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Vadovaudamasis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – 

Reglamentas), patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 

51/8S-23, 39 ir 42 punktais Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas priėmė 

sprendimą klausimą „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“ svarstyti, organizuojant Marijampolės 

regiono plėtros tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis 

Reglamento 43-48 punktais, vykdė Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas 

atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2016 m. lapkričio 22 d. el. paštu Marijampolės regiono 

plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo 

projektą, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2016 m. lapkričio 23 d., pabaiga – 2016 m. lapkričio 29 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Juozas Bertašius, Povilas Isoda, Valdas 

Kamaitis, Vytautas Kanevičius, Algirdas Neiberka, Vincas Plikaitis, Vidas Juozas Šalaševičius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

1. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.  

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/8S-20 patvirtino 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo 

įtraukti 5 Marijampolės regiono projektai, vienas iš jų – UAB „Vilkaviškio vandenys“ (toliau – 

Pareiškėjas) projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio 

rajone“ (toliau – Projektas). 

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA), patvirtinto Aplinkos ministro 

2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717, 25.3. papunkčiu nustatytas reikalavimas projekto parengtumui, 
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numatantis, kad „Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant 

projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Jei statinys ar 

žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo 

ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas“. PFSA 49.9 papunktyje nurodoma, kad kartu 

su paraiška pareiškėjas turi pateikti „daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame 

įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, registracijos išrašą iš nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko“. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2016 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (07)(2.18)SD-

2976 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad paraiškos pateikti įgyvendinančiajai institucijai iki 

Projektų sąraše numatytos datos (2016-11-30) nespėja dėl Gižų nuotekų valyklos žemės sklypo, kur bus 

vykdomi statybos darbai, ženklinimo darbų bei šio sklypo registracijos Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banke procedūrų trukmės. Raštu prašoma pratęsti paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminą, jį nukeliant iš „2016-11-30“ į „2017-01-04“. Sklypo ženklinimo 

darbai planuojami 2016 m. lapkričio 22 d., po šių darbų byla būtų pateikta tikrinimui Nacionalinei žemės 

ūkio tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, o sklypo galutiniai registracijos dokumentai būtų parengti 

ne ankščiau kaip 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.2 ir 22.5 papunkčių 

nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas.  

Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių 

užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų 

Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas yra priimtas – 2016 m. lapkričio 28 d. buvo 

pateikta 10 Tarybos narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 10 iš 12 Tarybos narių. 

Sprendimas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2016 m. lapkričio 28 d. pateiktas Tarybos pirmininkui 

pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros termino pabaigos. Po sprendimo 

pasirašymo Tarybos narių balsavimo lapų nebuvo gauta.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-40 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Agnė Norutė 

 

 

 

 


