
PROJEKTO „VALSTYBINGUMO KELIAS“ PARAIŠKOS FORMA 

 

Siūlymo 

(projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas 

 

Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pasta- 

bos 

 „Valstybingumo 

kelias“ 

Marijampolės regionas turtingas istoriniu ir kultūriniu paveldu. Daug objektų 

sietinų su Lietuvos valstybingumu, kultūrine ir švietėjiška ţymių ţmonių veikla ir 

gyvenimu. Moderniosios Lietuvių tautos identiteto kūrėjai – J. Basanavičius, V. 

Kudirka, taip pat prezidentas K. Grinius, kalbininkas J. Jablonskis gimė ir mokėsi 

šiame regione. Jie paliko indėlį ne tik Marijampolės regiono, bet ir visos šalies 

kultūriniame bei istoriniame gyvenime.  

Siekiant įamţinti Lietuvos valstybės atkūrimą, paskatinti Lietuvos pilietinės 

visuomenės kūrimąsi, susipaţįstant su valstybės kūrėjų gyvenimu ir veikla, 

Marijampolės regione prasminga įgyvendinti projektą „Valstybingumo kelias“.  

Projekto „Valstybingumo kelias“ tikslas – įamţinti iš Marijampolės regiono 

kilusius Lietuvos valstybės kūrėjus, kultūrininkus, švietėjus, Marijampolės regione 

įrengiant visas regiono savivaldybes apjungiantį turistinį maršrutą „Valstybingumo 

kelias“. 

Įgyvendinant projektą, būtų sujungtos regiono ţymių ţmonių tėviškės, gimtinės, 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, kurią baigę tokie ţymūs Lietuvos veikėjai kaip 

daktaras J. Basanavičius, kalbininkas J. Jablonskis, 6 Nepriklausomybės akto 

signatarai, varpininkas dr. V. Kudirka, Prezidentas K. Grinius, eilė poetų ir kt. ţymių 

veikėjų, į bendrą turistinį maršrutą.  

Ţymių ţmonių tėviškės ar kitos su jų veikla susijusios vietos yra patrauklios ir kaip 

atskiri objektai, tačiau maršrutas „Valstybingumo kelias“ apjungtų šiuos objektus, 

padidintų jų patrauklumą ir uţtikrintų projekto ilgaamţiškumą. Siekiama, jog projekto 

rezultatais naudotųsi įvairios grupės – maršrutas „Valstybingumo kelias“ galėtų būti 

moksleivių, šeimų, vietos ir uţsienio turistų lankomas maršrutas, kur ne tik 

susipaţįstama su ţymių ţmonių veikla, bet taikant įvairias priemones (edukacines 

programas, interaktyvius pristatymus, konkursus) lankytojai pakviečiami tapti „Mano 

valstybės ateities kelias“ kūrėjais ir ambasadoriais.     

Projekto veiklos apimtų objektų pritaikymą, atkūrimą, infrastruktūros sutvarkymą, 

maršruto sukūrimą ir jo viešinimą. Pagrindinės projekto veiklos: 

1. Su maršrutu „Valstybingumo kelias“ susijusios atributikos sukūrimas ir 

išleidimas: „Valstybingumo kelio“ logotipo Marijampolės regione sukūrimas, ţenklelių 

bei medalių su logotipu sukūrimas ir išleidimas. 

2. Leidinių apie Sūduvos krašto signatarus, prezidentą, ministrus, ţymius 

karininkus, kultūrininkus, švietėjus išleidimas: 

- mokslinio turinio knygos apie Sūduvos krašto signatarus, prezidentą, ministrus, 

ţymius karininkus, kultūrininkus, švietėjus parengimas ir išleidimas; 

- ţemėlapių, kuriuose pateikiamas viso regiono ţemėlapis su „Valstybingumo 

Marijampolės 

regiono 

savivaldybių 

administracijos, 

savivaldybėms 

pavaldţios 

biudţetinės 

įstaigos  

21.096.500 

Valstybės 

biudţetas, ES 

struktūrinės 

paramos 

lėšos, 

savivaldybių 

biudţetų 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

V. Aleknavičius,  

Kalvarijos savivaldybės 

meras,  

tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

R. Vinikienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės mero 

pavaduotoja,  

tel.  8 698 40147,  

el. p. 

ramute.vinikiene@kazlur

uda.lt 

S. Valančius, 

Marijampolės 

savivaldybės mero 

pavaduotojas,  

tel. 8 343 90004,  

el. p. 

sigitas.valancius@marijam

pole.lt 

Šakių rajono savivaldybės 

mero pavaduotoja,  

R. Rauktienė,  

tel. 8 345 60751,  

el. p. sekretore.sakiai@is.lt 

A. Finagėjevienė, 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 

administracijos  

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėja,  

tel. 8 342 60087,  

el. p.  

a.finagejeviene@vilkavis

kis.lt 
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Siūlymo 

(projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas 

 

Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pasta- 

bos 

kelio“ maršrutu ir atskirai kiekvienos savivaldybės ţemėlapiai su siūlomais lankyti 

objektais, parengimas ir išleidimas; 

- leidinių ciklo parengimas ir išleidimas. 

3. Į maršrutą „Valstybingumo kelias“ įtrauktų objektų viešinimas: 

- informacinių rodyklių į „Valstybingumo kelio“ maršruto objektus įrengimas; 

- informacinių stendų prie kiekvieno „Valstybingumo kelio“ maršruto objekto 

įrengimas; 

- informacinių ţemėlapių įrengimas.  

4. Ekspozicijų muziejuose, gimnazijose parengimas ir atidarymas. 

5. Renginių ciklo, skirto valstybės kūrėjams atminti ir maršrutui „Valstybingumo 

kelias“ lankytiniems objektams pristatyti, surengimas.  

6. Į maršrutą „Valstybingumo kelias“ įtrauktų objektų įamţinimas: 

- atminimo/paminklinių lentų sukūrimas ir pagaminimas; 

- paminklų sukūrimas ir pastatymas. 

