Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės mokyklos rekonstravimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.282.687,28

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-016

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.282.687,28 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.11.18
Projektas teikiamas, siekiant mažinti šilumos energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Sangrūdos vidurinėje mokykloje mokosi 300 mokinių, dirba 53 mokytojai ir aptarnaujantis 
personalas. Mokymo įstaiga turi atitikri tam tikrus norminius reikalavimus, kuriems pasiekti Sangrūdos vidurinėje mokykloje, nebloginant komfortinių sąlygų, būtinos investicijos į išorinių atitvarų apšiltinimą, esamos 
vidaus šilumos sistemos rekonstravimą, kuris leistų efektyviau naudoti šilumos energiją ir sumažinti nuostolius, lengviau šalinti gedimus, bei apšvietimo kokybės gerinimą. Siekiant efektyvaus šilumos energijos 
sutaupymo, komfortiškesnių mokslo ir darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktas rekonstravimo priemonių investicinis paketas - apšiltintos grindys, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas 
šilumos punktas, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemos, atnaujinta virtuvės įranga. Įvertinus Sangrūdos vidurinės mokyklos pastato būklę ir atlikus energijos vartojimo auditą, nustatyta, kad pastato atitvarų ir 
inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų. Vidutinė patalpų oro temperatūra pastato patalpose šildymo sezono metu 
neatitinka higienos normų reikalavimų (HN75:2002 "Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės"). Siekiant geresnių sąlygų moksleivių mokymuisi ir siekiant atitikties švietimo įstaigoms keliamiems 
reikalavimams, higienos ir efektyvaus energijos vartojimo normų - projekto investicijų rezultatas - rekonstruota ir modernizuota Sangrūdos vidurinė mokykla, prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastatų 
patalpų mokroklimatas ir higienos sąlygos. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 167 Mwh per metus, elektros energijos - 9,52 Mwh per metus. 
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2.1.1.23.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Rekonstruoti, modernizuoti ir aprūpinti įranga vaikų lopšelius-darželius

Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Vaivorykštė" modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.12.17

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.011.948,90

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-006

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.011.948,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.08.31
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė" pastatytas 1990 metais. 12 metų lopšelyje-darželyje įgyvendinama sveikatingumo ugdymo programa, didelis dėmesys skiriamas vaikams su fiziniais sutrikimais ir vaikų judėjimui gerinti. 
Lopšelyje-darželyje didėja vaikų su spec. poreikiais (kalbos ir komunikacijos sutrikimais) skaičius. Per 19 metų lopšelyje-darželyje buvo atliekami tik nedideli vidaus patalų remonto darbai, tačiau nebuvo remontuoti 
sanitariniai mazgai, įsigyta naujų baldų. 1999 metais sutvarkyta plaukimo baseino patalpa ir baseino vonios danga, 2007 metais pakeisti seni langai į naujus (įrengti plastikiniai). Edukacinės patalpos ir aplinka yra 
neestetiškos, tik dalinai atitinka higienos ir saugos reikalavimus. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga neturi patalpos metodinei veiklai. Nė viename Marijampolės miesto lopšelyje-darželyje nėra grupės vaikams iki 1 metų, o 
pastaruoju metu yra didelis poreikis steigti tokią grupę ir aprūpinti visa reikiama įranga bei baldais. Kad lopšelis-darželis galėtų teikti kokybiškas paslaugas, privalo tapti modernia ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 
atitinkančia visuomenės lūkesčius. Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti lopšelį-darželį „Vaivorykštė", atnaujinant pastato vidaus patalpas, įrangą, baldus ir ugdymo priemones. Projekto metu bus 
atliekami lopšelio-darželio rekonstrukcijos darbai: patalpose keičiama elektros instaliacija, šildymo prietaisai, remontuojamos vaikų ugdymui skirtos patalpos ir dalis bendro naudojimo patalpų, rekonstruojami 
sanitariniai mazgai, įrengiamas kabinetas metodinei veiklai, vienoje iš esamų grupių įrengiamos ir pritaikomos patalpos vaikams iki 1 metų amžiaus. Įgyvendinus projektą pagerės lopšelio-darželio „Vaivorykštė" vidaus 
patalpų estetinė išvaizda, mikroklimatas, sanitarinės-higieninės sąlygos atitiks Lietuvos higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus sudarytos tinkamos sąlygos ugdymui ir darbui.

Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė" renovacijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.02

Lėšos pagal sutartį, Lt: 184.213,51

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 184.213,51 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.09.22
Gelgaudiškio vaikų darželis „Eglutė" yra įsikūręs 1967 m. statytame mūriniame pastate. Nuo pat pastato pastatymo, pastato ir patalpų kapitaliniai remontai nebuvo atliekami. Dėl to pastato ir patalpų būklė yra 
nepatenkinama. Ypač prasta vaikų grupių patalpų (bloga grindų dangos, sienų, lubų (ypač antrame aukšte) būklė), sanitarinių mazgų būklė (tualetai nepritaikyti pagal vaikų fiziologinius poreikius, sanitarinių mazgų 
vizuali išvaizda nepatenkinama). Metodinis kabinetas yra per mažo ploto, nepatenkinamos būklės (bloga grindų, sienų, lubų būklė, nėra tinkamų baldų metodinių priemonių saugojimui). Vaikų grupėse baldų būklė 
nepatenkinama (dauguma jų yra senesni nei 25 metų). Metodiniame kabinete nėra metodinių baldų, šiuolaikinės įrangos. Smulkūs patalpų kosmetiniai remontai periodiškai atliekami iš Šakių r. savivaldybės 
administracijos ir vaikų tėvų surinktų lėšų, tačiau šių lėšų kompleksiniam patalpų atnaujinimui nepakanka.  Siekiant išspręsti minėtas problemas, projekto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius Gelgaudiškio vaikų 
darželio „Eglutė" modernizavimo darbus: • Atlikti metodinių, ugdymo ir bendrųjų patalpų remontą. • Įsigyti reikiamą įrangą bei baldus. Projekto tikslinės grupės: • Tiesioginiai vartotojai – darželį lankantys vaikai (apie 
80) ir jame dirbantys darbuotojai (apie 20). • Netiesioginiai vartotojai – vaikų darželį lankančių vaikų tėvai (apie 160), potencialūs ikimokyklinio ugdymo paslaugų vartotojai (apie 31).

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Ąžuolų Būdos kaimeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.02.07

Lėšos pagal sutartį, Lt: 660.285,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 660.285,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Vienas iš veiksnių, lemiančių prastą Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo vietovių gyvenimo kokybę yra švietimo ir sociokultūrinių paslaugų trūkumas. Projekto tikslinė geografinė teritorija yra Ąžuolų Būdos kaimas, kuriame 
itin aktuali jaunų žmonių užimtumo problema, ribotas priešmokyklinio ir neformalaus ugdymo prieinamumas, nerealizuojami vietos bendruomenės socializacijos, saviraiškos ir bendravimo poreikiai. Tai sąlygoja 
daugelį socialinių problemų: mažesnes integracijos į darbo rinką galimybes, emigraciją į didesnius miestus, didėjančią socialinę atskirtį Projekto įgyvendinimo metu bus įkurtas universalus daugiafunkcis centras (toliau – 
UDC) Ąžuolų Būdos kaime. Projekto tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas (interesai ir poreikiai koncentruojasi ties priešmokykliniu ugdymu, laisvalaikiu, pramogine veikla), vidutinio amžiaus gyventojai (interesai ir poreikiai 
koncentruojasi ties platesnėmis savišvietos galimybėmis, prieinamomis viešosiomis paslaugomis), vyresnio amžiaus gyventojai (interesai ir poreikiai koncentruojasi ties didesniu laisvalaikio leidimo formų pasirinkimu, 
kultūrinės veiklos organizavimu, prieinamomis viešosiomis paslaugomis), UDC darbuotojai (interesai ir poreikiai susiję su darbo sąlygomis). Įsteigus UDC bus pritraukiamos jaunos šeimos, kurių vaikai galės naudotis 
priešmokyklinio ugdymo paslaugomis, o jų tėvai galės sugrįžti į darbo rinką. Suaugusiesiems bus sudarytos sąlygos savišvietai ir švietimuisi. Mokyklinio amžiaus vaikai, jaunimas ir suaugusieji naujai įsteigtame centre 
turės galimybę užsiimti pramogine, menine ir kultūrine veikla.
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2.1.1.26.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas

Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.08.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.059.100,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-007

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.059.100,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto metu bus rekonstruotas Patašinės vaikų darželis esantis Marijampolės savivaldybės, Marijampolės seniūnijos  Patašinės kaime adresu Nausupės skg. 4, įsteigiant universalų daugiafunkcinį centrą galintį teikti 
plataus profilio mokslo, švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei bei apimantį plataus spektro veiklas: ikimokyklinis, priešmokyklinis, neformalusis vaikų švietimas, vaikų priežiūra dieną, 
neformalusis suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba, specialusis ugdymas, nuotolinis mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas ar jų modulius, pramoginė, sociokultūrinė, meninė vaikų ir 
suaugusiųjų veikla. Pagrindinės tikslinės grupės kurios naudosis projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra: 1) Asmenys, kurie naudojasi infrastruktūra tiesiogiai mokymui(si) pagal neformaliojo švietimo 
programas: (i) Vaikai nuo 3 iki 7 m. - Ikimokyklinis, priešmokyklinis, neformalusis vaikų švietimas; - Pratęstos neformaliojo vaikų švietimo ir ugdymo darbo valandos; - Suformuota šeštadieninė vaikų priežiūros grupė; (ii) 
Vaikai nuo 7 iki 16 m. - Įsteigtas vaikų dienos centras; (iii) Visų amžiaus grupių vietos bendruomenė (vietos gyventojai) - Įsteigtas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo centras – kompiuterių klasė; 2) Asmenys, 
kurie naudosis infrastruktūros teikiamomis paslaugomis, netiesiogiai susijusiomis su ugdymo procesu: (i) Visų amžiaus grupių vietos bendruomenė (vietos gyventojai) - Pritaikytos patalpos vietos bendruomenės 
švietimo, pramoginei, sociokultūrinei, meninei vaikų ir suaugusiųjų veiklai vystyti. Iš viso numatoma 330 naudos gavėjų per 6 mėn. nuo projekto pabaigos.

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Karklinių kaimeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.09.19

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.085.211,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.085.211,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Karklinių kaime, buvusios pradinės mokyklos patalpose bus įkurtas Universalus daugiafunkcis centras (toliau – UDC) pritaikytas įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams. Projekto tikslinės grupės – vaikai ir 
jaunimas, vidutinio amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus gyventojai, UDC darbuotojai. UDC steigimas Karkliniuose padės užtikrinti geresnes mokymosi starto galimybes čia gyvenantiems vaikams; užtikrins aukštesnį 
ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus užimtumo paslaugų prieinamumą; paskatins Karkliniuose gyvenančių asmenų reintegraciją darbo rinkoje. UDC teikiamos suaugusiųjų švietimo paslaugos taip pat leis užtikrinti 
aukštesnį darbo jėgos kompetencijų lygį. Projekto metu bus rekonstruojamas Karklinių pradinės mokyklos pastatas: įrengta sporto salė, biblioteka, renginių patalpa su scena, ikimokyklinio bei suaugusiųjų ugdymo 
klasės, med. punktas, skalbykla, katilinė, dušai bei tualetai (tame tarpe ir žmonėms su negalia). Taip pat bus nupirkti reikiami baldai, kompiuterinė įranga, muzikos instrumentai, sportinis inventorius bei buitinė 
technika. 

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Pašeimenių kaimeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.09.19

Lėšos pagal sutartį, Lt: 979.777,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 979.777,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto metu Pašeimenių kaime, buvusios pradinės mokyklos patalpose bus įkurtas Universalus daugiafunkcis centras (toliau – UDC), pritaikytas įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams. Rekonstruotame 
buvusios Pašeimenių pradinės mokyklos pastate bus įrengta klasė mamų ugdymui, kompiuterių klasė, biblioteka, renginių patalpa, priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo klasės, mokytojų 
kambarys, virtuvė ir valgykla, skalbykla, dušai ir tualetai. Projekto tikslinės grupės – vaikai ir jaunimas, vidutinio amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus gyventojai, UDC darbuotojai. UDC steigimas Pašeimeniuose padės 
užtikrinti geresnes mokymosi starto galimybes čia gyvenantiems vaikams; užtikrins aukštesnį ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus užimtumo paslaugų prieinamumą, paskatins Pašeimeniuose gyvenančių asmenų 
reintegraciją darbo rinkoje. UDC teikiamos suaugusiųjų švietimo paslaugos taip pat leis užtikrinti aukštesnį darbo jėgos kompetencijų lygį.
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2.1.1.28.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas

Plokščių daugiafunkcio centro steigimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.07.28

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.662.799,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.662.799,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Įgyvendinamas projektas „Plokščių daugiafunkcio centro steigimas" susijęs su opia kaimo vietovių problema – atokesnėse rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse švietimo, edukacinės ir sociokultūrinės paslaugos yra 
sunkiai prieinamos. Šiuo metu teikiamos viešojo intereso paslaugos neatitinka Plokščių seniūnijos gyventojų poreikių. Vienos iš didžiausių problemų kaimo gyvenamojoje vietovėje yra nedarbas, vaikų ir suaugusiųjų 
užimtumas, nepakankama viešųjų paslaugų kokybė ir pasiūla. Kaimų gyventojai – auginančios vaikus šeimos, pesimistiškai vertina gyvenimo sąlygas, kasdienių poreikių tenkinimo galimybes, tai didina socialinę įtampą. 
Vykdant Plokščių mokyklos reorganizaciją įkuriamas Plokščių universalus daugiafunkcis centras (toliau – UDC). Reorganizuotojo mokykloje-UDC planuojamos vykdyti formalusis ugdymas, sudarytos puikios sąlygos 
neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugoms, kultūrinei, meninei, sociokultūrinei ir sportinei veiklai vykdyti. Projekto tikslinės grupės – Plokščių seniūnijos vaikai ir jaunimas, vidutinio amžiaus, 
vyresnio amžiaus gyventojai, UDC darbuotojai. UDC steigimas sudarys galimybę užtikrinti geresnes mokymosi starto galimybes čia gyvenantiems vaikams, užtikrins aukštesnį vaikų ugdymą ir neformalaus užimtumo 
paslaugų prieinamumą, paskatins kaimuose gyvenančių žmonių integraciją į darbo rinką UDC teikiamos suaugusiųjų švietimo paslaugos leis užtikrinti aukštesnį darbo jėgos kompetencijų lygį.

Šakių "Varpo" vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.10.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.997.309,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-079

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.997.309,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Šakių "Varpo" vidurinė mokykla buvo statyta 1990 metais, laikantis tuo metu galiojusių statybos norminių dokumentų reikalavimų, todėl pastato sienų ir inžinerinių sistemų būklė neatitinka STR 2.05.01:2005 bei HN 
42:2004 reikalavimų. Prasta būklė sąlygoja neefektyvų šilumos naudojimą patalpų šildymui, o ateityje dėl vis prastėjančios jų būklės ir išaugus investicijų poreikiui remonto/rekonstravimo darbams, gali reikėti mokėti 
daug daugiau negu dabar.  Projekto tikslas – įgyvendinti tinkamas energijos taupymo priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energijos sąnaudas, bet ir pagerintų mokyklos pastato patalpų mikroklimato sąlygas bei 
padidintų pastato ir jo atskirų dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumą. Projekto tikslų įgyvendinimui planuojama apšiltinti pastato sienas ir cokolį, rekonstruoti ir modernizuoti šilumos punktą ir visą šildymo bei 
karšto vandens tiekimo sistemą, modernizuoti apšvietimo sistemą, rekonstruoti ir modernizuoti vėdinimo sistemą. Įdiegus šias priemones planuojama kasmet sutaupyti 279,39 MWh šilumos ir 5,46 MWh elektros 
energijos sąnaudų.  

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos gimnazijos skyriaus - darželio "Linelis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.12.10

Lėšos pagal sutartį, Lt: 394.728,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-023

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 335.518,80 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 59.209,20
Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ( darželio "Linelio") pastatas  pastatytas 1986 metais. Darželio aukštų skaičius – 2, bendras plotas – 927,77 kv.m. Pastato išorinių atitvarų, 
langų, durų, inžinerinių technologinių sistemų būklė yra prasta. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui didelės. Sienų, langų, durų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. 
Nepakankama temperatūra patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir auklėtinių sergamumą.  Siekiant pašalinti minėtas problemas Šakių r. savivaldybės administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito 
parengimą. Pagal energijos vartojimo audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti pastato rekonstrukciją. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti V.Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ( darželio 
"Linelio") pastato energetinių resursų naudojimą. Tikslinė grupė –  16 darbuotojų ir apie 70 vaikų. Ketinami atlikti darbai: 1) Parengti reikiamą techninę dokumentaciją. 2) Pakeisti susidėvėjusius langus ir duris naujais. 
3) Apšiltinti išores sienas. Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 9966,08 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir 
t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų 
išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projekto vertė – 394 728 Lt. Jis įtrauktas į Marijampolės regiono projektų sąrašą, 
patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24.

Marijampolės regiono plėtros plano 2006 - 2013 m. priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaita                                         Puslapis 24 iš 77



2.1.1.7.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Rekonstruoti Liubavo pagrindinę mokyklą, siekiant mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas

Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinės mokyklos rekonstravimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 479.006,08

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-015

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 479.006,08 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.11.18
Projektas teikiamas, siekiant mažinti šilumos energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Liubavo pagrindinėje mokykloje mokosi 83 mokiniai, dirba 22 mokytojai ir aptarnaujantis 
personalas. Mokymo įstaiga turi atitikti tam tikrus norminius reikalavimus, kuriems pasiekti Liubavo pagrindinėje mokykloje, nebloginant komfortinių sąlygų, būtinos investicijos į išorinių atitvarų apšiltinimą, esamos 
vidaus šilumos sistemos rekonstravimą, kuris leistų efektyviau naudoti šilumos energiją ir sumažinti nuostolius, lengviau šalinti gedimus, bei apšvietimo kokybės gerinimą. Siekiant efektyvaus šilumos energijos 
sutaupymo, komfortiškesnių mokslo ir darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktas rekonstravimo priemonių investicinis paketas - pakeisti langai, išorės durys, apšiltintos grindys, lauko sienos, pakeista 
stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemos. Įvertinus Liubavo pagrindinės mokyklos pastato būklę ir atlikus energijos vartojimo auditą, nustatyta, kad pastato atitvarų ir 
inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų. Vidutinė patalpų oro temperatūra pastato patalpose šildymo sezono metu 
neatitinka higienos normų reikalavimų (HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės").  Siekiant geresnių sąlygų moksleivių mokymuisi ir siekiant atitikties švietimo įstaigoms keliamiems 
reikalavimams, higienos ir efektyvaus energijos vartojimo normų - projekto investicijų rezultatas - rekonstruota ir modernizuota Liubavo pagrindinė mokykla, prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastatų 
patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 41,22 Mwh ir 137 kwh elektros energijos per metus. 

Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstravimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.928.895,03

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-010

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.928.895,03 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.11.15
Projektas teikiamas, siekiant mažinti  energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Kalvarijos gimnazijoje mokosi 1131 mokinys, dirba 138 mokytojai ir aptarnaujantis personalas. Pastato 
šilumos punktai modernūs, tačiau atitvaros (grindys, perdangos, lauko sienos) neapšiltintos, todėl jų būklė sąlygoja dideles energijos vartojimo sąnaudas. Mokymo įstaiga turi atitikti tam tikrus norminius reikalavimus, 
kuriems pasiekti nebloginant komfortinių sąlygų būtinos investicijos, kurios leistų efektyviau naudoti šilumos energiją ir sumažinti nuostolius, lengviau šalinti gedimus, bei apšvietimo kokybės gerinimą. Siekiant 
efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, komfortiškesnių mokslo ir darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktas rekonstravimo priemonių investicinis paketas - pakeisti rūsio langai, apšiltintos grindys, 
perdangos besiribojančios su išore, lauko sienos, renovuotos šildymo ir vėdinimo bei apšvietimo sistemos. Įvertinus Kalvarijos gimnazijos pastato būklę ir atlikus energijos vartojimo auditą, nustatyta, kad pastato 
atitvarų ir inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų. Vidutinė patalpų oro temperatūra pastato patalpose šildymo 
sezono metu neatitinka higienos normų reikalavimų (HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės").  Siekiant geresnių sąlygų moksleivių mokymuisi ir siekiant atitikties švietimo įstaigoms 
keliamiems reikalavimams, higienos ir efektyvaus energijos vartojimo normų – projekto investicijų rezultatas – rekonstruota ir modernizuota Kalvarijos gimnazija, prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastatų 
patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 722,2 Mwh ir 59,18 Mwh elektros energijos per metus. 
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2.1.1.9.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.1. Visiems regiono gyventojams sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą

Uždavinys 2.1.1. Modernizuoti švietimo įstaigas ir optimizuoti jų tinklą.

Rekonstruoti Akmenynų pagrindinę mokyklą, siekiant mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas

Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos rekonstravimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 524.546,33

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-019

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 524.546,33 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.08.05
Projektas teikiamas, siekiant mažinti šilumos energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Mokyklos pastatas pastatytas 1969 metais.  Akmenynų pagrindinėje mokykloje mokosi 75 
mokiniai, dirba 30 mokytojų ir aptarnaujantis personalas. Mokymo įstaiga turi atitikti tam tikrus norminius reikalavimus, kuriems pasiekti Akmenynų pagrindinėje mokykloje, nebloginant komfortinių sąlygų, būtinos 
investicijos į išorinių atitvarų apšiltinimą, esamos vidaus šilumos sistemos rekonstravimą, kuris leistų efektyviau naudoti šilumos energiją ir sumažinti nuostolius, lengviau šalinti gedimus, bei apšvietimo kokybės 
gerinimą. Siekiant efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, komfortiškesnių mokslo ir darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktas rekonstravimo priemonių investicinis paketas - pakeisti langai, 
apšiltintos grindys, stogas, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos. Įvertinus Akmenynų pagrindinės mokyklos pastato būklę ir atlikus energijos vartojimo 
auditą, nustatyta, kad pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų. Vidutinė patalpų oro temperatūra 
pastato patalpose šildymo sezono metu neatitinka higienos normų reikalavimų (HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės").  Siekiant geresnių sąlygų moksleivių mokymuisi ir siekiant 
atitikties švietimo įstaigoms keliamiems reikalavimams, higienos ir efektyvaus energijos vartojimo normų - projekto investicijų rezultatas - rekonstruota ir modernizuota Akmenynų pagrindinė mokykla, prailgintas 
pastato gyvavimo laikas, pagerės pastatų patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 0,078 GWh per metus, elektros energijos 0,002 GWh 
per metus. 

Viešojo administravimo ir strateginių tikslų įgyvendinimo efektyvumo didinimas Šakių rajono savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 232.321,32

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-04-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 232.321,32 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.07.18
Šakių rajono savivaldybei pradėjus diegti starteginio valdymo principus savo veikloje būtinas nuolatinis valstybės tarnautojų ugdymas, siekant, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, įgyvendinti uždaviniai ir priemonės. 
Siekiant mokymo programų efektyvumo, išskiriamos atskiros tikslinės grupės, o kiekvienai grupei specifiškai pritaikomas mokymo programos turinys. Įgyvendinant projektą numatomos keturios mokymų programos 
sirtos pagerinti strateginio planavimo ir valdymo, veiklos efektyvumo, veiklos planavomo ir programinio biudžeto rengimo bei apskaitos tvarkymo pagal naująjį VSAFAS įgūdžius. Projektas naudingas Šakių rajono 
savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams, kadangi mokymai yra vykdomi kompleksiškai tam tikrai darbuotojų grupei (savivaldybės administracijos darbuotojams bei savivaldybei 
pavaldžių įstaigų ir savivaldybės buhalteriams). To pačio skyriaus vadovai ir darbuotojai gauna žinias kartu, taigi suteikiama galimybė mokymų metu nagrinėti konkrečias iškylančias problemas, aptarti konkrečius 
probleminius atvejus. Mokymo programa bus vykdoma derinant teoriniu įgūdžių tobulinimą bei dideli dėmesį skiriant praktiniu įgūdžių ir gebėjimų tobulinimui, naudojant įvairius aktyvius suaugusiųjų mokymo 
metodus.
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2.2.1.11.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.2. Siekti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos augimo ir atitikimo darbo rinkos poreikiams.

Uždavinys 2.2.1. Organizuoti darbuotojų mokymą ir perkvalifikavimą, orientuojantis į darbo rinkos poreikius.

Didinti viešojo administravimo ir strateginių tikslų įgyvendinimo efektyvumą

„Administracinių gebėjimų stiprinimas didinant viešojo administravimo efektyvumą Kazlų Rūdos savivaldybėje"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.12.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 246.228,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-04-R-42-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 246.228,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Kazlų Rūdos tarybos nariai bei savivaldybės admin.darbuotojai susiduria su strateginio planavimo įgūdžių ir patirties trūkumu. Taip pat stokoja žinių apie kitų Europos sąjungos šalių patirtį strateginio planavimo srityje. 
Savivaldybės administracijos padalinių vadovams bei administracijos darbuotojams trūksta žinių bei įgūdžių strateginio veiklos plano ir programinio biudžeto rengimo, viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo, 
vadovavimo, komandos kūrimo, darbų ir laiko planavimo, konfliktų sprendimo srityse. Tarybos nariai, savivaldybės administracijos padalinių vadovai, administracijos darbuotojai bei savivaldybei pavaldžių biudžetinių 
įstaigų darbuotojai savo darbe susiduria su užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių stygiumi.   Tikslinės naudos gavėjų grupės – Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos nariai, savivaldybės administracijos 
padalinių vadovai (skyrių vedėjai ir seniūnai), savivaldybės administracijos darbuotojai ir savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai. Projektu siekiama didinti Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos narių, 
savivaldybės administracijos padalinių vadovų ir darbuotojų, administracijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Siekiant mokymų programų efektyvumo, projekte 
išskiriamos atskiros tikslinės grupės ir kiekvienai grupei specifiškai pritaikoma mokymo programos turinys: savivaldybės Tarybos nariams mokymo programoje akcentuojami mokymai, susiję su strateginio planavimo 
metodų taikymu, strategijos formavimo įgūdžių tobulinimu ir gerosios patirties perėmimu iš didesnę patirtį turinčių šalių. Savivaldybės administracijos padalinių vadovų ir darbuotojų mokymo programa orientuota į 
asmeninio efektyvumo įgūdžių tobulinimą siekiant sėkmingai įgyvendinti jiems iškeltus strateginius tikslus. Tarybos nariams, savivaldybės admin. padalinių vadovams ir darbuotojams bei savivaldybei pavaldžių 
biudžetinių įstaigų darbuotojams numatyti užsienio kalbų bei kompiuterinio raštingumo mokymai. 

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kalvarijos savivaldybės institucijoseProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.01.06

Lėšos pagal sutartį, Lt: 212.737,15

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-04-R-42-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 212.737,15 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, savivaldybės politikai privalo tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų 
įgyvendinimu. Bus suteikta žinių ir įgūdžių, kaip veikti komandoje ir efektyviai bendradarbiauti, kaip plėtoti efektyvaus valdymo kompetencijas savivaldybės institucijose. Bus susipažinti su viešųjų pirkimų sistema. 
Svarbu padidinti gyventojų pasitikijimą valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu bei padidinti bendrą valdymo efektyvumo rodiklį. Siekiant suprasti, kokie turėtų būti bendravimo 
ypatumai, pagrindiniai administravimo principai, strateginiai tikslai, jų siekimo būdai bei teikiamų viešųjų paslaugų kokybė, būtinos tam tikros žinios ir gebėjimai. Projekto tikslas - didinti valstybės tarnybos 
administracinius gebėjimus, tobulinant Kalvarijos savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis administracinius gebėjimus. Savivaldybės institucijų darbuotojams ir tarybos nariams bus 
organizuojami ir vykdomi mokymai strateginio planavimo ir valdymo, viešųjų pirkimų, ES struktūrinės paramos administavimo, projektų valdymo, lyderystės ir vadovavimo, komandinio darbo srityse. Projekto tikslinė 
grupė - Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojai, darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, savivaldybės politikai.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas: užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas ir kt.Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 241.120,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-04-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 241.120,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.06.29
Projektu sprendžiama aktuali Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų problema - nepakanka administracinių gebėjimų, būtinų viešiesiems visuomenės interesams tenkinti, gerinti viešųjų 
paslaugų teikimo sąlygas bei didinti viešojo administravimo kokybę ir efektyvumą. Marijampolės savivaldybėje teikiamos viešosios paslaugos neatitinka šiuolaikinių gyventojų poreikių, o pati savivaldybė negali skirti 
reikiamų finansinių lėšų savo darbuotojų mokymų poreikiams tenkinti. Projekto tikslas - tobulinti Marijampolės savivaldybės administracijos žmogiškuosius išteklius, didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų žinias, 
administracinius gebėjimus ir įgūdžius, keliant kvalifikaciją. Projekto tikslinės grupės:Marijampolės savivaldybės politikai, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis. Netiesioginiai naudos gavėjai - Marijampolės savivaldybės gyventojai.    Projekto įgyvendinimo metu mokymai bus vykdomi šiose prioritetinėse srityse: savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginis planavimas, 
kompiuterinis raštingumas (pagal ECDL), viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, ES darbinių kalbų mokymai. Žinios, gebėjimai ir įgūdžiai įgyti projekto metu bus produktyviai panaudoti 
viešojo administravimo procese.
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2.2.1.9.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.2. Siekti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos augimo ir atitikimo darbo rinkos poreikiams.

Uždavinys 2.2.1. Organizuoti darbuotojų mokymą ir perkvalifikavimą, orientuojantis į darbo rinkos poreikius.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 151.924,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-04-R-41-003

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 151.924,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.09.20
Vilkaviškio rajono savivaldybei pradėjus diegti strateginio valdymo principus savo veikloje, būtinas darbuotojų kompetencijų didinimas, siekiant efektyvesnio valdymo. Projekto rengimo metu buvo atliktas mokymų 
poreikio tyrimas, kurio pagrindu pasirinktos mokymų programos. Projekto metu bus įgyvendintos šios mokymų programos: (1) „Vadovavimas įgyvendinant strateginius organizacijos tikslus" administracijos 
darbuotojams (30 asm.), (2) "Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkymas pagal naujus apskaitos standartus" buhalteriams (54 asm). Bendra mokymų trukmė 25 d., 200 val. Projektas skirtas savivaldybės administracijos 
darbuotojams  ir administracijos bei pavaldžių įstaigų buhalteriams. Įgyvendinus projektą pagerės valdymo, administravimo, planavimo, biudžeto valdymo ir apskaitos tvarkymo procesai savivaldybėje. Projektas 
tiesiogiai prisidės prie savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo ir administracijos ir jai pavaldžių įstaigų efektyvumo didinimo. Projektas naudingas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybei 
pavaldžių įstaigų darbuotojams, kadangi mokymai yra vykdomi kompleksiškai tam tikrai darbuotojų grupei (savivaldybės administracijos darbuotojams bei savivaldybei pavaldžių įstaigų ir savivaldybės buhalteriams). 
To pačio skyriaus vadovai ir darbuotojai gauna žinias kartu, taigi suteikiama galimybė mokymų metu nagrinėti konkrečias iškylančias problemas, aptarti konkrečius probleminius atvejus. Mokymo programa bus 
vykdoma derinant teoriniu įgūdžių tobulinimą bei dideli dėmesį skiriant praktiniu įgūdžių ir gebėjimų tobulinimui, naudojant įvairius aktyvius suaugusiųjų mokymo metodus.

