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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BUITINIŲ NUOTEKŲ (BIOLOGINIO) VALYMO
ĮRENGINIŲ BANDOMOJO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS JŪRĖS MIESTELYJE,
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE“ ĮGYVENDINIMUI
2020 m. gegužės
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl
paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Jūrės miestelio bendruomenės 2020 m. balandžio 17 d.
prašymą Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti:
1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Buitinių nuotekų
(biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos
savivaldybėje“.
1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir Jūrės miestelio bendruomenės gyventojų
jungtinės veiklos sutarčiai dėl projekto „Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo
projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje“ įgyvendinimo (pridedama).
2. Teikti projekto „Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto
įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje“ paraišką pagal Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal
paramos priemonę „Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems
projektams“ finansavimui gauti.
3. Prisidėti prie projekto Savivaldybės biudžeto lėšomis – ne mažiau kaip 67 procentais nuo
tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti
reikalingas, išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas.
4. Įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti jungtinės veiklos
sutartį ir visus kitus su sutartimi, projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės
d. sprendimu
Nr. TSJUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
2020-05-______
Kazlų Rūda
Mes, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, atstovaujama, administracijos direktoriaus (-ės)
_______________________________, veikiančio (-ios) pagal administracijos nuostatus (toliau tekste
– Partneris I), ir Jūrės miestelio bendruomenės gyventojai (galutiniai naudos gavėjai) (toliau tekste
Partneris II):
Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Gyvenamosios vietos adresas

toliau tekste atitinkamai vadinami Partneriais, vykdydami Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministro 2020-02-28 įsakymu Nr. 3D-139 patvirtintas Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo
įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisykles (toliau tekste – Taisyklės), sudarėme šią
Jungtinės veiklos sutartį (toliau tekste – Sutartis).
Jūrės miestelio bendruomenės gyventojams šios Sutarties vykdymo tikslais atstovauja vienas iš
jos dalyvių vardas ir pavardė, kuris yra paskirtas atstovauti bendruomenės gyventojų rašytiniu sutikimu
Jūrės miestelio bendruomenės gyventojai šios Sutarties įgyvendinimo tikslais yra laikomi kaip vienas
Partneris.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso LI (51) skyriumi (Jungtinė veikla
(partnerystė), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu skirti paramą projekto
„Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje,
Kazlų Rūdos savivaldybėje“ (toliau tekste – Projektas) įgyvendinimui ir šios Sutarties sąlygomis
įsipareigojame atlikti visas Projekte numatytas veiklas bei užtikrinti rezultatus.