7. Infrastruktūros, susijusios su valstybės kūrėjais ir kitais ţymiais veikėjais, 

kilusiais iš Marijampolės regiono, įrengimas.  

Siekiant bendradarbiauti ir koordinuoti regiono savivaldybių veiklas teikiant 

projekto idėjas ir uţtikrinant tolesnį sėkmingą projekto įgyvendinimą, Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2014 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-4 „Dėl darbo grupės 

sudarymo“ Marijampolės regione sudaryta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo Marijampolės regione darbo grupė. Bendradarbiaujant visoms Marijampolės 

regiono savivaldybėms būtų koordinuotai įamţintas ir pristatytas Lietuvos valstybės 

kūrėjų palikimas Marijampolės regione. Regiono muziejuose ir kitose lankytinose 

vietose pateikiama susisteminta informacija, prisimenant ţymius regiono ţmones ir 

įvykius. Projektui „Valstybingumo kelias“ pritarė Marijampolės regiono plėtros taryba 

2014 m. balandţio 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-6 „Dėl pritarimo projektui 

„Valstybingumo kelias“.   
Su maršrutu „Valstybingumo kelias“ siejamos įvairios regiono galimybės – 

edukacinės, kultūrinės, turistinės. Įdomiai pateikiant turimą istorinį ir kultūrinį regiono 

paveldą, maršrutas „Valstybingumo kelias“ galėtų būti įtrauktas į moksleivių 

edukacines ekskursijas, turizmo operatorių maršrutus vietos ir uţsienio turistams. 

Detalus projekto veiklų sąrašas pridedamoje lentelėje. 

 

    

 
 

Iš viso 
iš jų: 

21.096.500   

  Valstybės biudžetas 8.996.500   
 

 
Kiti finansavimo šaltiniai (ES struktūrinės paramos lėšos, 

savivaldybių biudţetų lėšos, rėmėjų lėšos) 
12.100.000   

 



 

Detalus projekto „Valstybingumo kelias“ veiklų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

1 Logotipo sukūrimas Sukurti Valstybingumo kelio logotipą Marijampolės regione, kuris būtų 

naudojamas informaciniuose leidiniuose, stenduose, ţenkleliuose ir kt. 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

10.000 

Valstybės 

biudţetas 

 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

 

2 Ţenklelių, skirtų 

valstybingumo 

kūrėjams iš 

Suvalkijos, išleidimas 

Valstybės šimtmečio minėjimo metais regiono moksleiviams ir tiems, kurie 

lankysis maršruto „Valstybingumo kelias“ objektuose būtų įteikiami ţenkleliai 

su „Valstybingumo kelio“ logotipu. Regiono moksleiviai ir kiti pakviečiami 

tapti programos „Mano valstybės ateities kelias“ kūrėjais ir ambasadoriais, taip 

ţadinant susidomėjimą krašto istorija ir valstybės ateities kūrimu.  

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

50.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt  

 

3 Medalių išleidimas Medalių su „Valstybingumo kelio“ logotipu, skirtų įteikti mokslo, kultūros, 

švietimo srityse nusipelniusiems Suvalkijos regiono ţmonėms, išleidimas (500 

vnt.) 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

150.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

 

4 Knygos apie 

tarpukaryje Lietuvos 

valstybę kūrusius 

Sūduvos krašto 

ţymius ţmones 

išleidimas 

Mokslinio turinio knyga (pvz. „Jie stovėjo prie Lietuvos valstybės lopšio“) apie 

Sūduvos krašto signatarus, prezidentą, ministrus, ţymius karininkus (akcentuoti 

išlikusius projektus: gimtines, gyvenamuosius namus, mokymosi vietas, kapus)  

Regiono 

savivaldybių 

administracijos 

250.000 

Valstybės 

biudţetas 

Benjaminas Mašalaitis,  

Marijampolės savivaldybės 

tarybos narys, 

tel. 8 688 56322,  

el. p. benoramos@gmail.com 

 

5 Ţemėlapio/knygelės 

išleidimas 

Populiaraus paţintinio turinio ţemėlapio/knygelės išleidimas apie Sūduvos 

krašto signatarus, prezidentą, ministrus, ţymius karininkus, kartu pateikiant 

ţemėlapį su lankytinais maršruto „Valstybingumo kelias“ objektais ir kitomis 

regiono savivaldybėse siūlomomis lankyti turistinėmis vietomis 

Regiono 

savivaldybių 

administracijos 

50.000 

Valstybės 

biudţetas 

Benjaminas Mašalaitis,  

Marijampolės savivaldybės 

tarybos narys, 

tel. 8 688 56322,  

el. p. benoramos@gmail.com 

 

6 Leidinių ciklo, 

susijusio su 

„Valstybingumo 

keliu“ išleidimas 

Leidinių ciklo, susijusio su „Valstybingumo keliu“ išleidimas regiono 

savivaldybėse 

Regiono 

savivaldybių 

administracijos 

100.000 

Valstybės 

biudţetas 

Regiono savivaldybių 

administracijos 

 

7 Vieningų 

informacinių 

rodyklių su nuoroda į 

lankytinus objektus, 

įrengimas  

Rodyklių įrengimas Kalvarijos savivaldybėje lankytinoms vietoms paţymėti (10 

vnt.) (į Arklių pašto muziejų, koplytstulpių alėją, knygnešių parkelį ir kt.) 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

20.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

 

8 

 

Vieningų informacinių rodyklių įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje su 

nuoroda į lankytinus objektus – 6 vnt.  (į K. Griniaus tėviškę, P. Dovydaičio 

tėviškę, K. Griniaus gimnaziją, Tautos istorijos alėją) 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

12.000 

Valstybės 

biudţetas 

Ramutė Vinikienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės mero 

pavaduotoja, tel. 8 698 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

40147, el. p. 

ramute.vinikiene@kazlurud

a.lt  

9   Marijampolės savivaldybėje: 

1. Rodyklės į Rygiškių Jono gimnaziją, Prezidento K. Griniaus namą (2 vnt.); 

2. Rodyklės krašto kelyje 136 (Vinčai-Pilviškiai-Vilkaviškis) (2 vnt.) ir vietinės 

reikšmės kelyje Gavaltuvos k. į lankytiną vietą prie paminklinio akmens 1863 

m. sukilimo mūšiui prie Čystos Būdos kaimo atminti (1 vnt.)  