Kalvarijos kultūros namų renovacijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 449.440,08

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-004

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 382.024,07 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 67.416,012010.03.02
Kalvarijos kultūros namų patalpose per metus suorganizuojama 110 renginių, juose apsilanko 6298 lankytojai, dirba 18 darbuotojų, veikia 7 meno mėgėjų kolektyvai (135 dalyviai). Pagrindiniai lankytojai yra vaikai, 
jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės. Kultūros namuose yra 500 žiūrovų talpinanti salė - vienintelė Kalvarijoje. Pastato sienos ir stogas nešiltinti, pakeista tik 5,78 kv. m. langų, 10,80 kv. m. lauko durų. Šilumos punktas 
dalinai renovuotas, tačiau dirba neefektyviai, visa įranga morališkai pasenusi. Praeitame sezone šildomas buvo tik 842,97 kv. m. plotas, vietoj esamo 1446,89 kv. m. ploto. Dėl pastato susidėvėjusios šildymo sistemos, 
nesandarių langų, durų, nepakankamo stogo ir sienų apšiltinimo, pastate dažnai būna žema temperatūra (nešildomose patalpose apie 10 C, šildomose vidutinė temperatūra apie 16 C), neatitinkanti higienos normų 
reikalavimų. Dėl nepakankamos temperatūros pastate negalima tinkamai tenkinti kultūros vartotojų poreikių, salėje negalime žiemą organizuoti renginių, repeticijų, naudoti turimos aparatūros. Taip nukenčia renginių 
kiekybė ir kokybė, sulaukiame mažiau lankytojų. Atlikus pastato renovaciją, dėl mažesnio šiluminės energijos vartojimo pastate ir šiluminės energijos gamybos UAB "Kalvarijos komunalininkas" katilinėje (pastatą 
šilumine energija aprūpina UAB "Kalvarijos komunalininkas") būtų sumažinti šiltnamio dujų išmetimai. Taip pat užtikrinus pastate reikiamą temperatūrą, galėtų normaliai funkcionuoti žiūrovų salė, būtų galima siūlyti 
daugiau koncertų, kitų kultūrinių renginių, padidėtų lankytojų skaičius. 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.08.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.892.330,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-052

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.892.330,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.06.11
Projekto esmė - Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastatų rekonstravimas, siekiant pagerinti energijos sunaudojimo efektyvumą bei užtikrinti sveikas ir saugias mokinių mokymosi ir ugdymo sąlygas. Prasta 
mokyklos pastato energetinė būklė sąlygoja didelius šilumos suvartojimus ir išlaidas pastatų eksploatacijai. Projekte numatomi darbai: lauko durų  keitimas, cokolinės pastato dalies šiltinimas, išorės sienų apšiltinimas, 
šlaitinio stogo dangos įrengimas ant sutapdinto, I a. grindų šiltinimas, vėdinimo sistemos su rekuperatoriumi įrengimas, šildymo sistemos, šilumos tinklų magistralės rekonstravimas, apšvietimo sistemos ir instaliacijos 
renovacija, vidaus patalpų remontas, pastato pritaikymas žmonėms su negalia, vidaus durų keitimas pastate, vandentiekio ir nuotekynės sistemos, esamos vėdinimo sistemos rekonstravimas, vėdinimo kanalų 
pravalymas.  Įgyvendinus projektą, bus sumažinti šilumos nuostoliai, sutvirtintos konstrukcijos, bus išvengta išlaidų kasmetiniams remontams. 
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2.4.3.11Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.4. Skatinti informacinės visuomenės kūrimą.

Uždavinys 2.4.3. Skatinti informacinių technologijų diegimą ir panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose, didinant jų veiklos efektyvumą.

„Vieno langelio" principo įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.28

Lėšos pagal sutartį, Lt: 350.755,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.3-VRM-01-V-01-056

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 350.755,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.11.07
Projekto pagrindinis tikslas – prisidėti prie viešųjų paslaugų kokybės gerinimo diegiant „vieno langelio" principu veikiančią sistemą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje. Šis tikslas yra įgyvendinamas diegiant 
„vieno langelio" sistemą savivaldybės administracijoje. Savivaldybė sulaukia didelio srauto interesantų, kurių prašymus ir klausimus turi operatyviai nagrinėti ir spręsti. Savivaldybės administracijos darbo kokybė žymiai 
priklauso nuo piliečių aptarnavimo kokybės. Šiuolaikinėje visuomenėje technologinės inovacijos paskatino naują paslaugų erą. Organizacijos tampa orientuotos į paslaugas ir paslaugų teikimo kokybė tampa itin svarbi. 
Valdymo specialistų nuomone, dėl netinkamo asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo ne pagal nustatytas taisykles pirmiausia nukenčia institucijos prestižas. Be to, didėja valdymo išlaidos, nes 
apskundus instituciją dėl netinkamo aptarnavimo ar neteisingai išnagrinėto prašymo ar skundo, padėtis turi būti ištaisyta.  Vidaus reikalų ministerija yra įvardinusi, jog tarp prioritetinių projektų turėtų būti „vieno 
langelio" principo diegimas. Diegiant „vieno langelio" principą bus atlikta „Vieno langelio" diegimo galimybių studija (konsultacinis įvertinimas), bus įvertintos esamos paslaugos, atliktas procesų optimizavimo 
projektas, paruošti procesai perkėlimui į kitas aplinkas (IT), praplėsta esama Savivaldybės administracijos el. valdymo sistema siekiant įdiegti „vieno langelio" principą, bus parengti savivaldybės specialistai. Projekto 
teikiama nauda: Sumažės piliečių apsilankymų institucijose skaičius. Atsiras galimybė užtikrinti skaidrų prašymuose išdėstytų klausimų nagrinėjimą. Sumažės galimybė pasireikšti korupcijai asmenų santykiuose su 
viešojo administravimo institucijomis. Supaprastės prašymų nagrinėjimo procedūros, atsimes pertekliniai veiksmai ir informacija.

„Elektroninės demokratijos plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 211.086,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-05-R-41-005

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 179.423,10 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 31.662,902012.07.24
Projekto tikslas - suteikti galimybę Vilkaviškio rajono gyventojams elektroninėmis priemonėmis įgyvendinti savo demokratines teises. Vienas iš elektroninės demokratijos skatinimo būdų yra visuomenės 
informatyvumo  didinimas, skatinimas aktyviau dalyvauti savivaldybėje vykstančiuose procesuose. Šiam tikslui pasiekti pasitelkiamos savivaldybių posėdžių videotransliacijos internetu, kai savivaldybės gyventojai gali 
ne tik stebėti posėdžius realiu laiku, bet ir teikti pasiūlymus, naudotis papildoma posėdžių medžiaga, posėdžiai tampa viešai prieinami daugeliui savivaldybės gyventojų. Lietuvoje didėjant gyventojų, besinaudojančių 
internetu, skaičiui, gerėjant interneto pralaidumui, tokios priemonės įdiegimas Vilkaviškio raj. savivaldybėje yra tikslingas, novatoriškas ir efektyvus būdas demokratijos procesų skatinimui. Projektu siekiama gerinti 
viešojo administravimo paslaugų, teikiamų gyventojams, organizacijoms, įmonėms,  kokybę.   Projekto įgyvendinimo metu planuojamos šios veiklos: Vilkaviškio rajono savivaldybės informacinės sistemos sukūrimas 
(projektavimas, kūrimas, bandomoji eksploatacija, įdiegimas), techninės ir standartinės programinės įrangos, skirtos tarybos posėdžių eigai, sprendimų priėmimo procesams viešinti, įsigijimas, programinių priemonių 
tarybos posėdžių vaizdinei ir garsinei medžiagai transliuoti realizavimas, archyvavimo sistemos diegimas. Projekto tiklsinės grupės: Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, 
Savivaldybės Tarybos nariai. Projektu numatytos teikti paslaugos kartu derinamos su organizaciniais pokyčiais, padės gerinti jų kokybę, skatins demokratinius procesus ir viešosios politikos palaikymą, pasikeitimo 
informacija efektyvumą.
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2.4.3.12.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.4. Skatinti informacinės visuomenės kūrimą.

Uždavinys 2.4.3. Skatinti informacinių technologijų diegimą ir panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose, didinant jų veiklos efektyvumą.

Diegti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektronines paslaugas

Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos posėdžių įgarsinimo, elektroninio balsavimo ir informacijos viešinimo interneto svetainėje informacinė sistemaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.08

Lėšos pagal sutartį, Lt: 207.063,31

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-05-R-41-003

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 176.003,81 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 31.059,502011.11.04
Projekto tikslas –  padidinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, diegiant elektroninius sprendimus. Įgyvendinant projektą el. demokratijos priemonėmis bus remiamas elektroninių sistemų, leidžiančių 
reikšti pilietinę nuomonę įvairiais  klausimais, kūrimas; plėtojamos priemonės, leidžiančios gyventojams daugiau sužinoti apie su jų gyvenimu susijusius valdžios sprendimus ir teikti pastabas teisės aktų projektams, 
diskutuoti, keistis nuomonėmis, balsuoti, kurti priemones, įtraukiančias jaunimą į jų socialinę aplinką. Sukurtos ir įdiegtos el. priemonės leis savivaldybės atstovams pateikti visuomenei duomenis, o rinkėjui leis 
užfiksuoti savo nuomonę įvairiais savivaldybės tarybos svarstomais ir priimamais nutarimais ir palyginti savo nuomonę su politinių partijų ir atskirų tarybos narių išreikšta valia vienu ar kitu klausimu, peržiūrėti 
sureitinguotą politinių partijų ir tarybos narių sąrašą. Tikslinė grupė – savivaldybės politikai, tarnautojai, rajono bendruomenės nariai. Projekto įgyvendinimą paskatino šios problemos: žemas bendras gyventojų IRT 
naudojimo lygis, neišnaudojamos informacinės visuomenės teikiamos galimybės tarp vyresnio amžiaus, kaimo vietovėse gyvenančių, žemas pajamas gaunančių gyventojų, nepakankamas elektroninių viešųjų paslaugų 
ir intelektualių paslaugų įdiegimo, jų tarpusavio integracijos lygis, skaitmeninės informacijos ir duomenų lietuvių kalba stygius, gyventojai neturi galimybės tiesiogiai išsakyti savo nuomonės iki sprendimo priėmimo, 
nėra galimybės operatyviai viešinti balsavimų rezultatų, sprendimo priėmimo ar atmetimo faktas visuomenėje sužinomas po neapibrėžto laiko.  Projekto metu bus paremtos 2 elektroninės viešosios paslaugos: E-
teisėkūros paslauga bei savivaldybės Tarybos Darbo proceso viešinimo elektroninėje terpėje paslauga.   

Veiklos procesų tobulinimas Kalvarijos savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 850.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-070

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 850.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto tikslas-prisidėti prie viešojo administravimo subjektų administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo. Projektu siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo 
sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą naudojantis IT teikiamomis galimybėmis bei įdiegiant turto valdymo sistemą ir finansų apskaitos valdymo sistemą, pagal Viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Problemos, paskatinusios projekto įgyvendinimą: dabartinės savivaldybės naudojamos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos turi 
trūkumų, strateginio planavimo sistemos tobulinimui skiriamas dėmesys, tačiau nepakankamai vertinama iškeltų tikslų, uždavinių siekiamybė bei nepakankamai dėmesio skiriama strateginių planų įgyvendinimo 
priežiūrai, matavimui ir vertinimui, o Savivaldybės turto priežiūra ir valdymas yra neefektyvus ir neveiksmingas. Projekto  tikslinė grupė-savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už veiklos planavimą, turto 
valdymą bei finansų apskaitos valdymą.  Įgyvendinusi projektą savivaldybės administracija galės užtikrinti vykdomų procesų skaidrumą ir vykdymo kontrolę, efektyvesnį ir greitesnį asignavimų nustatymą ir tikslinimą, 
finansavimo lėšų  valdymą, bendrąją apskaitą, sistema užtikrins informacijos apsaugą, naudojantis ja bus galima atlikti privalomas ataskaitas, skirtas vidinei veiklos analizei bei kontrolei, bus modernizuoti strateginio 
planavimo procesai, įdiegiant specializuotą programinę įrangą, kuri įgalins automatizuoti daugelį planavimo procesų, didinti strateginių planų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo efektyvumą, o turto valdymo sistema 
užtikrins efektyvią Savivaldybės tuto priežiūrą bei valdymą. Projekto įgyvendinimui  ES lėšos yra būtinos, nes dėl savivaldybės biudžeto lėšų trūkumo iš nuosavo biudžeto projekto tokia pačia apimtimi įgyvendinti 
nepavyktų.
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2.4.3.2.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.4. Skatinti informacinės visuomenės kūrimą.

Uždavinys 2.4.3. Skatinti informacinių technologijų diegimą ir panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose, didinant jų veiklos efektyvumą.

Plėtoti elektroninės demokratijos paslaugas

Elektroninės demokratijos plėtra Marijampolės savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.03

Lėšos pagal sutartį, Lt: 211.086,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-05-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 179.423,10 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 31.662,902011.10.19
Pagrindinis projekto tikslas - sudaryti galimybes Marijampolės fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, surasti reikiamą informaciją bei įgyvendinti savo demokratines teises. 
Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtos elektroninės demokratijos paslaugos Marijampolės savivaldybėje.  Esanti svetainė moraliai pasenusi, neišnaudotos šiuolaikinės bendravimo su vietos savivalda priemonės, 
nesudarytos galimybės stebėti savivaldybės tarybos posėdžius elektroninėje erdvėje. Įgyvendinant projektą, numatoma tokia darbų vykdymo eiga: 1. Marijampolės savivaldybės administracijos interneto svetainės 
atnaujinimas pagal elektroninės demokratijos principus, panaudojant efektyvų turinio valdymo sprendimą, 2. Tarybos posėdžių vaizdo transliacijos sukūrimas. Interaktyvios posėdžių darbotvarkės stebėsenos, 
balsavimo rezultatų viešinimo mechanizmo sukūrimas, 3. Plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūros įrengimas iki tarybos posėdžių salės. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai:1. Atnaujinta Marijampolės 
savivaldybės svetainė, sukuriant priemones eletroninei demokratijai Marijampolės savivaldybėje reikštis. 2. Bus sukurtos savivaldybės tarybos posėdžių eigos ir svarstymų rezultatų elektroninėje erdvėje viešinimo 
tiesioginio transliavimo būdu priemonės, 3. Įrengtas plačiajuostis elektroninins ryšys iki tarybos posėdžių salės, 4. Sukurtos elektroninės demokratijos priemonės, užtikrinančios informacijos operatyvų pateikimą 
visuomenei bei institucijos veiklos skaidrumą. Bus paremtos 5 interaktyvios el. paslaugos: Klausimai-atsakymai, balsavimas, apklausos, forumas-diskusijos, video konferencija. Svetainėje bus įdiegta gyventojų apklausos 
anketa, kuri leis vartotojams įvertinti el. paslaugų naudą, kokybę. Bus pateikiama svetainės lankytojų statistika. Tokiu būdu bus apskaičiuojama sukurtų el. paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių el. paslaugas, dalis 
(po 2 metų nuo atitinakmų el. paslaugų sukūrimo).

Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.24

Lėšos pagal sutartį, Lt: 211.084,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-05-R-41-004

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 179.421,40 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 31.662,602011.11.03
Projekto tikslas – modernizuoti viešojo administravimo procesus Kalvarijos savivaldybėje, siekiant skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo. Įgyvendinant projektą, planuojamas įstaigoje priimamų teisės aktų perkėlimas į 
elektroninę terpę. Asmens tapatybės nustatymo mechanizmu identifikuotas gyventojas turės galimybę publikuojamus dokumentus komentuoti ir už juos balsuoti, siekiant gyventojų įtraukimo į valdžios priimamų 
sprendimų svarstymą. Bus sudaryta galimybė balsavimų rezultatus pateikti savivaldybės tinklalapyje realiu laiku iš karto po balsavimo. Piliečių  priartėjimui prie politikų, bus sukurti asmeniniai politikų tinklapiai, kurių 
forumuose vyks tiesioginis bendravimas, konsultavimas, aktyvus dalyvavimas vietos valdžios sprendimų priėmime. Įgyvendinus projektą gyventojams bus sukurtos šios elektroninės paslaugos: e.teisėkūra, 
e.dalyvavimas, e.informavimas. Kalvarijos savivaldybėje stinga el. demokratijos plėtrai reikalingų sprendimų, nepakankamas dėmesys skiriamas visuomenės dalyvavimui projektų sprendime. Įgyvendinant projektą bus 
sprendžiamos problemos, susijusios su demokratijos deficitu, piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą trūkumu: gyventojai neturi galimybės tiesiogiai išsakyti savo nuomonės iki sprendimo priėmimo. Svarstant 
aktualius savivaldybės klausimus, sunku vienareikšmiškai įvertinti ir pristatyti gyventojų nuomonę, nesudarytos galimybės šią nuomonę pareikšti, užfiksuoti, pateikti politikams. Nėra galimybės operatyviai viešinti 
balsavimų rezultatų, neužtikrinta galimybė gyventojams pateikti informaciją, nepakankamai atsižvelgta į neįgaliųjų poreikius. Piliečiai negali sekti pateiktos ir sprendžiamos problemos vykdymo etapų, nežino, kaip 
vykdomi jų paklausimai, neužtikrintas grįžtamasis ryšys.
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2.4.3.9.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

Tikslas 2.4. Skatinti informacinės visuomenės kūrimą.

Uždavinys 2.4.3. Skatinti informacinių technologijų diegimą ir panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose, didinant jų veiklos efektyvumą.

Plėtoti Šakių rajone elektroninę demokratiją bei elektroninės valdžios paslaugas

"Informacinės visuomenės plėtros Šakių rajone programa I"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.02.24

Lėšos pagal sutartį, Lt: 211.086,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-05-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 179.423,10 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 31.662,902011.05.25
Šiuo metu Šakių rajono savivaldybės administracija nėra pilnai užtikrinusi galimybės gyventojams rasti ir peržiūrėti priimamus teisės aktus, gyventojai neturi galimybės tiesiogiai išsakyti savo nuomonės iki Tarybos 
sprendimo priėmimo. Gyventojams ne visada yra prieinama informacija, kokie sprendimai yra rengiami, o jei tokia informacija pateikiama, vienintelė galimybė gyventojui pareikšti savo nuomonę yra tiesioginis 
kreipimasis į politikus. Taip pat nėra galimybės operatyviai viešinti tarybos narių priimamų sprendimų balsavimų rezultatus, sprendimo priėmimo ar atmetimo faktas visuomenėje sužinomas po neapibrėžto laiko. 
Regione neišnaudojami šiuolaikiški elektroniniai sprendimai, plačiajuostis interneto tinklas, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, sprendimų priėmimo kokybę. Piliečiai negali sekti jų pateiktos ir 
sprendžiamos problemos vykdymo etapų ir būsenos, nežino, kaip vykdomi jų paklausimai, neužtikrintas grįžtamasis ryšys, nėra pritaikymo naudotis neįgaliesiems.  Numatoma įdiegti 5 paslaugas: 1. Teisės aktų jų 
projektų  viešas pateikimas 2.Nuomonės  pareiškimo galimybės užtikrinimas.  3. Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo ir garso tiesioginis transliavimas, balsavimo rezultatų skelbimas.  4. Lengvai suprantamas ir 
patogiai surandamos informacijos pateikimas gyventojams.  5. Informacijos pateikimas neįgaliesiems.  Projekto tikslinę grupė visi Šakių rajono gyventojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, savo veiklos skaidrumą 
užtikrinantys ir veiklos procesus tobulinantys Savivaldybės administracijos ir jos padalinių  darbuotojai. Projekto pridėtinė vertė yra ta, kad siekiant fizinių ir juridinių asmenų įtraukimo į rajono valdžios priimamų 
sprendimų svarstymą, bus užtikrintos tiesioginės sąsajos su savivaldybės dokumentų valdymo sistemomis. Gyventojai galės pareikšti savo nuomonę. Veiks, apklausų sistemos, užtikrinančios grįžtamąjį ryšį, taip bus 
ugdomas ir gyventojų pilietiškumas, skatinamas aktyvumas.  
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3.1.1.14.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.1. Renovuoti sveikatos priežiūros institucijų fizinę infrastruktūrą.

Renovuoti Šakių ligoninę

Šakių ligoninės pastatų renovacija, siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą (I etapas) Projektas

Sutartis pasirašyta: 2009.04.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.868.805,02

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.438.484,27 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 430.320,752011.01.10
VšĮ Šakių ligoninės tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą bei mirtingumą; organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą asmens sveikatos priežiūrą. Šakių ligoninė yra vienintelė ir 
svarbiausia asmens sveikatos priežiūros ir gydymo įstaiga Šakių rajone, tačiau gydymo paslaugų veiklą sunkina esama ligoninės pastato fizinė būklė. Ligoninės pastatas statytas pagal tuo metu galiojusius Tarybų 
Sąjungos statybos standartus ir metodus, kai nebuvo nustatyta griežtų reikalavimų dėl statomų pastatų šiluminių charakteristikų. Siekdama išspręsti šias problemas, ligoninės administracija savo ir savivaldybės lėšomis 
atlieka pastato remonto darbus. Tačiau nepaisant atliktų darbų, susijusių su energijos taupymu, vis dar patiriami nemaži šilumos energijos nuostoliai. Nemažus šilumos energijos nuostolius lemia nepakeisti langai, 
lauko durys, neapšiltintas stogas, išorės sienos. Prastos išorinių atitvarų charakteristikos lemia prastas patalpų mikroklimatines sąlygas.  Ligoninės patalpose nejauku, o vidaus patalpų temperatūra,  šaltuoju metų 
periodu, neretai nesiekia higieninių normų. Esama pastato būklė nesudaro sąlygų efektyviai naudoti energiją, todėl patiriami dideli šilumos energijos nuostoliai. Siekiant išsaugoti pastatą, t.y. pratęsti jo konstrukcijų 
gyvavimo laiką bei pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą, reikia atlikti pastato rekonstravimą, kuris sumažintų šilumos nuostolius, prarandamus per pastato langus, duris, stogą ir išorės sienas. VšĮ Šakių ligoninės 
pastato rekonstravimas, siekiant mažinti Šakių ligoninės pastate suvartojamos energijos sąnaudas, didžiausią poveikį turės pačiai ligoninei – pastato gyvavimo laikotarpio prailginimas, atskirų atitvarų energetinių 
charakteristikų pagerinimas, išlaidų pastato eksploatacijai ir priežiūrai mažinimas. Sutaupytos lėšos bus skiriamos ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimui arba ūkio plėtrai.

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Šakių ligoninėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.08.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.388.526,20

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-10-V-01-071

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.880.247,27 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 508.278,932012.01.10
Ligoninė siekia, kad ne mažiau kaip 85 proc. visų Šakių rajono gyventojams reikalingų ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų būtų teikiama Šakių ligoninėje. Šiam tikslui pasiekti ligoninė 
rekonstruos dalį konsultacinės poliklinikos patalpų, kuriose bus įrengtas rentgeno kabinetas ambulatoriniams pacientams, su vaizdų skaitmeninimo ir išsaugojimo įranga. Taip pat bus įsigyta moderni endoskopinė 
įranga. Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus dalį patalpų. Atnaujinus šias patalpas bei modernizavus reabilitacinę įrangą ligoninė pradės teikti daugiau ir 
įvairesnių fizioterapijos, kineziterapijos ambulatorinių paslaugų Šakių rajono ir kaimyninių savivaldybių gyventojams. Valstybės mastu bus sutaupytos lėšos skirtos brangiam reabilitaciniam gydymui stacionare. 
Rekonstravus Chirurgijos skyriaus patalpas ir įsigijus reikalingos medicininės įrangos dienos chirurgijos operacinėms ir kitiems sektoriaus kabinetams ir palatoms ligoninėje įsikurs Dienos chirurgijos sektorius. Dienos 
chirurgijos paslaugų plėtra leidžia sumažinti brangesnių stacionaro paslaugų teikimą ir tokiu būdu sutaupyti gydymui skirtas valstybės lėšas. Šio projekto metu taip pat bus rekonstruotos Slaugos ir palaikomojo gydymo 
skyriaus patalpos, modernizuota medicininė ir slaugos įranga. Papildomai bus įrengtos lovos paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti.  Įgyvendinus projektą teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir 
kokybė pagerės 9800 ligoninės pacientų.

"VŠĮ KAZLŲ RŪDOS LIGONINĖS INFRASTRUKTŪROS, SKIRTOS   PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOMS TEIKTI, GERINIMAS"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.140.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-10-V-01-047

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 969.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 171.000,002011.07.07
Įgyvendinusi  projektą, ligoninė  pagerins slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus infrastruktūrą bei įsigis trūkstamą įrangą, o tai išspręs paslaugų teikimo problemas. Šiai dienai didžioji slaugos ir palaikomojo gydymo 
paslaugų teikimo kabinetų ir patalpų būklė prasta, jas būtina rekonstruoti. Įstaigoje naudojama medicininė įranga yra pasenusi ir tik minimaliai tenkina įstaigos poreikius. Pasenusi medicininė įranga dažnai genda, 
brangi jos eksploatacija, todėl kyla kiūčių kokybiškai ir laiku suteikti gydymo paslaugas. Įsigijus modernią medicininę įrangą - pagerės teikiamų paslaugų kokybė, o tai prisidės prie gyventojų sergamumo mažinimo bei 
ligų prevencijos. Projekto metu numatoma rekonstruoti VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės patalpas, kurios  skirtos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimui arba yra susijusios su šiomis paslaugomis. Taip pat 
numatoma įsigyti medicininę įrangą, skirtos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, kadangi turimos įrangos nepakanka ir ji yra pasenusi bei netenkina šiandienos poreikių, atsižvelgiant į stabilias minėtų 
paslaugų teikimo apimtis ir jų svarbą gydymo sėkmei. 
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3.1.1.4.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.1. Renovuoti sveikatos priežiūros institucijų fizinę infrastruktūrą.

Renovuoti sveikatos priežiūros įstaigas, atnaujinti jų techninę ir technologinę bazę

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Marijampolės ligoninėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.05.28

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.874.200,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-10-V-01-055

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.443.070,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 431.130,002012.02.09
Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtas patalpas. Ligoninėje bus pradėtos teikti vandens procedūros, 
kurios dėl kritinio patalpų ir įrangos nusidėvėjimo keletą metų neteikiamos. Atnaujinus ambulatorinės reabilitacijos patalpas bei modernizavus reabilitacinę įrangą, ligoninė pradės teikti daugiau ir įvairesnių 
fizioterapijos, ergoterapijos, kineziterapijos, hidroterapijos ambulatorinių paslaugų Marijampolės apskrities gyventojams. Valstybės mastu bus sutaupytos lėšos skirtos brangiam reabilitaciniam gydymui stacionare. 
Valstybės investicijų programos lėšomis įkūrus dienos chirurgijos centrą, ES lėšomis bus įsigyta dalis reikalingos medicininės dienos chirurgijos operacinėms ir skyriui. Ligoninėje bus sukurtos geros sąlygos teikti 
kokybiškas ir prieinamas dienos chirurgijos paslaugas Marijampolės apskrities gyventojams.  Dienos chirurgijos paslaugų plėtra leidžia sumažinti brangesnių stacionaro paslaugų teikimą ir tokiu būdu sutaupyti gydymui 
skirtas valstybės lėšas. Šio projekto metu ligoninėje bus rekonstruotas slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius bei aprūpintas modernia įranga. Šiame skyriuje įsteigus naujas lovas bus teikiamos kokybiškesnės slaugos, 
palaikomojo gydymo ir paliatyviosios priežiūros paslaugos. 

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 676.470,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-11-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 574.999,50 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 101.470,502012.10.05
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių)  visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų 
sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuo metu įstaiga nėra pakankamai aprūpinta reikalingomis darbo priemonėmis, patalpų būklė yra 
prasta ir netinkama vykdomai veiklai (pastatas statytas 1939 m., rekonstruotas - 1964 m.), todėl joms būtina rekonstrukcija. Nėra panduso bei tualeto neįgaliesiems, todėl nėra galimybių teikti paslaugų neįgaliesiems.   
Projektu siekiama pagerinti Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
patalpų, esančių Bažnyčios g. 39A, Šakiuose, rekonstrukcija. Projekto įgyvendinimo metu įstaigos funkcijoms vykdyti bus įsigytas automobilis, kompiuterinė technika, programinė įranga, baldai, darbo ir mokymo 
priemonės. Įgyvendinus Projektą įstaiga galės organizuoti daugiau mokymo seminarų, vykdyti privalomąjį sveikatos mokymą, turės tinkamas sąlygas stebėti, analizuoti sveikatos rodiklius rajono savivaldybėje, diegti 
reikiamas ligų prevencines priemones. Biuro infrastruktūros plėtra leis Biurui teikti kokybiškas, visiems prieinamas paslaugas, taip bus pagerinti sveikatos rodikliai, gyventojų gyvenimo kokybė, sumažintas sergamumas 
ir mirtingumas, garantuotas sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas. 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Kalvarijos ligoninėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.05.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 654.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-10-V-01-054

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 555.900,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 98.100,002012.05.30
Paslaugų kokybei ir prieinamumui didelės įtakos turi sveikatos priežiūros įstaigų techninis aprūpinimas, kuris šiuo metu daugelyje Lietuvos įstaigų yra nepakankamas. Didžioji dalis VšĮ Kalvarijos ligoninės medicininės 
įrangos yra pasenusi bei nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Įrangos trūkumas ar susidėvėjimas neigiamai įtakoja įstaigos teikiamų paslaugų kokybę. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus patalpose niekada nebuvo 
darytas kapitalinis remontas, žiemos metu ne visada užtikrinama būtina temperatūra, neefektyviai naudojami energetiniai ištekliai. Projektu siekiama gerinti ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. Projekto metu planuojama rekonstruoti skyriaus patalpas bei įsigyti reikalingos medicininės įrangos. Patalpų rekonstrukcija užtikrins kokybiškas pacientų gydymo sąlygas, bus užtikrintas higienos normų 
reikalavimų laikymasis. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus medicininės įrangos atnaujinimas iš esmės pagerins pacientų gydymo ir slaugos sąlygas, jos taps komfortiškesnės, o taip pat žymiai palengvės ligoninės 
personalo darbas. Projekto tikslinės grupės – ligoninės pacientai ir personalas. Pagrindiniai pacientų poreikiai, - gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas; personalo - turėti ergonomiškas darbo sąlygas. 
Projekto poveikis apims Kalvarijos savivaldybę. 
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3.1.1.4.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.1. Renovuoti sveikatos priežiūros institucijų fizinę infrastruktūrą.

Renovuoti sveikatos priežiūros įstaigas, atnaujinti jų techninę ir technologinę bazę

VŠĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS PRIĖMIMO SKUBIOS PAGALBOS IR CHIRURGIJOS-TRAUMATOLOGIJOS TARNYBOS MODERNIZAVIMAS BEI SKUBIOS PAGALBOS TRAUMŲ ATVEJAISProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.384.976,22

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-02-V-01-003

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 3.727.229,39 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 657.746,832012.01.31
Marijampolės apskrityje itin aukštas išorinių mirtingumo priežasčių rodiklis, o sergamumo (traumatizmo) rodiklis artimas šalies vidurkiui. 2007 m. dėl šios priežasties apskrityje mirė 303 asmenys ir net 171 darbingo 
amžiaus gyventojas dėl traumos pripažintas neįgaliu. Marijampolės ligoninė vienintelė gydymo įstaiga apskrityje, kuri atitinka visus I lygio traumos centrui keliamus reikalavimus. Įsteigus šį centrą ligoninėje skubi 
traumatologinė pagalba ne vėliau kaip per valandą gali būti suteikta visiems Marijampolės apskrities gyventojams.  Marijampolės ligoninėje būtina stiprinti skubios medicinos pagalbos patyrus traumas infrastruktūrą – 
rekonstruoti priėmimo ir skubios pagalbos bei traumatologijos skyrių, modernizuoti ambulatorinių ir stacionarinių ligoninės padalinių medicininę įrangą skirtą teikti skubiai medicinos pagalbai traumų atvejais. Tik 
įgyvendinus šias priemones ligoninėje būtų užtikrintas prieinamų ir kokybiškų paslaugų teikimas.  Projekto tikslas: sumažinti Marijampolės apskrities gyventojų mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių  
priežasčių sąlygotų būklių, didinant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę traumas patyrusiems pacientams Marijampolės ligoninėje.  Projekto uždavinys: modernizuoti Marijampolės 
ligoninės padalinių, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų atvejais, infrastruktūrą. Projekto veiklos: rekonstruoti priėmimo ir skubiosios pagalbos (apie 461 kv. m.) bei traumatologijos skyriaus (apie 914 kv. m.) 
patalpas; įsigyti reikalingą medicinos įrangą ir baldus skirtus skubiai medicinos pagalbai traumų atvejais teikti. Laukiami projekto rezultatai: geresnis teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė ne mažiau kaip 6 tūkst. 
ligoninės pacientų per metus bei Marijampolės apskrities gyventojų traumų, apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų sąlygotas mirtingumas sumažėjęs ne mažiau kaip 1 proc., o pirminis neįgalumas – 2 proc. 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizacija ir techninės bei technologinės bazės atnaujinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 676.470,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-11-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 574.999,50 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 101.470,502011.11.11
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – MSVSB) buvo įkurtas 2008 m. Pagrindinė MSVSB veiklos sritis – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas, sveikatos stebėsena, 
analizė ir jos pokyčių vertinimas bei sveikatos stiprinimas įvairių priemonių pagalba. Marijampolės savivaldybė 2009 m. perdavė MSVSB patikėjimo teise nuostatuose numatytai veiklai vykdyti 245,06 m2 ploto patalpas 
Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje (unikalus Nr. 1896-4004-8011). Tačiau šios patalpos yra apleistos, nepritaikytos visuomenės sveikatos biuro veiklai, reikalingas patalpų remontas. Projekto metu numatoma  įrengti 5 
kabinetus (6 darbo vietas) su pagalbine patalpa, sekretoriatu (1 darbo vieta) ir poilsio patalpa, vadovo kabinetą, mokymų salę su pagalbine patalpa, moterų sanitarines patalpas su dušine ir vyrų sanitarines patalpas. 
Visuomenės sveikatos stiprinimas, mokymų organizavimas vykdomas visoje savivaldybės teritorijoje. Mokymai vyksta įvairiose savivaldybės įstaigose ir organizacijose.  Sveikatinimo veiklos mokyklose organizavimui ir 
koordinavimui bei kitoms visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingos darbo priemonės, patalpų sutvarkymas ir įrengimas bei programinė bei kompiuterinė įranga. Efektyviam biuro darbui užtikrinti 
įsigyjami nešiojamieji kompiuteriai visuomenės sveikatos priežiūros specialistams mokyklose.
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3.1.1.6.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.1. Renovuoti sveikatos priežiūros institucijų fizinę infrastruktūrą.

Modernizuoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas

Psichikos dienos stacionaro Marijampolėje įkūrimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.08.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.335.531,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.1-SAM-08-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.135.201,35 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 200.329,652012.10.25
VšĮ Marijampolės PSPC psichikos centras vienintelė pirminę psichikos sveikatos priežiūrą Marijampolės apskrityje, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių gyventojams teikianti įstaiga. Šiuo metu dienos psichikos 
stacionaro paslaugos Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių gyventojams neteikiamos. Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse gydytojų psichiatrų ir psichiatrijos lovų skaičius 10.000 gyventojų daugiau kaip du kartus 
mažesnis nei vidutinis Lietuvos rodiklis. Bendrasis sergamumas psichikos sveikatos sutrikimais Marijampolės savivaldybėje Lietuvos vidurkį viršija 37,1 proc., Kalvarijos savivaldybėje - 11,7 proc. Kalvarijos ir 
Marijampolės savivaldybių gyventojų psichikos sveikatos problemos, psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo trūkumas, kokybės, teikiant paciento būklės neatitinkančias paslaugas, trūkumas neigiamai įtakoja 
visuomenės sveikatos būklę, kas tiesiogiai lemia gyventojų gyvenimo kokybę, darbo išteklių apimtį ir jų produktyvumą.  Projektu siekiama spręsti esamas problemas įkuriant suaugusiųjų psichikos dienos stacionarą VšĮ 
Marijampolės PSPC turimose patalpose Bažnyčios g. 19. Psichikos dienos stacionarui planuojama suremontuoti ir įrengti apie 422 kv. m. patalpų. Planuojama, kad per metus Psichikos dienos stacionaras aptarnaus 150 
pacientų per metus. Įkurtame psichikos dienos stacionare bus vykdomi, individualūs ir grupiniai psichoterapiniai užsiėmimai, taikoma meno terapija, muzikos ir judesio, užimtumo terapijos.  

Energijos efektyvumo didinimas ir užtikrinimas VšĮ Marijampolės ligoninės pastatuose Palangos g.1, MarijampolėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.09

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.884.360,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-01-129

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 4.151.706,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 732.654,002012.03.13
Projektas apima VšĮ Marijampolės ligoninės, esančios Palangos g. 1, Marijampolėje, pastatų išorinių atitvarų rekonstrukciją (atitvarų apšiltinimą, lauko durų pakeitimą) bei šildymo sistemos trasų, esančių pastatų 
pusrūsiuose, renovaciją. Prasta ligoninės korpusų energetinė būklė sąlygoja didelius šilumos suvartojimus ir išlaidas pastatų eksploatacijai. Įgyvendinus šį projektą  sumažės šilumos nuostoliai per atitvaras bei trasas, 
todėl padidės suvartojamos energijos efektyvumas. Įgyvendinus projektą bus ne tik pagerinta šiluminė varža bei sumažinti šilumos nuostoliai per jas, sutvirtintos konstrukcijos, sulėtintas natūralus pastatų senėjimas,  
bus išvengta bereikalingų išlaidų kosmetiniams remontams, efektyviau vartojant tiekiamą šilumą bus sutaupoma lėšų, iki minimumo sumažins avarijų tikimybę, bet ir pagerės pastatų estetinis vaizdas, mikroklimato 
sąlygos ligoninės patalpose, ligoninės pacientų bei personalo darbo sąlygos.  Projekto įgyvendinimas sąlygos mažesnį šilumos suvartojimą  bei eksploatacines išlaidas. Padidintas vartojamos energijos efektyvumas VšĮ 
Marijampolės ligoninės pastatuose metinis šilumos suvartojimas sumažės. Kasmet bus sutaupoma ~ 36 % šilumos. Esant tendencijai, kad šilumos tarifas ir toliau ženkliai augs,  sutaupymai pinigine išraiška tik didės. 
Įgyvendinus projektą, pastatų išorinių atitvarų šiluminė izoliacija atitiks šiuo metu galiojantį STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika", bus palaikoma pastovi norminė vidaus patalpų temperatūra pagal 
šiuo metu galiojančias higienos normas HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas".

Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigoseProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.05.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.187.033,68

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-11-V-01-010

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.858.978,63 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 328.055,05
SPĮ siekia teikti savo pacientams kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, nuolatos gerinti SPĮ veiklos efektyvumą, našumą, tačiau šiuo metu naudojamos darbo priemonės ir metodai apsunkina šių tikslų siekimą. El. 
paslaugos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu iš esmės nėra teikiamos – informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai kaupiami popierinėje formoje, todėl sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek 
SPĮ specialistams.   Projekte dalyvaujančios SPĮ nėra įsidiegę vieningos IS ir savo veikloje naudoja tik atskiras, tarpusavyje neintegruotas programines priemones arba atskiras IS. Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir 
materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką, yra inicijuojamas projektas, kurio metu bus sukurta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, 
saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams" (bendradarbiavimo lygis).  Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Marijampolės regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir 
ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, – tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai 
keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.   Projekto metu pareiškėjo ir partnerių įstaigose bus įdiegta regioninė IS, apimanti 25 funkcijas. Taip pat bus įrengta 136 kompiuterizuotos darbo vietos ir vienas 
techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos partnerių įstaigos. Planuojama, jog įgyvendinus projektą su regionine IS dirbs ne mažiau kaip 50 proc. šių SPĮ darbuotojų. Projektas turės teigiamą 
poveikį šioms tikslinėms grupėms: projekto partnerių įstaigų pacientams (2010 m. –311 615),  projekto partnerių įstaigų personalui (2010 m. – 2 029),  projekto partnerių įstaigoms, kitoms sveikatos priežiūros 
sektoriaus institucijoms ir įstaigoms.
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3.1.3.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.3. Sukurti socialinių paslaugų regiono gyventojams tinklą.

Dalyvauti krizių centrų plėtojimo programoje

Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centreProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.06.22

Lėšos pagal sutartį, Lt: 560.930,71

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-41-003

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 560.930,71 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.04.14
Projekto vykdymo metu bus plečiamos Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centro teikiamos paslaugos: planuojama  modernizuoti du esamus centro padalinius (veikų dienos centrą ir šeimos paramos centrą) bei 
įkurti naują padalinį (krizių centrą motinoms ir vaikams). Tikslinės projekto grupės: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos; smurtą šeimoje patyrusios moterys ir vaikai.  Projekto įgyvendinimo metu ketinama rekonstruoti 
pastato, esančio Maironio g. 28 A, Kazlų Rūdoje, dalį, pastatant priestatą. Taip pat bus įsigyjama socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga (kompiuterinė ir programinė įranga, orgtechnika, buitinė technika ir 
užsiėmimams skirta įranga) ir baldai.  Įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės sąlygos ugdyti vaikų socialinio bendravimo ir gyvenimo įgūdžius, padėti vaikams integruotis mokykloje ir teigiamai įtakoti jų mokymosi 
rezultatus, skatinti vaikų saviraišką, savirealizaciją. Šeimoms bus sudarytos geresnės sąlygos integruotis į bendruomenę, visuomenę, gauti konsultacijas įvairių socialinių problemų klausimais. Smurto šeimoje aukos 
galės gauti laikino prieglobsčio suteikimo, psichologinio konsultavimo ir kt. paslaugas. 

Kalvarijos Dienos globos namų plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.01.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.016.169,57

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-42-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.016.169,57 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto metu vietoje pastato, esančio adresu Žemaitės g. 2, Kalvarijoje bus pastatytas naujas pastatas, kurio bendras plotas sudarys apie 342 kv.m. Naujai pastatytose patalpose bus plėtojama prie veikiančio 
Kalvarijos globos ir užimtumo centro Kalvarijos Dienos globos namų veikla.  Projektas padės išplėsti nestacionarių paslaugų infrastruktūrą Kalvarijos savivaldybėje ir sudaryti sąlygas suteikti nestacionarias paslaugas 
pagyvenusiems ir suaugusiems asmenims su negalia. Pagrindiniai projekto naudos gavėjai - pagyvenę ir suaugę asmenys su negalia, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti 
pagalba dienos metu. Antriniai naudos gavėjai - pagyvenusių ir suaugusių asmenų su negalia šeimų nariai ir artimieji, nuo kurių bus nuimta našta ir galintys dirbti žmonės galės grįžti į ekonominę veiklą.  

Socialinės rizikos šeimų paramos centro Igliaukos seniūnijoje įkūrimas  Projektas

Sutartis pasirašyta: 2009.06.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 740.597,50

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 740.597,50 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.04.26
Igliaukos ir Gudelių seniūnijose yra 19 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 45 vaikai. Dauguma šių šeimų vaikai yra socialiai apleisti, tėvai nesudaro sąlygų jiems ruošti pamokas. Projektu kuriamas Socialinės rizikos 
šeimų paramos centras skirtas socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų poreikiams tenkinti. Centrą sudarys trys struktūriniai padaliniai: 1. Krizių centras ar laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams; 2. 
Šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba; 3. Vaikų dienos centras, teikiantis socialinę priežiūrą dienos metu. Socialinės rizikos šeimų paramos centrui įkurti numatyta panaudoti pastatą, esantį Vytauto g. 1A 
(unikalus numeris 1893-2004-4013), Igliaukos miestelyje, Marijampolės savivaldybėje, kuris nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Pastato bendras plotas yra 172,09 kv.m. Pastato būklė labai bloga, 
naudoti jo Socialinės rizikos šeimų paramos centro ar panašiai veiklai šiuo metu nėra galimybių. Siekiant pritaikyti pastatą Socialinės rizikos šeimų paramos centro veiklai, būtina atlikti pastato rekonstrukcijos ir 
infrastruktūros statybos darbus: pakeisti pastato stogą, sutvarkyti ir apšiltinti pastato išorines sienas, pakeisti pastato langus ir duris, atlikti vidaus patalpų kapitalinį remontą, pertvarkyti pastato šildymo sistemą, 
pakeisti pastato elektros instaliaciją, įrengti sanitarinius mazgus, atvesti vandentiekį, įrengti vietinius nuotekų tinklus, pastatyti vietinius nuotekų valymo įrenginius pastato poreikiams tenkinti. Atlikus pastato 
rekonstrukciją, Socialinės rizikos šeimų paramos centro veiklai užtikrinti bus įsigyjami baldai, virtuvės ir kita įranga. Įgyvendinus projektą - įsteigus Igliaukos socialinės rizikos šeimų paramos centrą - bus užtikrinta 
socialinė pagalba 10-12 socialinės rizikos šeimų ir jose augantiems 32-35 vaikams iš socialinės rizikos šeimų, gyvenančių Igliaukos miestelyje bei Igliaukos ir Gudelių seniūnijos kaimuose.
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3.1.3.23.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.3. Sukurti socialinių paslaugų regiono gyventojams tinklą.

Atlikti socialinių paslaugų centro Vilkaviškio mieste kapitalinį remontą

"Vilkaviškio socialinės pagalbos centro pastato rekonstrukcija"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2009.06.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.493.144,60

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-41-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.493.144,60 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto pagrindinis tikslas  – modernizuoti Vilkaviškio socialinės pagalbos centro infrastruktūrą, siekiant kokybiškai teikti esamas ir naujas nestacionarias socialines paslaugas neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, 
suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos šeimoms. Įgyvendinus projektą, bus modernizuoti 2 esami ir įkurti 3 nauji įstaigos struktūriniai padaliniai. Planuojama modernizuoti dienos socialinės globos 
centrą, teikiantį dienos socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, ir paramos šeimai tarnybą bei įkurti dienos socialinės globos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, laikino apgyvendinimo įstaigą 
motinoms ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei dienos centrą vaikams iš socialinės rizikos šeimų.  Siekiant šių tikslų, projekto vykdymo metu bus rekonstruota dalis Vilkaviškio socialinės pagalbos centro pastato, 
esančio A. Karoso g. 5/Sodų g. 2, patalpų bei papildomai tame pačiame žemės sklype pastatytas naujas statinys. Taip pat planuojama įsigyti socialinių paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus.   

Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centreProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.01.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 388.620,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-42-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 388.620,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Socialinės rizikos šeimos – viena pagrindinių socialinės rizikos grupių Kazlų Rūdos savivaldybėje. Šios šeimos stokoja socialinių įgūdžių, suaugę šeimų nariai girtauja, nedirba, tinkamai nesirūpina vaikais, naudoja 
psichologinę ir fizinę prievartą šeimoje. Savivaldybėje nėra užtikrinama kompleksinė pagalba tikslinės grupės asmenims – nekoordinuojamas socialinių darbuotojų darbas, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai 
laikinai apgyvendinami kitų savivaldybių globos namuose dėl ko retai susitinka su tėvais, smurtą šeimoje patiriančios moterys apgyvendinamos nakvynės namuose kartu su geriančiais ar kitų socialinių problemų 
turinčiais asmenimis. Siekiant spręsti tikslinės grupės problemas, inicijuojamas projektas, kurio metu bus rekonstruojamas projekto vykdytojo panaudos teise valdomas pastatas, esantis Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje 
(unikalus Nr. 5196-1001-1030), įkuriant VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro padalinius – grupinius gyvenimo namus vaikams, teikiančius trumpalaikę socialinę globą, laikino apgyvendinimo įstaigą motinoms ir 
vaikams bei šeimos paramos centrą, apjungiantį socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas savivaldybės šeimoms teikiančius specialistus. Įgyvendinus projektą tikslinės grupės asmenims bus teikiamos 
kompleksinės nestacionarios socialinės paslaugos kaip socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės, trumpalaikės socialinės globos paslaugos, intensyvi krizių įveikimo ir psichosocialinė pagalba bei kitos 
paslaugos. Modernizuotos įstaigos veiklos užtikrinimui bus įsigyjami baldai ir įranga. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos ugdyti socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socialinius ir bendravimo įgūdžius, 
užtikrintas didesnis jų užimtumas, suaugę šeimų asmenys bus skatinami atsisakyti žalingų įpročių, kelti kvalifikaciją, smurto šeimoje aukoms bus teikiama kvalifikuota pagalba, todėl bus mažinama tikslinės grupės 
asmenų socialinė atskirtis, skatinama aktyvesnė integracija į visuomenę ir darbo rinką.

"Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2012.05.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 642.765,35

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-42-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 642.765,35 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Vilkaviškio rajone nėra pakankamai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas neįgaliems asmenims, todėl Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija yra didžiausia neįgaliųjų skaičiumi nevyriausybinė, neįgaliuosius vienijanti 
organizacija. Tačiau patalpos, kuriose vykdoma pagrindinė šios organizacijos veikla, yra fiziškai nusidėvėjusios, nepritaikytos nestacionarių socialinių paslaugų teikimui neįgaliems asmenims. Projekto metu bus 
modernizuota Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos dienos centro infrastruktūrą – rekonstruotos patalpos, įsigyta kompiuterinė ir buitinė įranga, baldai bei automobilis. Įgyvendinus projektą bus praplėstas 
nestacionarių socialinių paslaugų, skirtų neįgaliems asmenims, tinklas Vilkaviškio rajone. Bus sudarytos sąlygos modernizuotose patalpose teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas neįgaliems asmenims, 
veiks dienos centras, bus įrengtas užimtumo kambarys. 
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3.1.3.31.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.3. Sukurti socialinių paslaugų regiono gyventojams tinklą.

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Socialinės rizikos šeimų paramos centro Liudvinavo seniūnijoje įkūrimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.09

Lėšos pagal sutartį, Lt: 690.710,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-42-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 690.710,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Liudvinavo seniūnijoje yra apie 28 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga apie 63 vaikai. Dauguma šių šeimų vaikai yra socialiai apleisti, tėvai nesudaro sąlygų jiems ruošti pamokų, vaikai neturi kur praleisti laisvalaikio, 
dauguma tėvų neturi socialinių įgūdžių, susiduria su psichologinėmis, pedagoginėmis, socialinėmis ir kt. problemomis. Projekto įgyvendinimo metu, remontuojant apie 800 kv. m. pastato, esančio adresu Šešupės g. 5, 
Netičkampio k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., dalį bei įsigyjant reikiamą įrangą ir baldus, bus sukurta socialinės rizikos šeimoms skirtų paslaugų teikimo infrastruktūra, kurią sudarys 3 struktūriniai padaliniai: 
laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams; šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba; vaikų dienos centras, teikiantis socialinę priežiūrą dienos metu. Projekto metu sukurtoje nestacionarių socialinių 
paslaugų teikimo infrastruktūroje sukūrus 40 vietų paslaugų gavėjams bei 5 naujas darbo vietas, bus teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos, kurių dėka socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams bus 
sudarytos palankios sąlygos stiprinant socialinius įgūžius integruotis į visuomenę ir darbo rinką, skatinti vaikų ugdymą bei užimtumą. 

Socialinių paslaugų kokybės ir gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas VšĮ Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namuoseProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.11.02

Lėšos pagal sutartį, Lt: 567.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-03-V-01-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 481.950,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 85.050,002012.12.28
Marijampolės apskrityje nepakankamai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas. 2010 m. duomenimis Marijampolės apskrityje gyveno apie 5437 suaugę asmenys su neįgalia, senyvo amžiaus gyventojai sudarė apie 17 
proc. visų gyventojų. Socialinių paslaugų tinklas Marijampolės apskrityje, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, nėra pakankamai išplėtotas. VšĮ Marijampolės Švento arkangelo Mykolo 
veikiančiuose globos namuose, esančiuose Bažnyčios g. 48 Marijampolėje, nėra sudarytos socialinių paslaugų teikimui tinkamos sąlygos. Manoma, kad ateityje, atliekant įstaigų licencijavimą, VšĮ Marijampolės Švento 
arkangelo Mykolo globos namai neatitiks suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų poreikių ir higienos normų reikalavimų, todėl būtinas veikiančių stacionarių socialinių paslaugų gerinimas ir 
modernizavimas. Projektu bus atliekamas VšĮ Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namų pastato, esančio Bažnyčios g. 48 Marijampolėje, kapitalinis remontas, įsigyjami baldai. Projektas skirtas 30 senyvo 
amžiaus asmenų, kurių dalis turi visišką negalią. Modernizavus VšĮ Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namus, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, bus teikiamos aukštos 
kokybės kompleksinės stacionarios socialinės paslaugos, kurių dėka bus mažinama jų socialinė atskirtis. 

Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijoseProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.01.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.793.376,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-42-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.374.369,60 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 419.006,40
Projektas skirtas teikti krizių centro ir laikino apgyvendinimo paslaugas, psichosocialinės pagalbos paslaugas, čia įsikurs šeimos paramos centras. Rekonstruotose patalpose bus įrengta mokymų klasė, kompiuterių klasė, 
salė, kur vyks įvairūs užsiėmimai. Antrame pastato aukšte bus įrengti kambariai nakvynei, mini virtuvė. Pastate bus sumontuotas keltuvas. Erdvės bus pritaikytos žmonėms su negalia. Rekonstruojamas pastatas yra 
Šakių raj. Plokščių km. Dvaro g. 6. Paslaugas numatytame paslaugų centre gaus trijų seniūnijų gyventojai. Įgyvendinus projektą, atsiras galimybė šiems tikslinės grupės asmenims teikti efektyvesnę ir įvairesnę pagalbą. 
Paslaugos bus decentralizuotos ir priartintos prie gyventojų.                                                                                                                                                                                    
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3.1.3.8.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.1. Gerinti regiono gyventojų medicininį aptarnavimą ir socialinių paslaugų prieinamumą.

Uždavinys 3.1.3. Sukurti socialinių paslaugų regiono gyventojams tinklą.

Įkurti vaikų globos namus Šakių mieste 

VŠĮ Šakių vaikų globos namų modernizavimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.11.02

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.852.158,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-03-V-01-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.574.334,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 277.824,00
Vaikų globos namai veiklas vykdo pastate, kuris dėl išplanavimo yra netinkamas gyvenimui šeimynose. Dėl šios priežasties Projekto įgyvendinimo metu bus statomas naujas vaikų globos namų pastatas V. Kudirkos g. 
15, Šakių m., kuriame veiklos bus vykdomos šeimynų principu. Pastate bus įrengtos patalpos 4 šeimynoms: gyvenamieji kambariai, virtuvėlės, vonios kambariai, pamokų ruošos ir bendrieji kambariai. Minėtų patalpų 
apstatymui bus įsigyjami baldai bei įranga. Pastate bus įrengtos 32 paslaugų gavėjų vietos. Projekto tikslinė grupė - be tėvų globos likę vaikai. Šiems vaikams globos namuose bus teikiamos stacionarios socialinės 
paslaugos. Projektas sudarys geresnes prielaidas tikslinės grupės socializacijai ir integracijai į visuomenę. 

"Globos namų rekonstrukcija ir modernizavimas"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.11.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.419.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-03-V-01-006

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.056.150,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 362.850,00
Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras (toliau – globos namai) nuo 1999 m. teikia socialines ir globos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliesiems asmenims. Laikui bėgant norinčių gyventi globos 
namuose asmenų skaičius daugėjo, gyvenimo kokybė dėl didelio žmonių skaičiaus prastėjo ir ilgainiui globos namų pastatas, esantis Tilto g. 20, Kudirkos Naumiestyje, tapo per ankštas. Visa tai sąlygojo pagrindinės 
Projekto problemos atsiradimą – dėl vietos stokos (perpildytų kambarių, laisvų zonų nebuvimo) netinkamai suteikiamos socialinės paslaugos globos namų gyventojams. Globos namų gyventojai neturi asmeninės 
erdvės maisto gaminimui ir bendravimui su svečiais, gyvenamuosiuose kambariuose nėra pritaikytų senyvo amžiaus žmonėms baldų. 40 metų senumo pastatas reikalauja sienų, langų remonto, asmens higienos 
patalpų atnaujinimo ir pritaikymo asmenims su negalia. Šią problemą išspręs įgyvendinamas Projektas. Užbaigtas Projektas sukurs saugią ir higienos normas atitinkančią aplinką, mažins gyventojų atskirtį bei bendrai 
kels senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia gyvenimo kokybę. Projekto metu planuojami darbai: esamo pastato rekonstrukcija ir naujo priestato statyba. Globos namų patalpos bus apstatomos tinkamais 
baldais, skirtais senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, bus įsigyta reikalinga įranga. Visi atlikti darbai leis gyventojams laisviau bendrauti su artimaisiais ir saugiau jaustis atnaujintoje aplinkoje, o svarbiausia, 
kad jiems bus suteikiama tinkama ir profesionali priežiūra. 

Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. DarbaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.04.11

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.034.094,50

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-006

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.700.502,96 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 333.591,542012.09.13
Projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projektas inicijuotas identifikavus tokias problemas kaip augantis 
eismo intensyvumas, prasti eismo saugumo rodikliai Kalvarijoje. Šios problemos kyla dėl nepatenkinamos gatvių tinklo dangos būklės (važiuojamosios dalies ir šaligatvių), neįgaliesiems nepritaikytos aplinkos, siaurų, o 
vietomis visai neįrengtų, šaligatvių, susidėvėjusių lietaus nuotekų tinklų. Valomųjų lietaus nuotekų įrenginių (naftos, purvo, druskos gaudyklių) nėra, todėl nevalytos lietaus nuotekos iš šių gatvių patenka tiesiai į aplinką 
ir ją teršia. Kalvarijos savivaldybės administracija, remiantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, užtikrina vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymą bei priežiūros darbus ir saugaus eismo sąlygas, vykdo vietinės 
reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą. Projektu siekiama modernizuoti Kalvarijos miesto gatvių atkarpas, kurios atrinktos kaip svarbiausios. Bus modernizuojamas 
bendras 16950 kv. m. ploto gatvių tinklas (važiuojamosios dalies plotas 6950 kv. m., šaligatvių – 10000 kv. m). Projekto metu numatoma atlikti 5 atkarpų šaligatvių ir 2 atkarpų važiuojamųjų dalių rekonstrukcijos 
darbus, kurių metu bus pakeista gatvių ir šaligatvių danga, įrengta lietaus nuotėkynė, atkurta žalia veja. Šie darbai yra brangūs ir pareiškėjas neturi pakankamai lėšų jiems įvykdyti , todėl šioms veikloms prašoma 
finansavimo. Tikslinė projekto grupė - Kalvarijos savivaldybės gyventojai (13492). Gyventojų poreikis yra turėti gerą susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų namų, darbovietės, viešųjų paslaugų prieinamumą. Geras 
susisiekimas mažins jų transporto kaštus ir laiko sąnaudas, gerins gyvenimo kokybę.
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3.2.2.20.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.2. Plėtoti transporto techninę infrastruktūrą bei paslaugas.

Uždavinys 3.2.2. Sutvarkyti regionų gyvenviečių fizinę transporto infrastruktūrą.

Taisyti ir tiesti miestų, miestelių gatves

Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (I etapas). DarbaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.03

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.559.092,64

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-005

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 4.057.831,15 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 501.261,492012.10.16
Projektas „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (I etapas). Darbai" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) augantis eismo intensyvumas Šakių rajono keliuose; 2) prasti eismo 
saugumo rodikliai Šakių rajone. Viena iš šių problemų priežasčių – nepakankamai gera gatvių ir kelių tinklo būklė. Projektu siekiama atlikti  7 vietinės reikšmės gatvių ir 1 vietinės reikšmės kelio rekontrukciją bei 2 
vietinės reikšmės gatvių naują statybą Šakių raj. (bendras ilgis 4,877 km), kurios atrinktos kaip prioritetinės ir turinčios pačią didžiausią svarbą bei esančios prasčiausios būklės. Projekto planuojami darbai: dangos 
įrengimas, lietaus ir nuotekų sistemos ir nuovažų įrengimas, aplinkotvarkos darbai, ženklų įrengimas ir ženklinimas, apšvietimo sistemos įrengimas. Visos atkarpos yra gyvenamųjų individualių namų mikrorajonų 
prieigose arba pačiuose mikrorajonuose, išskyrus Kubilėlių kelią, kuris veda į rekreacinę zoną. Projekto trukmė - 12 mėn.  Įgyvendinus projektą sumažės gatvių ir kelio lyginimo greideriu išlaidos. Taip pat sumažės 
automobilių eksploatacinės išlaidos, kelionės laiko išlaidos  Gyventojų gyvenimas taps kokybiškesnis, nes sumažės tarša (gyvenamieji namai neskendės dulkėse).  Iki paraiškos pateikimo TID, atlikti veiksmai: 1) parengta 
galimybių studija; 2) parengti techniniai projektai, atlikta ekspertizė; 3) gautas statybos leidimas; 4) nupirkti rangos darbai, viešinimas; 5) vykdomi techninės priežiūros ir administravimo viešieji pirkimai.

Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (I etapas). Techninės dokumentacijos parengimas.Projektas

Sutartis pasirašyta: 2009.09.11

Lėšos pagal sutartį, Lt: 112.933,52

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 100.516,75 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 12.416,772010.03.09
Projektas „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (I etapas). Techninės dokumentacijos parengimas" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) augantis eismo intensyvumas Šakių 
rajono keliuose; 2) prasti eismo saugumo rodikliai Šakių rajone.  Viena iš šių problemų priežasčių – nepakankamai gera gatvių ir kelių tinklo būklė. Projektu siekiama modernizuoti įvairias Šakių rajono savivaldybės 
vietinės reikšmės kelių atkarpas ir Šakių miesto gatves, kurios atrinktos kaip prioritetinės ir turinčios pačią didžiausią svarbą bei esančios prasčiausios būklės. Siekiant pradėti  minėtų gatvių rekonstrukcijos darbus, 
reikalinga atlikti galimybių studiją bei parengti rekonstrukcijos darbų techninius projektus (pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" ir kt.). Šių dokumentų parengimas yra palyginti brangus ir pareiškėjas neturi 
pakankamai lėšų dokumentų parengimo paslaugas įsigyti vien iš savo lėšų, todėl šioms veikloms bus prašomas finansavimas.  Projekto įgyvendinimui numatytos šios veiklos:parengti galimybių studija, techninius 
projektus, atlikti techninę projekto ekspertizę, viešinimo paslaugas. Projekto biudžetas siekia 118255 Lt su PVM. Vykdymo laikotarpis - 8 mėn. (2009 m. rugsėjo mėn. - 2010 m. balandžio mėn.). Iki paraiškos pateikimo 
TID laikotarpio, atlikti šie veiksmai: 1) parengta galimybių studija; 2) atlikti techninių projektų ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimai. Projekto tikslas - parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti inžinerines 
paslaugas Šakių rajono savivaldybės gatvių ir kelių modernizavimui. Projektas prisidės prie šio priemonės VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" rodiklio pasiekimo: Parengti 
techniniai projektai – 9 vnt. (produkto rodiklis). Ketinami projektuoti objektai - Kermuškalnio kelias, Kubilėlių kelias, Žalgirio g., J.Vailokaičio g., P.Kriaučiūno g., Pievų g., Santarvės g., Rasų g.bei Duliebaičių g.techninio 
projekto atnaujinimas.  

Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (II etapas). Techninės dokumentacijos parengimas ir inžinerinių paslaugų pirkimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.12.22

Lėšos pagal sutartį, Lt: 138.158,89

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-007

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 122.968,65 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 15.190,242012.07.26
Projektas „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (II etapas). Techninės dokumentacijos parengimas ir inžinerinių paslaugų pirkimas" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) augantis 
eismo intensyvumas Šakių rajono keliuose; 2) prasti eismo saugumo rodikliai Šakių rajone.  Viena iš šių problemų priežasčių – nepakankamai gera gatvių ir kelių tinklo būklė. Projektu siekiama modernizuoti įvairias 
Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių atkarpas ir gatves, kurios atrinktos kaip prioritetinės ir turinčios pačią didžiausią svarbą bei esančios prasčiausios būklės. Norint pradėti  minėtų gatvių rekonstrukcijos 
darbus, reikalinga atlikti galimybių studiją bei parengti techninius projektus. Šių dokumentų parengimas yra palyginti brangus ir pareiškėjas neturi pakankamai lėšų dokumentų parengimo paslaugas įsigyti vien iš savo 
lėšų, todėl šioms veikloms bus prašomas finansavimas.  Projekto įgyvendinimui numatytos šios veiklos:parengti galimybių studija, techninius projektus, atlikti techninę projekto ekspertizę. Projekto biudžetas siekia 
144669,00 Lt su PVM. Iki paraiškos pateikimo TID laikotarpio, atlikti šie veiksmai: 1) parengta galimybių studija; 2) atlikti techninių projektų ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimai. Projekto tikslas - parengti 
techninę dokumentaciją Šakių rajono savivaldybės gatvių ir kelių modernizavimui. Projektas prisidės prie šio priemonės VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" rodiklio 
pasiekimo: Parengti techniniai projektai – 7 vnt. (produkto rodiklis). Ketinami projektuoti objektai -  Bridžių gatvės,  Vytauto (dalies) gatvės, Specialistų gatvės,Liepų gatvės,  Ežero  ( dalies ) gatvės, Ateities gatvės, 
Urvinių-Skarbūdžio gyv. kelio atkarpas.
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3.2.2.22.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.2. Plėtoti transporto techninę infrastruktūrą bei paslaugas.

Uždavinys 3.2.2. Sutvarkyti regionų gyvenviečių fizinę transporto infrastruktūrą.

Įgyvendinti projektą „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas" Suremontuota žvyro dangos kelių - 11,8 km

Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės) regionaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2008.11.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 28.520.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-01-V-01-008

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 28.520.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002009.05.27
Valstybinės reikšmės kelių tinklo ilgis – 21,3 tūkst. km, iš jų 12,8 tūkst. km – asfaltuoti, 8,36 tūkst. km (39,2%) – žvyrkeliai. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklo tankumas 2007 m. pradžioje 1000-iui km2 sudarė 
326,57 km, 1000-iui gyventojų 6,30 km. Pagal šiuos rodiklius Lietuva nenusileidžia kitoms Europos šalims. Kelių tinklo su patobulinta danga (asfaltbetonio ir cementbetonio) tankumas 1000-iui gyventojų 3,83 km, o 
1000-iui km2 – 198,42 km. Pagal šį rodiklį Lietuva atsilieka ne tik nuo senbuvių Europos Sąjungos šalių, bet ir daugelio naujų Europos Sąjungos šalių. Lietuvos valstybinių kelių rekonstravimas vykdomas pagal parengtą 
Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2002 – 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą. Projektas yra svarbus, nes bus išasfaltuota 
dalis ruožų, einančių per gyvenvietes, sujungiančių jas ar strategiškai įtakojančių apskrities ar rajono socialinę – ekonominę padėtį.  2007–2008 metais Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės) regionuose siūloma 
asfaltuoti 17 ruožų, kurių bendras ilgis 48,57 km. Įgyvendinus siūlomą Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės)regionų žvyrkelių asfaltavimo projektą, 2008 metais Lietuvos valstybinių kelių tinkle žvyrkelių dalis 
sumažėtų iki 38,9%. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos", patvirtintos Lietuvos respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatoms: 
integruoti krašto kelių tinklą į ES kelių transporto sistemą, užtikrinant tarpregionines jungtis su transeuropinių kelių tinklu, ir vietinės reikšmės kelių tinklą, suformuojant visą regionų plėtrai būtiną infrastruktūrą, 
papildant kelių tinklą trūkstamomis grandimis ir išvengiant nepakankamo pralaidumo vietų, didinti asfaltuojamų žvyrkelių skaičių, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. 