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.Šia Sutartimi susitarėme Partneriams naudingomis sąlygomis, bendromis jėgomis ir piniginiais
įnašais prisidėti prie kaimo vietovėje esančių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkų
ūkiuose (komerciniai, pramonės, paslaugų, viešieji statiniai negali būti įtraukti į projekto apimtį)
individualių arba kelių namų ūkių reikmėms pritaikytų buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių
įrengimo, kurio kaina suma Eur (suma žodžiais Eur 00 ct) (toliau tekste – Objektas).
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II. PARTNERIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
2.Partneriai susitaria, kad jų lėšos projekto įgyvendinimo darbams atlikti bus paskirstytos šiomis
dalimis:
2.1. Partnerio I įnašas sudarys:(suma) Eur (suma žodžiais00 ct) įskaitant toje sumoje PVM. Partnerio I
įnašas sudaro 33,5 proc. nuo Projekto numatomos kainos.
2.2. Partnerio II įnašas sudarys: suma Eur (suma žodžiais Eur 00 ct) įskaitant toje sumoje PVM.
Partnerio II įnašas sudaro 33,5 proc. nuo Projekto numatomos kainos.
2.2.1. Kiekvienam individualiam pastatui bus skaičiuojamas atskira prisidėjimo suma t.y.
kiekvieno galutinio Objekto naudos gavėjo atskirai arba kelių Objekto naudos gavėjų kartu, jeigu
Objekto įrenginiai pritaikyti kelių namų ūkiams. Konkreti kiekvieno galutinio Objekto naudos gavėjo
prisidėjimo suma ir jos įmokėjimo būdas nustatomi su kiekvienu Objekto naudos gavėju atskirai arba
kelių Objekto naudos gavėjų kartu ir Partnerio I pasirašytu susitarimu (Priedas Nr. 2), kuris yra
neatsiejama šios sutarties dalis.
2.3. Likusi Objekto kainos dalis, t.y. 33 proc., vadovaujantis Taisyklėmis finansuojama Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos.
3. Partneriai patvirtina, kad jų įneštos lėšos jiems priklauso nuosavybės teise, nebent Taisyklėse
nurodoma kitaip.
4. Už bendrą lėšų apskaitą ir atstovavimą partnerių interesams įgyvendinant Projektą visose
institucijose Partnerių sutarimu, atsakingu skiriamas Partneris I.
5. Prie Projekto įgyvendinimo kiekvienas jungtinės veiklos Partneris prisideda pervedant jo įnašą
į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (toliau tekste – Savivaldybė) atsiskaitomąją sąskaitą
Swedbank, AB banke LT____________________, iki 2020 - - .
5.1. Partneris II turi teisę prie Objekto prisidėti finansiškai ir kitais būdais numatytais Taisyklėse
(lizingo, kredito ar kita pagal Taisykles leidžiama sutartis). Kiekvienas iš šiame punkte minėtų
prisidėjimų nustatomi rašytiniu Partnerių susitarimu.
6. Savivaldybei parinkus Projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią jo įgyvendinimo
darbų kainą, Partneriai turi sutikslinti savo įnašų dalis. Jei po konkurso suma viršija skaičiuotiną
Projekto kainą mažiau nei 15 proc., Partneriai privalo įmokėti į Savivaldybės sąskaitą papildomą įnašo
dalį per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
7. Jei tiksli Objekto projekto įgyvendinimo kaina yra mažesnė negu buvo skaičiuota Objekto
darbų kaina, Savivaldybė perteklines lėšas grąžina galutiniams naudos gavėjams pagal jų įnašų dalį, į
jų nurodytas sąskaitas.
8. Jeigu tiksli Objekto projekto įgyvendinimo kaina didesnė už planuotą daugiau nei 15 proc.:
8.1. Partneriai turi teisę atsisakyti Projekto įgyvendinimo Sutarties vykdymo, ir jiems grąžinami
jų įnašai;
8.2. Partneris I turi teisę vienašališkai padidinti savo įnašo dalį.
III SKYRIUS
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
9. Partneriai neturi teisės šia Sutartimi numatytų savo teisių ir įsipareigojimų perleisti tretiesiems
asmenims be rašytinio kito Partnerio sutikimo.
9.1. Ne trumpiau kaip 3 metus nuo Projekto įgyvendinimo galutinis Objekto naudos gavėjas
negali keisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti, neišnuomoti, nesuteikti panaudai ar
kitaip neperleisti kitam asmeniui Objekto ir jo priklausinių. Objektas 3 metus nuosavybės teise
priklauso Partneriui I.
9.2. Objekto turto priežiūrą garantinio aptarnavimo metu atlieka rangovas, o pasibaigus
garantiniam laikotarpiui – galutinis naudos gavėjas. Jeigu panaudos gavėjas sukelia žalą Savivaldybei
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kaip turto turėtojui dėl netinkamų eksploatacinių sprendimų ar garantinių sąlygų pažeidimo,
Savivaldybė turi teisę įvertinti kilusią žalą ir išreikalauti jos atlyginimo iš panaudos gavėjo.
10. Partneriai įsipareigoja šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdyti laiku, tinkamai ir
kokybiškai.
11. Partneriai prisiima atsakomybę už teikiamos informacijos patikimumą (teisingumą) ir atsako
už tai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Partneris, nevykdantis ar netinkamai vykdantis šią Sutartį, privalo kitam Partneriui atlyginti
visus su tuo susijusius kito Partnerio patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
13. Partneriai gali būti atleidžiami nuo atsakomybės dėl šios Sutarties nevykdymo vadovaujantis
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių
patvirtinimo“.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Ši Sutartis įsigalioja iš karto po to, kai Partneriai ją pasirašo, ir galioja tol, kol Partneriai
įvykdo įsipareigojimus, susijusius su Objekto projekto vykdymu.
15. Sutartis vykdoma ir aiškinama remiantis pirmiausia Taisyklėmis, toliau – kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Partnerių tarpusavio santykiai, neaptarti šioje Sutartyje, aiškinami,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16. Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus
išspręsti ginčo derybų būdu, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais
Lietuvos Respublikos teisme pagal teismingumą.
17. Šia Sutartimi Partneriai patvirtina, kad yra susipažinę su Projektu, savo teisėmis ir
pareigomis įgyvendinant jį.
18. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku Partnerių susitarimu, kuris yra neatsiejama
šios sutarties dalimi.
19. Sutartis sudaroma ________ egzemplioriais – vienas Partneriui I ir po vieną galutiniam
naudos gavėjui.
20. Priedai:
20.1. Partnerio II (galutinių naudos gavėjų) rekvizitai (Priedas Nr. 1);
20.2. Susitarimas (Priedas Nr. 2).
V SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI
PARTNERIS I
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188777932
Adresas Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda
Banko sąskaita LT 88 7300 0100 9344 8951
Swedbank, AB
Administracijos direktorius (-ė),
______________
A.V.