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

10.000 

Valstybės 

biudţetas 

Benjaminas Mašalaitis,  

Marijampolės savivaldybės 

tarybos narys, 

tel. 8 688 56322,  

el. p. benoramos@gmail.com 

Nijolė Smilgienė, 

Marijampolės savivaldybės 

Sasnavos seniūnijos 

seniūnė, tel. 8 698 43 823, 

el.p.sasnava@marijampole.lt   

 

10   Šakių rajono savivaldybėje kelio rodyklių (23 vnt.) į: 

S. Banaičio tėviškę – 2; 

J. Vailokaičio tėviškę – 4; 

J. Staugaičio tėviškę – 4,  

St. Šilingo kapą – 2; 

Knygnešių M. Seserevičiaus ir S. Kušeliausko kapą – 4; 

Partizanų kovų vietovess (Valkų kalva, J.Būtėno ir Jurkšaičio-Berţo ţūties 

vieta) – 6  

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Lekėčių ir 

Kriūkų 

seniūnijos 

46.000 

Valstybės 

biudţetas 

Šešupės euroregiono TIC,  

tel. 8 345 51 262, 

el. p. tourism@sesupe.lt 

Inga Navlickienė,  

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

turizmo skyrius, 

tel. 8 345 60758 

el. p. ainga@is.lt 

 

11   Maršruto „Valstybingumo kelias“ ţenklinimas Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

100.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

 

12 Vieningų 

informacinių stendų 

apie lankytinus 

maršruto 

„Valstybingumo 

kelio“ ir kitus 

regiono savivaldybių 

objektus įrengimas  

Prie lankytinų objektų įrengti vieningus informacinius stendus, kuriuose pateikta 

informacija apie „Valstybingumo kelio“ lankytinus objektus: 

- Kalvarijos savivaldybėje 10 vnt.; 

- Kazlų Rudos savivaldybėje 8 vnt. (K. Griniaus kapavietė, tėviškė, gimnazija, 

Pr. Dovydaičio tėviškė, paminklas);  

- Marijampolės savivaldybėje 3 vnt. (įrengimo vietos: Rygiškių Jono gimnazija, 

K. Griniaus muziejus, Gustaičio tėviškė);  

- Šakių rajono savivaldybėje įruošti 7 informacines lentas prie objektų (J. 

Jablonskio gimtinė ir tėviškė, S. Banaičio, J. Vailokaičio, Just. Staugaičio 

tėviškėse, prie Ilguvos kapinių, kur ilsisi St. Šilingas, Sudargo kapinėse prie M. 

Sederevičiaus kapo); 

- Vilkaviškio rajono savivaldybėje 6 vnt. (įrengimo vietos: Vištytis, Kybartai, dr. 

J. Basanavičiaus tėviškė (Oţkabalių km.), Paeţerių dvaro rūmai, Vilkaviškis, 

Pilviškiai).                                                                                             

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

170.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt  

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

13 Informacinių 

ţemėlapių įrengimas 

Miestų centruose, prie lankytinų objektų, informacinių centrų ir kt. lankytinose 

vietose įrengti vieningus informacinius stendus su  viso regiono ir konkrečios 

savivaldybės ţemėlapiais, kuriuose paţymėti maršruto „Valstybingumo kelias“ 

objektai ir kitos regiono savivaldybėse siūlomos lankyti turistinės vietos (15 

vnt.)     

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

120.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt  

 

14 Ekspozicijų 

„Valstybingumo 

kelias Suvalkijoje“ 

įrengimas regiono 

muziejuose, 

gimnazijose 

Įruošti ekspozicijas, atspindinčias „Valstybingumo kelią“ Suvalkijos regione, 

kuriose įvairiomis formomis (interaktyviomis, ţaidimų principu) pateikiama 

informacija. Skirtinguose regiono muziejuose pateikiamose ekspozicijose 

išlaikoma vieninga idėja ir ekspozicijos įrengtos taip, jog aplankius vieną 

savivaldybę, kyla susidomėjimas tęsti kelionę ir aplankyti kitose savivaldybėje 

įrengtas ekspozicijas, nes ekspozijos parengtos „siūlo vyniojimo principu“.   

Regiono 

savivaldybių 

muziejai 

500.000 

Valstybės 

biudţetas 

Regiono savivaldybių 

muziejų vadovai 

 

15 Renginiai skirti 

Lietuvos 

valstybingumo keliui 

paţymėti  

Pasitinkant Valstybingumo 100-metį, būtina pagerbti Kalvarijos krašto politikos, 

visuomenės, kultūros veikėjų (P. Klimas, J. Basanavičius, M. Krupavičius, M. 

Ţilinskas, J.P. Aleksa, J, Kubilius), šviesuolių ir daug kitų nusipelniusių 

asmenybių (J Kancleris, V. Markevičius ir kt.) atminimą, organizuojant 

renginius:  

• 2017 m. Kalvarijos miesto aikštėje vyks nepriklausomybės akto signatarui P. 

Klimui skirto paminklo atidarymas;  

• 2017 m. Arklių pašto muziejuje nuolat veikiančių ekspozicijų atidarymas, 

skirtų J. Basanavičiui; P. Klimui; M. Krupavičiui; M. Ţilinskui; knygnešiams. 

