1. Informacija apie pavyzdžio teikėją
(įrašykite)
Viešojo juridinio asmens:
pavadinimas ir kodas
buveinės adresas, pašto indeksas
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)
veiklos pobūdis
Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
uţimamos pareigos
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
(8~343) 90011, faksas (8~343) 90022
administracija@marijampole.lt
biudţetinė įstaiga
Darius Cinaitis
Architektūros ir investicijų departamento Planavimo ir
investicijų skyriaus vedėjas
(8~343) 90096, faksas (8~343) 90022
darius.cinaitis@marijampole.lt

2. Teikiamo projekto lygmuo:
(paţymėkite x)
1.

Europinis

2.

Nacionalinis

3.

Regioninis

4.

Vietinis

x

3. Sektorius, kuriam priskirtinas projektas:
(paţymėkite x)
1.

Administravimas

2.

Finansai

3.

Statyba / infrastruktūra

4.

Gynyba / apsauga

5.

Kultūra / švietimas

6.

Teisėsauga

7.

Sveikatos apsauga / socialinis darbas

8.

Darbo rinka / uţimtumas

9.

Ţemės ūkis

x

10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos (įrašykite)

4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(paţymėkite x)
I. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos
II. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą

x

III. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
IV. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Trumpai aprašykite projekto sąsają su paţymėta tema:

Projekto tikslinės grupės: Marijampolės savivaldybės gyventojai bei svečiai. Įgyvendinus projektą padidės
miesto patrauklumas investuotojams - bus sudarytos geresnės sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui,
pagerės gyvenimo kokybė gyventojams ir svečiams, sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė miesto centre.
Ypatingas dėmesys šioje investavimo kryptyje skiriamas Marijampolės miesto aplinkos infrastruktūros
gerinimui, kompleksiškai sutvarkant J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves. Numatytos investicijos
skiriamos Marijampolės miesto aplinkos infrastruktūros gerinimui, Marijampolės regioninio ekonomikos
augimo centre esančio verslo reikšmingai infrastruktūros plėtrai. Integruotas Marijampolės miesto aplinkos
problemų sprendimas padidins vietos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, o tai teigiamai
atsilieps vietos paslaugų plėtrai ir gyvenimo kokybės augimui ir sukurs reikiamas sąlygas subalansuotai

ekonominei plėtrai ateityje. Plėtojant miesto aplinkos ir bendruomenės infrastruktūrą siekiama renovuoti
esamus, o ne statyti naujus statinius. Tai ypač svarbu siekiant išvengti neigiamų urbanistinės plėtros
padarinių miesto gyvenamajai aplinkai.
5. Informacija apie teikiamą projektą
Projekto tikslai:

(įrašykite punktais)
Didinti Marijampolės miesto investicinį patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką,
sutvarkant esamas miesto viešąsias erdves - J. Basanavičiaus aikštę.

Projekto įgyvendinimo
etapai:
Projekto rezultatai:

J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų rekonstrukcijos darbai.

Projekto
pritaikomumas:

Įgyvendinus projektą padidės miesto patrauklumas investuotojams - bus sudarytos geresnės
sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerės gyvenimo kokybė gyventojams ir
svečiams, sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė miesto centre.

Sutvarkyta J. Basanavičiaus aikštė ir jos prieigos.

6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:
(iki pusės puslapio)
Projekto pavadinimas:

Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas

Raktiniai ţodţiai:
Santrauka:

Šiandieninis J. Basanavičiaus aikštės uţstatymas (didieji tūriai, neatitinkantys miesto
mastelio) susiformavo sunaikinus istorinę miesto centrinės dalies raidą. J.
Basanavičiaus aikštės teritorija yra išgrįsta betoninėmis armuotomis plokštėmis, yra
gana nemaţas reljefo nuolydis. Po aikšte esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai
susidėvėję, juos būtina renovuoti. 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 visos teritorijos dangas, sutvarkyti
apţeldinimą, nutiesti naujus apšvietimo tinklus, renovuoti visus po aikšte esančius
vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrengti lietaus vandens rinktuvus ir nuvesti į esamus
nuotekynės tinklus, įrengti poţeminį viešąjį tualetą, įrengti scenos pakylą, įrengti
fontaną. Projekto tikslas - didinti Marijampolės miesto investicinį patrauklumą,
gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką, sutvarkyti esamas viešąsias erdves - J.
Basanavičiaus aikštę ir prieigas. Tikslas atitinka Bendrijos strategines gaires 20072013 m. ir bendras Europos Sąjungos miestų urbanistinės strategijos nuostatas.
Projekto tikslinės grupės: Marijampolės savivaldybės gyventojai bei svečiai.
Įgyvendinus projektą padidės miesto patrauklumas investuotojams - bus sudarytos
geresnės sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerės gyvenimo kokybė
gyventojams ir svečiams, sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė miesto centre.