PARTNERIS II
Žr. Sutarties Priedą Nr. 1

Jungtinės veiklos sutarties priedas
Nr. 1
Partnerio II (galutinių naudos gavėjų) rekvizitai
Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Asmens kodas

Kiti kontaktiniai
duomenys

Parašas

Jungtinės veiklos sutarties priedas
Nr. 2
SUSITARIMAS Nr.
prie Jungtinės veiklos sutarties
Nr.
2020 m.
Kazlų Rūda

d.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Partneris I)
atstovaujama administracijos direktoriaus (-ės) _________________, veikiančio (-ios) pagal
administracijos nuostatus, viena šalis ir ___________________, asmens kodas _________________,
(toliau tekste – Galutinis naudos gavėjas), kita šalis (toliau tekste – šalys), vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimi, 2020 m.
d. Jungtinės veiklos
sutarties Nr. __________________2.2.1 papunkčiu, susitarėme:
1. Galutinio naudos gavėjo įnašas prie projekto „Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių
bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje“ įgyvendinimo
sudarys _______ Eur (
Eur 00 ct), jeigu suma įrašyta skaičiais ir žodžiais
suma žodžiais
nesutampa teisinga laikoma suma žodžiais.
2. Įnašą iki 2020 m.
d. galutinis naudos gavėjas turi pervesti į Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT_________________________.
3. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi šalys.
4. Šis susitarimas yra galiojančios 2020 m.
d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. ________
tąsa ir neatskiriama jos dalis.
5. Kitos 2020 m.
d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. ________ nuostatos lieka
nepakeistos.
6. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai šaliai.
Šalių rekvizitai:
Partneris I – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12,
LT-69443, Kazlų Rūda, tel. nr. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt.

Galutinis naudos
kiti duomenys.

gavėjas

PARTNERIS I
Administracijos direktorius (-ė)
_____________________________
(parašas)
A. V.

–

_________________________,

asmens

kodas____________,

GALUTINIS NAUDOS GAVĖJAS

_______________________________
(parašas)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EKONOMINĖS PLĖTROS SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 625 / 95 276, el. p. ekonomika@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybai
Į

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BUITINIŲ NUOTEKŲ (BIOLOGINIO) VALYMO
ĮRENGINIŲ BANDOMOJO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS JŪRĖS MIESTELYJE,
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE“ ĮGYVENDINIMUI
2020-05-15
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:
Sprendimo projekto tikslas – pritarti projekto rengimui ir įgyvendinimui, numatyti bendrojo
finansavimo lėšų dalį.
Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3D-139 „Dėl
paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“.
Teigiami rezultatai priėmus siūlomą sprendimo projektą:
Jei pagal pateiktą paraišką bus skirta parama, planuojama Jūrės miestelyje įrengti buitinių nuotekų
tvarkymo sistemą gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra galimybės prisijungti prie centralizuotai
tvarkomų nuotekų tinklų. Projekte dalyvauja iki 30 (trisdešimt) vientisos teritorijos namų ūkių.
Projekto partneris yra Jūrės miestelio bendruomenės gyventojai (galutiniai naudos gavėjai) pagal
Jungtinės veiklos sutarties projektą (pridedama).
Finansavimo šaltiniai:
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 3D139, nuosavas indėlis turi būti ne mažesnis kaip 67 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Savivaldybės
administracija ir Jūrės miestelio bendruomenės gyventojai (galutiniai naudos gavėjai) lygiomis dalimis
prisidės prie projekto įgyvendinimo – po 33,5 proc.
Preliminari projekto vertė – 120 000 tūkst. Eur, finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų –
30 000 tūkst. Eur. Nuosavas indėlis iš savivaldybės biudžeto – 30 454,55 tūkst. Eur. Nuosavas galutinių
naudos gavėjų indėlis – 30 454,54 tūkst. Eur.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Skyriaus vedėja

Rasa Avietynienė