Kalvarijos sav. 

administracija, 

Kultūros 

centras, 

Biblioteka, 

Kalvarijos 

gimnazija 

90.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt  

 

16   Renginių, skirtų paţymėti Lietuvos valstybingumo 100-metį, ciklas Kazlų 

Rūdos savivaldybėje: 

• Pr. Dovydaičio paminklo atidengimas; 

• Prezidento K. Griniaus 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas 2016 m.; 

• Konferencija „Valstybingumo pėdos Kazlų Rūdos savivaldybėje“; 

• Masinis renginys Kazlų Rūdos savivaldybės ţmonėms 2018 m. rugsėjo mėn.    

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

120.000 

Valstybės 

biudţetas 

Ţibutė Šilingienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės 

kultūros centro direktorė, 

tel. 868774812, el. p. 

zibutev@gmail.com 

Irena Raulynaitienė, 

Kazlų Rūdos Kazio 

Griniaus gimnazijos 

direktorė, tel. 8 343 68 030, 

el. p. 

direktorius@gimnazija.kazl

uruda.lm.lt 

 

17   Marijampolės kolegijos renginiai: 

• 2018 m. vardinių auditorijų įrengimas ir atidarymas konferencijoje, skirtoje 

Marijampolės mokytojų seminarijos įsteigimo ir Kvietiškio ţemės ūkio 

mokyklos jubiliejui bei fotoparoda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

Marijampolės 

kolegija 

21.000 

Valstybės 

biudţetas 

Marijampolės kolegija: 

Kęstutis Traškevičius 

Edukologijos ir socialinio 

darbo fakulteto dekanas  

tel. 8 611 10043, 

el. p. 

kestutis.traskevicius@mkol

egija.lt 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

Vladas Berţanskis, 

Verslo ir technologijų 

fakulteto dekanas, 

tel. 8 682 51 274, 

el. p. 

vladas.berzanskis@mkolegi

ja.lt 

18   Šakių rajono savivaldybė: 

• Nepriklausomybės ąţuolyno atidarymas ir paminklo, skirto ţuvusiems 

savanoriams atidengimas 2017 m.; 

• Iškilmingas renginys, skirtas Valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018 m. 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

19.000 

Valstybės 

biudţetas 

Augenija Kasparevičienė, 

Šakių rajono savivaldybės 

Kultūros ir turizmo skyriaus 

vedėja  

tel. 8345 60758 

el. p. augenijak@is.lt 

 

19   Sūduvos krašto baigiamasis renginys.  

Paeţerių dvaro rūmuose numatoma organizuoti renginių, skirtų paminėti 

Valstybės Šimtmečio minėjimą, baigiamąjį renginį, kuriame būtų pristatomas 

projektas „Valstybingumo kelias“, supaţindinama su maršruto „Valstybingumo 

kelias“ lankytinais objektais  

Regiono 

savivaldybių 

administracijos 

150.000 

Valstybės 

biudţetas 

Regiono savivaldybių merai  

20 Vieningų 

atminimo/paminklinių 

lentų ţymiems 

Suvalkijos regiono 

veikėjams, įrengimas 

Atminimo paminklinių lentų įrengimas Kalvarijos savivaldybėje:  

1.  Prelatui  Mykolui Krupavičiui – įrengti atminimų paminklinę lentą Kalvarijos 

Šv. Mergelės Marijos baţnyčios vardo šventoriuje ţemės ūkio ministrui, 

Lietuvos valstybininkui.  

2.  Kalvarijos krašto knygnešiams, padėjusiems pamatus 1918 m. Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimui – knygnešių parkelyje, esančiame Kalvarijoje, J. 

Basanavičiaus gatvėje, netoli Kalvarijos gimnazijos, įrengti šaligatvius, 

apšvietimą, atsiminimų paminklinę sienelę Kalvarijos krašto knygnešiams: J. 

Kancleriui, P. Lietuvninkui, A. Zigmantaitei, Klimo tėvams, J. Marcinkevičiui,  

J. Mėšliui ir daugeliui kitų.  

3. Prie Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos vardo baţnyčios sienos rytų pusėję 

įrengti partizanams (sąrašas) atminimų paminklinę lentą ir koplytėlę.  

4. Istorinio vyksmo įamţinimas (lietuvių-lenkų kalba). Antantei tarpininkaujant 

tarp Lietuvos ir Lenkijos 1920 m. rugsėjo 15 – rugsėjo 19 d. Kalvarijoje vyko 

derybos dėl teritorijos pasidalijimo. Šiam istoriniam įvykiui įprasminti ant 

pastato (Laisvės g. 2, Kalvarija), kuriame vyko derybos, pritvirtinti paminklinę 
lentą.  

5. Lietuvos savanoriams. Kalvarijoje, greta Laisvės paminklo įrengti atminimų 

paminklinę lentą, skirtą savanoriams (savanorių sąrašai).    

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

340.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras,  

tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

 

21   Įamţinti paminklinėmis lentomis Marijampolės burmistrų: 

1. Antano Staugaičio gyvenamąjį namą, kuriame burmistras gyveno tarpukariu 

(gyvenamasis namas Marijampolėje, V. Kudirkos g., Nr.49).                                                                                                     

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

18.000 

Valstybės 

biudţetas 

Benjaminas Mašalaitis,  

Marijampolės savivaldybės 

tarybos narys, 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

2. Juozo Mauruko gyvenamąjį namą (gyvenamasis namas Marijampolėje, 

Stoties g. Nr.19, kuriame su tarpais gyveno maţdaug 1930 – 1955 m.)  

tel. 8 688 56322,  

el. p. benoramos@gmail.com 

22   Įruošti atminties ţenklus Šakių rajono savivaldybės vietovėse, kurios susijusios 

su įţymiais ţmonėmis, savanoriais: Kiduliuose – diplomatui V. Sidzikauskui, 

Gelgaudiškyje ir Sintautuose aktyviai veikusias savanorių telkimo organizacijas 

Šakių rajono 

savivaldybės 

seniūnijos 

4.000 

Valstybės 

biudţetas 

Inga Navlickienė,  

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

turizmo skyrius, 

tel. 8 345 60758 

el. p. ainga@is.lt 

 

23   Atminimo ţenklų (paminklinių lentų) įrengimas Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje prie 1918–1920 m. savanorių gimtinių ar Vilkaviškio miesto 

erdvėse. Vilkaviškiečiai Lietuvos kariuomenės vadai 1918-1922 m. Generolas J. 