Kazlų Rūdos miesto V.Borisevičiaus, Esperanto, Taikos, Lietuvaičio, Šilo ir Marijampolės gatvių rekonstrukcija bei kelio Jūrės miestelis - Kazlų Rūda asfaltavimas Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.07.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.339.072,58

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-004

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 2.971.949,42 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 367.123,162012.12.13
Šiuo metu, Kazlų Rūdos savivaldybėje, didelė dalis gatvių dangų yra įrengtos iš žvyro ir, skirtingai nei asfalto, greičiau dėvisi. Siekiant palaikyti jų gerą būklę, reikia nuolatinių investicijų. Gatvės su žvyro danga 
gyvenamosiose teritorijose nėra patogios, nes išdžiuvus kelio dangai intensyvus eismas kelia dulkes, didindamas kietųjų dalelių koncentraciją ore, o esant krituliams ir ypač pavasarį, išeinant įšalui, tokiuose keliuose 
susidaro provėžos. Tai blogina susisiekimo ir gyvenimo sąlygas, Kazlų Rūdos mieste gyvenantiems bei dirbantiems asmenims. Sprendžiant saugaus transporto srautų judėjimo problemą, mažinant žvyrkelių skaičių bei 
gerinant Kazlų Rūdos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tinklą, būtina rekonstruoti  gatves. Dėl anksčiau minėtų problemų, Kazlų Rūdos savivaldybė administracija parengė projektą "Kazlų Rūdos miesto 
V.Borisevičiaus, Esperanto, Taikos, Lietuvaičio, Šilo ir Marijampolės gatvių rekonstrukcija bei kelio Jūrės miestelis – Kazlų Rūda asfaltavimas". Projekto bendrasis tikslas – plėtoti Kazlų Rūdos savivaldybės kelių 
transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis ir krašto keliais, formuoti reikiamo patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto specifinis tikslas - gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės 
transporto infrastruktūrą, siekiant sumažinti neigiamą autotransporto poveikį aplinkai ir užtikrinti tinkamą eismo organizavimą savivaldybėje. Pagrindinis įgyvendinamo projekto uždavinys yra: rekonstruoti Šilo, Taikos, 
Lietuvaičio, V. Borisevičiaus, Esperanto, Marijampolės gatves bei kelią Jūrės miestelis – Kazlų Rūda. Projekto tikslinės grupės – gatves nuosavybės teise valdanti Kazlų Rūdos savivaldybė, valstybė, Kazlų rūdos miesto ir 
jo apylinkių gyventojai. Laukiami projekto rezultatai: rekonstruotas 5,594 km gatvių (kelių) tinklas Kazlų Rūdoje ir sutrumpėjęs kelionės laikas važiuojant rekonstruotomis gatvėmis ir keliu.

Žvyrkelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai (Liudvinavo sen.) rekonstrukcija ir asfaltavimas. I etapasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.10.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.431.582,40

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-009

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 3.054.288,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 377.294,40
Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliai nebeatitinka didėjančių eismo poreikių, todėl juos būtina remontuoti ir modernizuoti. Vietinės reikšmės keliai nepritaikyti augančiam transporto intensyvumui, todėl 
automobilių transportas daro didelį žalingą poveikį gyventojams ir aplinkai, nėra užtikrinamas eismo saugumas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti ir asfaltuoti žvyrkelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai 
ruožą Želsva-Naujiena (4,04 km.). Dėl įgyvendinto projekto žymiai pagerės Želsvos ir Naujienos gyventojų mobilumas ir gyvenimo kokybė, važiuojančiųjų/einančių keliu saugumas, susisiekimo galimybės, kelis kartus 
sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. Be to, bus sumažintos kelių priežiūros išlaidos, transporto priemonių eksploataciniai kaštai ir avarijų tikimybė, sumažinta aplinkos tarša ir transporto 
priemonių sukeliamas neigiamas poveikis gyventojams.  Šis projektas yra vienas iš etapų (I etapas) didesnio projekto - Žvyrkelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai (Liudvinavo sen.) rekonstrukcija ir asfaltavimas. I etapo 
įgyvendinimas sudarys ąlygas įgyvendinti II etapą - rekonstruoti ir asfaltuoti žvyrkelio Naujiena-Išlandžiai atkarpą (viso 6,775 km). 
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3.2.4.14.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.2. Plėtoti transporto techninę infrastruktūrą bei paslaugas.

Uždavinys 3.2.4. Pagerinti vietinių kelių ir žvyrkelių dangą.

Išasfaltuoti žvyrkelį Opšrūtai–Igliauka (Igliaukos seniūnija) 

Žvyrkelio Opšrūtai II-Igliauka (Igliaukos sen.) rekonstrukcija ir asfaltavimas. I etapasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.11.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.685.294,12

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-010

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.500.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 185.294,12
Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliai nebeatitinka didėjančių eismo poreikių, todėl juos būtina remontuoti ir modernizuoti. Vietinės reikšmės keliai nepritaikyti augančiam transporto intensyvumui, todėl 
automobilių transportas daro didelį žalingą poveikį gyventojams ir aplinkai, nėra užtikrinamas eismo saugumas. Projektas yra skirtas Marijampolės savivaldybės Igliaukos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Opšrūtai II-
Igliauka atkarpos (Opšrūtų II Parko gatvės ir Liepų gatvės atkarpos iki Pk 18+40) rekonstrukcijai ir asfaltavimui (2,868 km).  Šis projektas yra vienas iš etapų (I etapas) didesnio projekto - Žvyrkelio Opšrūtai II-Igliauka 
(Igliaukos sen.) rekonstrukcija ir asfaltavimas. I etapo įgyvendinimas sudarys sąlygas įgyvendinti II etapą - rekonstruoti ir asfaltuoti Liepų gatvės (kelio) dalį nuo Pk 18+40 (I etapo pabaigos) iki Pk 35+04 iki Igliaukos 
gyvenvietės pradžios (viso 1,664 km) Dėl įgyvendinto projekto žymiai pagerės Igliaukos seniūnijos, ypač Opšrutų II gyvenvietės gyventojų mobilumas, gyvenimo kokybė, važiuojančiųjų/einančių keliu saugumas, 
susisiekimo galimybės, sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. Be to, bus sumažintos kelių priežiūros išlaidos, transporto priemonių eksploataciniai kaštai ir avarijų tikimybė, sumažinta aplinkos 
tarša ir transporto priemonių sukeliamas neigiamas poveikis gyventojams.  

Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas (pirmasis darbų etapas)Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.23

Lėšos pagal sutartį, Lt: 6.094.168,51

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 5.424.129,04 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 670.039,47
Projektas „Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas (pirmasis darbų etapas)" inicijuotas dėl palyginti prastos šių Vilkaviškio miesto ir Kybartų miestų gatvių būklės.  Projekto tikslas - plėtoti 
regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių) tinklą. Uždavinys - regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų 
gerinimas rekonstruojant Vilkaviškio Lobiškių kvartalo ir Kybartų Č.Darvino gatves. Esama padėtis trukdo vietos gyventojams pasiekti svarbius miesto objektus, komplikuoja susisiekimą, kadangi yra netolygus 
transporto pasiskirstymas, nesaugu eismo dalyviams ir pėstiesiems.  Č. Darvino gatvė užstatyta gyvenamaisiais ir visuomeninės paskirties pastatais. Lobiškių kvartalo gatvės yra pagrindinis privažiavimas prie šioje 
zonoje esančių gyvenamųjų namų. Šios gatvės yra prastos būklės – duobėtos, nelygios, važiuojamoje dalyje kaupiasi balos. Projektu metu bus rekonstruota minėtų gatvių danga, įrengiami šaligatviai, nuovažos, 
sutvarkyti lietaus kanalizacijos ir apšvietimo tinklai, atnaujintos ar naujai įrengtos eismo saugumą užtikrinančios priemonės (kelio ženklai, greičio apribojimo priemonės ir pan.). Projekto biudžetas siekia 7.375.704,69 Lt 
su PVM, trukmė - 24 mėn. Prieš pradedant gatvių rekonstrukcijos darbus, atlikta eilė kitų būtinų veiklų: 1) Parengta galimybių studija; 2) Parengti techniniai projektai; 3) Atlikta jų ekspertizė; 4) Išduotas statybos 
leidimas (Č. Darvino gatvei); 5) Įvykdytas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas, pasirašyta sutartis. Projektas prisidės prie šio priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" rodiklio 
pasiekimo: nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai - 4,223 km.

Plutiškių seniūnijos Subačiškės kaimo gatvių ir kelio rekonstrukcijos techninio projekto parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.03.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 35.822,05

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-008

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 31.883,50 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 3.938,552012.07.03
Šiuo metu Kazlų Rūdos savivaldybėje didelė dalis gatvių yra su žvyro danga ir skirtingai nei asfalto dangos, jos greičiau dėvisi. Siekiant palaikyti gerą jų būklę, reikia nuolatinių investicijų. Gatvės su žvyro danga 
gyvenamosiose teritorijose nėra patogios, nes išdžiuvus kelio dangai eismas kelia dulkes, didindamas kietųjų dalelių koncentraciją ore, o esant krituliams ir ypač pavasarį, išeinant įšalui, tokiuose keliuose susidaro 
provėžos. Tai blogina susisiekimo ir gyvenimo sąlygas Subačiškės kaime ir Plutiškių seniūnijoje gyvenantiems bei dirbantiems žmonėms. Sprendžiant saugaus transporto srautų judėjimo problemą, mažinant žvyrkelių 
skaičių bei gerinant Kazlų Rūdos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tinklą, būtina Plutiškių seniūnijos Subaciškės kaimo gatves rekonstruoti.  Projekto bendras tikslas - gerinti ir plėsti Kazlų Rūdos savivaldybės 
infrastruktūrą, gerinant vietinių kelių ir žvyrkelių dangą, mažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai, pritaikant transporto infrastruktūros plėtrą augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui. Projekto specifinis tikslas - 
gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės transporto infrastruktūrą, siekiant sumažinti neigiamą autotransporto poveikį ir užtikrinti tinkamą eismo organizavimą savivaldybėje. Pagrindinis įgyvendinamo projekto uždavinys yra : 
parengti kokybišką Plutiškių seniūnijos, Subačiškės kaimo  gatvių ir kelio rekonstrukcijos projektą. Projekto tikslinės grupės - gatves nuosavybės teise valdanti Kazlų Rūdos savivaldybė, valstybė, Plutiškių seniūnijos ir jų 
aplinkiniai gyventojai. Laukiamas projekto rezultatas : parengtas Plutiškių seniūnijos Subačiskės kaimo kelio(Nr. KR0110),  bei gatvių(Nr. KR0112) ir(Nr. KR0124) rekonstrukcijos  techninis projektas.
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3.2.4.8.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.2. Plėtoti transporto techninę infrastruktūrą bei paslaugas.

Uždavinys 3.2.4. Pagerinti vietinių kelių ir žvyrkelių dangą.

Rekonstruoti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius

Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Techninės dokumentacijos parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.02.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 96.365,90

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-42-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 85.770,70 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 10.595,202010.05.26
Projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projektas inicijuotas identifikavus tokias problemas, kaip augantis 
eismo intensyvumas, prasti eismo saugumo rodikliai Kalvarijoje. Šios problemos kyla dėl nepatenkinamos gatvių tinklo dangos būklės (važiuojamosios dalies ir šaligatvių), neįgaliesiems nepritaikytos aplinkos, siaurų, o 
vietomis visai neįrengtų, šaligatvių, susidėvėjusių lietaus nuotekų tinklų. Valomųjų lietaus nuotekų įrenginių (naftos, purvo, druskos gaudyklių) nėra, todėl nevalytos lietaus nuotekos iš šių gatvių patenka tiesiai į aplinką 
ir ją teršia. Kalvarijos savivaldybės administracija, remiantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, užtikrina vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymą bei priežiūros darbus ir saugaus eismo sąlygas, vykdo vietinės 
reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą. Projektu siekiama įsigyti techninę dokumentaciją Kalvarijos miesto gatvių atkarpų, kurios atrinktos kaip svarbiausios, 
modernizavimui (galimybių studiją, techninius projektus, jų ekspertizę, atlikti projekto viešinimą). Bus modernizuojamas bendras 16950 kv. m. ploto gatvių tinklas (važiuojamosios dalies plotas 6950 kv. m., šaligatvių – 
10000 kv. m).Prieš pradedant rekonstrukcijos darbus, reikia atlikti galimybių studiją bei parengti rekonstrukcijos darbų techninius projektus (pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" ir kt.). Šių dokumentų parengimas 
yra palyginti brangus ir pareiškėjas neturi tam pakankamai lėšų, todėl šioms veikloms prašoma finansavimo. Tikslinė projekto grupė - Kalvarijos savivaldybės gyventojai (13492). Gyventojų poreikis yra turėti gerą 
susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų namų, darbovietės, viešųjų paslaugų prieinamumą. Geras susisiekimas mažins jų transporto kaštus ir laiko sąnaudas, gerins gyvenimo kokybę.

Kalvarijos savivaldybės šilumos tinklų rekonstrukcijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.24

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.604.936,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP2-4.2-ŪM-02-K-02-021

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.604.936,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
UAB "Didma" vartotojų skaičius Kalvarijos savivaldybėje - 814. Kalvarijos savivaldybėje yra eksploatuojama 7,6 km ilgio šilumos tinklų. Didelės eksploatuojamų šiluminių trasų dalies eksploatacijos laikas viršija 25 
metus. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra susidėvėjusi, sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Dėl aukšto gruntinio vandens lygio numatytas vienpusis arba dvipusi drenažas, tačiau jis ne visur 
efektyviai veikia. Dėl užsikišusių ar sulūžusių drenažinių kolektorių ir vamzdynų gelžbetoniniai kanalai dažnai yra semiami gruntinio vandens. Tokios būklės vamzdynuose susidaro dideli šilumos nuostoliai, o patys 
vamzdynai veikiami išorinės korozijos. 2009 m. UAB „Didma" į tinklus patiekė 9,6 GWh šilumos, o šilumos nuostoliai vamzdynuose sudarė 2,1 GWh. Nuostoliai sudarė apie 22 % nuo į tinklus patiekto šilumos kiekio. 
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių nuostoliai lauko tinkluose 2009 m. vidutiniškai siekė 15,7%.    Modernizavimo metu numatoma senus šilumos tiekimo tinklus pakeisti į pramoniniu būdu izoliuotus 
vamzdynus klojamus bekanaliniu būdu. Šilumos tinklų modernizacijos metu 2011 metais planuojama pakeisti 4.543,60 m seno vamzdyno ir dabar teoriškai patiriamus 1793,90 MWh šilumos nuostolius sumažinti iki 
888,64 MWh. Dėl sumažėjusių šilumos nuostolių tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro. Atitinkamai į aplinką bus išmetama 58 t mažiau CO2 emisijų. Reikalingos investicijos 
projekto įgyvendinimui, kartu su projekto draudimu bei viešinimu sudaro 3.509 tūkst. Lt.
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3.3.1.12.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.3. Modernizuoti šilumos ūkį ir energetikos sistemą.

Uždavinys 3.3.1. Atnaujinti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą.

Rekonstruoti viešosios paskirties pastatus Kalvarijos savivaldybėje, siekiant mažinti juose suvartojamos energijos sąnaudas

Kalvarijos sporto centro rekonstrukcijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.03.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 407.222,77

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-015

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 346.139,35 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 61.083,422012.09.06
Projektas teikiamas, siekiant mažinti šilumos energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Kalvarijos sporto centras organizuoja sporto veiklą Kalvarijos savivaldybėje. Jo patalpose dirba 11 
darbuotojų, vyksta 5 sporto šakų treniruotės ir varžybos, per metus sporto surengiama apie 15 vietinių, 10 respublikinių ir 2 tarptautines varžybos, jose dalyvauja apie 1000 asmenų. Sporto centras turi atitikti tam 
tikrus norminius reikalavimus, kuriems pasiekti jo patalpose, nebloginant komfortinių sąlygų, būtinos investicijos į priemones, kurios leistų efektyviau naudoti šilumos energiją, sumažinti nuostolius, lengviau šalinti 
gedimus. Siekiant efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktos tokios rekonstrukcijos priemonės – keičiami langai, durys, šiltinamos grindys, sienos, rekonstruojamas šilumos 
punktas, šildymo, vėdinimo sistemos. Įvertinus sporto centro pastato esamų inžinerinių sistemų būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų temperatūrą šildymo sezono metu bei kitus veiksnius, darančius įtaką pastato 
energijos sąnaudoms, nustatyta, kad pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka higienos normų, aprašytų HN 42:2004, reikalavimų, pastato būklė prasta, energijos sąnaudos 
viršnorminės. Siekiant geresnių sąlygų, bus investuojama į kompleksines energijos taupymo priemones. Projekto investicijų rezultatas - rekonstruotas ir modernizuotas Sporto centro pastatas, prailgintas jo gyvavimo 
laikas, pagerintas patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, padidintas energijos vartojimo efektyvumas. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 0,10 GWh.

Pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.08.24

Lėšos pagal sutartį, Lt: 528.046,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-018

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 448.839,10 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 79.206,902012.06.20
Viešos paskirties pastatas Laisvės g. 2, Kalvarijoje randasi miesto centre. Jame įsikūrusi Kalvarijos savivaldybės administracija, viešoji biblioteka, Suvalkijos turizmo ir verslo informavimo centras. Savivaldybės 
administracija atlieka savarankiškąsias, priskirtąsias, valstybines, sutartines funkscijas. Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį: vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Viešoji biblioteka-
tai viešoji įstaiga, aprūpinanti miesto ir savivaldybės gyventojus spaudos leidiniais, moksline, grožine bei vaikiška literatūra. Bibliotekoje yra įrengta viešoji interneto prieiga, galima pasinaudoti viešosiomis interneto 
paslaugomis. Viešojoje bibliotekoje vyksta tautaodailės ir dailės parodos, paminėjimai. Suvalkijos turizmo ir informavimo centre (STIVIC) tiek vietiniai, tiek turistai atvykę iš Lietuvos ar iš kitų užsienio šalių gauna 
informaciją jiems rūpimais turizmo ir veslo klausimais.  Dėl pastato susidėvėjusio, nepakankamai apšiltinto stogo ir sienų, susidėvėjusios šildymo sistemos ir neefektyvaus šilumos punkto pastate sezono būna žema 
temperatūra. Pastato stogo danga nesandari, dugelyje vietų pažeista, dėl to į patalpas parsiskverbia atmosferos krituliai, pažeidžiamos stogo medinės laikančiosios konstrukcijos, drėkinama perdanga, patalpų lubos. 
Įgyvendinus šį projektą būtų išsprendžiama pastato drėgmės ir šilumos energijos taupymo problema: 1c/p ir 3cC/p korpuso apšiltinimas - 597 m², cokolio apšiltinimas 36 m², sutapdinto stogo 262 m² šlaitinio stogo 395 
m², pakeičiami seni langai - 37 m², lauko duris - 4 m², atnaujinama šildymo sistema, pakeičiamas senas vamzdynas ir 53 vnt. radiatorių bei įrengiamas automatizuotas šildymo punktas.

Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcijaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 314.754,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-014

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 267.540,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 47.213,102012.04.17
Įgyvendinamo projekto tikslas - sudaryti sąlygas efektyviam energijos taupymui viešosios paskirties pastatuose. Pastatas pastatytas 1988 m. Dėl pastato susidėvejusios šildymo sistemos, nesandarių langų, durų, 
nepakankamo stogo ir sienų apšiltinimo, pastate dažnai būna žema temperatūra, neatitinkanti higienos normų reikalavimų. Vidutinė šildymo sezono patalpų vidaus temperatūra 15 laipsnių.Radiatoriai nekeisti. 
Patalpos vėdinamos tik natūraliai per vėdinimo kanalus. Vėdinimas nepakankamas virtuvėje ir kitose patalpose, juntamas blogas kvapas, pastebėti pelėsiai. Nekeistų langų mediniais rėmais būklė labai prasta, jie 
nesandarūs, blogai užsidaro. Atitvarų eksploatcinė būklė nepatenkinama - stebimi pavojingi blokų suirimo atvejai.Pastato stogo danga nesandari, daugelyje vietų pažeista, į pastogės patalpas prasisikverbia atmosferos 
krituliai, pažeidžiamos stogo medinės laikančiosios konstrukcijos, drėkinama perdanga.  Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai - tai biudžetinė savivaldybės įstaiga, optimaliai žmogiškaisiais ir 
materialiniais ištekliais aprūpinta vaikų globos institucija, įgyvendinanti valstybės socialinės globos ir švietimo politikos uždavinius Kalvarijos savivaldybėje. 2008 metais Kalvarijos saviavldybės vaikų laikinosios globos 
namuose gyveno vidutiniškai 27 vaikai.Globos namų veiklos kryptis - socialinė globa, teikiama vaikams visą parą. Globos namuose teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos našlaičiams, likusiems 
be tėvų globos vaikams, patekusiems į globos namus dėl nepriežiūros namuose. Paslaugų uždaviniai - vaikų globa ir rūpyba, jų resocializacija į visuomenę, grąžinimas į biologines šeimas. Vaikų laikinosios globos namų 
veikla grindžiama humanistiniu principu. Kurti šeimyninę aplinką vaikams, pripažįstant kiekvieną vaiką kaip vertybę, siekiant visapusiško asmenybės formavimo. 
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3.3.1.5.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.3. Modernizuoti šilumos ūkį ir energetikos sistemą.

Uždavinys 3.3.1. Atnaujinti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą.

Renovuoti visuomeninius pastatus Šakių rajone

Šakių meno mokyklos stogo rekonstrukcija siekiant didinanti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.08.23

Lėšos pagal sutartį, Lt: 263.687,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-017

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 224.133,95 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 39.553,052012.12.13
Šakių meno mokykla yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaiga įsteigta 1958 m., kaip savarankiška įstaiga mokykla veikia nuo 1997 m. Meno mokyklos pastatas yra dviejų aukštų, plytų mūro. Bendras 
plotas 649,09 kv. m., bendras šildomų patalpų plotas – 649,09 kv. m. Pastato išorinių atitvarų (stogo) šiluminės savybės ir fizinė būklė neatitinka šiuo metu galiojančių reikalavimų (STR). Stogas nesandarus, 
neapšiltintas, pro konstrukcijas prateka lietaus vanduo. Šildymo sistema yra susidėvėjusi, neefektyvi, patalpose nėra užtikrinama pakankama ir tolygi šiluma šaltuoju metų laiku. Suminiai šilumos nuostoliai pastate 
norminiais metais siekia 134,15MWh Projekto tikslinės grupės:personalas (vidutiniškai 39 darbuotojų), kuriems projekto metu bus pagerintos darbo sąlygos ir meno mokyklą lankantys vaikai (vidutiniškai 315 per 
metus), kuriems bus pagerintos ugdymosi sąlygos, sumažės sergamumas.   Ketinami atlikti darbai:  Atlikti rangos darbus (stogo renovacija,pakeičiant stogo medines konstrukcijas, stogo dangą, apšildant pastogę,  
dalinė šildymo,vėdinimo  sistemos renovacija). Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 12867,80 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui, 
einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga 
didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projekto vertė – 350 383,74 Lt. Jis įtrauktas į Marijampolės 
regiono projektų sąrašą, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24.

Šakių mokyklos-darželio „Berželis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 412.676,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-008

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 350.774,60 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 61.901,402011.07.01
Mokyklos-darželio „Berželis" pastatas pastatytas 1976 metais. Darželio aukštų skaičius – 2, bendras plotas – 2205,39 kv.m. Pastato išorinių atitvarų, daugumos langų, durų, stogo ir inžinerinių technologinių sistemų 
būklė yra prasta. Stogo, sienų, langų, durų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Šildymo sistema vienvamzdė, susidėvėjusi, neefektyvi. Nepakankama temperatūra 
patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir auklėtinių sergamumą. Suminiai šilumos nuostoliai pastate norminiais metais siekia 579,37 MWh. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui didelės. Siekiant pašalinti minėtas 
problemas Šakių rajono savivaldybės administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal energijos vartojimo audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti pastato rekonstrukciją. 
Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti lopšelio-darželio „Berželis" pastato energetinių resursų naudojimą. Tikslinė grupė –  60 darbuotojų ir 200 vaikų. Ketinami atlikti darbai: 1) Parengti reikiamą techninę 
dokumentaciją. 2) Pakeisti susidėvėjusius langus ir duris naujais. 3) Dalinai renovuoti šildymo sistemą. Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 12867,80 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti 
vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos 
tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. 
Projektas įtrauktas į Marijampolės regiono projektų sąrašą, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24.
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3.3.1.5.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.3. Modernizuoti šilumos ūkį ir energetikos sistemą.

Uždavinys 3.3.1. Atnaujinti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą.

Renovuoti visuomeninius pastatus Šakių rajone

Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio ,,Klevelis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumąProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 396.740,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-41-009

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 337.229,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 59.511,002011.08.24
Lopšelio-darželio „Klevelis" pastatas pastatytas 1980 metais. Darželio aukštų skaičius – 2, bendras plotas – 2481,74 kv.m. Pastato išorinių atitvarų, daugumos langų, durų, stogo ir inžinerinių technologinių sistemų 
būklė yra prasta. Stogo, sienų, langų, durų šiluminė varža neatitinka šiuo metu esančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Šildymo sistema vienvamzdė, susidėvėjusi, neefektyvi. Nepakankama temperatūra 
patalpose sąlygoja išaugusį darbuotojų ir auklėtinių sergamumą. Suminiai šilumos nuostoliai pastate norminiais metais siekia 486,56 MWh. Dėl šių priežasčių sąnaudos šildymui didelės. Siekiant pašalinti minėtas 
problemas Šakių r. savivaldybės administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal energijos vartojimo audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti pastato rekonstrukciją. Pagrindinis 
projekto tikslas – sumažinti lopšelio-darželio „Klevelis" pastato energetinių resursų naudojimą. Tikslinė grupė –  44 darbuotojai ir 145 vaikai. Ketinami atlikti darbai: 1) Parengti reikiamą techninę dokumentaciją. 2) 
Pakeisti susidėvėjusius langus ir duris naujais. 3) Dalinai renovuoti šildymo sistemą. Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 15164,61 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo ir 
personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami 
energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projektas įtrauktas į 
Marijampolės regiono projektų sąrašą, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24.

Šakių rajono bendrieji, detalieji ir specialieji planaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.01.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 477.442,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 477.442,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.07.26
Šakių rajono savivaldybės teritorijos darnus vystymas be konkrečių vietos lygmens teritorijų planavimo dokumentų yra tik graži deklaracija. Nors ir patvirtintas Šakių rajono bendrasis planas, tačiau jo įgyvendimui 
reikalingas sprendinių konkretizavimas vietos lygmeniu. Teritorijos be parengtų planavimo dokumentų yra tvarkomos stichiškai, nesilaikoma teritorijų darnaus vystymo, aplinkosauginių principų, apsunkinamas 
investicijų pritraukimas teritorijų vystymui, didėja gyventojų nepasitenkinimas nesprendžiamomis teritorijų plėtros problemomis. Problemų sprendimas įmanomas parengus reikalingus teritorijų bendruosius, 
specialiuosius ir detaliuosius planus. Esant šiandien sudėtingai valstybės ekonominei situacijai, be ES fondų finansinės paramos šie planai bus ilgai neparengti. Šiuose teritorijų planavimo dokumentuose bus parinktos ir 
viešai apsvarstytos geriausios sprendimų alternatyvos, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai. Taip pat bus numatytos plano įgyvendinimo priemonės, modernizuota ir plėtojama urbanistinė, 
susisiekimo bei inžinerinė infrastruktūra, siekiant pagerinti socioekonominės ir gamtinės aplinkos kokybę, užtikrinti saugotinų objektų išliekamumą ateities kartoms, subalansuojant išteklių naudojimą. Teritorijų 
planavimas prisidės kuriant spartesnę, profesionalesnę, racionalesnę veiklos valdymo bei administravimo struktūrą, skatins viešųjų ir privačių struktūrų bendradarbiavimą, atvirumą, mažins korupciją. Nustatyti aiškūs 
ilgalaikiai teritorijų vystymo principai ir priemonės skatins šalies ir užsienio investicijas, didins rajono konkurencingumą tarp kitų savivaldybių dėl gyventojų ir investicijų pritraukimo.

Šakių rajono bendrieji planaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.03.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 304.501,96

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-42-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 304.501,96 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Šakių rajono savivaldybės teritorijos darnus vystymas be konkrečių vietos lygmens teritorijų planavimo dokumentų yra tik graži deklaracija. Nors ir patvirtintas Šakių rajono bendrasis planas, tačiau jo įgyvendimui 
reikalingas sprendinių konkretizavimas vietos lygmeniu. Teritorijos be parengtų planavimo dokumentų yra tvarkomos stichiškai, nesilaikoma teritorijų darnaus vystymo, aplinkosauginių principų, apsunkinamas 
investicijų pritraukimas teritorijų vystymui, didėja gyventojų nepasitenkinimas nesprendžiamomis teritorijų plėtros problemomis. Problemų sprendimas įmanomas parengus reikalingus teritorijų bendruosius, 
specialiuosius ir detaliuosius planus. Esant šiandien sudėtingai valstybės ekonominei situacijai, be ES fondų finansinės paramos šie planai bus ilgai neparengti. Šiuose teritorijų planavimo dokumentuose bus parinktos ir 
viešai apsvarstytos geriausios sprendimų alternatyvos, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai. Taip pat bus numatytos plano įgyvendinimo priemonės, modernizuota ir plėtojama urbanistinė, 
susisiekimo bei inžinerinė infrastruktūra, siekiant pagerinti socioekonominės ir gamtinės aplinkos kokybę, užtikrinti saugotinų objektų išliekamumą ateities kartoms, subalansuojant išteklių naudojimą. Teritorijų 
planavimas prisidės kuriant spartesnę, profesionalesnę, racionalesnę veiklos valdymo bei administravimo struktūrą, skatins viešųjų ir privačių struktūrų bendradarbiavimą, atvirumą, mažins korupciją. Nustatyti aiškūs 
ilgalaikiai teritorijų vystymo principai ir priemonės skatins šalies ir užsienio investicijas, didins rajono konkurencingumą tarp kitų savivaldybių dėl gyventojų ir investicijų pritraukimo.
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3.4.1.11.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Tobulinti ir plėtoti Šakių rajono strateginį ir veiklos planavimą

Šakių rajono susisiekimo infrastruktūros ir investicijų pritraukimo šakinių strateginių 2013-2020 m. plėtros planų parengimas ir strateginio plėtros plano atnaujinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.06.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 111.491,91

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-42-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 111.491,91 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Šakių rajono savivaldybėje  paskutiniu metu buvo atnaujintas strateginis plėtros planas, parengtas savivaldybės veiklos strateginis planas.Esamas strateginio plėtros plano dokumentas neapima susisiekimo 
infrastruktūros bei investavimo galimybių strategijos, kadangi tokių strategijų parengimui būtini išsamūs tyrimai, kad  būtų praktinis įrankis vietos problemoms spręsti.   Dėl šių priežasčių reikalinga papildomai 
suplanuoti prioritetinių sričių plėtojimo veiksmus,kurie užtikrins strateginio plėtros plano įgyvendinimui reikalingą tinkamą prioritetinių sričių (susisiekimo infrastruktūros ir investicijų pritraukimo) valdymą. Šioms 
problemoms spręsti reikalinga parengti susisiekimo kelių transportu infrastruktūros plėtros strategiją bei investicijų pritraukimo strategiją bei atitinkamai papildyti rajono plėtros strateginio plano dokumentą. Projektu 
siekiama gerinti savivaldybės plėtros planavimą. Projekto metu bus parengtos rajono susisiekimo infrastruktūros plėtros strategija,  rajono investicijų pritraukimo strategija, atitinkamai atnaujintas strateginis plėtros 
planas. Šakių rajono susisiekimo infrastruktūros šakinėje strategijoje  bus išanalizuota esama Šakių rajono kelių transporto infrastruktūra, nustatyti probleminiai ruožai, išsiaiškintos kelių transporto sistemos 
modernizavimo galimybės. Įvertinus planuojamą teritorijų plėtrą ir plėtros pobūdį, bus pasiūlyti kelių ir gatvių tinklo išvystymo sprendiniai, įvertintas jų atitikimas galiojantiems techniniams reglamentams ir kt. Šakių 
rajono investicijų pritraukimo šakinė strategijoje bus atliktas investicijų šaltinių identifikavimas, poreikio ir potenacialo panaudoti investicijas nustatymas, investavimo politikos ir strategijos priemonių (turizmo, verslo, 
kt. srityse), veiksmų nustatymas Projektas tiesiogiai prisidės prie savivaldybės plėtros planavimo ir valdymo tobulinimo. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie regiono ir savivaldybės plėtros strategijos nuostatų 
įgyvendinimo.

Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginis ir veiklos planai bei jų monitoringo sistemaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.01.26

Lėšos pagal sutartį, Lt: 71.174,75

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 71.174,75 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.08.03
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Viešojo administravimo plėtros strategijoje viena iš viešojo administravimo sistemos silpnybių įvardyta tai, kad daugelyje savivaldybių nėra įdiegtas strateginis planavimas 
ir nepakankami valstybės tarnautojų administraciniai gebėjimai rengti strateginio planavimo dokumentus. Šakių rajono savivaldybė, siekdama kuo efektyviau paskirstyti turimus ribotus finansinius išteklius, įvertinti 
plėtros tendencijas planuoja atnaujinti strateginį plėtros pailginant iki 2017 m., mokant ir konsultuojant darbuotojus ir tarybos narius parengti savivaldybės veiklos trimetį strateginį veiklos planą ir suteikti žinių 
specialistams, diegiantiems strateginio planavimo sistemą savivaldybėje, bei parengti plano stebėsenos (monitoringo) sistemą. Projektas bus naudingas apskrities  savivaldybėms, nes vienas iš strateginio valdymo 
principų yra viešumas ir skaidrumas, todėl visi parengti dokumentai bus patalpinti interneto puslapyje. Projekto tikslas - Tobulinti savivaldybės valdymą optimizuojant strateginio planavimo sistemą, nustatant Šakių 
rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinanti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuojant jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir suformuluojant alternatyvias plėtros 
perspektyvas. Siekiant šio tikslo bus sukurta strateginio planavimo sistema remiantis į rezultatus orientuoto valdymo principais. Projekto tikslinė grupė - savivaldybės taryba ir administracija. Vykdant projektą bus 
parengta strateginių planų rengimo savivaldybėje tvarka, priežiūros sistema, apmokyti darbuotojai, parengtas Šakių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projektas, kuris bus atnaujinamas kasmet rengiant 
biudžeto projektą sekantiems biudžetiniams metams.  Kadangi finansiniai ištekliai labai riboti, be ES paramos šio projekto vykdyti nebūtų įmanoma.
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3.4.1.12.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Parengti Marijampolės regiono plėtros planą

Marijampolės regiono plėtros 2014-2020 metais galimybių studijos parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.10.03

Lėšos pagal sutartį, Lt: 77.138,26

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-42-006

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 65.567,52 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 11.570,74
Marijampolės regiono plėtros planas buvo parengtas, patvirtintas ir įgyvendinamas 2006–2013 metų laikotarpiu (toliau - 2006-2013 m. Planas). Baigiantis šio Plano galiojimui, siekiant sėkmingai įgyvendinti nacionalinę 
regioninę politiką Marijampolės apskrityje, būtina parengti Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau - 2014-2020 m. Planas). Siekiant  kokybiškai parengti 2014-2020 m. Planą, padėsiantį 
užtikrinti efektyviausią finansinių išteklių panaudojimą bei tapsiantį įrankiu, padedančiu efektyviau spręsti regiono problemas ir įgalinančiu sukurti geresnes verslo, darbo ir gyvenimo sąlygas regione, reikalinga 
pasitelkti patirties ir įvairiuose sektoriuose ekspertinių žinių turinčius specialistus, todėl reikalinga įgyvendinti šį projektą, kurio metu būtų parengta Marijampolės regiono plėtros 2014-2020 m. galimybių studija 
(toliau - Studija). Studija bus atlikta: Teisinės aplinkos analizė; 2006–2013 m. Plano įgyvendinimo poveikio Marijampolės regionui įvertinimas; Visuomenės, viešojo ir verslo sektoriaus įstaigų/įmonių apklausos; Pateikti 
pasiūlymai dėl Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais. Projekto tikslinė grupės ir jų poreikiai: Marijampolės regiono gyventojai - turėti išvystytą regioną, Marijampolės regiono plėtros taryba, Marijampolės 
regiono savivaldybių institucijos, socialiniai-ekonominiai partneriai - sudarytos sąlygos priimti sprendimus, planuoti ir vykdyti veiklas dėl regiono plėtros, Departamento darbuotojai - sudarytos sąlygos tinkamai parengti 
2014-2020 m. Planą. Projekto įgyvendinimas prisidėtų prie visų šių tikslinių grupių poreikių patenkinimo - parengus Studiją bus sudarytos sąlygos atsakingoms institucijoms tinkamai parengti 2014-2020 m. Planą, 
planuoti veiklą, priimti sprendimus, vykdyti veiklas, užtikrinančias regiono vystymąsi.

Gelgaudiškio dvaro sodybos teritorijos detaliojo plano parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.01.28

Lėšos pagal sutartį, Lt: 159.180,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-41-004

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 135.303,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 23.877,002010.08.03
Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Gelgaudiškio m. teritorijos darnų vystymąsi, racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Siekiant sutvarkyti Gelgaudiškio dvaro sodybą bei šalia jos esantį parką (iš viso 
118,5 ha teritorijai), juos pritaikyti turizmui, būtinas teritorijos detalusis planas, kuriame būtų apibrėžtas ne tik teritorijos naudojimo būdas, leistinas pastatų aukštis ir kt.,  bet būtų nustatomi urbanistiniai ir 
architektūriniai, gamtos ir kultūros paveldo bei vertybių apsaugos, teritorijos apželdinimo reikalavimai. Rengiant detalųjį planą būtų parengtos planuojamos teritorijos topografinės nuotraukos (šiuo projektu bus 
parengtos 2 topografinės nuotraukos: (M 1:2000) 118,5 ha visai Gelgaudiškio dvaro sodybos teritorijai ir (M 1:500) apie 20 ha tik dvaro rūmų teritorijai, įvertinant žemės sklypus ir kitas teritorijas, besiribojančias su 
planuojama teritorija), dvaro rūmų aplinkos sutvarkymo sprendiniai, atlikti teritorijos moksliniai tyrimai. Projekto tikslinė grupė - Gelgaudiškio miestelio ir visos apskrities gyventojai bei svečiai, turistai, kurie, parengus 
Gelgaudiškio dvaro sodybos detalųjį planą ir juo remiantis pritaikius dvaro sodybą turizmo reikmėms, galės lankyti šį architektūrinį kultūros paveldo objektą.
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3.4.1.15.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Parengti detaliuosius planus žemės sklypų suformavimui parkams, skverams, rekreacinėms teritorijoms ir bendrojo naudojimo teritorijoms

Kvartalų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas suformuojant žemės sklypus. Detaliųjų planų rengimas žemės sklypų suformavimui parkams, skverams, rekreacinėms teritorijomProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.01.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 286.036,90

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-41-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 286.036,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
2000 metais, įvykus administracinei reformai, prie Marijampolės savivaldybės buvo prijungtos 6 kaimiškos seniūnijos. Kaimiškosiose seniūnijose nėra suformuoti žemės sklypai, neparengti detalieji planai viešosios 
paskirties rekreacinėse ir poilsio zonose. Dėl laiko ir lėšų stygiaus Marijampolės miesto teritorijoje dar esama kvartalų, teritorijų kur nėra suformuoti žemės sklypai, parengti detalieji planai. Įgyvendinant projektą 
numatoma tokia darbų vykdymo metodika bei eiliškumas: I Parengiamasis žemės sklypų formavimo, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo etapas; II Žemės sklypų formavimo detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo 
etapas; III Žemės sklypų formavimo detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo baigiamasis etapas;   Įgyvendinus projektą bus suformuoti Marijampolės mieste esančių teritorijų sklypai, parengti detalieji ir specialieji planai 
bei suformuoti sklypai ir parengti detalieji planai viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtose zonose Marijampolės savivaldybės kaimiškosiose seniūnijose.   Bus parengti 4 Marijampolės mieste esančių teritorijų 
detalieji planai suformuojant žemės sklypus ir viešąsias erdves, parengti 16 Marijampolės savivaldybės teritorijoje esantys detalieji planai suformuojant žemės sklypus, bei parengti 2 Marijampolės želdynų ir dviračių 
takų specialieji planai.  Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus pasiekti šie rezultatai: • nustatyti projektuojamų teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentai; • suformuoti žemės sklypai; • nustatyti teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimai; • sudarytos sąlygos investicijoms, ūkinei veiklai plėtoti.

Marijampolės savivaldybės miestelių ir gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentų parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.04.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 334.748,10

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-42-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 334.748,10 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
2000 metais, įvykus administracinei reformai, prie Marijampolės savivaldybės buvo prijungtos 6 kaimiškos seniūnijos. Kaimiškosiose seniūnijose nėra suformuoti žemės sklypai, neparengti miestelių bendrieji, bei kaimų 
detalieji planai. Marijampolės savivaldybės taryba 2008 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-525 patvirtino Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano sprendinius privalu parengti Gudelių, Sasnavos, Šunskų miestelių bendruosius planus bei Igliaukos kaimo detalųjį planą.  Įgyvendinant projektą numatoma tokia darbų vykdymo metodika ir eiliškumas: I 
Parengiamasis bendrųjų bei detaliojo planų rengimas; II Bendrųjų bei detaliojo planų rengimo etapas; III Baigiamasis bendrųjų bei detaliojo plano rengimo etapas. Įgyvendinus projektą, parengus miestelių bendruosius 
planus, bus parengti teritorijų kompleksinio planavimo dokumentai, kuriuose bus nustatyta planuojamų teritorijų vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.  Parengus kaimo 
gyvenamosios vietovės detalųjį planą bus parengtas planavimo dokumentas, kuriame bus nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai. Bus parengti 3 Marijampolės savivaldybės miestelių 
bendrieji planai bei 1 Marijampolės savivaldybės kaimiškosios vietovės detalusis planas. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus pasiekti šie rezultatai: • nustatyti projektuojamų teritorijų plėtros reglamentai; • 
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai; • sudarytos sąlygos investicijoms, ūkinei veiklai plėtoti.
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3.4.1.17.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011-2018 m. strateginio plėtros plano, veiklos plano bei programų rengimas

Turizmo paslaugų plėtros Vilkaviškio rajono savivaldybėje galimybių tyrimas ir strateginio plėtros plano tikslinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.10.02

Lėšos pagal sutartį, Lt: 51.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-42-005

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 51.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Vilkaviškio rajono 2011-2018 m. strateginis plėtros planas parengtas ir patvirtintas 2010 m. Tai svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis Vilkaviškio rajono strateginę plėtrą, numatantis plėtros prioritetus, tikslus, 
uždavinius, priemones (tame tarpe ir turizmo srityje). Savivaldybės taryba ir administracija yra atsakingos už tinkamų sąlygų privačiam turizmo sektoriui sudarymą, viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą rajone. Ši 
veikla daugiausia finansuojama savivaldybės biudžeto, vietinės bei tarptautinės paramos lėšomis. Pažymėtina, kad 2007-2013 m. ES paramos programavimo periodui einant į pabaigą, tikslinga įvertinti šios paramos 
panaudojimo turizmo sektoriui poveikį, identifikuoti gerosios praktikos pavyzdžius bei padarytas klaidas, nustatyti tolesnių investicijų prioritetus. Tik toks tarpinių rezultatų įvertinimas bei atitinkamų išvadų padarymas 
leistų sėkmingai pasiruošti 2014-2020 m. ES paramos programavimo periodui bei užtikrintų maksimaliai efektyvų lėšų panaudojimą. Šiuo projektu planuojama: - Atlikti išsamų Turizmo paslaugų plėtros Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje galimybių tyrimą; - Šio tyrimo pagrindu atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginį plėtros planą (tame tarpe atnaujinant turizmo priemonių planą). Projekto tikslinė grupė – 
savivaldybės gyventojai bei jos svečiai. Įgyvendinus šį projektą būtų parengti ir atnaujinti labai svarbūs turizmo plėtrą rajone reglamentuojantys dokumentai, be kurių kryptinga, efektyvi, kompleksiška ir darni turizmo 
sektoriaus plėtra rajone sunkiai įmanoma.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011-2018 m. strateginio plėtros plano, veiklos plano bei programų parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.01.14

Lėšos pagal sutartį, Lt: 178.556,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 178.556,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.03.10
Didelė teritorinė išsivystymo diferenciacija Vilkaviškio rajono viduje bei rajono ekonominio išsivystymo atotrūkis nuo šalies vidurkio yra viena iš priežasčių inicijuoti šį projektą. Siekiant didinti rajono sanglaudą ir 
užtikrinti tolygią plėtrą, būtinos investicijos į strateginius dokumentus, kurie sudarytų sąlygas sumažinti tokius netolygumus. Pagrindinė problema su kuria susiduria savivaldybė – 2010 m. yra paskutiniai Vilkaviškio 
rajono 2004-2010 metų strateginio plėtros plano galiojimo metai, todėl dauguma suplanuotų veiksmų jau bus įgyvendinti arba dėl pasikeitusių aplinkybių bus praradę aktualumą. Todėl būtina peržiūrėti rajono plėtros 
prioritetus, tikslus ir uždavinius, daug dėmesio skiriant plano įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų siekinių formulavimui bei stebėsenos procedūroms. Įgyvendinant projektą bus parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės 
strateginis plėtros planas ir strateginis veiklos planas (įskaitant programas). Projekto tikslinės grupės -  rajono politikai ir savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už strateginiuose dokumentuose įtvirtintų 
nuostatų realizavimą bei Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kuriems įgyvendinus projektą pagerėtų veiklos ir gyvenimo Vilkaviškio rajone sąlygos. Projekto metu parengti 
strateginio planavimo dokumentai bus paremti išsamios aplinkos ir situacijos analizės rezultatais, juose nustatyti prioritetiniai rajono plėtros ir Savivaldybės veiklos tikslai ir uždaviniai bus orientuoti į kryptingą ir darnią 
rajono plėtrą, jos suderinamumą su Marijampolės regiono ir visos šalies vystymusi. Tuo būdu projektas prisidės prie teritorinės socialinės sanglaudos didinimo.

Vilkaviškio miesto bendrojo plano parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.01.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 627.595,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-41-006

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 627.595,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.01.05
Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Vilkaviškio miesto teritorijos darnų vystymąsi, racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Vilkaviškio miesto teritorijos plėtros ilgalaikius 
poreikius. Projekto tikslas atitinka priemonės tikslą – užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius 
poreikius. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bus rengiamas Vilkaviškio miesto teritorijos bendrasis planas, kuriuo siekiama:  1) suformuoti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją; 2) optimizuoti 
teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą; 3) numatyti priemones ir apribojimus, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; 4) 
numatyti priemones užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti,  gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai formuoti; 5) nustatyti teritorijų pastatų aukščio 
reglamentus; 6) numatyti pagrindines regioninės politikos formavimo bei įgyvendinimo nuostatas; 7) rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, inžinerinei bei susisiekimo 
infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingi objektai. Parengus Vilkaviškio miesto bendrąjį planą, bus sudarytos sąlygos skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui. 
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3.4.1.19.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.827.500,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-063

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.827.500,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.09.17
Projektas „Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas" yra skirtas programinių sprendimų įsigijimui, kurie leis pagerinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos veiklą 
ir užtikrins veiklos kokybę. Projekto idėją paskatino esamos problemos, kurias reikia spręsti: 1. naujų finansų apskaitos ir atskaitomybės standartų įdiegimo poreikis; 2. strateginio valdymo sistemos nebuvimas; 3. 
bendros dokumentų duomenų bazės poreikis. Siekiant išspręsti šias problemas, suformuotas projekto tikslas – pagerinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.  Projekto 
tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. įdiegti vieningą apskaitos ir valdymo sistemą; 2. sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą; 3. Sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų 
apskaitos ir projektų valdymo sistemą. Numatomas įgyvendinti projektas yra pakankamai inovatyvus – programiniai sprendiniai bus pritaikyti konkretiems Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos poreikiams. Šių 
sprendinių kūrėjai privalės išnagrinėti esamą savivaldybės situaciją ir pagal tai parinkti geriausią variantą. Programiniai sprendiniai bus sukurti taip, kad bus palikta nuolatinio tobulinimo galimybė – keičiantis 
įstatymams, savivaldybės valdymo struktūrai ar, paprasčiausiai pagal savivaldybės darbuotojų poreikius ir pastabas, bus galima įterpti naujus modulius arba atnaujinti senus. Pagrindinė projekto pridėtinė vertė – 
nuolatinis tobulinimas ir lankstus reagavimas į besikeičiančią situaciją.   Tiesioginę tikslinę grupę sudaro Kazlų Rūdos sav. administracijos tarnautojai ir darbuotojai. Įdiegti sprendimai palengvins šios grupės darbą, leis 
taupyti laiką, didins jų kvalifikaciją.
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3.4.1.20.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Kybartų ir Virbalio miestų bendrųjų planų parengimas 

Kybartų miesto bendrojo plano parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.07

Lėšos pagal sutartį, Lt: 425.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-42-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 425.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Šiuo metu Kybartų miesto teritorijoje nėra aiškiai suformuotos gyvenamosios vietovės ir infrastruktūra, nesuformuoti žemės sklypai, nenustatytos teritorijos gyvenamųjų ir socialinės – ekonominės veiklos vietovių 
infrastruktūrai, skirtingų rūšių žemės naudmenų plėtrai. Bendrojo plano nebuvimas kelia grėsmę neefektyviam ir netikslingam teritorijos bei lėšų panaudojimui, neskatina investicijų bei teritorijos vystymo, padidina 
žalos aplinkai padarymo galimybę, nekuria bendros miesto vizijos, ir plėtros krypčių.  Neturint Kybartų miesto bendrojo plano nėra galimybių pritraukti investicijų, skatinti miesto socialinio – ekonominio  vystymosi. 
Projekto „Kybartų miesto bendrojo plano parengimas" tikslas – užtikrinti  sistemingą Kybartų miesto teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šios teritorijos 
plėtros ilgalaikius poreikius. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bus rengiamas Kybartų miesto teritorijos bendrasis planas.    Parengtas planas padės užtikrinti darnų Kybartų miesto teritorijos vystymąsi siekiant 
racionaliau paskirstyti teritorijos, lėšų ir kitus išteklius, kad jie atitiktų strateginius prioritetus ir piliečių poreikius, bei juos efektyviai panaudoti. Parengus Kybartų miesto bendrąjį planą, bus sudarytos sąlygos skatinti 
investicijas socialiniam-ekonominiam vystymui. Projekto įgyvendinimas padės pasiekti regiono ir vietos lygmens strateginių tikslų, sukuriant harmoningą aplinką. Bendrojo plano parengimas ir įgyvendinimas užtikrins 
subalansuotą išteklių naudojimą, bus modernizuota infrastruktūra. Naujų verslo vystymo galimybių sukūrimas, spartesnės, profesionalesnės,  racionalesnės veiklos valdymo bei administravimo struktūros sukūrimas, 
prisidės formuojant patrauklų miesto įvaizdį, skatins investicijas į darniąją plėtrą ir bus patenkinti gyventojų lūkesčiai. 

Virbalio miesto bendrojo plano parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.07

Lėšos pagal sutartį, Lt: 309.468,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-42-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 309.468,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Šiuo metu Virbalio miesto teritorijoje nėra aiškiai suformuotos gyvenamosios vietovės ir infrastruktūra, nesuformuoti žemės sklypai, nenustatytos teritorijos gyvenamųjų ir socialinės – ekonominės veiklos vietovių 
infrastruktūrai, skirtingų rūšių žemės naudmenų plėtrai. Bendrojo plano nebuvimas kelia grėsmę neefektyviam ir netikslingam teritorijos bei lėšų panaudojimui, neskatina investicijų bei teritorijos vystymo, padidina 
žalos aplinkai padarymo galimybę, nekuria bendros miesto vizijos, ir plėtros krypčių.  Neturint Virbalio miesto bendrojo plano nėra galimybių pritraukti investicijų, skatinti miesto socialinio – ekonominio  vystymosi. 
Projekto Virbalio miesto bendrojo plano parengimas" tikslas – užtikrinti  sistemingą Virbalio miesto teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šios teritorijos 
plėtros ilgalaikius poreikius. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bus rengiamas Kybartų miesto teritorijos bendrasis planas.    Parengtas planas padės užtikrinti darnų Virbalio miesto teritorijos vystymąsi siekiant 
racionaliau paskirstyti teritorijos, lėšų ir kitus išteklius, kad jie atitiktų strateginius prioritetus ir piliečių poreikius, bei juos efektyviai panaudoti. Parengus Virbalio miesto bendrąjį planą, bus sudarytos sąlygos skatinti 
investicijas socialiniam-ekonominiam vystymui. Projekto įgyvendinimas padės pasiekti regiono ir vietos lygmens strateginių tikslų, sukuriant harmoningą aplinką. Bendrojo plano parengimas ir įgyvendinimas užtikrins 
subalansuotą išteklių naudojimą, bus modernizuota infrastruktūra. Naujų verslo vystymo galimybių sukūrimas, spartesnės, profesionalesnės,  racionalesnės veiklos valdymo bei administravimo struktūros sukūrimas, 
prisidės formuojant patrauklų miesto įvaizdį, skatins investicijas į darniąją plėtrą ir bus patenkinti gyventojų lūkesčiai. 

Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginio plano parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.07.19

Lėšos pagal sutartį, Lt: 85.001,67

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-42-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 85.001,67 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projektu siekiama parengti naują Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginį planą. Planavimo dokumentą būtina parengti, nes 2010 metai buvo paskutiniai Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2010 
metų strateginio plano galiojimo metai ir dauguma suplanuotų priemonių įgyvendintos arba dėl pasikeitusių aplinkybių yra praradę aktualumą. 2011 metais strateginio plėtros plano nebuvimas gali lemti, kad 
Marijampolės savivaldybė negalės racionaliai paskirstyti turimų finansinių išteklių, plėtros veiksmai bus vykdomi neefektyviai. Dėl šių priežaščių reikalinga inicijuoti ilgos trukmės iki 2017 metų savivaldybės plėtros 
plano rengimą bei planuoti tolesnes investicijas. Projekto metu bus parengtas Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginis planas. Rengiant Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginį 
planą bus atlikta gyventojų apklausa, situacijos analizė, atnaujinta savivaldybės vizija, strateginio plėtros plano tikslai, uždaviniai, priemonės ir parengta strateginio plėtros plano įgyvendinimo procesą nusakančių 
rodiklių sistema bei parengtos strateginio plėtros plano stebėsenos tvarkos. Projekto įgyvendinimo metu Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvaus strateginio plėtros plano rengimo procese bei 
didins administracinius gebėjimus.  Rengiant strateginį plėtros planą ypač svarbus bus vietos bendruomenės atstovų vaidmuo. Jų dalyvavimas užtikrins, kad bus priimti ne tik darnaus vystymosi prasme reikalingi, bet ir 
gyventojų poreikius atitinkantys sprendimai. 
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3.4.1.4.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Parengti vidutinės trukmės Marijampolės savivaldybės veiklos strateginį planą (trimetį)

Marijampolės savivaldybės strateginio veiklos plano atnaujinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 97.665,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-41-004

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 97.665,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.10.19
Šiuo metu Marijampolės savivaldybės planavimo sistemą sudaro Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2010 metų strateginis planas bei Marijampolės savivaldybės bendrasis planas. Šie dokumentai labiau nusako 
savivaldybės kaip teritorijos ilgalaikės plėtros gaires, tikslus ir įgyvendinimo priemones. Norint suformuoti visa apimančią savivaldybės planavimo sistemą, būtina parenti Marijampolės savivaldybės strateginį veiklos 
planą, kuris numatytų savivaldybės kaip organizacijos veiklos tikslus ir priemones, vykdant įstatymais numatytas funkcijas ir įgyvendinant strateginį plėtros planą. Dėl minėto plano nebuvimo, Marijampolės 
savivaldybėje nėra taikomi programinio biudžeto principai, nes biudžetas buvo rengiamas ne numatant lėšas atskiroms programoms finansuoti, bet paskirstant lėšas pagal išlaidų kategorijas. Toks biudžeto formavimo 
principas jau neatitinka šiandieninių poreikių ir neleidžia tikslingai ir racionaliai paskirstyti turimų finansinių išteklių bei stebėti jų panaudojimą. Projekto įgyvendinimas leis užtikrinti kryptingą Marijampolės 
savivaldybės, kaip institucijos, darbą, susieti į vieną visumą visus planavimo, programavimo ir biudžeto dokumentus, įgalins racionaliau ir efektyviau priimti sprendimus, patobulins savivaldybės kaupiamą ir valdomą 
informaciją, užtikrins didesnį veiklos skaidrumą ir viešumą, sustiprins organizacinę kultūrą. Parengus  savivaldybės strateginį veiklos planą, Marijampolės savivaldybės biudžetas bus formuojamas ne skirstant lėšas 
asignavimų valdytojams, bet siekiant įgyvendinti savivaldybės trumpos trukmės tikslus, lėšos bus skirstomos atskiroms programoms įgyvendinti.

Kazlų Rūdos savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.04.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 189.588,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-41-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 189.588,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto tikslas – Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės detaliuosius ir specialiuosius planus, siekiant užtikrinti sistemingą savivaldybės teritorijos darnų vystimąsi, racionalų gamtos ir finansinių išteklių panaudojimą. 
Įgyvendinus projektą „Kazlų Rūdos savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas" bus parengti Savivaldybės teritorijoje esančių prioritetinių rekreacinių zonų, dviračių takų bei urbanizuotų teritorijų detalieji ir 
specialieji planai, tokiu būdu bus sudarytos palankios sąlygos investicijų į turizmą pritraukimui bei teritorijos darnaus vystimosi užtikrinimui.  Projekto metu bus parengti specialieji planai keturioms dviračių takų 
atkarpoms, kurios sujungia funkciniais ryšiais susijusias gyvenvietes bei teritorijas. Parengti planai ateityje sudarytų sąlygas pagerinti nutolusių gyvenviečių susisiekimą su Savivaldybės centru; pagerintų vietos 
gyventojų traukos objektų pasiekimą (darbo vietos, mokymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, sodų bendrijos). Taip pat bus parengti dviejų kaimo vietovių parkų specialieji planai, kurie sudarys palankias sąlygas 
investicijų pritraukimui į kaimiškųjų vietovių turizmo vystymą. Numatyta parengti Kazlų Rūdos miesto parko detalųjį planą, kurį parengus atsiras galimybė panaudoti laisvą teritoriją rekreacinėms reikmėms ir turizmo 
plėtrai. Taip pat projekte numatoma parengti Kazlų Rūdos miesto rytinėje dalyje esančio perspektyvinio gyvenamojo kvartalo detalųjį planą, kurio parengimas leis plėtoti miesto ribas ir urbanizuoti teritoriją 
mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalu.

Kazlų Rūdos savivaldybės kapinių bei gyvenamųjų teritorijų detaliųjų planų parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.12.22

Lėšos pagal sutartį, Lt: 204.088,40

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-42-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 204.088,40 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto tikslas – Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės detaliuosius planus, siekiant užtikrinti sistemingą savivaldybės teritorijos darnų vystimąsi, racionalų gamtos ir finansinių išteklių panaudojimą. Įgyvendinus projektą 
„Kazlų Rūdos savivaldybės kapinių bbei gyvenamųjų teritorijų detaliųjų planų parengimas" bus parengti miesto gyvenamosios teritorijos, esančios Maironio, M.Valančiaus, J.Basanavičiaus, Vytauto, S.Daukanto, 
Atgimimo, K.Donelaičio, Ateities, Žemaitės bei V.Borisevičiaus gatvių kvartaluose ir kapinių, esančių Jankų, Antanavo, Plutiškių ir Kazlų Rūdos seniūnijose detalieji planai, sudarant palankias sąlygas teritorijos darnaus 
vystimosi užtikrinimui. Projekto metu bus parengti detalieji planai 10 gatvių kvartalams, kurie jungia funkciniais ryšiais susijusias teritorijas. Parengti planai ateityje sudarys sąlygas Kazlų Rūdos miesto urbamistinės 
sistemos formavimui ir vystymui, socialinės ir gyvenamosios aplinkos gerinimui, išvengiant darnios plėtros nesuderinamumo. Taip pat bus parengti kapinių, esančių keturiose seniūnijose detalieji planai, kurie padės 
spręsti Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros ir socialinės rūpybos klausimus.
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3.4.1.7.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plano rengimas

Kazlų Rūdos savivaldybės strateginių planų rengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.06.02

Lėšos pagal sutartį, Lt: 182.665,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-42-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 182.665,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Siekiant didinti savivaldybės sanglaudą ir užtikrinti tolygią plėtrą, būtinos investicijos į strateginius dokumentus, kurie sudarytų sąlygas savivaldybės tolygiai plėtrai. Pagrindinė problema su kuria susiduria savivaldybė – 
2012 m. yra paskutiniai Kazlų Rūdos savivaldybės 2004-2012 metų strateginio plėtros plano galiojimo metai, todėl dauguma suplanuotų veiksmų jau bus įgyvendinti arba dėl pasikeitusių aplinkybių bus praradę 
aktualumą. Todėl būtina peržiūrėti savivaldybės plėtros prioritetus, tikslus ir uždavinius, daug dėmesio skiriant plano įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų siekinių formulavimui bei stebėsenos procedūroms.  
Įgyvendinant projektą bus parengti Kazlų Rūdos savivaldybės strateginis plėtros planas ir strateginis veiklos planas. Projekto tikslinės grupės - savivaldybės politikai ir savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi 
už strateginiuose dokumentuose įtvirtintų nuostatų realizavimą bei Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kuriems įgyvendinus projektą pagerėtų veiklos ir gyvenimo Kazlų Rūdos 
savivaldybėje sąlygos. Projekto metu parengti strateginio planavimo dokumentai bus paremti išsamios aplinkos ir situacijos analizės rezultatais, juose nustatyti prioritetiniai savivaldybės plėtros ir Savivaldybės veiklos 
tikslai ir uždaviniai bus orientuoti į kryptingą ir darnią savivaldybės plėtrą, jos suderinamumą su Marijampolės regiono ir visos šalies vystymusi. Tuo būdu projektas prisidės prie teritorinės socialinės sanglaudos 
didinimo.

Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano koregavimas ir detaliųjų bei specialiųjų planų rengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.09.22

Lėšos pagal sutartį, Lt: 201.597,05

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-42-006

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 201.597,05 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Kalvarijos savivaldybėje yra teritorijų, kurioms dar nėra parengti detalieji planai. Nesant konkrečių planavimo dokumentų nėra sudaromos sąlygos kryptingai tvarkyti teritorijas, laikytis aplinkosauginių principų, sunkėja 
investicijų pritraukimas, neskatinama teritorijų plėtra. Projekto "Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano koregavimas ir detaliųjų bei specialiųjų planų rengimas" metu bus formuojami detalieji ir specialieji planai, kurie 
yra reikalingi sistemingo teritorijų planavimo užtikrinimui ir konkrečių teritorijų vystymuisi. Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimui reikia nemažų investicijų, kurios šiuo metu Kalvarijos savivaldybės administracijai yra 
per didelės, todėl būtina investuoti Europos Sąjungos lėšas, be kurių planų parengimas būtų neįmanomas. Įgyvendinus projektą bus pakoreguotas Kalvarijos savivaldybės bendrasis planas, parengti trys paviršinių 
vandens telkinių specialieji planai. Taip pat J. Basanavičiaus ir Kęstučio gatvių detaliojo plano parengimas ir žemės sklypų kapinėms detaliųjų planų parengimas.  

Kalvarijos savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.08

Lėšos pagal sutartį, Lt: 174.994,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-41-007

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 174.994,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.05.16
Kalvarijos savivaldybėje yra teritorijų, kurioms dar nėra parengti detalieji planai. Bendrajame saivaldybės teritorijų plane yra nurodyti specialieji planai, kuriuos reikia parengti, kad būtų galima gyvendinti bendrojo 
plano sprendinius. Nesant konkrečių planavimo dokumentų nėra sudaromos sąlygos kryptingai tvarkyti teritorijas, laikytis aplinkosauginių principų, sunkėja investicijų pritraukimas, neskatinama teritorijų plėtra. 
Projekto "Kalvarijos savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas" metu bus formuojami detalieji ir specialieji planai, kurie yra reikalingi sistemingo teritorijų planavimo užtikrinimui ir konkrečių teritorijų 
vystymuisi. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos investicijoms, komercinei, ūkinei veiklai plėtoti. Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimui reikia nemažų investicijų, kurios šiuo metu savivaldybės administracijai 
yra per didelės, todėl būtina investuoti Europos Sąjungos lėšas, be kurių planų parengimas būtų neįmanomas. Įgyvendinus projektą bus parengtas savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas, kuris leis užtikrinti tolygią 
šilumos ūkio plėtrą ir modernizaciją. Taip pat bus parengtas detalusis planas individualiųjų gyvenamųjų namų kvartalui (prie turgavietės laisvame valstybinės žemės plote, teritorija 15 ha) ir žemės sklypams Gėlių g., 
Sodų g., S.Dariaus ir S.Girėno g. (pagal Marijampolės žemėtvarkos skyriaus prašymą) bei penki detalieji planai prie administracinių ir kitų savivaldybės gyventojams svarbių pastatų, leisiantys sistemingai plėtoti ūkinę, 
komercinę veiklą, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenamųjų, verlso ir visuomeninių teritorijų plėtrai, atsižvelgiant į ilgalaikius Kalvarijos savivaldybės poreikius.
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3.4.1.9.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.1. Sudaryti prielaidas sparčiau priimti administracinius sprendimus ir tobulinti viešojo sektoriaus veiklos valdymą bei administravimo struktūrą.

