
 

 

 
 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. 

SPRENDIMO NR. 51/8S-46 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 

2014–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. vasario 11 d.  Nr. 51/8S-5 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 

„Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 

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

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

valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, Marijampolės 

regiono plėtros taryba   n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams, patvirtintą 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“, patikslinant dalies 

„Priemonių planas“ 1–8 lenteles pagal priedą (pridedama). 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

  

 



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas  

1 lentelė. Priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

4. PRIEMONIŲ PLANAS

2.01. Tikslas: Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą

2.01.03. Uždavinys: Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 826,48 6 320 532,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 826,48 6 320 532,48

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.03.03.

0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 826,48 6 320 532,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 826,48 6 320 532,48

Iš viso planui įgyvendinti:

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

3 priedas  1 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

1

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas  

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.03. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

2.01.03.03.01. Vandentiekio ir 
nuotekų 
infrastruktūros 
renovavimas ir 
plėtra Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 807 232,88 211 846,00 0,00 0,00 0,00 595 386,88 2016/03 2016/10 2016/12 2019

2.01.03.03.02. Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas 
ir plėtra Šakių rajone

UAB "Šakių vandenys" Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 1 743 658,98 0,00 0,00 482 
272,00

0,00 1 261 386,98 2016/03 2016/10 2016/12 2019

2.01.03.03.03. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje

UAB "Kalvarijos 
komunalininkas"

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 898 305,67 449 153,00 0,00 0,00 0,00 449 152,67 2016/03 2016/10 2016/12 2019

2.01.03.03.04. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir 
plėtra Marijampolės 
savivaldybėje

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 3 936 324,74 1 327 716,00 0,00 0,00 0,00 2 608 608,74 2016/03 2016/10 2016/12 2019

2.01.03.03.05. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje

UAB "Vilkaviškio 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 1 912 304,21 506 307,00 0,00 0,00 0,00 1 405 997,21 2016/03 2016/10 2016/12 2019

*      R -regiono projektas, V - valstybės projektas;
**    ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą:
*** pagr. - pagrindinis projektas, rez. - rezervinis projektas.

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

2

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.03. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

2.01.03.03.01. Vandentiekio ir 
nuotekų 
infrastruktūros 
renovavimas ir 
plėtra Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 07 Vandentvarka 
(naujų tinklų 
įrengimas)

06 Vandentvarka 
(esamų geriamo 
vandens ir nuotekų 
tinklų 
modernizavimas)

- - - - - -

2.01.03.03.02. Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas 
ir plėtra Šakių rajone

UAB "Šakių vandenys" Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 07 Vandentvarka 
(naujų tinklų 
įrengimas)

06 Vandentvarka 
(esamų geriamo 
vandens ir nuotekų 
tinklų 
modernizavimas)

- - - - - -

2.01.03.03.03. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje

UAB "Kalvarijos 
komunalininkas"

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 06 Vandentvarka 
(esamų geriamo 
vandens ir nuotekų 
tinklų 
modernizavimas)

- - - - - - - -

2.01.03.03.04. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir 
plėtra Marijampolės 
savivaldybėje

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 07 Vandentvarka 
(naujų tinklų 
įrengimas)

06 Vandentvarka 
(esamų geriamo 
vandens ir nuotekų 
tinklų 
modernizavimas)

- - - - - -

2.01.03.03.05. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje

UAB "Vilkaviškio 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. 07 Vandentvarka 
(naujų tinklų 
įrengimas)

06 Vandentvarka 
(esamų geriamo 
vandens ir nuotekų 
tinklų 
modernizavimas)

- - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

3

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.03. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.03.03.01. Vandentiekio ir 
nuotekų 
infrastruktūros 
renovavimas ir 
plėtra Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. P.N.050 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
geriamojo 
vandens 
tiekimo tinklais

P.N.051 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos iš 
naujai 
pastatytų ir 
(arba) 
rekonstruotų 
geriamojo 
vandens 
gerinimo 
įrenginių