Stanaitis (palaidotas Slabaduose), B. Skomskis (palaidotas Ţaliojoje) 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė  

100.000 

Valstybės 

biudţetas 

Algirdas Neiberka, 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės meras,  

tel. 8 342 60060,  

el. p. meras@vilkaviskis.lt 

 

24 Paminklų įrengimas Horeljefas signatarui J. Staugaičiui atminti.  

J. Staugaitis kunigaudamas Marijampolėje, 1905 m. įkūrė pirmąjį Lietuvoje 

vaikų darţelį, o 1906 m. įsteigė „Ţiburio” draugiją neturtingiems moksleiviams 

bei studentams remti. Jo iniciatyva Marijampolėje įkurtos kelios pradţios 

mokyklos, senelių ir vaikų prieglauda, mergaičių progimnazija, įsteigta „Ţagrės“ 

draugija. Todėl ketinama Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje įrengti 

Signataro J. Staugaičio atminimui skirtą menišką akmeninį horeljefą bei 

suorganizuoti horeljefo atidengimo renginį, pristatyti visuomenei  J. Staugaičio 

asmenybę ir jo indėlį valstybės labui. Valstybinių švenčių metu paminėti 

signatarą, padėti prie horeljefo gėlių. 

Marijampolės 

šv. Arkangelo 

Mykolo 

parapija 

98.000 

Valstybės 

biudţetas 

Kun. Andrius Šidlauskas 

MIC 

tel. +370 606 13448,  

el. p. 

sidlauskas.andrius@gmail.c

om 

 

25  V. Kudirkos muziejaus sodelyje „Varpo” aikštėje pastatyti 5 asmenybių, 

susijusių su V. Kudirka ir Kudirkos Naumiesčiu biustus: Pr. Mašiotas, J. 

Jablonskis, prezid. K. Grinius, J. Bagdonas, Pr. Dielininkaitis  

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kudirkos 

Naumiesčio  

350.000 

Valstybės 

biudţetas 

Kęstutis Vaičiūnas  

Vilniaus zanavykų bendrija  

 

 

26  Paminklų pastatymas Kalvarijos savivaldybėje: 

1. P. Klimui miesto centro aikštėje-parke. Aikštę pavadinti Petro Klimo vardu.  

2. Lietuvos kultūros veikėjui M. Ţilinskui. Paminklo pastatymas gimtajame 

kaime Smalininkuose, 3 km nuo Kalvarijos.  

3. Kalvarijos krašto knygnešiams. Knygnešių parkelyje, esančiame netoli 

Kalvarijos gimnazijos, pastatyti paminklą. 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

420.000 

Iš jų: 

Valstybės 

biudţetas 

320.000; 

rėmėjų 

lėšos 

100.000 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras,  

tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt;  

Birutė Kaţemėkaitė, 

Kalvarijos savivaldybės 

tarybos narė  

 

27   Kalvarijoje, Karališkajame parke, įrengti koplytstulpių alėją skirtą: 

1. Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjui J. Pr. Aleksai; 

2. Nepriklausomybės siekėjui J. Basanavičiui;  

3. Nepriklausomybės akto signatarui P. Klimui, 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

42.000 

Valstybės 

biudţetas 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras,  

tel. 8 343 21 832,  

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

4. LR ţemės ūkio ministrui M. Krupavičiui; 

5. Lietuvos kariuomenės generolui J. Kubiliui; 

6. Knygnešiui J. Kancleriui; 

7. Knygnešiui V. Markevičiui. 

el. p. meras@kalvarija.lt  

28   Suprojektuoti ir pastatyti paminklą Pr. Dovydaičiui Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

Tikslas – įamţinti Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Pr. Dovydaičio 

atminimą Kazlų Rūdoje. 

Uţdaviniai: 

1. Suprojektuoti ir įrengti viešąją erdvę paminklo statybai; 

2. Pastatyti paminklą. 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

150.000 

Valstybės 

biudţetas 

Ramutė Vinikienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės mero 

pavaduotoja,   

tel. 8 698 40147, 

el.p. 

ramute.vinikiene@kazlurud

a.lt  

 

29 Lietuvos Prezidento 

K.Griniaus 

memorialinis 

muziejus 

Išspręsti pastato nuosavybės klausimą ir deleguoti muziejaus pavaldumą 

respublikinėms instancijoms, pvz. LR Prezidentūrai.  

K. Grinius varpininkas, knygnešys, vienas  iš  pagrindinių  demokratų partijos 

programos kūrėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo šauklys, 1920–1922 m. ministras 

pirmininkas – vienas valstybės kūrėjų, Seimų narys, valstiečių liaudininkų 

lyderis, Lietuvos demokratinės valstybės Prezidentas, ţymus gydytojas, 

emigracijoje kovojęs uţ Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą, 

perlaidotas 1994 Maumedţių  giraitėje, Kazlų Rūdos savivaldybėje. 1997 m. 

įkurtas jo memorialinis muziejus Marijampolėje. Tinkamai pagerbiant 

Prezidentą būtina muziejui suteikti Respublikinio muziejaus statusą  prie 

Kultūros ministerijos, atgauti privačioje nuosavybėje esantį istorinį muziejaus 

pastatą, uţtikrinti nepertraukiamą valstybinį finansavimą. Muziejų ir prezidento 

paminklą įjungti į nacionalinių turistinių maršrutų sąrašą, pastatyti informacinį 

ţenklą. 

Lietuvos 

prezidento K. 

Griniaus 

memorialinis 

muziejus 

458.000 

Valstybės 

biudţetas 

Vytautas Grinius, 

Lietuvos prezidento K. 