Savivaldybės ilgalaikiai, trumpalaikiai planai

Kalvarijos savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano atnaujinimas ir strateginio veiklos plano parengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 161.579,90

Aprašymas:

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-02-R-41-003

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 161.579,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.02.07
Projekto tikslas - prisidėti prie Kalvarijos savivaldybės veiklos valdymo tobulinimo, gerinant regioninės plėtros planavimą. Projektas prisidėtų, prie šiuo metu savivaldybėje egzistuojančių problemų sprendimo: nėra 
einamuoju laikotarpiu veiklą reglamentuojančio dokumento (veiklos plano, susieto su programiniu biudžetu) nėra tinkamų veiklos matavimo ir vertinimo rodiklių, neretai dubliuojamas duomenų rinkimo darbas. 
Savivaldybės specialistams trūksta įgūdžių ir žinių strateginio planavimo srityje, vyksta neefektyvus padalinių veiklos koordinavimas. Strateginis plėtros planas iki 2010 m. neišsamus ir jau pasenęs, todėl būtina jį 
atnaujinti  parengiant naują 2011-2017 m. strateginį plėtros planą tam, kad būtų užtikrintas efektyvus numatytų priemonių įgyvendinimas.  Problemų sprendimo būdai: parengti skaidrūs ir aiškūs planai, juose nustatyti 
planų lygmenys (trumpalaikis, ilgalaikis) ir jų tarpusavio ryšiai. Parengtas veiklos planas bus glaudžiai susietas su biudžetu (remiantis programinio biudžeto sudarymo modeliu), parengti veiklos matavimo rodikliai, 
nustatyti terminai jiems pasiekti, sukurtos planų rengimo ir stebėsenos metodikos, nustatytos visų skyrių atsakomybės. Planai bus rengiami skatinant aktyvų savivaldybės darbuotojų įsitraukimą į jų rengimo ir 
atnaujinimo procesą. Parengtas trumpalaikis veiklos planas ir atnaujintas ilgalaikis plėtros planas, žymiai padidins savivaldybės lėšų panaudojimo ir darbo organizavimo efektyvumą.

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.24

Lėšos pagal sutartį, Lt: 3.403.613,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-05-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 3.403.613,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.10.21
Šakių rajonas–vienas ekologiškai švariausių Lietuvoje, patrauklus gamtos objektais, piliakalniais, senųjų dvarų ir kaimo turizmo sodybomis. Tačiau iki šiol turizmui Šakių rajone didelę neigiamą įtaką daro sezoniškumas ir 
aktyvaus poilsio galimybių trūkumas. Projekto tikslas – plėtoti viešąją aktyvaus poilsio infrastruktūrą, įrengiant turizmo traukos objektą – Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro baseiną, kuriame bus įrengtas 
12,5mx25m plaukimo baseinas, sūkurinė vonia, vaikų baseinas, dvi pirtys ir kt. Šiame komplekse būtų įsteigtas Šešupės euroregiono turizmo informacijos padalinys. Šiuo metu Šakių mieste nėra baseino, todėl 
įgyvendinus projektą bus skatinamas aktyvus poilsis, vietos jaunimo bei bendruomenės sveika gyvensena, fizinis aktyvumas, mažinima sezoniškumo įtaka turizmui. Centro teikiamomis paslaugomis galės naudotis visi 
vietos gyventojai ir atvykstantys turistai. Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra paskatins susijusių turizmo paslaugų vystymą Šakių rajone. Remiantis Nacionaline turizmo plėtros 2007-2013 m. programa Šakių rajono 
savivaldybės teritorija patenka į Nemuno, Kuršių marių, pajūrio turistinį maršrutą. Šio maršruto turizmo infrastruktūros plėtros prioritetas teikiamas objektams ir vietovėms, turintiems dideles plėtros galimybes, – 
kultūriniam, aktyvaus poilsio, sveikatingumo (kurortiniam) ir ekologiniam (pažintiniam) turizmui. Be to, pagal Nacionalinių autoturizmo trasų specialųjį planą Šakių rajono teritoriją kerta viena iš nacionalinių 
autoturizmo trasų – Sūduvos keliai. Rengiamas projektas atitinka Marijampolės regiono plėtros plano 2006-2013 m. 3.4.2.20. priemonę – pastatyti ir įrengti Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre baseiną, ir Šakių 
rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2008-2010 metams 1.6.3.3. priemonę – įrengti sporto ir sveikatingumo centre plaukimo baseiną.
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3.4.3.20.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.3. Visuomenės poreikiams pritaikyti esamus parkus ir kitas perspektyvias žaliąsias zonas.

Sutvarkyti Kazlų Rūdos miesto parkus

"Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros sutvarkymas (II etapas)" Projektas

Sutartis pasirašyta: 2012.07.13

Lėšos pagal sutartį, Lt: 295.482,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-05-R-41-008

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 295.482,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projekto „Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros sutvarkymas" tikslas – skatinti turizmą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybėje.  Kazlų Rūdoje vykstantys renginiai sutraukia ne tik 
miesto, savivaldybės gyventojus, bet ir žiūrovus iš aplinkinių miestų (pvz. Kauno) bei rajonų, o taip pat ir savivaldybės svečius iš užsienio (Lenkijos, Vokietijos, Kaliningrado srities). Miesto parkas yra ta vieta, kur 
renginiai šiltuoju metų laiku vyksta dažniausiai. Tolesnis infrastruktūros sutvarkymas leistų organizuoti žymiai kokybiškesnius renginius, kurie pritrauktų daugiau vietinų bei užsienio turistų. Kazlų Rūdos miesto parke 
startuoja daugelis sportinių varžybų: tradicinis MTB (dviračių) krosas Kazlų Rūdos mero taurei laimėti, respublikinis bėgimas „per vokiškus kalniukus", orientavimosi sporto varžybos, „Snaigės" žygis ir kt. Taip pat parke 
yra sąlygos važinėtis dviračiais, bėgioti, vaikščioti. Tai skatina gyventojus aktyviai praleisti savo laisvalaikį.   Kazlų Rūdos miesto parkas – pagrindinė renginių organizavimo vieta. Čia vyksta kasmetinė Miesto dienos 
šventė, Orkestrų šventė, Joninių gegužinė bei kitos šventės, koncertai. Kultūros centro duomenimis per metus renginiuose apsilanko apie 1200-1300 žiūrovų. Be to, miesto parke dažnai laisvalaikį leidžia Kazlų Rūdos 
miesto bei savivaldybės gyventojai, svečiai. Tačiau dėl pilnai nesutvarkytos parko infrastruktūros labai nukenčia renginių kokybė. Parke šiuo metu nėra tualeto, būtina įrengti estrados priestatą, lauko buitinį 
vandentiekį, lauko buitinę nuotekynę, trinkelėmis iškloti svarbiausius takus. Toliau tvarkoma infrastruktūra sudarys geresnes sąlygas aktyviai poilsiauti tiek vietiniams gyventojams, tiek ir turistams.

"Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros sutvarkymas" Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.05.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 455.162,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-05-R-41-002

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 455.162,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.01.06
Projekto „Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros sutvarkymas" tikslas – skatinti turizmą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybėje.  Kazlų Rūdos miesto parkas – pagrindinė renginių 
organizavimo vieta. Kazlų Rūdos miesto parkas įsikūręs pietinėje miesto dalyje. Parką įrėmina S. Daukanto (krašto kelio Nr. 183 tęsinys), Jaunio ir Strazdelio gatvės. Parko teritorijos plotas siekia 15,20 ha. 1986 m. šis 
parkas paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu. Parke yra įrengta vasaros estrada, išasfaltuota aikštelė priešais ją. Čia vyksta kasmetinė Miesto dienos šventė, Orkestrų šventė, Joninių gegužinė bei kitos šventės, 
koncertai. Kultūros centro duomenimis, per metus renginiuose apsilanko apie 1200-1300 žiūrovų. Be to, miesto parke dažnai laisvalaikį leidžia Kazlų Rūdos miesto bei savivaldybės gyventojai, svečiai.  Miesto parkas yra 
strategiškai patogioje vietoje, todėl turėtų reprezentuoti ir puošti miestą, tačiau šiuo metu yra apleistas. Miesto parkas naudojamas pėsčiųjų ir dviratininkų traukos objektams pasiekti, taip pat gyventojų ir miesto 
svečių laisvalaikio praleidimui ir pramogavimui, tačiau šiuo metu parko būklė netenkina lankytojų poreikių.  Nuo parko įrengimo iki šiol nėra pilnai sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra (parke apšvietimas yra tik prie 
scenos, jis nepakankamas, toliau nuo jos yra visiškai tamsu, todėl tamsiu paros metu neužtikrinamas žiūrovų bei dalyvių saugumas). Nesuformuota takų sistema, trūksta atvirų erdvių su veja. Šiuo metu parke įrengta 
dengta vasaros estrada, keletas menkos būklės suoliukų ir lauko tualetas. Viduryje aikštės išlikusi sena įbetonuota klomba. Parko takų žvyro dangos būklė taip pat yra prasta. Lietingu sezono metu takai ištęžta, danga 
tampa klampi, duobėse kaupiasi vanduo, todėl pėstieji rinkdamisi sausesnį kelią išmindžioja veją. Atsižvelgiant į esamą situaciją, būtinos investicijos į miesto parko infrastruktūros sutvarkymą.
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3.4.3.9.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.3. Visuomenės poreikiams pritaikyti esamus parkus ir kitas perspektyvias žaliąsias zonas.

Išvalyti per miestą tekančių upelių vagas, sutvarkyti pakrantes

Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.12.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 630.716,36

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-007

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 630.716,36 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.05.04
Projektas "Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymas" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) Marijampolės miesto centrinėje dalyje, pavasario potvynių metu išsiliejęs Jevonio upelis plauna bei ardo krantus, 
griauna hidrotechninius statinius (pralaidas, tiltelius, statinius, skirtus kaupti, transportuoti vandens išteklius, naudoti ir apsaugoti aplinką nuo žalingo vandens poveikio), kelia grėsmę inžinerinių statinių (susisiekimo 
komunikacijų - kelių, gatvių, inžinerinių tinklų) stabilumui; 2) Šiuo metu Jevonio upelis labai apleistas, stipriai uždumblėjęs ir užterštas biogeninėmis medžiagomis, nuotekomis bei naftos produktais, pakrantės mažai 
prižiūrimos, o vietomis - visai netvarkomos; 3) upelio vandens kokybė yra bloga, neatitinka aplinkosaugos bei higienos reikalavimų, o kai kuriuose ruožuose, upelis funkcionuoja kaip atviras kanalizacijos griovys. 
Pagrindinis projekto "Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymas" tikslas – pagerinti Marijampolės miesto vandens telkinio (Jevonio upelio) ekologinę būklę bei kraštovaizdį, suformuojant Jevonio upelio apsauginę 
zoną. Įgyvendinant projektą, valant ir tvarkant Jevonio upelį bei jo pakrantes, būtina sunaikinti nelegalius kanalizacijos išleistuvus, lietaus vandens kolektorius, kurie gali upelį užteršti naftos produktais, tikslinga  įrengti 
naftos ir dumblo gaudykles. Nei miesto ribose, nei prieš jį upelis neturi būti teršiamas. Išvalius Jevonio upelį, bus pašalinti praeities taršos naftos produktais bei nuotekomis padariniai, padidintas upelio vandens gylis, 
tūris ir upelio buferinė talpa. Bus pašalinti teršalai iš upelio dugno ir sudarytos palankesnės sąlygos bioįvairovei vystytis. Pagerės į Šešupę Jevonio upeliu atitekančio vandens kokybė. 

Šešupės upės valymas Marijampolės savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.03.07

Lėšos pagal sutartį, Lt: 448.916,40

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-011

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 448.916,40 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projektas „Šešupės upės valymas Marijampolės savivaldybėje" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) Šiuo metu Šešupės upės (Marijampolės II tvenkinio ant Šešupės upės) ekologinė būklė labai prasta: pakrantės 
užžėlę vandens augmenija (helofitais), litoralės akvatorija užžėlusi makrofitų sąžalynais. Upė stipriai uždumblėjusi ir užteršta biogeninėmis medžiagomis, nuotekomis, pakrantės mažai prižiūrimos, o vietomis - visai 
netvarkomos. 2) Šešupės upės vandens kokybė yra bloga, neatitinka aplinkosaugos bei higienos reikalavimų. Nuo Šešupės upės būklės priklauso Nemuno upės baseino ir Baltijos jūros būklė.  Aukščiau minėtos 
priežastys neigiamai įtakoja Šešupės upės rekreacinio potencialo vystymąsi, kenkia natūralių ekosistemų egzistavimui. Minėtų problemų priežastis yra ta, kad upė teka per stipriai urbanizuotą plotą – Marijampolės 
miesto teritoriją, jo tarša iš aplinkos yra labai didelė, todėl būtų tikslinga pagerinti upės ekologinę būklę.  Projekto tikslas - gerinti Marijampolės miesto vandens telkinio (Šešupės upės) ekologinę būklę bei 
kraštovaizdžio apsaugą. Siekiant projekto tikslo, numatomi įgyvendinti šie uždaviniai: 1) Šešupės upės valymas pašalinant iš telkinio dumblą (sapropelį), turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) daug biogeninių 
medžiagų; 2) Biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų, šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus, lūgnes ir kt.).  3) Taip pat vandens telkinio pakrančių 
(apsauginių juostų ir zonų) gamtosauginis tvarkymas bei natūralių ekosistemų tvarkymas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti: dumblo kasimą žemsiurbe, ekskavatoriais, krantų suformavimą, tvenkinio 
pakrantės tvarkymą, šalinant menkaverčius krūmus (valomas vandens telkinio plotas ~ 3,5 ha; tvarkomų pakrančių plotas ~ 2,2 ha; krūmų šalinimas ~ 1,6 ha; krantų tvirtinimas geotekstile ir akmenimis). 

Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.09.11

Lėšos pagal sutartį, Lt: 16.335.087,04

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-01-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 15.010.620,53 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.324.466,512012.09.06
Šiandieninis J. Basanavičiaus aikštės užstatymas (didieji tūriai, neatitinkantys miesto mastelio) susiformavo sunaikinus istorinę miesto centrinės dalies raidą. J. Basanavičiaus aikštės teritorija yra išgrįsta betoninėmis 
armuotomis plokštėmis, yra gana nemažas reljefo nuolydis. Po aikšte esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai susidėvėję, juos būtina renovuoti. Būtina išspręsti automobilių parkavimo problemą, ypač renginių metu. 
J.Basanavičiaus aikštė yra traukos centras, pagrindinė įvairių švenčių rengimo bei gyventojų ir miesto svečių susibūrimo vieta. Siekiant padidinti Marijampolės miesto investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, 
būtina kompleksiškai gerinti gyvenimo aplinką ir kokybę, pagrindinį dėmesį skiriant viešosios infrastruktūros ypač bendruomenės traukos centro J. Basanavičiaus aikštės modernizavimui.  Planuojama įgyvendinti šias 
veiklas: : pakeisti aikštės ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti aikštės apšvietimo sistemą, rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklus, rekonstruoti lietaus kanalizacijos linijas, įrengti viešąjį tualetą, 
pastatyti dviejų aukštų automobilių stovėjimo aikštelę, rekonstruoti Vilkaviškio ir J.Dailidės gatvių atkarpas, įrengiant praėjimą tarp poezijos ir Rygiškių Jono parkų po Vilkaviškio gatve, rekonstruoti su J. Basanavičiaus 
aikštės viešosiomis erdvėmis besiribojančių pastatų laiptus ir su J. Basanavičiaus erdve besiribojančių viešosios paskirties pastatų fasadus. Projekto tikslinės grupės: Marijampolės savivaldybės gyventojai bei svečiai. 
Projekto įgyvendinimas prisidės prie miesto patrauklumo investuotojams padidėjimo, geresnių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo, gyvenimo kokybės gyventojams ir svečiams pagerinimo, patrauklios ir 
saugios viešosios erdvės sukūrimo miesto centre.     
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3.4.4.2.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.4. Sutvarkyti kompleksiškai Marijampolės miesto senamiesčio ir centro zonų viešąsias erdves, siekiant didinti miesto patrauklumą regiono gyventojams bei į regioną 
atvykusiems svečiams.

Kompleksiškai sutvarkyti miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g., ir Gedimino g. atkarpomis 
apribotos zonos) viešąsias erdves, didinant šios teritorijos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą

Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.05.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 22.307.225,18

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-01-R-41-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 20.498.531,25 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.808.693,93
Miesto centrinės dalies teritorija labai svarbi Marijampolės miesto įvaizdžio formavimui, miesto gyventojams bei svečiams. Šiuo metu esamos dangos, mažosios architektūros elementai, apšvietimas bei parkavimas 
netenkina gyventojų ir jų socialinių poreikių. Stichiškai vykdomi fragmentiniai šios dalies dangos atstatymo darbai. Miestas tampa eklektiška ir be veido erdve, todėl šis projektas padidintų Marijampolės miesto 
investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Projekto metu numatoma senamiesčio senąsias erdves humanizuoti, sukurti reprezentatyvų miestą jo svečiams ir puoselėti istorinę miesto kultūrą, atsižvelgiant į jo 
raidą bei istorijos sukurtas vertybes, kiek įmanoma atkurti istoriškai susiformavusių gatvelių tinklą, mažinti transporto srautą, prioritetą skirti pėstiesiems. Miesto centre bus sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė. 
Projekto metu numatoma įgyvendinti šias veiklas: rekonstruoti miesto centro zoną ribojančių gatvių atkarpas, šaligatvius, skverų dangas,  renovuoti gatvėse veikiančius vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, 
rekonstruoti lietaus kanalizacijos tinklus, apšvietimo sistemą, naujai suformuoti želdynus, nutiesti dviračių takus, sutvarkyti esamus skverus, suteikiant jiems tikslinę funkciją, išplėsti viešąsias erdves Kęstučio ir 
Gedimino gatvėse, atnaujinti visuomeninės paskirties pastatų fasadus. Projekto tikslinės grupės - Marijampolės savivaldybės gyventojai bei svečiai.

Kompleksinis Vytauto, Sodo, P. Armino ir P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešųjų erdvių sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 14.678.149,75

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-01-R-42-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 13.488.029,50 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.190.120,25
Marijampolės miesto dalis: Vytauto parkas ir šalia esančios viešosios erdves, yra svarbi miesto įvaizdžio formavimui, gyvenamosios aplinkos ir rekreaciniais aspektais. Šios teritorijos nesutvarkytos ir nepritaikytos 
gyventojų bei verslo reikmėms. Čia jau susiformavę funkciniai ryšiai bei užstatymas, pradėtas tvarkyti Vytauto Didžiojo parkas, fragmentais formuojamos dangos, tačiau nyki pilka šios teritorijos statinių vizualinė 
išraiška, gatvių ir šaligatvių dangoms būtinas remontas, gatvių apšvietimo atramos ir šviestuvai morališkai pasenę - neekonomiški, stichiškai išlikę menkaverčiai želdiniai. Tai nėra patrauklu nei miesto gyventojams, nei 
miesto svečiams. Miesto urbanistinis atgaivinimas, infrastruktūros atnaujinimas, gamtos maksimalus išsaugojimas bei papildomas teritorijų želdinimas, rekreacinių zonų sutvarkymas pritaikant kokybiškesnei 
gyvensenai, verslo, paslaugų plėtrai, sumažins skirtumus ir priartins prie kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės. Planuojama įgyvendinti šias veiklas: sutvarkyti Vytauto, P.Armino gatvių atkarpų, P.Kriaučiūno 
gatvės su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešąsias erdves, rekonstruoti Sodo gatvę, rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklus, rekonstruoti lietaus kanalizacijos tinklus, rekonstruoti apšvietimo sistemą, pakeisti 
šaligatvių ir privažiavimų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti viešąjį tualetą, atnaujinti visuomeninės paskirties pastato (Bažnyčios g. 19) fasadą, suformuoti želdynus, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, 
suolelius, vaikų žaidimų aikšteles. Projekto tikslinės grupės - Marijampolės miesto gyventojai ir svečiai.      

Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.06.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 9.707.875,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-01-R-42-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 8.920.750,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 787.125,00
Projekto metu planuojama: kompleksiškai sutvarkyti teritoriją prie Rygiškių Jono gimnazijos, Kauno g. atkarpos iki V. Kudirkos g. viešąsias erdves, įrengti dviračių takus, atnaujinti prie Rygiškių Jono gimnazijos esantį 
stadioną su tribūnomis, pakeisti Šiaulių ir Partizanų gatvių dangas, sutvarkyti lietaus kanalizacijos tinklus, sutvarkyti vandentiekio tinklus, atnaujinti šaligatvių dangas, sutvarkyti apšvietimo linijas, įrengti vaikų žaidimo 
aikšteles, atnaujinti Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso fasadus, sutvarkyti želdynus ir želdinius. 
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3.4.5.1.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.5. Sukurti rekreacinių zonų ir turistų traukos centrus, panaudojant gamtos ir kultūros paveldo objektus.

Kompleksiškai sutvarkyti Poezijos parką ir Šešupės pakrančių zoną centrinėje miesto dalyje, įrengti pėsčiųjų taką tarp Poezijos parko ir 
Rygiškių Jono gimnazijos, sukuriant miesto rekreacinę zoną

Kompleksinis Poezijos parko teritorijos sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 9.871.153,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-01-R-42-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 9.070.789,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 800.364,00
Poezijos parko teritorija labai svarbi Marijampolės miesto įvaizdžio formavimui bei pačių gyventojų poilsiui. Šiuo metu esamos prastos parko dangos, mažosios architektūros elementai, apšvietimas, morališkai pasenę ir 
neekonomiški  šviestuvai. Parko funkciniai ryšiai, funkcinės kultūrinių renginių zonos, apželdinimas neužtikrina pilnaverčio Poezijos parko funkcionavimo. Parkas tampa nesaugus ir nepatogus tiek kultūriniams 
renginiams, tiek žmonių poilsiui. Tai nėra patrauklu nei miesto gyventojams, nei miesto svečiams. Miesto želdynai - svarbus miesto erdvinės struktūros elementas, praturtinantis miesto architektūrinę kompoziciją. 
Suplanuota, vientisa ir prižiūrima želdynų sistema sukuria estetiško miesto įvaizdį, užtikrina ekologinį stabilumą. Rekreacinių zonų sutvarkymas, infrastruktūros atnaujinimas pritaikant kokybiškai gyvensenai, verslo, 
paslaugų plėtrai, mažina skirtumus ir priartina prie kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti apšvietimo sistemą, fontanus, lietaus kanalizacijos ir nuotekų 
bei vandentiekio tinklus, sutvarkyti Jevonio upelio vagą ir hidrotechninius statinius, pakeisti parko esamų takų dangą ir įrengti naujai papildomus takus, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti poilsio ir vaikų žaidimų 
aikšteles, suformuoti želdynus. 

Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. A. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėmsProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.06.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.123.650,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-01-R-42-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 3.789.300,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 334.350,00
Projekto metu bus kompleksiškai sutvarkytos viešosios erdvės Marijampolėje, buvusio karinio miestelio teritorijoje tarp Vytauto (nuo Gen. A. Gustaičio g.), Geležinkelio (iki Gen. A. Gustaičio g.) ir Gen. A. Gustaičio 
gatvių: sutvarkant Vytauto gatvę su šaligatviais, Geležinkelio ir A. Gustaičio gatvių šaligatvius, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, sutvarkant asfaltbetonio dangas įvažiavimams į 
kiemus, sutvarkant apšvietimo sistemą, sutvarkant lietaus nuotekų tinklus, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles, atliekant teritorijos apželdinimą, įrengiant mažosios architektūros elementus, įrengiant informacinį stendą ir 
nuolatinį aiškinamąjį viešinimo stendą.

Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Gamyklų g. 8, Marijampolėje, išvalymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.06.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 529.360,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-06-R-41-003

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 529.360,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Nuo 1996 m.  0,12 ha teritorijoje, esančioje Gamyklų g. 8, Marijampolė, UAB „Šulinys" pradėjo vykdyti netinkamų naudoti naftos produktų surinkimo veiklą. 2001 m. ši įmonė bankrutavo palikusi teritorijoje 
nesutvarkytas atliekas. Todėl projektui yra iškletas  tikslas – sumažinti aplinkos taršą  Marijampolės miesto Gamyklų g. 8 teritorijoje, užterštos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Išvalius teritoriją būtų panaikintas 
taršos šaltinis bei suformuota patraukli, švari bei saugi aplinka gyventojams. Taip pat yra tikslinga išvalyti teritorijoje esantį naftos teršalų valymo stoties vidų. Pastato viduje esančios betoninės grindys ir sienos iki 2 m 
aukščio yra padengtos mazuto, tepalų ir kitų naftos produktų atliekomis. Per stogą ir nesandarias duris lietaus vanduo patenka į vidų ir kartu su teršalais išteka į aplinką: teršia gruntą, paviršinį ir požeminį vandenį.  
Didžiausias  ypatumas yra tas, kad buvusioje UAB „Šulinys" atliekų kaupimo teritorijoje talpyklos, įvairi tara tebėra užpildyta mazutu, tepalu bei užterštu vandeniu.  Kadangi  atliekos saugomos nesandariose talpose, į 
jas patenka atmosferinis vanduo, kuris, susimaišęs su naftos produktais, patenka į aplinką ir teršia gruntą, paviršinį ir požeminį vandenį. Mazutas, užterštas tepalas, talpos ir tara, tepalo filtrai, jų išvežimas ir utilizavimas 
bus atliekamas prisilaikant valymo darbų technologinio projekto. Juo privalės vadovautis   įmonė, laimėjusi savivaldybės skelbiamą konkursą teritorijos valymo darbams atlikti. Teritorijos išvalymo projektą numatoma 
įgyvendinti 2011-2012 m. Valymo darbai bus vykdomi atsižvelgiant į oro sąlygas. 

Marijampolės regiono plėtros plano 2006 - 2013 m. priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaita                                         Puslapis 60 iš 77



3.4.6.14.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.6. Sutvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas bei vandens telkinius.

Klausučių tvenkinio ir Šeimenos upės vagos valymas

Klausučių tvenkinio ir Šeimenos upės vagos valymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.11.05

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.147.857,32

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-015

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.147.857,32 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Remiantis atliktais Klausučių tvenkinio tyrimais, nustatytos problemos:  sekliuose vandens plotuose vystosi augalija, jie yra aklinai ušžėlę, vidutinis vandens gylis siekia 1,6 m., dumblo sluoksnio storis didesnis už 
vandens sluoksnio, atlikus vandens cheminius tyrimus, nustatyta, kad pagal bendro azoto ir bendro fosforo koncentraciją, tvenkinio būklė priskiriama labai blogai, valomas upės vagos ruožas (prieš ir po tvenkinio) 
ušžėlęs ne mažiau kaip 50 proc. Tvenkinyje gausu dumblo, kurio sudėtyje daug biogeninių medžiagų, kurios skatina tvenkinio užaugimą makrofitais ir kita vandens augalija. Siekiant spręsti šias problemas, numatoma iš 
tvenkinio pašalinti 24620 kub. m dumblo, iš 8134 kv. m tvenkinio ir upės ploto pašalinti augmeniją  sutvarkyti krantus, tai leistų pagerinti tvenkinio ekologinę būklę,  pagerinti vandens ekosistemų būklę.  Projekto 
nauda pasiektų Vilkaviškio rajono gyventojus ir lankytojus. Papildomi projekto tikslai: 1) prisidėti prie Lietuvos aplinkosaugos strategijos veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 2) prisidėti prie nacionalinės darnios 
plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 3) prisidėti prie ES aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimo (Bendroji vandens politkos direktyva (2000/60/EEC), Gėlavandenių žuvų direktyva (78/659/EEC), Maudyklų 
direktyva (76/16/EEC)); 4) užtikrinti Klausučių kaimo ir Vilkaviškio rajono gyventojams saugią ir švarią aplinką.
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3.4.6.2.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.6. Sutvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas bei vandens telkinius.

Vandens telkinių būklės gerinimas

Vandens telkinio, esančio Kazlų Rūdos mieste Taikos gatvėje, būklės gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.26

Lėšos pagal sutartį, Lt: 362.700,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-006

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 362.700,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.04.30
Projekto tikslas – pagerinti vandens telkinio (tvenkinio), esančio Kazlų Rūdos mieste Taikos gatvėje, ekologinę būklę.  Tvenkinys susiformavo natūraliu būdu, vandeniui užpildžius lomą, esančią Kazlų Rūdos mieste, 
iškasus gruntą šioje vietoje, bei įrengus PVP pralaidą. Teritorija, kurioje yra vandens telkinys, nepriklauso Natūra 2000 teritorijoms. Vandens telkinys (tvenkinys) yra paveiktas praeities taršos, t. y. į jį buvo išleidžiamos 
nuotekos, teršalai pakliūdavo į vandens telkinį iš netoliese gyvenančių gyventojų valdų (buvo įrengti nelegalūs išleistuvai, kurie jau panaikinti). Kai kurių medžiagų koncentracija vandenyje viršija DLK (deguonies 
koncentraciją mažinančios medžiagos, biogeninės medžiagos).Projektu siekiama išvalyti vandens telkinį, pašalinant dumblą, kuriame yra aplinkai kenksmingų teršalų ir biogeninių medžiagų, pašalinti makrofitus su 
šaknimis, atlikti pakrančių gamtosauginį tvarkymą (apželdinti, pakrantės ruožą sutvirtinti natūraliomis medžiagomis).  Vandens telkinyje (tvenkinyje) tęsiasi  intensyvūs eutrofikacijos procesai, kai kurios vandens telkinio 
įlankėlės uždumblėjusios (dumblo storis siekia per 1,0 m), litoralė apaugusi tankia vandens augalija, pakrantės apšiukšlintos, prie vandens krantai apaugę menkaverčiais lapuočiais medžiais, kurie mesdami lapus į 
telkinį tik dar labiau spartina eutrofikacijos procesus. Valomas vandens telkinio plotas siekia 0,499 ha. Pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092) 
PAV arba atrankos dėl PAV atlikti nereikia. Projekto rezultatais naudosis Kazlų Rūdos gyventojai, kurių poreikis yra sutvarkytą tvenkinį naudoti rekreacijos tikslais. Tvenkinys papuoš Kazlų Rūdos savivaldybę, prisidės 
prie gyvenimo kokybės gerinimo. Vandens telkinių valymui reikia nemažų investicijų, kurios šiuo metu savivaldybės administracijai yra per didelės, todėl būtina investuoti ES lėšas, be kurių pagerinti tvenkinio būklę 
būtų neįmanoma.

Vandens telkinio, esančio Jūrės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.03.23

Lėšos pagal sutartį, Lt: 69.050,70

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-014

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 69.050,70 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Remiantis atliktais Jūrės tvenkinio tyrimais, nustatytos problemos:  tvenkinio priekrantės ir litoralės užžėlimas vandens augmenija (helofitais – nendrėmis, švendrais, viksvomis), litoralės akvatorijos užžėlimas 
monodominantiniais makrofitų (lūgnės, elodėjos, nerties, plunksnalapės ir kt.) sąžalynais. Pagrindinė priežastis yra ta, kad dumble gausu organinių medžiagų, kurios skatina augmenijos užžėlimą.  Siekiant spręsti šias 
problemas, numatoma Jūrės tvenkinio perteklinės vandens augalijos (makrofitų) šalinimas, vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos suformavimas ir priežiūra, makrofitai pjaunami po vandeniu per vegetacijos 
sezoną arba raunami ar iškasami kartu su po jų sąžalynais susikaupusiu dumblu. Numatyta išvalyti 0,20 ha Jūrės tvenkinio ploto, sutvarkyti 219 m krantų, iškasti 948 m3 dumblo, pašalinti krūmus Jūrės tvenkinio 
pakrantėse iš 0,05 ha, pašalinti menkaverčius medžius, sutvarkyti 0,16 ha pakrančių bei apsėti pakrantes žolėmis. Projektas yra būtinas įgyvendinti Kazlų Rūdos savivaldybės lygiu, kadangi spręstų rekreaciniu požiūriu 
gyv. vietovėje svarbių paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės problemas.  Projektas naudingas, nes bus prisidėta prie kraštovaizdžio saugojimo ir regeneravimo, gyvenimo kokybės gerinimo išsaugant gamtines 
aplinkos vertybes, tausojančio regiono gamtos išteklių naudojimo ir turtinimo, geresnės biologinės įvairovės apsaugos, geresnės kraštovaizdžio apsaugos ir racionalaus tvarkymo, patikimos atvirų, paviršinių vandens 
telkinių ir vandens ekosistemų, hidrografinio tinklo apsaugos, įvairovės ir biologinio produktyvumo didinimo, rekreacinio potencialo didinimo. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkytas 1 vandens telkinys ir jo pakrantės 
(valomas vandens telkinio plotas 0,20 ha). Projekto rezultatais galės naudotis visi norintieji nemokamai (Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai ir svečiai). Tai užtikrintų proj. rezultatų prieinamumą ir populiarumą.
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3.4.6.2.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.6. Sutvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas bei vandens telkinius.

