MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 8 D.
SPRENDIMO NR. TS-25 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-2.2-ŠMM-06-R PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS“, 2007–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 51/8S-26
Marijampolė
Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 9 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
Patikslinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės regiono
plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Marijampolės regiono projektų,
finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija
(pridedama).

Tarybos pirmininkas

Metas Ražinskas

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-25
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-26 redakcija)
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil Projekto pavadinimas
Nr

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
Preliminarus projekto biudžetas
pareiškėjas
Bendra projekto ES fondų lėšų
Pareiškėjo ir
vertė, Eur

1.

Kazlų Rūdos vaikų
lopšelio-darželio
„Pušelė“
modernizavimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

2.

Gelgaudiškio vaikų
darželio „Eglutė“
renovacija

Šakių rajono
Gelgaudiškio
vaikų darželis
„Eglutė“

Tikslas. Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą,
gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę Kazlų Rūdos
savivaldybėje.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie
rezultatai:
 Įgyvendintas 1 projektas.
 Modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
atliekant rekonstravimo darbus, aprūpinant įstaigos
ugdomąją aplinką baldais bei įranga, įrengiant ne
mažiau kaip 30 m2 patalpą, skirtą metodinei veiklai.
195 tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą – vaikai, jų tėvai bei vaikų lopšelio –
darželio „Pušelė“ darbo kolektyvas.
Tikslas. Pagerinti vaikų ugdymosi ir personalo darbo
sąlygas Gelgaudiškio vaikų darželyje „Eglutė“.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą „Gelgaudiškio
vaikų darželio „Eglutė“ renovacija“ būtų:
 Atliktas
grupių patalpų remontas. Numatoma
suremontuoti 3 grupių patalpas, sutvarkant grindis,
sienas, lubas.
 Atliktas sanitarinių mazgų remontas. Numatoma
suremontuoti 6 sanitarinių mazgų patalpas, tvarkant
grindis, sienas, lubas, pakeičiant susidėvėjusią
sanitarinę įrangą (tualetai, praustuvai).
 Atliktas metodinio kabineto remontas. Numatoma
praplėsti ir suremontuoti metodinį kabinetą, sutvarkant
grindis, sienas ir lubas.
 Įsigyti baldai ir reikiama įranga. Numatoma įsigyti
reikiamus baldus bei įrangą grupėms ir metodiniam
kabinetui:
vaikiškas
lovutes
(trys
viename

suma, Eur

partnerio (-ių)
lėšos, Eur

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

196 158,88

166 735,04

29 423,84

2009 m.
rugpjūčio
mėn.

2010 m.
liepos
mėn.

12 mėn.

2009-11-30

62 567,79

53 182,62

9 385,17

2010 m.
sausio
mėn.

2010 m.
gruodžio
mėn.

12 mėn.

2009-11-30
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3.

Marijampolės miesto
lopšelio-darželio
„Vaivorykštė“
modernizavimas

Marijampolės
savivaldybės
administracija

4.

Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio
„Pasaka“
modernizavimas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

ištraukiamos), vaikiškus staliukus (4 vietų), vaikiškas
kėdutes, auklėtojos stalus, auklėtojos kėdes,
stacionarius kompiuterius su monitoriais, programine
įranga
ir
interneto
prieiga,
nešiojamuosius
kompiuterius, daugiafunkcinį įrenginį (spausdintuvas,
skeneris,
kopijavimo
aparatas),
multimedija,
interaktyvią lentą, videokamerą, mobilųjį posėdžių
stalą, kompiuterinius stalus, kompiuterines kėdes,
minkštų baldų komplektą, metodinę sekciją ir kt.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
 Produkto rodiklis „Projektai“ – 1 vnt.
 Produkto rodiklis „Modernizuotos ikimokyklinio
ugdymo įstaigos“ – 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Rezultato rodiklis „Tiesioginės naudos gavėjai iš
investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po
projekto pabaigos)“ – ne mažiau kaip 100 asmenų.
Tikslas. Didinti Marijampolės miesto lopšelio-darželio
„Vaivorykštė“ prieinamumą, gerinant teikiamų
paslaugų kokybę.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą, modernizavus
Marijampolės miesto lopšelį-darželį „Vaivorykštė“, bus
pasiekti šie rezultatai:
 Marijampolės savivaldybėje įgyvendintas 1 (vienas)
projektas pagal VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“;
 atnaujintos lopšelio-darželio vaikų ugdymui skirtos
patalpos (iki 1967,00 m2) ir bendro naudojimo patalpos
(iki 982,00 m2);
 įrengta 1 (viena) grupė vaikams iki 1 metų;
 rekonstruoti
visi lopšelio-darželio sanitariniai
mazgai, kurie atitiks Lietuvos higienos normą HN
75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“;
 įrengtas kabinetas metodinei veiklai (iki 35 m2);
 visos
vaikų ugdymui skirtos lopšelio-darželio
patalpos bus aprūpintos naujais baldais, metodinis
kabinetas - nauja įranga;
 per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos
tiesioginę projekto naudą gaus 258 asmenys (230
lopšelį-darželį lankančių vaikų (ir jų tėvai) ir 28
ikimokyklinio ugdymo pedagogai).
Tikslas. Atnaujinti darželio–lopšelio „Pasaka“ patalpas
ir įrangą.
Siektini rezultatai:
 Parengtas projektas – 1 vnt.
 Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga vienam
projektui – 1 vnt.
 Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) –

340 140,36

289 119,30

51 021,06

2010 m.
gruodžio
mėn.