Griniaus memorialinio 

muziejaus direktorius  

tel. 8 343 92636  

el. p. 

grinmuziejus@gmai1.com 

 

30 P. Klimo aikštės 

įrengimas 

Kalvarijoje, vietoje miesto parkelio, sesančio prie autobusų stoties, įrengti 

miesto aikštę, suteikiant jai Petro Klimo vardą (Petro Klimo aikštė) 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

6.000.000 

tikslinės 

dotacijos,  

ES 

struktūrinė

s paramos 

lėšos, 

rėmėjai 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt  

 

31 Kalvarijos arklių 

pašto pastatų 

komplekso 

renovacija 

Renovuoti Kalvarijos arklių pašto pastatų kompleksą, įrengiant krašto muziejų, 

kuriame bus ekspozicijos, skirtos Kalvarijos krašto politikos, visuomenės, 

kultūros veikėjų, šviesuolių atminimui 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

3.000.000 

tikslinės 

dotacijos, 

ES 

struktūrinės 

paramos 

lėšos, 

Valdas Aleknavičius, 

Kalvarijos savivaldybės 

meras, tel. 8 343 21 832,  

el. p. meras@kalvarija.lt 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

savivaldybės 

lėšos 

32 Lietuvos prezidento 

Kazio Griniaus 

atminimo 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas Kazlų 

Rūdos savivaldybėje  

K. Grinius, trečiasis Lietuvos Prezidentas, kurio tėviškė bei kapas yra Kazlų 

Rūdos savivaldybėje. Jo vardu pavadinta Kazlų Rūdos gimnazija.  

Projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti Prezidento K. Griniaus atminimą, 

sutvarkant su juo susijusias Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijas. 

Uţdaviniai: 

1. Sutvarkyti Prezidento K. Griniaus kapavietės teritorijos infrastruktūrą. 

Paminklas pastatytas dar 1994 m. yra prie magistralinio kelio, daţnai lankomas. 

Nesutvarkyti paminklo nuosavybės dokumentai, ţemės sklypas ir pan.  Svarbu 

parengti ir sutvarkyti dokumentaciją, įteisinti nuosavybę, parengti 

infrastruktūros sutvarkymo projektą ir bei pagal jį atlikti infrastruktūros 

sutvarkymo darbus. Atnaujinti informacinį stendą.  

2. Numatyti bendrame regiono turistiniame maršrute „Valstybingumo kelias“ 

paţintinį maršrutą su atšakomis vedančiomis į Prezidento K. Griniaus tėviškę ir 

pro kapą-paminklą link Kazlų Rūdos.  

3. Prie Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos įrengti Lietuvos valstybingumo 

100-mečio  skverą ir atnaujinti „Tautos istorijos alėją“. 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

900.000 

Valstybės 

biudţetas 

Ingrida Černiauskienė, 

Kazlų Rūdos seniūnė,  

tel. 8 686 67438 

el. p. 

ingrida.cerniauskiene@kazl

uruda.lt; 

Irena Raulynaitienė Kazlų 

Rūdos Kazio Griniaus 

gimnazijos direktorė,  

tel. 8 343 68 030, 

el. p. 

direktorius@gimnazija.kazl

uruda.lm.lt 

 

33 Prano Dovydaičio- 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

akto signataro 

atminimo įamţinimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybėje 

Projekto tikslas – sutvarkyti atmintinas vietas įamţinančias Pr. Dovydaičio – 

Lietuvos nepriklausomybės akto signataro atminimą. 

 Uţdaviniai: 

1. Sutvarkyti privaţiavimo kelius į signataro tėviškę (ten vedantis kelias, 

kaţkada buvęs asfaltas dalis šio kelio yra faktiškai nepravaţiuojama) reikia 

atstatyti asfalto dangą ir gruntiniam keliui būtina sutvirtinti pagrindą. 

2.  Paţenklinti sodybvietę, atidengti ir atnaujinti gyvenamojo namo pamatus, 

įrengti pavėsinę ir suolelius atvykstantiems turistams. 

3. Prie kelio vedančio signataro tėviškės link įrengti informacines nuorodas su 

atstumais bei rodykles nurodančias kryptį į signataro tėviškę. 

4. Suprojektuoti ir paţymėti informaciniu stendu bei nukreipiamaisiais ţenklais 

dviračių taką per mišką: Kazlų Rūda-Jūrės kaimas, Kazliškės-Runkiai-Višakio 

Rūda-(link Šakių); 

5. Sutvarkyti paminklo, esančio Višakio Rūdoje aplinką (naujai išgrįsti takelius, 

apţeldinti); 

6. Vienai Kazlų Rūdos įstaigai suteikti Prano Dovydaičio vardą. 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

605.000 

Valstybės 

biudţetas 

Vidmantas Striokas, Kazlų 

Rūdos savivaldybės 

Višakio Rūdos klebonas, 

tel. 8 686 02134  

 

34 Prano Dovydaičio 

vardo krašto 

muziejaus įkūrimas 

Projekto tikslas – Kazlų Rūdoje įkurti Prano Dovydaičio vardo Krašto muziejų. 

Uţdaviniai: 

1. Renovuoti ir pritaikyti muziejui buvusios bibliotekos patalpas. 

2. Įrengti ekspoziciją skirtą Pranui Dovydaičiui.  