Vandens telkinių būklės gerinimas

Vandens telkinių, esančių Kazlų Rūdos savivaldybėje, Plutiškių, Gudelių, kaimuose būklės gerinimo darbaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.04.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 113.263,20

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-013

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 113.263,20 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Remiantis atliktais Gudelių ir Plutiškių tvenkinių tyrimais, nustatytos problemos:  tvenkinių priekrantės ir litoralės užžėlimas vandens augmenija (helofitais – nendrėmis, švendrais, viksvomis), litoralės akvatorijos 
užžėlimas monodominantiniais makrofitų (lūgnės, elodėjos, nerties, plunksnalapės ir kt.) sąžalynais. Pagrindinė priežastis yra ta, kad dumble gausu organinių medžiagų, kurios skatina augmenijos užžėlimą.  Siekiant 
spręsti šias problemas, numatoma Gudelių ir Plutiškių tvenkinių  perteklinės vandens augalijos (makrofitų) šalinimas, vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos suformavimas ir priežiūra. Numatyta išvalyti 0,19 ha 
Plutiškių tvenkinio ploto, sutvarkyti 270 m krantų, iškasti 751 m3 dumblo. Numatyta išvalyti 0,16 ha Gudelių tvenkinio ploto, sutvarkyti 164 m krantų, iškasti 502 m3 dumblo. Projektas yra būtinas įgyvendinti Kazlų 
Rūdos savivaldybės lygiu, kadangi spręstų rekreaciniu požiūriu gyv. vietovėje svarbių paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės problemas.  Projektas naudingas, nes bus prisidėta prie kraštovaizdžio saugojimo ir 
regeneravimo, gyvenimo kokybės gerinimo išsaugant gamtines aplinkos vertybes, tausojančio regiono gamtos išteklių naudojimo ir turtinimo, geresnės biologinės įvairovės apsaugos, geresnės kraštovaizdžio apsaugos 
ir racionalaus tvarkymo, patikimos atvirų, paviršinių vandens telkinių ir vandens ekosistemų, hidrografinio tinklo apsaugos, įvairovės ir biologinio produktyvumo didinimo, rekreacinio potencialo didinimo. Įgyvendinus 
projektą, bus sutvarkyti 2 vandens telkiniai ir jų pakrantės (valomas vandens telkinio plotas 0,31 ha). Projekto rezultatais galės naudotis visi norintieji nemokamai (Kazlų Rūdos rajono gyventojai ir svečiai). Tai užtikrintų 
projekto rezultatų prieinamumą ir populiarumą.

Vandens telkinio, esančio Kazlų kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.03.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 66.058,74

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-012

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 66.058,74 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Remiantis atliktais Kazlų kaimo tvenkinio tyrimais, nustatytos problemos:  tvenkinio priekrantės ir litoralės užžėlimas vandens augmenija (helofitais – nendrėmis, švendrais, viksvomis), litoralės akvatorijos užžėlimas 
monodominantiniais makrofitų (lūgnės, elodėjos, nerties, plunksnalapės ir kt.) sąžalynais. Pagrindinė priežastis yra ta, kad dumble gausu organinių medžiagų, kurios skatina augmenijos užžėlimą.  Siekiant spręsti šias 
problemas, numatoma Kazlų kaimo tvenkinio perteklinės vandens augalijos (makrofitų) šalinimas, vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos suformavimas ir priežiūra. Numatyta išvalyti 0,20 ha Kazlų kaimo 
tvenkinio ploto, sutvarkyti 240 m krantų, iškasti 707 m3 dumblo, pašalinti krūmus Kazlų kaimo tvenkinio pakrantėse iš 0,05 ha, pašalinti menkaverčius medžius, sutvarkyti 0,25 ha pakrančių bei apsėti pakrantes 
žolėmis. Projektas yra būtinas įgyvendinti Kazlų Rūdos savivaldybės lygiu, kadangi spręstų rekreaciniu požiūriu gyv. vietovėje svarbių paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės problemas.  Projektas naudingas, nes 
bus prisidėta prie kraštovaizdžio saugojimo ir regeneravimo, gyvenimo kokybės gerinimo išsaugant gamtines aplinkos vertybes, tausojančio regiono gamtos išteklių naudojimo ir turtinimo, geresnės biologinės įvairovės 
apsaugos, geresnės kraštovaizdžio apsaugos ir racionalaus tvarkymo, patikimos atvirų, paviršinių vandens telkinių ir vandens ekosistemų, hidrografinio tinklo apsaugos, įvairovės ir biologinio produktyvumo didinimo, 
rekreacinio potencialo didinimo. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkytas 1 vandens telkinys ir jo pakrantės (valomas vandens telkinio plotas 0,20 ha). Projekto rezultatais galės naudotis visi norintieji nemokamai (Kazlų 
Rūdos savivaldybės gyventojai ir svečiai). Tai užtikrintų proj. rezultatų prieinamumą ir populiarumą.

Užterštų teritorijų tvarkymas Kazlų Rūdos savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.10.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 385.490,95

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-06-R-41-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 385.490,95 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Tikslas – likviduoti apleistus pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos savivaldybėje. Kazlų Rūdos savivaldybėje esantis pripažintas bešeimininkiu ir savivaldybės nuosavybėn 
(Civilinė byla Nr. 2-1751-05/2008) perduotas fermų kompleksas  kelia grėsmę aplinkinių teritorijų požeminiams ir antžeminiams vandenims, be to, daro ženklų neigiamą poveikį aplinkinių gyventojų sveikatai bei 
kraštovaizdžiui be jau esamos žalos ir toliau griauna natūralią teritorijų gamtinę aplinką. Įgyvendinus projektą bus užkirstas kelias tolimesniam apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų vystymuisi. Panaikinus 
likviduotas neigiamas projekte nagrinėjamų teritorijų ir pastatų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Projektas tiesiogiai prisidėtų prie saugios ir kokybiškos gyvenamosios aplinkos Kazlų Rūdos savivaldybės 
gyventojams užtikrinimo, išvalyta, neutralizuota ir renatūralizuota teritorija. Įgyvendinant projektą likviduojami apleisti pastatai (5vnt.), sutvarkyta teritorija – atliekamas vertikalinis planiravimas, užvežamas augalinis 
gruntas ir užsėjama žolė. Numatoma visiškai nugriauti esamus pastatus iki -0,5 m. altitudės, taip bus išgriauti pamatai, o griovimo atliekos surūšiuojamos,  demontuotos metalo konstrukcijos ir armatūra priduodama į 
metalo laužą, betono skalda realizuojama statybos įmonėms. Visos kitos griovimo atliekos išvežamos į sąvartyną ir priduodamos  nustatyta tvarka. Dirva užpilama iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksniu bei 
apsėjama daugiametėmis žolėmis ~2868 kv.m. Tai leistų ateityje planuoti teritoriją pritaikyti žemės ūkio reikmėms.Taip būtų sumažinti savivaldybės taršos rodikliai.
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3.4.6.7.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.6. Sutvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas bei vandens telkinius.

Šeimenos ir Vilkaujos upių vagų Vilkaviškio mieste valymas

Šeimenos ir Vilkaujos upių vagų Vilkaviškio mieste valymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.06.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.275.000,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.275.000,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.01.18
Projektu ketinama atlikti Vilkaujos ir Šeimenos upių Vilkaviškio mieste gamtosauginį valymą. Kaetinama sutvarkyti 4,14 km ilgio Vilkaviškio miesto ribose pratekančios Šeimenos upės ruožą ir 0,8 km ilgio Vilkaujos upės 
ruožą. Valomos upių atkarpos įtrauktos į paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašą, patvirtintą Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. AV-183. Pažymėtina, jog detaliai ištyrus kai 
kuriose vietose upelių dugnus, nustatyta, kad susikaupusių sąnašų storis siekia nuo 0,4 iki 0,8 m. Projekto tikslas – atlikti Šeimenos  ir Vilkaujos upių ir jų slėnių Vilkaviškio miesto ribose gamtosauginį tvarkymą. 
Pagrindinės šio projekto tikslinės grupės: 1)Tiesioginiai inicijuojamo projekto naudos gavėjai (visi Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojai (per 48 000 žmonių)); 2) Netiesioginiai inicijuojamo projekto naudos gavėjai – tai 
asmenys, kurie netiesiogiai jaus projekto teikiamą naudą (šiai grupei priskiriami miesto svečiai ir turistai).  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įpareigota spręsti Šeimenos ir Vilkaujos upių ir jų slėnių 
problemas, kadangi upės teka per Vilkaviškio savivaldybės teritoriją. Tačiau savivaldybė, būdama biudžetinė įstaiga, neturi pakankamai lėšų projekte numatytų veiklų įgyvendinimui. Dėl šios priežasties numatoma 
kreiptis paramos į ES struktūrinius fondus, siekiant gauti lėšas minėtų upių tvarkymui pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas". Negavus ES paramos, projektas „Šeimenos ir Vilkaujos upių 
vagų Vilkaviškio mieste valymas" negalės būti įgyvendinamas tokios apimties, per tokį patį laikotarpį ir tokios pat kokybės. Įgyvendinus projektą, bus pagerinta upių biologinė įvairovė, taip pat bus sudaromos sąlygos 
žmogaus asmenybės saviraiškai, užtikrins individo svarbą sprendžiant ekologines, gamtosaugines bendruomenės problemas, užtikrins švarų ir tvarkingą upių vagų vaizdą, leis išsaugoti natūralias upių vagas ir gamtinę 
ekosistemą.

Užterštos teritorijos Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje išvalymas ir sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.028.477,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-06-R-41-001

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.028.477,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002011.08.22
Projekto tikslas – sumažinti teritorijų taršą aplinkai pavojingomis medžiagomis Marijampolės apskrityje. Šiam tikslui pasiekti bus išvalyta ir sutvarkyta Marijampolės profesinio rengimo centro (MPRC) panaudos teise 
valdoma teritorija, esanti Būblelių kaime, Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje, kurioje šiuo metu stovi nenaudojama, anksčiau mazutu kūrenta katilinė. Nenaudojamos katilinės pastatai yra 
avarinės būklės ir negali būti pritaikyti MPRC veikloje.  Užteršta teritorija ribojasi su Būblelių kaimo vandenviete. Pagal LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. D1-230 „Cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai", tiriama teritorija gali būti priskiriama I grupei (labai jautrių taršai). I grupei priskiriamos teritorijos, kurios yra geriamo požeminio vandens šaltinių 
sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo, taršos apribojimo ir bakteriologinės taršos apribojimo juostos ribose.  Teritorija užteršta naftos produktais ir potencialiai pavojinga Šakių rajono savivaldybės gyventojų bei 
MPRC padalinyje dirbančiųjų ir besimokančiųjų sveikatai. Įgyvendinant projektą būtų nugriauti katilinei priklausantys pastatai, išvežtas laužas, išvalytas užterštas katilinei priklausančios teritorijos gruntas (0,159 ha), 
atlikti teritorijos renatūralizavimo darbai. Išvalius užterštą teritoriją, bus pagerinta aplinkos būklė Šakių rajone, užtikrinta sveikesnė aplinka vietos gyventojams, užkirstas kelias galimai vandens taršai ateityje.Projektas 
tiesiogiai prisideda prie VP3-1.4-AM-06-R priemonės tikslo „sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis" pasiekimo. Projekte numatytos veiklos orientuotos 
į remiamas veiklas ir priemones – "naftos produktais užterštų teritorijų išvalymas".
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3.4.6.9.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.4. Plėtoti ir modernizuoti regiono viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys 3.4.6. Sutvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas bei vandens telkinius.

Sutvarkyti Šakių rajono vandens telkinius

Šešupės upės Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.28

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.101.249,85

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-009

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.101.249,85 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Projektas „Šešupės upės Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimas" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) biogeninių medžiagų kaupimasis telkinio ekosistemoje (dumblas, nendrės, švendrai ir kt.); 2) prasta būklė 
vandens telkinio pakrantės (apsauginių juostų ir zonų).    Šių problemų priežastis – buvusio Kudirkos Naumiesčio linų fabriko tarša nuotekomis ir kitais teršalais. Šiuo metų minėtas fabrikas nedirba, todėl taršos šaltinio 
nebėra. Projekto dėka siekiama atlikti biogeninių medžiagų pašalinimą iš vandens telkinio ekosistemos, šalinant su šaknimis pakrančių makrofilus (nendres, švendrus ir kt.) bei telkinio dumblą (sapropelį), turintį daug 
biogeninių medžiagų. Taip pat planuojama atlikti vandens telkinio pakrančių (apsauginių juostų ir zonų) gamtosauginį tvarkymą.  Projekto tikslas - prisidėti prie paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės pagerinimo 
Šakių rajone. Siekiant projekto tikslo, numatomi įgyvendinti šie uždaviniai: 1) Šešupės upės valymas pašalinant iš telkinio dumblą (sapropelį), turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) daug biogeninių medžiagų; 2) 
Biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų, šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus, lūgnes ir kt.).  3) Vandens telkinio pakrančių (apsauginių juostų ir zonų) 
gamtosauginį tvarkymas bei natūralių ekosistemų tvarkymas. Išvalius Šešupės upę, bus pašalinti praeities taršos naftos produktais bei nuotekomis padariniai, padidintas upės vandens gylis, tūris ir upės buferinė talpa, 
kuri leis upėje atsikurti įvairesnės rūšinės sudėties biocenozei. Bus pašalinti teršalai iš upės dugno ir sudarytos palankesnės sąlygos bioįvairovei vystytis.   

Šakių tvenkinio būklės gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 416.185,20

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-010

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 416.185,20 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,002012.03.06
Projektas „Šakių tvenkinio būklės gerinimas" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) biogeninių medžiagų kaupimasis telkinio ekosistemoje (dumblas, nendrės, švendrai ir kt.); 2) prasta būklė vandens telkinio 
pakrantės (apsauginių juostų ir zonų).   Šiuo metu tvenkinys yra uždumblėjęs, visas dugnas užaugęs dugnine žolineaugmenija, kaupiasi biogeninės medžiagos telkinio ekosistemoje. Šioms tvenkinio problemoms 
atsirasti įtakos turėjo šalia miesto buvusios kolūkio fermos, iš jų teršalai per melioracijos griovius patekdavo į tvenkinį. Šakių rajono savivaldybės administracija, siekdama pagerinti vandens būklę Šakių tvenkinyje, 
sustabdė tolesnį tvenkinio teršimą sutvarkydama vandentiekio ir nuotekų tinklus šakių mieste, todėl yra tikslinga išvalyti uždumblėjusį tvenkinį, sutvarkyti pakrantes, visą rekreacinę teritoriją pritaikyti gyventojų 
reikmėms.    Projekto tikslas – Pagerinti Šakių tvenkinio ekologinę būklę ir pritaikyti jį gyventojų reikmėms. Siekiant projekto tikslo, numatomi įgyvendinti šie uždaviniai: 1) Šakių tvenkinio valymas pašalinant iš telkinio 
dumblą (sapropelį), turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) daug biogeninių medžiagų; 2) Biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų, šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių 
makrofitus (nendres, švendrus, lūgnes ir kt.).  3) Vandens telkinio pakrančių (apsauginių juostų ir zonų) gamtosauginį tvarkymas bei natūralių ekosistemų tvarkymas. Išvalius Šakių tvenkinį, bus pašalinti praeities taršos 
produktais bei nuotekomis padariniai, padidintas tvenkinio vandens gylis, tūris ir tvenkinio buferinė talpa, kuri leis tvenkinyje atsikurti įvairesnės rūšinės sudėties biocenozei. Bus pašalinti teršalai iš tvenkinio dugno ir 
sudarytos palankesnės sąlygos bioįvairovei vystytis.    

Lukšių tvenkinio ant Lenkupio upės būklės gerinimas Šakių rajono savivaldybėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.04.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.118.224,80

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.4-AM-04-R-41-016

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.118.224,80 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Remiantis atliktais Lukšių tvenkinio tyrimais, nustatytos problemos:  sekliuose vandens plotuose vystosi augalija, jie yra aklinai ušžėlę, vidutinis vandens gylis siekia 1,6 m., dumblo sluoksnio storis didesnis už vandens 
sluoksnį, atlikus vandens cheminius tyrimus, nustatyta, kad pagal bendro azoto koncentraciją, vietomis tvenkinio būklė priskiriama labai blogai, tvenkinio litoralė užžėlusi ne mažiau kaip 50 proc. Tvenkinyje gausu 
dumblo, kurio sudėtyje daug biogeninių medžiagų, kurios skatina tvenkinio užaugimą makrofitais ir kita vandens augalija. Siekiant spręsti šias problemas, numatoma iš tvenkinio pašalinti 38840 kub. m dumblo, iš 
17339 kv. m tvenkinio ploto pašalinti augmeniją  sutvarkyti krantus, tai leistų pagerinti tvenkinio ekologinę būklę,  pagerinti vandens ekosistemų būklę.  Projekto nauda pasiektų Šakių rajono gyventojus ir lankytojus. 
Papildomi projekto tikslai: 1) prisidėti prie Lietuvos aplinkosaugos strategijos veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 2) prisidėti prie nacionalinės darnios plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 3) prisidėti 
prie ES aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimo (Bendroji vandens politkos direktyva (2000/60/EEC), Gėlavandenių žuvų direktyva (78/659/EEC), Maudyklų direktyva (76/16/EEC)); 4) užtikrinti Lukšių miestelio ir Šakių 
rajono gyventojams saugią ir švarią aplinką.
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3.5.1.10.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.5. Sutvarkyti vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūrą.

Uždavinys 3.5.1. Renovuoti ir įrengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus.

Rekonstruoti ir įrengti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus su geriamo vandens paruošimo įranga

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA KAZLŲ RŪDOJEProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.09

Lėšos pagal sutartį, Lt: 11.293.748,89

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-022

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 10.104.933,22 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.188.815,672012.11.05
Projekto tikslas-įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti 
vandentvarkos tiekiamas paslaugas ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma renovuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, siekiant įdiegti naujas nuotekų valymo 
technologijas-taikant biologinį-cheminį azoto ir fosforo šalinimą, bei lygiagrečiai nutiesti 5,405 km vandentiekio ir 6,8245 km nuotekų tinklų Kazlų Rūdoje, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo-360 
naujų vartotojų ir nuotekų šalinimo sistemos pajungiant 450 naujų vartotojų.  Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, didės surenkamų buitinių nuotekų lygis, sumažės gruntinio ir požeminio vandens 
tarša.      Dabartiniu metu atitekantys ūkio-buities nuotekų kiekiai į esamus Kazlų Rūdos valymo įrenginius ženkliai viršija projektinius nuotekų kiekius. VĮ yra perkrauti, faktinis našumas viršija projektinius 2,1 karto. Dėl 
šios priežasties esami Kazlų Rūdos NVĮ nepajėgia išvalyti viso atitekančio buitinių nuotėkų debito iki aplinkosauginių normų išleidimui į atvirus telkinius reikalavimų. Šiuo metu daugelis gyventojų neturi galimybės 
prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl vartoja vandenį neatitinkantį higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negali užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Rekonstravus NVĮ, taikant 
biologinį-cheminį azoto ir foforo šalinimą iki numatytų LR ir ES reikalavimų bus sumažinta Jūrės upelio ir kitų Nemuno vidurupio teritorinių telkinių tarša. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų 
išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių)-aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Kalvarijoje, Jungėnuose, Mikalaukoje, Jusevičiuose)Projektas

Sutartis pasirašyta: 2012.02.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 11.510.200,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-097

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 10.298.600,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.211.600,00
Projekto tikslas-įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinant dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto 
teritorijoje,išplečiant centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kalvarijos 
nuotekų valymo įrenginius, siekiant įdiegti naujas nuotekų valymo technologijas-taikant azoto ir fosforo šalinimą, pastatyti naujus NVĮ Jusevičiuose bei lygiagrečiai nutiesti 7,677 km vandentiekio ir 16,226 km nuotekų 
tinklų Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos mieste ir Jungėnų, Mikalaukos ir Jusevičių  gyv., prisijuniant prie viešojo vandens tiekimo-549 gyventojų ir prie nuotekų tinklų- 623 gyventojų. Įgyvendinus projektą padidės 
paslaugų prieinamumas, didės surenkamų buitinių nuotekų lygis, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir 
Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Nutiesus naujus 
tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės geriamo vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša, tai geriausias būdas  išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. 
Rekonstravus esamus įrenginius, šalinant azotą ir fosforą Kalvarijoje bei pastačius naujus NVĮ Jusevičiuose, Kalvarijos savivaldybė įgyvendintų ES direktyvos ir nacionalinius reikalavimus nuotekų išvalymui.   

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.10.13

Lėšos pagal sutartį, Lt: 10.764.103,46

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-087

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 9.631.039,94 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.133.063,52
Projekto tikslas-įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti 
vandentvarkos  teikiamas paslaugas  ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma: 1) Sasnavos ir Liudvinavo gyvenvietėse nutiesti 3,97 km vandentiekio ir 6,85  km 
nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo tinklų 195 gyventojams ir prie nuotekų tinklų 525 gyventojams, 2) Pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Marijampolės savivaldybės 
Sasnavos, Igliaukos, Liudvinavo gyvenvietėse. Yra būtina įgyvendinti projektą ir pastatyti naujas modernias nuotekų valyklas šiose gyvenvietėse, kad sumažinti dirvožemio ir gruntinių vandenų taršą, užtikrinant ES ir 
nacionalinių direktyvų įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje.    Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994,Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų  organizavimo funkcijos. Vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas užtikrintų savivaldybių 
funkcijų (prievolių)-aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu-vykdymą. Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės teikiamų paslaugų kokybė, 
pastačius naujus modenius nuotekų valymo įrenginius Marijampolės savivaldybės Sasnavos, Igliaukos ir Liudvinavo gyvenvietėse bus apsisaugota nuo nuotekų prasisunkimo į dirvožemį  ir gruntinius vandenis.       
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3.5.1.18.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.5. Sutvarkyti vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūrą.

Uždavinys 3.5.1. Renovuoti ir įrengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus.

Rekonstruoti ir išplėtoti vandenvietes  bei vandens tiekimo trasas Marijampolės mieste

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra MarijampolėjeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.09

Lėšos pagal sutartį, Lt: 17.445.635,47

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-020

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 15.609.252,79 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.836.382,68
Projekto tikslas-įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti 
vandentvarkos  teikiamas paslaugas  ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma: 1) Marijampolės mieste nutiesti 11,6 km vandentiekio ir 11,1 km nuotekų tinklų, 
sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo tinklų pajungiant 683 naujų gyventojų ir prie nuotekų tinklų 964 naujų gyventojų, 2) Rekonstruoti Marijampolės nuotekų valyklą, paruošiant ją projekto 
"Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba" įgyvendinimui pagal priemonės Nr.VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo 
infrastruktūros kūrimas".   Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994,Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą 
savivaldybėms priskirtos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų  organizavimo funkcijos. Vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas užtikrintų savivaldybių funkcijų (prievolių)-aprūpinti 
gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu-vykdymą. Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės teikiamų paslaugų kokybė, bus apsaugota nuo nuotekų 
prasisunkimo į dirvožemį  ir gruntinius vandenis. Marijampolės NVĮ įrenginiai yra seni ir susidėvėję. Būtina atlikti esamų valymo įrenginių išplėtimą, norint vėliau priimti susidariusį dumblą iš regioninių savivaldybių 
pagal galimybių studiją "Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje".Susidarantis dumblas užima didelius tūrius, kurie didėja ir didina gruntinio vandens užterštumą.      

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra KalvarijojeProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.18

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.026.502,33

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-019

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.813.186,30 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 213.316,03
Projekto tikslas-įgyvendinti ES bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EEB reikalavimus, sumažinant dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto 
teritorijoje,išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Šiuo metu Kalvarijos mieste centralizuotai teikiamos 
paslaugos yra prieinamos sekančiai: Vandens tiekimo - 47,8 proc.ir nuotekų tvarkymo - 34,6 proc. gyventojų. Kadangi daugelis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų,vartoja vandenį neatitinkantį higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negali užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Projekte numatoma nutiesti 2,639 km vandentiekio ir 7,103 km nuotekų tinklų Kalvarijos 
mieste, sudarant galimybę prisijungti 150 naujų vartotojų prie vandentiekio tinklų ir 440 naujų vartotojų prie nuotekų tinklų.        Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 
91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Nutiesus 
naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės geriamo vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša, tai geriausias būdas  išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo 
sąlygas.  

Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statybaProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.07.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 24.258.285,13

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-01-041

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 21.704.781,43 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 2.553.503,70
Projektas yra skirtas komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumų kūrimui Marijampolėje, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio nuotekų valymo 
įrenginiuose. Numatoma, jog projekto metu bus sumontuoti 1 pūdytuvas su sausinimo įranga;  2 generatoriai; 1 džiovinimo įrenginys; 1-2 mėn. laikina dumblo saugojimo aikštelė. Atliekant skaičiavimus buvo priimta 
kad pūdomas bus pirminis ir perteklinis dumblas, kurio sausų medžiagų kiekis yra ne mažiau kaip 4 proc. Džiovinamo dumblo sausumas - vidutiniškai ne mažiau kaip 20 proc. Numatoma, kad kiekvieną dieną bus 
džiovinama  apie 27 m3 dumblo. Tikslinė grupė – Marijampolės apskrities gyventojai.   Projektu siekiama:     - sumažinti dumblo tūrį,     - išgauti biodujas ir panaudoti tolimesniame dumblo utilizavimo procese,     - 
stabilizuoti dumblą,     - sumažinti grunto ir požeminio vandens taršą. 
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3.5.1.8.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.5. Sutvarkyti vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūrą.

Uždavinys 3.5.1. Renovuoti ir įrengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus.

Parengti ir įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino savivaldybių vandentvarkos ūkio atsinaujinimo ir išplėtimo investicijų projektą

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Kriūkuose, Joginiškiuose, Plokščiuose, Kiduliuose, Kaimelyje, Šiaudinėje, Judriuose, Griškabūdyje, BliuProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.12.06

Lėšos pagal sutartį, Lt: 25.299.981,44

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-049

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 22.636.825,50 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 2.663.155,94
Geriamojo vandens kokybė, nuotekų šalinimas ir valymas –  aktuali problema Šakių rajone. Nemaža dalis gyventojų naudoja vandenį, kurio kokybė neatitinka geriamojo vandens kokybei keliamų reikalavimų. Tik 55,1 
proc. rajono gyventojų naudojasi centralizuoto vandens tiekimo paslaugomis, ir tik iš 30,1 proc. gyventojų nuotekos surenkamos ir valomos centralizuotai, nuotekų valymo sistemos pasenę.   Projekto esmė – vandens 
tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šakių rajone. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.  Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė, bus užtikrintas  nepertraukiamas centralizuoto  geriamojo  vandens  
tiekimo ir  nuotekų   tvarkymo sistemų funkcionavimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymą, savivaldybės bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės yra atsakingos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir sistemų gerinimą. Centralizuoto 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra bei infrastruktūros atnaujinimas užtikrintų kokybiško vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams. Kadangi teritorija, kurioje numatoma vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra, yra urbanizuota ir gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas vykdyti  
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir pagerinti paslaugų kokybę.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šakių rajoneProjektas

Sutartis pasirašyta: 2009.12.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 15.923.143,10

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.1-AM-01-V-02-018

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 14.247.022,77 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.676.120,33
Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas K.Naumiesčio aglomeracijoje ir Šakių mieste. Šiuo metu K.Naumiesčio aglomeracijoje centralizuoto  
vandens tiekimo paslaugos prieinamos 57 proc., nuotekų tvarkymo 44 proc. gyventojų; Šakių mieste centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamos 60 proc. gyventojų. Daugelis gyventojų vartoja vandenį 
neatitinkantį higienos reikalavimų bei nėra užtikrinamas tinkamas nuotekų išvalymas.  Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją - viešai tiekiamo geriamojo vandens ir 
nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95% visų LR gyventojų. Esami NVĮ yra pasenę. Prijungus daugiau vartotojų  NVĮ našumas bus nepakankamas ir neatitiks nuotekų išvalymo normų 
reikalavimų. Konstrukcijų būklė yra prasta, gelžbetoninių elementų armatūra surūdijusi ir be apsauginio betono sluoksnio, būtina įvesti reagentų ūkį fosforo šalinimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, savivaldybės bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės yra 
atsakingos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir sistemų gerinimą. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra bei infrastruktūros atnaujinimas užtikrintų 
kokybiško vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams. Kadangi teritorija, kurioje numatoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra, yra urbanizuota ir gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, 
ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas vykdyti  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir pagerinti paslaugų kokybę.
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3.6.1.12.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 3. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tikslas 3.6. Sukurti regione modernią atliekų tvarkymo ir taršos mažinimo sistemą.

Uždavinys 3.6.1. Sukurti regione šiuolaikinius reikalavimus ir standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą.

Organizuoti perdirbamų komunalinių atliekų surinkimą, regione įrengiant 5 didžiųjų atliekų aikšteles

Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.12.27

Lėšos pagal sutartį, Lt: 31.523.829,89

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.2-AM-01-V-02-004

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 31.523.829,89 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 0,00
Vadovaujantis ES direktyvomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių mišrių komunalinių atliekų (KA) ir biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymą, reikalavimais, regioninėms atliekų tvarkymo 
sistemoms 2010-2020 m. laikotarpiui nustatyti konkretūs uždaviniai, kurie buvo perkelti ir į vietos lygmens teisės aktus, strateginius ir planavimo dokumentus. Svarbiausi: iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne 
mažiau kaip 50 % visų KA; dar iki šių metų galo būtina sumažinti sąvartyne šalinamų BSA kiekius 25 proc., lyginant su 2000 m. lygiu; iki 2013 m. kitais būdais tvarkomų (perdirbamų) BSA kiekiai turi pasiekti ne mažiau 
50 proc. 2000 m. šalintų BSA lygio;  2020 m. – net 65 proc. nuo minėto 2000 m. lygio.Planuojamos ūkinės veiklos adresas: Ringovelės kaimas, Marijampolės sav. (šalia Panausupio kaime esančio regioninio nepavojingų 
atliekų sąvartyno teritorijos – pietvakarinėje pusėje).  2009 m. Marijampolės regione surinkta apie 76 tūkst. t KA, iš kurių daugiau nei 71 proc. susidarė pas gyventojus. 92 proc. surinktų KA šalinama sąvartyne. Siekiant 
išspręsti šią problemą ir įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, būtina sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus, užtikrinančius ES nustatytų užduočių 
atliekų tvarkymo srityje vykdymą Marijampolės regione. Projektu siekiama: 1. Sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, sąlygojamą šiukšlėmis užterštų teritorijų, bei neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai.                                                                                                                                                                                     2. Gyventojams suteikti visuotines, prieinamas ir kokybiškas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugas. 3. Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo pajėgumus sąvartynuose.

Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 15.727.611,16

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-3.2-AM-01-V-01-009

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 14.550.393,34 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 1.177.217,82
Projekto tikslai - sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo sąvartynuose pajėgumus. Šis projektas salyginai 
yra Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo dalis. Siekiant prisidėti prie kuriamos racionalios, tenkinančios gyventojų poreikius, atitinkančios Europos Sąjungos atliekų tvarkymo reikalavimus bei 
užtikrinančios aukštą aplinkos apsaugos kokybę Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo, privalu nutraukti nelegalų atliekų šalinimą  mažuose sąvartynuose ir plėtoti šiuolaikškus atliekų tvarkymo 
pajėgumus. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšomis yra įrengtas ir atidarytas Marijampolės regioninis sąvartynas (Panasupio k.), į kurį privalo būti pristatomos komunalinės atliekos iš visų Mrijampolės 
apskrities savivaldybių. Biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui minėtame sąvartyne, privalu sukurti  atskirus šių atliekų tvarkymo pajėgumus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, numatyta: ? uždaryti 12 nelegalių 
mažųjų sąvartynų (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių raj. sav., 3 Vilkaviškio raj.sav.,1  Kazlų Rūdos sav. ir 6 Marijampolės sav.); ? įrengti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių raj.sav.,1 Vilkaviškio 
raj.sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.); ? įsigyti kompostavimo įrangą, t.y. atliekų (medienos) smulkintuvus 5 vnt. ,komposto ir kompostauojamos medžiagos krautuvus 5 vnt, komposto vartytuvą 1 vnt. ir 
komposto sijotuvą 1 vnt. Šio projekto įgyvendinimas  leis UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui" vykdyti funkcijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir 
viesuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikimu. Šiuo projektu bus dalinai prisidedama prie Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei Marijampolės regiono strateginių atliekų tvarkymo sektoriaus dokumentų 
įgyvendinimo. 