P.N.053 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
nuotekų 
surinkimo 
tinklais

P.N.054 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
nuotekų 
valymo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais ir 
(arba) 
rekonstruotais 
nuotekų 
valymo 
įrenginiais

130 -130 -

2.01.03.03.02. Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas 
ir plėtra Šakių rajone

UAB "Šakių vandenys" Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. P.N.050 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
geriamojo 
vandens 
tiekimo tinklais

P.N.051 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos iš 
naujai 
pastatytų ir 
(arba) 
rekonstruotų 
geriamojo 
vandens 
gerinimo 
įrenginių

P.N.053 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
nuotekų 
surinkimo 
tinklais

P.N.054 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
nuotekų 
valymo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais ir 
(arba) 
rekonstruotais 
nuotekų 
valymo 
įrenginiais

140 -206 800

2.01.03.03.03. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje

UAB "Kalvarijos 
komunalininkas"

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. P.N.050 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
geriamojo 
vandens 
tiekimo tinklais

P.N.051 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos iš 
naujai 
pastatytų ir 
(arba) 
rekonstruotų 
geriamojo 
vandens 
gerinimo 
įrenginių

P.N.053 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
nuotekų 
surinkimo 
tinklais

P.N.054 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
nuotekų 
valymo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais ir 
(arba) 
rekonstruotais 
nuotekų 
valymo 
įrenginiais

17 -- 3959

2.01.03.03.04. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir 
plėtra Marijampolės 
savivaldybėje

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. P.N.050 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
geriamojo 
vandens 
tiekimo tinklais

P.N.051 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos iš 
naujai 
pastatytų ir 
(arba) 
rekonstruotų 
geriamojo 
vandens 
gerinimo 
įrenginių

P.N.053 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
nuotekų 
surinkimo 
tinklais

P.N.054 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
nuotekų 
valymo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais ir 
(arba) 
rekonstruotais 
nuotekų 
valymo 
įrenginiais

792 240417 -

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 1 iš 2

4

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



2.01.03.03.05. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje

UAB "Vilkaviškio 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

05.3.2-APVA-
R-014

R - pagr. P.N.050 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
geriamojo 
vandens 
tiekimo tinklais

P.N.051 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
vandens 
tiekimo 
paslaugos iš 
naujai 
pastatytų ir 
(arba) 
rekonstruotų 
geriamojo 
vandens 
gerinimo 
įrenginių

P.N.053 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
paslaugos 
naujai 
pastatytais 
nuotekų 
surinkimo 
tinklais

P.N.054 Gyventojai, 
kuriems 
teikiamos 
nuotekų 
valymo 
paslaugos 
naujai 
pastatytais ir 
(arba) 
rekonstruotais 
nuotekų 
valymo 
įrenginiais

658 403255 -

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 2 iš 2

5

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 
(projektams priskirtų 

kriterijų reikšmių suma)

P.N.050 1008Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais

P.N.051 4759Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių

P.N.053 1737Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais

P.N.054 643Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais

3 priedas  5 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

6

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



6 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui)

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

05.3.2-APVA-R-014 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 
tobulinimas

6 320 532,480,00 0,00 6 320 532,48 0,00 0,00 0,00 0,00

3 priedas  6 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

7

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



7 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu)

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

05.3.2-APVA-R-014 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 
tobulinimas

6 320 532,480,00 0,00 6 320 532,48 6 320 532,48 6 320 532,48 6 320 532,48 6 320 532,48

3 priedas  7 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 m.



 8 lentelė. Veiklos grupių suvestinė

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

Kodas Pavadinimas
Projektų, 
kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, 
kuriems veiklų 
grupė priskirta 

kaip pagrindinė, 
skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

06 Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) 5 1 898 305,67

07 Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) 4 4 8 399 520,81

3 priedas  8 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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