2012 m.
lapkričio
mėn.

24 mėn.

2010-08-30

366 384,53

311 426,87

54 957,66

2010 m.
gegužės
mėn.

2011 m.
rugsėjo
mėn.

17 mėn.

2010-03-31
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5.

Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio
„Buratinas“
modernizavimas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

6.

Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio
„Eglutė“
modernizavimas

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija

7.

Kalvarijos vaikų
lopšelio-darželio
„Žilvitis“
modernizavimas

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

8.

Marijampolės miesto
lopšelio-darželio
„Rūta“

Marijampolės
savivaldybės
administracija

ne mažiau kaip 100 asmenų.
Tikslas. Atnaujinti darželio – lopšelio „Buratinas“
patalpas ir įrangą.
Siektini rezultatai:
Produkto rodiklis:
 Parengtas projektas – 1 vnt.
 Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga – 1 vnt.
Rezultato rodiklis:
 Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) –
270 asmenys.
Atnaujintos lopšelio-darželio „Buratinas“ patalpos,
įrengtas metodinis kabinetas, aprūpintas reikalinga
technine įranga, leis pagerinti vaikų ugdymo, auklėjimo
paslaugų kokybę bei darbuotojų darbo sąlygas.
Tikslas. Atnaujinti darželio–lopšelio „Eglutė“ patalpas
ir įrangą.
Siektini rezultatai:
Produkto rodiklis:
 Parengtas projektas – 1 vnt.
 Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga – 1 vnt.
Rezultato rodiklis:
 Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) –
238 asmenys.
Atnaujintos lopšelio-darželio „Eglutė“ patalpos,
įrengtas metodinis kabinetas, aprūpintas reikalinga
technine įranga, leis pagerinti vaikų
ugdymo,
auklėjimo paslaugų kokybę bei darbuotojų darbo
sąlygas.
Tikslas. Sukurti patrauklią ir modernią ugdymo aplinką
Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodiklis:
Įgyvendinus projektą bus rekonstruota ir modernizuota
viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Rekonstravimo
darbus atlikus – naujų ikimokyklinio ugdymui skirtų
erdvių sukūrimas ir jų aprūpinimas baldais ir kita
įranga. Metodinio kabineto modernizavimas –
aprūpinimas baldais ir kompiuterine technika.
Tiesioginės naudos gavėjai – 200 asmenų (ugdytinių,
pedagogų, tėvų).
Produkto rodiklis:
Įgyvendintas vienas projektas. Renovuota 1
ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Modernizuotas vienas
metodinis kabinetas.
Tikslas. Didinti Marijampolės miesto lopšelio-darželio
„Rūta“ prieinamumą, gerinant teikiamų paslaugų
kokybę.

368 970,61

313 625,01

55 345,60

2010 m.
rugsėjo
mėn.

2012 m.
sausio
mėn.

17 mėn.

2010-05-31

306 154,52

260 231,34

45 923,18

2010 m.
rugsėjo
mėn.

2012 m.
sausio
mėn.

17 mėn.

2010-05-31

201 971,49

171 675,78

30 295,71

2011 m.
vasario
mėn.

2012 m.
rugpjūčio
mėn.

19 mėn.

2010-10-29

85 013,84

67 944,89

17 068,95

2013 m.
balandžio
mėn.

2015 m.
balandžio
mėn.

24 mėn.

2013-04-30

5
modernizavimas

9.

Kazlų Rūdos pradinės
mokyklos
modernizavimas

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Eur
2 118 237,26

Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą, modernizavus
Marijampolės miesto lopšelį-darželį „Rūta“, bus
pasiekti šie rezultatai:
• įgyvendintas vienas projektas pagal VP3-2.2-ŠMM06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“;
• atliktas lopšelio-darželio einamasis remontas vaikų
ugdymui skirtose patalpose ir bendro naudojimo
patalpose;
• pakeisti visi lopšelio-darželio sanitariniai mazgai,
kurie atitiks Lietuvos higienos normą HN 75:2008
„Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.
V-313 ją pakeitusią Lietuvos higienos normą HN
75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“;
• įrengtas kabinetas metodinei veiklai;
• visos vaikų ugdymui skirtos lopšelio-darželio
patalpos bus aprūpintos naujais baldais, metodinis
kabinetas - nauja įranga;
• per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos
tiesioginę projekto naudą gaus 257 asmenų (227
lopšelį-darželį lankančių vaikų (ir jų tėvai) ir 30
ikimokyklinio ugdymo pedagogai).
Tikslas. Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą,
gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę Kazlų Rūdos
savivaldybėje.
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
• Įgyvendintas 1 projektas.
 Modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
atliekant remonto darbus, aprūpinant įstaigos ugdomąją
aplinką baldais bei įranga.
 110
tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į
švietimo infrastruktūrą – vaikai, jų tėvai bei Kazlų
Rūdos pradinės mokyklos vaikų darželio darbo
kolektyvas.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Eur
1 796 184,79

190 875,24

162 243,94

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos,
Eur
322 052,47

______________

28 631,30

2013 m.
rugpjūčio
mėn.

2014 m.
liepos
mėn.

11 mėn.

2013-08-20

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt
1 798 894,00