Šunskų miestelio viešosios infrastruktūros plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.04.22

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.842.242,68

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-013

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.692.871,65 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 149.371,03
Siekiant didinti Šunskų seniūnijos patrauklumą, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, patogumą ir aplinką, tikslinga Šunskų miestelyje įkurti parką. Projekto metu bus išvalyta teritorija, suformuoti želdynai, įrengtas 
tvenkinys, tiltelis, pastatyti suoliukai, lauko scena, įrengti dviračių/pėsčiųjų takai, sutvarkytas privažiavimas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, žaidimų aikštelės ir įrengta apšvietimo infrastruktūra. Įrengta ir 
atnaujinta viešoji infrastruktūra padidins sutvarkytos viešosios aplinkos plotą, pagerins miestelio estetinį vaizdą, prisidės prie gyvenimo kokybės didėjimo, ūkinės veiklos diversifikavimo, patrauklesnės investicinės 
aplinkos kūrimo, gyvenimo kokybės skirtumų tarp miesto ir kaimo mažinimo.
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4.3.3.12.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Plėtoti Liudvinavo miestelio parko infrastruktūrą

Liudvinavo miestelio parko sutvarkymas (poilsio infrastruktūros plėtra)Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.807.833,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-008

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.661.251,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 146.581,10
Šiuo metu Liudvinavo miestelio parkas nėra pilnai pritaikytas visuomenės poreikiams. Miestelyje nėra pritaikytos vietos, kurioje miestelio gyventojai ar jo svečiai galėtų susirinkti švęsti šventes ar įvairius renginius, 
aktyviai praleisti laisvalaikį, sportuoti, ilsėtis, ir pan., kuri tenkintų jų poreikius. Dėl nesamos automobilių stovėjimo aikštelės, gyventojai automobilius stato ant pievos taip ją darkydami. Be to, nesukurta poilsio 
infrastruktūra nepritraukia gyventojų į parką ne renginių metu.  Projekto tikslinė grupė: Liudvinavo miestelio gyventojai. Projekto įgyvendinimo metu, siekiant didinti Liudvinavo miestelio patrauklumą, gerinti gyvenimo 
kokybę ir aplinką, planuojama sutvarkyti miestelio parką ir įrengti jame viešąją poilsio infrastruktūrą. Sutvarkius parką, jame bus organizuojami Liudvinavo miestelio ir seniūnijos renginiai, jis bus naudojamas kaip 
gyventojų poilsio ir sporto vieta, taps patraukliu lankyti objektu. Taip projektas prisidės prie gyvenimo kokybės Liudvinavo mietelyje didinimo, geresnio vietos gyventojų poilsio ir rekreacijos poreikių tenkinimo.

Sasnavos miestelio viešosios infrastruktūros plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.04.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.557.000,30

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-014

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.430.757,03 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 126.243,27
Dabartinė situacija Sasnavos seniūnijoje neužtikrina geros gyvenimo ir poilsio kokybės jos gyventojams. sasnavoje nesudarytos sąlygos organizuoti įvairius rnginius, puoselėti miestelio tradicijas, skatinti 
bendruomeniškumą, verslumą, nesudaromos patrauklios sąlygos investavimui, galimybės gyventojų veiklos diversifikavimui. Projekto metu bus vykdoma pėsčiųjų ir dviračių takų ir prieigos takų rekonstrukcija, 
automobilių stovėjimo aikštelių modernizavimas, aplinkos sutvarkymas, įrengiant mažosios architektūros objektus ir gėlynus, Sasnavos bendruomenės pastato, esančio Sūduvos g. 46, Sasnavos miestelyje, 
rekonstrukcija. 

Gudelių miestelio viešosios infrastruktūros plėtraProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.09.30

Lėšos pagal sutartį, Lt: 996.344,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-010

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 915.559,65 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 80.784,35
Siekiant didinti Gudelių seniūnijos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę, saugumą, patogumą ir aplinką, tikslinga rekonstruoti Gudelių miestelio viešosios infrastruktūros objektus ir sutvarkyti aplinką. Projekto metu 
bus modernizuota automobilių stovėjimo aikštelė prie Gudelių miestelio ambulatorijos ir šarvojimo salės pastato, įrengta nauja automobilių aikštelė prie Gudelių miestelio kapinių, sutvarkyta aplinka (apželdinant ir 
įrengiant mažosios architektūros objektus), rekonstruotos trys gatvės (Žiedo, Klevų ir Ivoniškio) ir įrengta apšvietimo infrastruktūra. Projekto įgyvendinimas Gudelių miestelio gyventojams užtikrins greitą susisiekimą, 
greitą objektų pasiekiamumą, judėjimo saugumą. Įrengta ir atnaujinta miestelio viešoji infrastruktūra padidins sutvarkytos viešosios aplinkos plotą, pagerins bendrą miestelio estetinį vaizdą, padidins gyventojų 
gyvenimo kokybę, sukurs patrauklesnę investicinę aplinką, sumažins gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus tarp miesto ir kaimo. 
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4.3.3.17.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.343.552,98

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-012

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.153.535,17 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 190.017,81
Jungėnų kaimo gyvenimo kokybei užtikrinti svarbi viešoji infrastruktūra, funkcionali ir patraukli aplinka. Dėl investicijų stokos vis blogėjanti Jungėnų kaimo bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka sąlygoja 
vietos gyventojų socialines, aplinkos, sveikatos ir ekonomines problemas: trūksta lėšų įrengti privažiuojamosios gatvės ir aikštelių apšvietimą, šaligatvius, juos išasfaltuoti, pagerinti pastato būklę, modernizuoti seną 
sporto aikštyną. Šio projekto metu bus modernizuotas Jungėnų laisvalaikio salės pastato vidinė infrastruktūra, sutvarkyti privažiuojamieji keliai prie laisvalaikio salės pastato, sutvarkyta kaimo viešoji infrastruktūra 
(Rožių gatvės atkarpa nuo miestelio centro iki laisvalaikio centro teritorijos), sutvarkyta laisvalaikio salės aplinka, sporto aikštynas. Projekto metu bus sukurta vizualiai patraukli bei funkcionali kaimo viešoji 
infrastruktūra, įgalinanti patogiai privažiuoti ir prieiti prie lankomų objektų, pagerinta renginių kokybė, kuri priklauso nuo tinkamos infrastruktūros būklės. Rekonstravus kultūros bei bendruomeninei veiklai naudojamą 
pastatą, sutvarkius jo aplinką, daugiafunkcinį sporto aikštyną, kaimo viešąją infrastruktūrą (Rožių g.), bus tiesiogiai prisidedama prie tikslinių grupių poreikių tenkinimo, sudaromos prielaidos Jungėnų kaimo 
bendruomenės centro veiklai vystyti, gerinamos bendruomeninės veiklos galimybės.

Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.06.15

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.757.664,98

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-021

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.615.151,60 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 142.513,38
Projekto tikslui pasiekti numatytas priemonių kompleksas: bendruomeninio (administracinio) pastato kapitalinis remontas, prieigų (takų) ir gerbūvio sutvarkymas, apšvietimo sistemos įrengimas.  Tikslinės grupės – 
Akmenynų kaimo ir Akmenynų seniūnijos gyventojai, lankytojai, svečiai.  Tikimasi, kad bendruomeninio (administracinio) pastato modernizavimas bei pritaikymas neįgaliesiems, apšvietimo sistemos įrengimas, 
bendruomeninio (administracinio) pastato aplinkos ir prieigų (takų) sutvarkymas prisidės prie Akmenynų gyvenvietės ir gretimų kaimų gyventojų užimtumo skatinimo, aktualių socialinių ir ekonominių problemų 
sprendimo, ūkinės veiklos diversifikavimo galimybių didinimo. 
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4.3.3.18.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

Bebruliškės kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.03.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 705.098,82

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-017

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 647.928,65 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 57.170,17
Pagrindinės miestelio problemos – nepatenkinamos vietos gyventojų galimybės kultūrinei, edukacinei, sportinei, saviraiškos, turiningo laisvalaikio praleidimo veikloms, nepatenkinama Kazlų Rūdos seniūnijos 
gyvenamosios ir darbo aplinkos būklė, mažėjantis vietovės patrauklumas, didelė šiuo metu viešųjų paslaugų teikimo veiklai naudojamų pastatų išlaikymo kaina. Siekiant spręsti problemas, numatoma rekonstruoti 
buvusios Kazlų Rūdos pradinės mokyklos Bebruliškės skyriaus pastatą ir pritaikyti bendruomenės bei bibliotekos poreikiams, sutvarkyti pastato aplinką ir įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę. Atlikus objekto 
rekonstrukciją bei sutvarkius aplinką, padidės šios viešosios infrastruktūros funkcionalumas, vizualus patrauklumas, naudojimo efektyvumas, gyventojams bus sudarytos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, renginių 
atlikėjams, meno kolektyvų dalyviams bus sudarytos geresnės sąlygos veiklai, saviraiškai. Sutvarkius viešąją infrastruktūrą, padidėtų atvykstančių svečių ir turistų skaičius, kas, tikėtina, skatintų naujų verslų ir paslaugų 
plėtrą. 

Jankų ir Bagotosios kaimų viešosios infrastruktūros modernizavimas Projektas

Sutartis pasirašyta: 2010.10.21

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.538.993,82

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-011

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.333.129,46 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 205.864,36
Jankų ir Bagotosios kaimų viešosios infrastruktūros problemos sąlygoja šias ekonomines, socialines ir aplinkos problemas: didelė šiuo metu viešųjų paslaugų teikimo veiklai naudojamų pastatų išlaikymo kaina ir itin 
prasta jų būklė, didelės žmogiškųjų išteklių sąnaudos pastatų priežiūrai, nepatenkinamos vietos gyventojų galimybės sportinei, kultūrinei, edukacinei, saviraiškos, turiningo laisvalaikio praleidimo veikloms, 
nepatenkinama gyvenamosios ir darbo aplinkos būklė, mažėjantis vietovės patrauklumas. Jankų seniūnijos pastato, kuriame įsikūrę praktiškai visos socialines ir viešąsias paslaugas teikiančios organizacijos bei Jankų 
kaimo bendruomenė, būklė yra itin bloga. Rekonstravus seniūnijos pastatą, bus sudarytos geresnės sąlygos bendruomeninei veiklai ir viešųjų paslaugų prieinamumui. Projekto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius 
Jankų ir Bagotosios kaimų bendruomeninės infrastruktūros plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo darbus: • Jankų kaime – rekonstruoti seniūnijos ir buvusių dirbtuvių pastatus, sutvarkyti pastatų aplinką bei lauko 
estradą, įrengti sporto aikštyną. • Bagotosios kaime – rekonstruoti kultūros centro pastatą bei įrengti sporto aikštyną. Pagrindinės projekto tikslinės grupės – Jankų ir Bagotosios kaimų gyventojai. Atlikus minėtų 
objektų rekonstrukciją bei sutvarkius jų aplinką, padidės šios viešosios infrastruktūros funkcionalumas, naudojimo efektyvumas, kiti aspektai. Tvarkinga viešoji infrastruktūra padidins šių kaimiškųjų vietovių vizualų ir 
funkcinį patrauklumą, pagerins vietos gyventojų gyvenimo kokybę (sudarys geresnes sąlygas gyventojams turiningai praleisti laisvalaikį, įstaigų darbuotojams, renginių atlikėjams, meno kolektyvų dalyviams sudarys 
geresnes sąlygas veiklai, saviraiškai). 

Jūrės miestelio viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.03.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 681.391,55

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-016

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 626.143,59 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 55.247,96
Pagrindinės miestelio problemos – nepatenkinamos vietos gyventojų galimybės kultūrinei, edukacinei, saviraiškos, turiningo laisvalaikio praleidimo veikloms, nepatenkinama Kazlų Rūdos seniūnijos gyvenamosios ir 
darbo aplinkos būklė, mažėjantis vietovės patrauklumas, didelė šiuo metu viešųjų paslaugų teikimo veiklai naudojamų pastatų išlaikymo kaina. Siekiant spręsti problemas, numatoma rekonstruoti Jūrės kultūros namų 
pastatą ir sutvarkyti kultūros namų pastato aplinką. Atlikus objekto rekonstrukciją bei sutvarkius aplinką, padidės šios viešosios infrastruktūros funkcionalumas, vizualus patrauklumas, naudojimo efektyvumas, 
gyventojams bus sudarytos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, renginių atlikėjams, meno kolektyvų dalyviams bus sudarytos geresnės sąlygos veiklai, saviraiškai. Sutvarkius viešąją infrastruktūrą, padidėtų 
atvykstančių svečių ir turistų skaičius, kas, tikėtina, skatintų naujų verslų ir paslaugų plėtrą. 
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4.3.3.18.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

Būdos kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.225.402,31

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-015

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.126.045,37 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 99.356,94
Jankų seniūnijoje esančio Būdos kaimo kultūros namų pastato, kuris nebuvo iš esmės rekonstruotas nuo statybos pradžios, prasta būklė sąlygoja ekonomines, socialines ir aplinkos problemas, kurioms spręsti ir 
reikalingas projektas. Siekiant užtikrinti kaimiškosios vietovės gyventojų kultūrinių, bendruomeninių ir savišvietos poreikių tenkinimą, numatoma rekonstruoti Būdos kultūros namų pastatą ir pritaikyti jo patalpas 
kultūros centrų įstaigų, bibliotekų įstaigų ir kaimo bendruomenės poreikiams. Numatoma atlikti pastato vidaus patalpų remontą, išorės konstrukcijų (cokolio, sienų, stogo) remontą, jas apšiltinant, pakeisti 
susidėvėjusius langus ir duris; įrengti reikiamus inžinerinius tinklus ir inžinerinius įrenginius. Taip pat projektu numatoma sutvarkyti Būdos kultūros namų pastato aplinką, taip pat įrengti pėsčiųjų takus ir apšvietimą,  
vaikų žaidimo aikštelę, suoliukus, šiukšliadėžes. Atlikus pastato rekonstrukcijos ir aplinkos sutvarkymo darbus numatoma pailginti pastato konstrukcijų naudingo tarnavimo laiką, pagerinti pastato funkcionalumą bei 
vizualią išvaizdą.  

Vilkaviškio rajono Virbalio bei Klausučių seniūnijų pastatų modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymasProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.02.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 4.022.256,75

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-024

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 3.696.127,82 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 326.128,93
Virbalio miestelyje ir Klausučių kaime šiuo metu yra nepakankamai išplėtota viešoji, laisvalaikio ir sporto infrastruktūra. Jose trūksta modernių sporto aikštelių, mašinų stovėjimo aikštelių. Didžioji dalis gyvenviečių 
jaunimo laisvalaikį leidžia kaime esančių mokyklų sporto aikštelėse, kurių būklė yra bloga. Esama aplinka bei nevystoma gyvenimo kokybę gerinanti infrastruktūra, skatina kaimo gyventojų migraciją į kitas seniūnijas bei 
savivaldybes. Geros infrastruktūros stoka nesudaro sąlygų puoselėti kaimo kultūrines-bendruomenines tradicijas, skatinti verslumą, investicijas, patrauklumą gyventojams. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti šių 
kaimiškųjų vietovių problemas, plėtojant bendruomenės infrastruktūrą, mažinti socialinę, ekonominę gyventojų atskirtį, skirtumą tarp miesto ir kaimo.  Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama Virbalio miestelyje ir 
Klausučių kaime sukurti trūkstamą viešąją ir bendruomeninę infrastruktūrą, rekonstruojant ir bendruomenės poreikiams pritaikant senosios Virbalio mokyklos bei dalies Klausučių seniūnijos administracinio pastato 
patalpas; įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, privažiuojamuosius kelius bei sutvarkanti aplinką šalia senosios Virbalio mokyklos, tokiu būdu pagerinant viešąją Virbalio bendruomeninę infrastruktūrą; įrengiant 
viešąją poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą Klausučių kaime, pritaikant ją bendruomenės poreikiams. 
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4.3.3.22.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Vilkaviškio rajono kaimų viešosios paskirties pastatų modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas

„Vilkaviškio rajono Matlaukio  kaimo viešosios paskirties  pastato modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.763.297,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-020

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.620.327,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 142.970,00
Vilkaviškio rajono Matlaukio kaime šiuo metu nėra sudarytos sąlygos organizuoti įvairius renginius, puoselėti kaimo tradicijas, skatinti bendruomeniškumą, verslumą. Šiuo projektu siekiama sukurti trūkstamą ir 
pagerinti esamą viešąją ir bendruomeninę infrastruktūrą, kuri patenkina bendruomenės poreikius, siekiama sukurti saugią ir patrauklią gyvenamąją aplinką Matlaukio gyventojams. Projekto metu Matlaukyje bus 
kapitališkai suremontuotas buvusios mokyklos pastatas ir sutvarkytas gerbūvis, įrengtas sporto aikštynas, sutvarkytos prieigos (pėstiesiems, automobiliams) bei įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Projekto tikslinė 
grupė – Matlaukio kaimo gyventojai. Projekto naudos gavėjais bus Matlaukio bibliotekos, kaimo bendruomenės centro ir kultūros centro darbuotojai ir lankytojai, Kybartų seniūnijos bendruomenės ir visi Kybartų 
seniūnijos gyventojai. Netiesioginiais naudos gavėjais bus Vilkaviškio r. gyventojai. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti Vilkaviškio rajono Matlaukio kaimo problemas, plėtojant Matlaukio bendruomeninę, viešąją 
infrastuktūrą, gerinant gyvenamąją aplinką, mažinti socialinę, ekonominę kaimo bendruomenės atskirtį, skirtumus tarp miesto ir kaimo infrastruktūros.

„Vilkaviškio rajono Pajevonio kaimo viešosios paskirties pastato modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.01

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.763.297,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-018

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.620.327,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 142.970,00
Projektu siekiama sukurti trūkstamą ir pagerinti esamą viešąją ir bendruomeninę infrastruktūrą, kuri patenkintų bendruomenės poreikius -  siekiama sukurti saugią ir patrauklią gyvenamąją aplinką Pajevonio 
gyventojams. Projekto metu Pajevonyje bus kapitališkai suremontuotas kultūros namų pastatas ir sutvarkyta aplinka, sutvarkytos prieigos (pėstiesiems, automobiliams) bei įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, taip 
bus siekiama sudaryti sąlygas Pajevonio gyventojų veiklos diversifikacijai ir gerinti jų bendruomeninę infrastruktūrą. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti Vilkaviškio rajono Pajevonio kaimo problemas, plėtojant 
Pajevonio bendruomeninę, viešąją infrastuktūrą, gerinant gyvenamąją aplinką, mažinti socialinę, ekonominę kaimo bendruomenės atskirtį, skirtumus tarp miesto ir kaimo infrastruktūros.

Vilkaviškio rajono Bartninkų miestelio viešosios paskirties  pastato modernizavimas  bei viešųjų erdvių sutvarkymas Projektas

Sutartis pasirašyta: 2011.05.20

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.763.297,00

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-019

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.620.327,00 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 142.970,00
Projektu siekiama sukurti trūkstamą ir pagerinti esamą viešąją ir bendruomeninę infrastruktūrą, kuri patenkintų bendruomenės poreikius - siekiama sukurti saugią ir patrauklią gyvenamąją aplinką Bartninkų 
gyventojams. Šio kompleksinio projekto metu numatoma rekonstruoti Bartninkų buvusio vaikų darželio pastatą pritaikant jį bendruomenės poreikiams, sutvarkyti netoliese esančią infrastruktūrą ir aplinką. Pastate 
numatoma  įrengti patalpas kaimo bendruomenės centrui ir kultūros centrui, taip pat įrengti sporto aikštyną, sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę, privažiuojamąjį kelią ir kt. Projektu siekiama kompleksiškai 
spręsti Vilkaviškio rajono Bartninkų miestelio problemas, plėtojant Bartninkų bendruomeninę, viešąją infrastuktūrą, gerinant gyvenamąją aplinką, mažinti socialinę, ekonominę kaimo bendruomenės atskirtį, skirtumus 
tarp miesto ir kaimo infrastruktūros.
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4.3.3.23.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Viešosios įstaigos Alvito Šv. Kazimiero namų pastato rekonstravimas, pritaikant jį viešųjų socialinių paslaugų teikimui

"Alvito šv. Kazimiero namų naujų patalpų įrengimas"Projektas

Sutartis pasirašyta: 2012.02.22

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.380.121,26

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-03-V-03-001

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.023.103,07 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 357.018,19
Projekto tikslinė grupė - tėvų globos netekę vaikai. Projekto tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką šv. Kazimiero globos namų gyventojams. Šiuo metu šie globos namai - įsikūrę sename 
pastate, neatitinkančiame minimalių higienos normų reikalavimų. Be to, namas yra seno išplanavimo, kambariai pereinami, trūksta katilinės, veikia tik vietinė nuotekų kanalizacija, pasenusi elektros instaliacija bei 
priešgaisrinės apsaugos sistema, tik dalinai apšviesta teritorija. O įstaigoje naudojami baldai ir įranga - pasenusi, neatitinkanti jokių saugos reikalavimų. Visa tai sąlygoja nekokybišką stacionarių soc. paslaugų teikimą čia 
gyvenantiems vaikams. Dar daugiau, dėl neatitikimų minimalioms normoms, kurios keliamos soc. paslaugas teikiančioms įstaigoms, nuo 2013 m. ši įstaiga gali būti priversta sustabdyti savo veiklą. Veiklos sustabdymas 
sukeltų neigiamas pasekmes - didėtų šių vaikų soc. atskirtis, kuri veda link kitos soc. problemos atsiradimo-skurdo.  Visgi, siekiant modernizuoti esamą infrastruktūrą, tai padaryti būtų technologiškai sudėtinga. Be to, 
rekonstruojant esamas patalpas, turėtų būti mažinamas globojamų vaikų skaičius ir padidėtų vieno vaiko išlaikymo kaina. Tad projekto lėšomis numatoma statyti naują iki 24 vietų (4 daugiau) pastatą.  Naujai pastatyto 
pastato išplanavimas bei iš projekto lėšų įsigyti reikalingi baldai ir įranga padėtų užtikrinti aukštos kokybės soc. paslaugų teikimą, kokybiškas gyvenimo sąlygas, maksimaliai artimas namų sąlygoms. O visa tai sąlygotų 
geresnį globos namų gyventojų soc. problemų sprendimą, kokybiškesnę pagalbą įveikiant soc. atskirtį, tuo pačiu sukuriant prielaidas savarankiškumo ugdymui. Įrengus naujas patalpas, būtų sudarytos tinkamos sąlygos 
globos namų veiklą organizuoti šeimynomis (numatomos 3 šeimynos, kiekvienoje ne daugiau kaip 8 vaikai). Be to, įstaiga atitiktų ir kt. minimalias soc. globos normas, todėl galėtų toliau tęsti savo veiklą.
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4.3.3.3.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Miestelių švietimo ir kultūros objektų renovacija, pritaikymas turizmui ir gyvenamosios aplinkos gerinimas sudarant prielaidas spartesnei 
ūkinės veiklos diversifikacijai Šakių rajone 

Mažųjų miestelių turizmo galimybės. SintautaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.03.25

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.971.355,57

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-002

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.730.434,85 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 240.920,72
Šakių r. Sintautų miestelio viešoji infrastruktūra išplėtota nepakankamai. Esminės miestelio bendruomenės problemos:  -miestelio centre apleistas kultūros paveldo objektas – senosios mokyklos pastatas; -kultūros 
centro patalpos neatitinka bendruomenės, atvykusių atlikėjų (apsistojimo) poreikių, kokybiško paslaugų teikimo reikalavimų; -Sintautų bendruomenė neturi patalpų, miestelio svečiai, turistai negauna turizmo 
informacijos. Šios problemos mažina alternatyvios žemės ūkiui veiklos galimybes, mažėja miestelio patrauklumas, neišnaudojamas bendruomenės potencialas. Siekiant projekto tikslo – sudaryti sąlygas diversifikuoti 
gyventojų ūkinę veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Sintautuose, numatoma: -rekonstruoti Sintautų kultūros centro patalpas, įrengti informacijos teikimo vietą, patalpas apgyvendinimui; -senosios mokyklos 
pastate įkurti bendruomenės namus ir ūkininkų muziejų; -sutvarkyti miestelio aplinką. Tikslinės grupės - Sintautų bendruomenė, miestelio svečiai, turistai. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas Sintautų 
bendruomenei plėtoti alternatyvius verslus ir amatus. Sutvarkius ir įrengus infrastruktūrą kameriniams ir lauko renginiams, parodoms bus sudaryta galimybė vietos bendruomenei teatro, šokių, poezijos, muzikos 
renginiams, dailininkų, keramikų, fotografų plenerų, stovyklų organizavimui. Kokybiškos kultūrinės paslaugos bus teikiamos ne tik vietos bendruomenei, bet ir miestelio svečiams. Jie turės galimybę susipažinti su 
turtingu krašto kultūriniu, etnografiniu paveldu, dalyvauti įvairiapusėje kultūrinėje veikloje. Bus išnaudojamas bendruomenės edukacinis, turistinis potencialas: pristatoma parengta edukacinė programa „Duonos 
kelias" (su galimybe kepti duoną). Sukurtas naujas atraktyvus lankytinas objektas - ūkininkų muziejaus ekspozicija, sudarys sąlygas krašto istorinės, kultūrinės atminties išsaugojimui, pilietiškumo ugdymui. Sutvarkyta 
viešoji erdvė ne tik padidins bendruomenės gyvenimo kokybę, bet ir miestelio patrauklumą.

Mažųjų miestelių diversifikacijos galimybės. KiduliaiProjektas

Sutartis pasirašyta: 2011.11.29

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.056.543,56

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-022

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 1.889.796,78 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 166.746,78
Kidulių seniūnijos (Šakių r. sav.) gyventojai dėl itin prastai išplėtotos bendruomeninės laisvalaikio, kultūrinės veiklos ir visuomeninės veiklos infrastruktūros turi ribotas galimybes vystyti kultūrinę veiklą, užsiimti menais, 
nevyriausybinės organizacijos neturi galimybių vystyti veiklą. Ribotos ūkinės veiklos diversifikacijos galimybės skatina emigraciją iš seniūnijos, neskatina jaunų žmonių vystyti veiklą jų gyvenamojoje vietovėje, riboja 
aktyvių seniūnijos gyventojų saviraiškos galimybes. Tinkamos infrastruktūros trūkumas neleidžia sudaryti sąlygų gyventojų savirealizacijai. Dėl tų pačių priežasčių miestelis nėra patraukus ir svečiams iš kitų gyvenamųjų 
vietovių. Siekiant spręsti šią problemą numatoma kompleksiškai rekonstruoti Kidulių dvaro rūmų pastatą, esantį Kidulių miestelyje, ir sutvarkyti jo aplinką. Šiuo metu pastatas yra itin prastos būklės, veiklai (įsikūrusi 
biblioteka) dalinai naudojamas tik 2-as pastato aukštas, o 1-as aukštas ir rūsys jokiai ūkinei veiklai netinkami. Įgyvendinus projektą Kidulių dvaro rūmų pastatas bus kompleksiškai rekonstruotas: perplanuotos patalpos; 
atlikta vidaus patalpų apdaila; įrengta scena; atlikta šildymo ir vėdinimo sistemos rekonstrukcija; pakeista santechnikos įranga ir vamzdžiai, elektros instaliacija; pakeistos langų ir vidaus, lauko durys; apšiltintos sienos ir 
atlikta fasado apdaila; pakeistos stogo konstrukcijos ir danga, atliktas apšiltinimas; pakeistos denginių konstrukcijos. Šalia pastato bus įrengta apie 216 m2 ploto automobilių stovėjimo aikštelė svečių automobiliams. 
Taip pat bus sutvarkyta pastato aplinka: įrengtas lauko apšvietimas, suoliukai, šiukšliadėžės, sutvarkyti žalieji plotai, įrengti takai. Projekto rezultatai paskatins vietos gyventojų, kultūros ir meno kolektyvų bei 
nevyriausybinių organizacijų aktyvumą, tikėta, jog dėl didesnių gyventojų srautų suintensyvės verslo subjektų veikla.

Mažųjų miestelių turizmo galimybės. GelgaudiškisProjektas

Sutartis pasirašyta: 2010.02.26

Lėšos pagal sutartį, Lt: 1.791.143,77

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-004

Projekto būsena: Baigtas ES lėšos, Lt: 1.645.915,90 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 145.227,872012.09.06
Dabartinė kaimo vietovių infrastruktūra, paveldėta iš sovietmečio, buvo skirta stambaus masto kolektyviniam ūkininkavimui. Gyventojų socialiniai poreikiai buvo suprantami pagal tuo metu galiojusias normas. Šiuo 
metu tokia infrastruktūra netenkina kaimo gyventojų poreikių ir vertinama kaip reikšmingas kaimo bendruomenės gyvenimo kokybės gerėjimo stabdys – tai neigiamai veikia žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas.  Siekiant 
spręsti šias problemas Gelgaudiškio miestelyje projekto metu numatoma atlikti tokius pagrindinius miestelio bendruomeninės infrastruktūros plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo darbus: • Gelgaudiškio kultūros 
namų pastato rekonstrukcija, • Stovėjimo aikštelės rekonstrukcija ir papildomos aikštelės su privažiuojamuoju keliu įrengimas, • Gelgaudiškio kultūros centro aplinkos tvarkymas, • Gelgaudiškio kultūros centro vidaus 
infrastruktūros rekonstrukcija.
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4.3.3.3.Regiono plėtros plano priemonės Nr.

Prioritetas 4. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 4.3. Išsaugoti ir modernizuoti kaimiškųjų vietovių techninę, inžinerinę bei viešąją

Uždavinys 4.3.3. Renovuoti kaimiškųjų gyvenviečių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros objektus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

Miestelių švietimo ir kultūros objektų renovacija, pritaikymas turizmui ir gyvenamosios aplinkos gerinimas sudarant prielaidas spartesnei 
ūkinės veiklos diversifikacijai Šakių rajone 

Mažųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kudirkos NaumiestisProjektas

Sutartis pasirašyta: 2012.05.31

Lėšos pagal sutartį, Lt: 2.373.661,34

Aprašymas:

Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-41-025

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis ES lėšos, Lt: 2.181.203,13 LR valstybės biudžeto lėšos, Lt: 192.458,21
Kudirkos Naumiesčio seniūnijos (Šakių r. sav.) gyventojai dėl nepakankamai išplėtotos bendruomeninės laisvalaikio, kultūrinės veiklos ir visuomeninės veiklos infrastruktūros turi ribotas galimybes vystyti kultūrinę 
veiklą, užsiimti menais. Ribotos ūkinės veiklos diversifikacijos galimybės skatina emigraciją iš seniūnijos, neskatina jaunų žmonių vystyti veiklą jų gyvenamojoje vietovėje, riboja aktyvių seniūnijos gyventojų saviraiškos 
galimybes. Tinkamos infrastruktūros trūkumas neleidžia sudaryti sąlygų gyventojų savirealizacijai. Dėl tų pačių priežasčių miestelis nėra patraukus ir svečiams iš kitų gyvenamųjų vietovių. Siekiant spręsti šią problemą 
numatoma kompleksiškai rekonstruoti Kudirkos Naumiesčio kultūros centro pastatą, esantį Kudirkos Naumiestyje (Dariaus ir Girėno g. 30), ir sutvarkyti jo aplinką. Šiuo metu pastatas yra prastos būklės, netinkamas 
saugiam ir patogiam naudojimui, pastato plotas yra per mažas. Taip pat trūksta infrastruktūros renginiams šiltuoju metų laiku. Įgyvendinus Projektą Kudirkos Naumiesčio kultūros centro pastatas bus rekonstruotas: 
sustiprinti pamatai; įrengtas priestatas; perplanuotos patalpos; atlikta vidaus patalpų apdaila; įrengta scena; atlikta šildymo ir vėdinimo sistemos rekonstrukcija; pakeista sena santechnikos įranga ir vamzdžiai, elektros 
instaliacija; pakeisti langai, durys; apšiltintos sienos, atlikta fasado apdaila; pakeistos stogo konstrukcijos ir danga; pakeistos denginių konstrukcijos. Šalia pastato bus įrengta apie 50 m2 ploto automobilių stovėjimo 
aikštelė. Bus sutvarkyta aplinka: įrengtas apšvietimas, suoliukai, šiukšliadėžės, sutvarkyti žalieji plotai, įrengti takai, įrengta lauko scena šalia pastato. Projekto rezultatai paskatins gyventojų, kultūros ir meno kolektyvų 
bei nevyriausybinių organizacijų aktyvumą, tikėtina, jog suintensyvės verslo subjektų veikla. 

Įrašų skaičius: 186 Lėšų pagal sutartis suma: 478.476.812,71 Lt

ES lėšų suma: 439.063.334,65 Lt

LR valstybės biudžeto lėšų suma: 39.413.478,06 Lt
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