3. Įrengti krašto istorijos ekspoziciją. 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

900.000 

Valstybės 

biudţetas 

Ramutė Vinikienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės mero 

pavaduotoja,  

tel. 8 698 40147, 

el.p.  

ramute.vinikiene@kazlurud

a.lt 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

35 Medinių skulptūrų, 

kryţių, ţenklinančių 

ir įprasminančių 

Lietuvos 

valstybingumą ir 

istorinius įvykius, 

restauravimas  

Projekto tikslas – atnaujinti medines skulptūras Kazlų Rūdos savivaldybėje, 

kurios buvo pastatytos įprasminti istorijai ir valstybingumui; 

Uţdaviniai: 

• restauruoti kryţius ir parkelyje prie baţnyčios; 

• restauruoti skulptūras miesto skvere; 

• restauruoti paminklą tauro apygardos partizanams 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

150.000 

Valstybės 

biudţetas 

Ramutė Vinikienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės mero 

pavaduotoja, tel. 8 698 

40147, 

el.p.  

ramute.vinikiene@kazlurud

a.lt 

 

36 Generolo A. 

Gustaičio tėviškės 

įamţinimas 

Marijampolės sav., Obelinės km. Sutvarkyti sodybos liekanas, nutiesti keliuką, 

įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, informacines rodykles ir lentas 

(privaţiavimo kelio iki sodybos išasfaltavimas 280 m.; sodybos ţeldinių 

sutvarkymas, genėjimas) 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

80.000 

Valstybės 

biudţetas 

Nijolė Smilgienė, 

Sasnavos seniūnijos 

seniūnė  

tel. 8 698 43823, 

el. p. 

sasnava@marijampole.lt 

 

37 Kovo 11-osios 

Nepriklausomybės 

akto signataro, 

istoriko, rašytojo 

Gedimino Ilgūno 

atminimo įamţinimas 

1. Signataro G. Ilgūno tėviškės vietos sutvarkymas Marijampolės sav., 

Kantališkių k. 

Privaţiavimo keliuko per ūkininkų laukus padarymas-sutvarkymas (1,5 km), 

informacinės lentos, atminimo koplytstulpio pastatymas. 

Informacinių nuorodų-krypties rodyklių įrengimas į lankytiną vietą signataro 

tėviškę krašto kelyje 230 (Mauručiai-Vinčai-Puskelniai) ir vietinės reikšmės 

kelyje Surgučių k. 

2. Medţio skulptūrų  (16 vnt.) parko įrengimas Sasnavos I kapinėse greta 

knygnešių paminklo, buvusios Sasnavos baţnyčios vietoje.  

G. Ilgūnas išleidęs 16 knygų. Skulptūros būtų statomos organizuojant plenerus.  

Sasnavos I kapinių 0,6 ha aptvėrimas 430 m ir prieigų sutvarkymas (takeliai) 

Kapinėse palaidota keletas ţymių Lietuvos savanorių. 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

200.000 

Valstybės 

biudţetas 

Nijolė Smilgienė, 

Sasnavos seniūnijos 

seniūnė  

tel. 8 698 43823, 

el. p. 

sasnava@marijampole.lt 

 

38 1918 metų vasario 

16-osios Lietuvos 

Respublikos 

Nepriklausomybės 

akto signatarų, 

Marijampolės 

Rygiškių Jono 

gimnazijos 

auklėtinių, 
memorialinės 

ekspozicijos 

įrengimas gimnazijos 

muziejuje ir signatarų 

skulptūrų sukūrimas 

ir pastatymas 

senajame gimnazijos 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje mokėsi 1918 metų vasario 16-osios 

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės akto signatarai: J. Basanavičius, S. 

Banaitis, J.Staugaitis, Pr. Dovydaitis, P. Klimas, J. Vailokaitis, todėl artėjant 

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui, planuojamas šių signatarų memorialinės 

ekspozicijos įrengimas. 

Ekspozicijos įrengimo etapai: 

1. Projekto paruošimas. 

2. Patalpų paruošimas ekspozicijai: muziejaus patalpų remonto darbai, langų 

arkų atidengimas, elektros instaliacijos pritaikymas,  seno pastato pirmo ir antro 
aukšto koridorių paruošimas signatarų skulptūrų ir kitų eksponatų  eksponavimui 

ir t.t.   

3. Muziejaus ekspozicinių baldų, stendų, lentynų ir t.t. gaminimas.  

4. Darbai, susiję su signatarų įamţinimu: signatarų portretų, skulptūrų kūrimas, 

vitraţų gaminimas, valstybės ţenklų gaminimas, gobelenų, esančių pirmame 

gimnazijos aukšte, restauravimas (J.Basanavičius, V.Kudirka, J.Jablonskis) ir t.t.  

Marijampolės 

Rygiškių Jono 

gimnazija 

445.000 

Valstybės 

biudţetas 

Vilhelmas Petkevičius 

Marijampolės Rygiškių 

Jono gimnazijos 

direktorius, 

tel. 8 343 91622, 

el. p. vilhelmas 

@mari.omnitel.net 

 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

pastate 

39 Signatarų tėviškės 

vietų ir kalbininko J. 

Jablonskio gimtinės 

sutvarkymas 

sutvarkymas  

1. Signataro S. Banaičio tėviškės vietos sutvarkymas Vaitiekupių kaime. 

Privaţiavimo keliuko per ūkininkų laukus  (0,8 km ) padarymas, sodybvietės 

suformavimas ţeldiniais, ten esamų informacinių  lentų, atminimo akmens 

sutvarkymas.                                  

2. Signataro J. Vailokaičio tėviškės vietos sutvarkymas Piktţirnių kaime. 

Privaţiavimo keliuko per ūkininkų laukus (0,5 km) padarymas, sodybvietės 

suformavimas ţeldiniais, ten esamų informacinių lentų, atminimo koplytstulpio 

sutvarkymas.                                                               

3. Signataro Just. Staugaičio tėviškės vietos sutvarkymas Tupikų kaime. 

Privaţiavimo keliuko taisymas, ţeldinių sutvarkymas.                   

4. Kalbininko J. Jablonskio gimtinė Kubilėlių kaime. Keliuko į Kubilėlius 0,5 

km padarymas.                                                                      

5. Kelio į J.Jablonskio tėviškę Rygiškiuose ţvyravimas 2,1 km. 

Šakių rajono 

savivaldybės 

seniūnijos 

915.000 

Valstybės 

biudţetas 

Kęstutis Kuncaitis, 

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Ūkio 

skyriaus vedėjas  

tel. 8 345 60756 

el. p. kestutisk@is.lt 

 

40  Nepriklausomybės 

aikštės (skvero, 

sodelio) Šakiuose 

įrengimas 

Nepriklausomybės aikštės (skvero, sodelio) Šakiuose įrengimas, pastatant 

paminklą Lietuvos kariuomenės savanoriams. Pasodinti 100 ąţuolų Šakių eţero 

saloje, suformuojant Nepriklausomybės parką su paminklu ţuvusiems 

zanavykms savanoriams, padarant per eţerą tiltelį į parką. 

Šakių miškų 

urėdija, Šakių 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Ūkio skyrius 

450.000 

Valstybės 

biudţetas 

Asta Cikanienė, 

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Ūkio 

skyriaus vyresn. specialistė;  

tel. 8 (345) 60756 

el. p. eko.sakiai@is.lt 

Vitas Girdauskas, 

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Regioninės 

plėtros skyriaus vedėjas, 

tel. 8 345 60759 

el. p. sinta@is.lt 

 

41 Parkelio įrengimas 

Sintautuose 

Sintautuose, nugriovus senąją sporto salę, įrengti 100 – mečio parkelį su 

paminklu. 

Šakių rajono 

savivaldybės 

seniūnijos, 

bendruomenės 

200.000 

Valstybės 

biudţetas 

Vitas Girdauskas, 

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Regioninės 

plėtros skyriaus vedėjas, 

tel. 8 345 60759 

el. p. sinta@is.lt 

 

42 Memorialo „Plokščių 

kančių kankeliai“ ir 

Petro Kriaučiūno 

sodybvietės 

sutvarkymas 

Memorialo atnaujinimui reikalingi darbai: perkloti 220 kv. m. trinkelių, 

akmenimis išgrįsti 40 kv. m. šlaito dalį, išvalyti tvenkinį (apie 900 kv. m.), prie 

antrojo rūsio atnaujinti istorines sienas (22 kv. m.) 

Sodybos atnaujinimo darbai: ţeldinių juostos nuo valymo įrenginių pasodinimas 

120 vnt. eglių, kelio į sodybvietę pakelių sutvarkymas (griovių ilgis apie 500 m)  

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Plokščių 

seniūnija 

150.000 

Valstybės 

biudţetas 

Laimutė Miliūnienė, 

Šakių rajono savivaldybės 

Plokščių seniūnijos 

seniūnė  

tel. 8 345 42828,  

el. p. ploksciai@takas.lt 

 

43 Dr. J. Basanavičiaus 

aikštė Vilkaviškio 

Rekonstruoti aikštę Vilkaviškio miesto centre Vilkaviškio 

rajono 

3.000.000 

ES 

Algirdas Neiberka, 

Vilkaviškio rajono 

 



Eil. 

Nr. 

Siūlymo (projekto) 

pavadinimas 

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas Institucija, 

atsakinga už 

siūlymo 

(projekto) 

įgyvendinimą 

Siūlymo 

(projekto) 

biudžetas / 

finansavimo 

šaltiniai 

Siūlymo (projekto) 

autorius (iniciatorius) 

(vardas ir pavardė arba 

institucijos pavadinimas; 

 tel. Nr.; el. paštas) 

Pastabos 

mieste savivaldybė struktūrinės 

paramos 

lėšos 

savivaldybės meras,  

tel. 8 342 60060,  

el. p. meras@vilkaviskis.lt  

44 Dr. V. Kudirkos 

tėviškės 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

1. Sutvarkyti (išasfaltuoti) kelio atkarpą į sodybos kiemą (atstumas 150 m.) 

2. Klėtelės muziejaus prieklėčio tvorelės atnaujinimas. 

3. Ekspozicijos ir apšvietimo įrengimas. 

Vilkaviškio 

krašto muziejus  

40.000 

Valstybės 

biudţetas 

Antanas Ţilinskas 

Vilkaviškio krašto 

muziejaus direktorius  

tel. 8342 46399 

el. p. 

zilinskas11@gmail.com 

 

45 Lietuvos Valstybės 

atkūrimo bei 

Marijampolės 

valstybinės mokytojų 

seminarijos ir 

Kvietiškio ţemės 

ūkio mokyklos (dabar 

Marijampolės 

kolegijos Verslo ir 

technologijų 

fakulteto) istorijos ir 

veiklos sąsajos 

2017 m. Mokytojų seminarijos fasadinio įėjimo ir Kvietiškio parko bei jo 

prieigų kompleksinis sutvarkymas. 

Trumpas projekto aprašymas: 

• parengti Mokytojų seminarijos fasadinio įėjimo darbų projektą, sutvarkyti 

fasadinio įėjimo prieigas, pakeisti įvaţiavimo bei takų dangą; 

• buvusį Kvietiškio dvaro parką ir sodą pritaikyti gyventojų, studentų ir svečių 

(turistų) rekreacijos ir poilsio reikmėms, plėtoti Sūduvos krašto ir Marijampolės 

miesto turizmo infrastruktūrą, išsaugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, 

parengiant parko, jo prieigų sutvarkymo ir sodo įkūrimo projektą, atliekant 

parko sutvarkymo ir sodo atnaujinimo darbus, įrengiant informacinį stendą ir 

ţenklus. 

Marijampolės 

kolegija 

93.500 

Valstybės 

biudţetas 

Marijampolės kolegija: 

Kęstutis Traškevičius, 

Edukologijos ir socialinio 

darbo fakulteto dekanas  

tel. 8 611 10043, 

kestutis.traskevicius@mkol

egija.lt; 

Vladas Berţanskis, 

Verslo ir technologijų 

fakulteto dekanas, 

tel. 8 682 51 274, 

el. p. 

vladas.berzanskis@mkolegi

ja.lt 

 

   Iš viso 
iš jų: 

21.096.500   

   Valstybės biudžetas 8.996.500   

   Kiti finansavimo šaltiniai (ES 

struktūrinės paramos lėšos, savivaldybių 

biudţetų lėšos, rėmėjų lėšos) 

12.100.000   

 

 

 


