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ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D.
ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. vasario 18 d. Nr. D1-132
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir
išdėstau jį nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR
NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą“, 6.2.3 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 119 punktu ir 177.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į
Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 28
punktą ir Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341 „Dėl stebėsenos rodiklių nustatymo ir
skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 54 punktą, t v i r t i n u:
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo planą.
2. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą.“

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

SUDERINTA:
1. Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
2014-12-01 raštu Nr. ((24.41)-5K-1425738-6K-1409327.
2. Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
2014-12-11 raštu Nr. ((24.41)-5K-1426187)-6K-1409620.
3. Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
2015-01-28 raštu Nr. ((24.3-03)-5K-1425738)-6K-1501017.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. vasario 18d. įsakymu Nr. D1-132

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
I SKYRIUS
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4
PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ
ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“
1. Priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ (toliau – priemonė)
aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis;
1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje
infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo;
1.3. remiama veikla – daugiabučių namų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą;
1.4. galimi galutiniai naudos gavėjai – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai.
2. Priemonės finansavimo forma
Finansinės priemonės įgyvendinimas
3. Projektų atrankos būdas
Nepildoma
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Vadovaujančioji institucija
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos
finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
rodiklio
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
kodas
„Sunaudotas galutinės energijos
R.S.317
kiekis paslaugų ir namų ūkių
sektoriuose“
„Namų ūkių, priskirtų geresnei
P.B.231
energijos vartojimo efektyvumo
klasei, skaičius“
P.B.234

„Bendras metinis šiltnamio efektą
sukeliančių dujų sumažėjimas“

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

tūkst. tne

1.948

1.680

namų ūkiai

6.600

30.000

t CO2
ekvivalentu

17.600

80.000

Stebėsenos
rodiklio
kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

P.N.001

„Paskolų ar garantijų, suteiktų
daugiabučių namų atnaujinimui,
skaičius“

skaičius

600

1.360

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

267.898.517

0

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
valstybės
biudžeto
viešosios
Privačios lėšos
mažiau kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
57.209.307

0

0

0

57.209.307

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
13.032.901

0

2.783.156

0

0

0

2.783.156

0

59.992.463

0

0

0

59.992.463

3. Iš viso
280.931.418

II SKYRIUS
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5
PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR
PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 05.3.2-APVA-V-013 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
ŪKIO GERINIMAS“
1. Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“
(toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;
1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ įgyvendinimo;
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.2. geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.3. nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.4. nuotekų valymo įrenginių nauja statyba;
1.3.5. nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba.
1.4. Galimi pareiškėjai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės;

1.5. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas
4. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos
finansuojamų programų priemonių
Pagal šią priemonę nefinansuojami projektai, kurie finansuojami pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“ ir vietinių vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų sukūrimo
arba atnaujinimo projektai kaimo gyvenamosiose vietovėse iki 200 gyventojų, įgyvendinami pagal
Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. projekto 8.2.6.3.1.1 papunkčio „Parama investicijoms į
visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 1.3 papunkčio nuostatas
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
rodiklio
kodas
R.S.328
R.S.329
P.N.050

P.N.051

P.N.053

P.N.054

P.N.055

Stebėsenos rodiklio pavadinimas
„Vandens tiekimo paslaugų
prieinamumas“
„Nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumas“
„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens
tiekimo paslaugos naujai pastatytais
geriamojo vandens tiekimo tinklais“
„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens
tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir
(arba) rekonstruotų geriamojo vandens
gerinimo įrenginių“
„Gyventojai, kuriems teikiamos
paslaugos naujai pastatytais nuotekų
surinkimo tinklais“
„Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų
valymo paslaugos naujai pastatytais ir
(arba) rekonstruotais nuotekų valymo
įrenginiais“
„Naujai pastatyti nuotekų dumblo
apdorojimo įrenginiai “

Matavimo
vienetas

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31
d.

Galutinė
reikšmė
2023 m.
gruodžio
31 d.

procentai

87

90

procentai

80

90

gyventojų
skaičius

8.500

8.500

gyventojų
skaičius

171.500

171.500

gyventojų
ekvivalentas

12.000

12.000

gyventojų
ekvivalentas

8.000

8.000

skaičius

1

2

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
ES
Lietuvos
Respublikos
struktūrinių
Iš
viso
–
Respublikos
Savivaldybės
Kitos
valstybės
fondų
ne
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
Privačios lėšos
biudžeto
lėšos – iki
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos – iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
77.037.554

0

6.824.605

0

372.897

0

6.451.709

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0

0

0

0

0

0

0

0

6.824.605

0

372.897

0

6.451.709

3. Iš viso
77.037.554

ANTRASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 05.3.2-APVA-R-014 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA, ĮMONIŲ VALDYMO TOBULINIMAS“
1. Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ įgyvendinimo;
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.2. geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
1.3.3. nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.4. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.5. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija;
1.3.6. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės;
1.5. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Regionų projektų planavimas
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos
finansuojamų programų priemonių
Pagal šią priemonę nefinansuojami projektai, kurie finansuojami pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-

V-013 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ ir vietinių vandens tiekimo sistemų,
vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų sukūrimo arba atnaujinimo projektai kaimo
gyvenamosiose vietovėse iki 200 gyventojų, įgyvendinami pagal Lietuvos kaimo plėtros programos
2014–2020 m. projekto 8.2.6.3.1.1 papunkčio „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ 1.3 papunkčio nuostatas.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:
Stebėsenos
rodiklio kodas

R.S.328
R.S.329

P.N.050

P.N.051

P.N.053

P.N.054

P.S.333

P.S.334

Stebėsenos rodiklio pavadinimas
„Vandens tiekimo paslaugų
prieinamumas“
„Nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumas“
„Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos naujai
pastatytais geriamojo vandens
tiekimo tinklais“
„Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos iš naujai
pastatytų ir (arba) rekonstruotų
geriamojo vandens gerinimo
įrenginių“
„Gyventojai, kuriems teikiamos
paslaugos naujai pastatytais nuotekų
surinkimo tinklais“
„Gyventojai, kuriems teikiamos
nuotekų valymo paslaugos naujai
pastatytais ir (arba) rekonstruotais
nuotekų valymo įrenginiais“
„Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis“
„Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įmonės, kuriose
įgyvendinti valdymo ir veiklos
tobulinimo veiksmai“

Matavimo
vienetas

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio
31 d.

Galutinė
reikšmė
2023 m.
gruodžio
31 d.

procentai

87

90

procentai

80

90

gyventojų
skaičius

20.000

20.000

gyventojų
skaičius

28.000

28.000

gyventojų
ekvivalentas

14.000

14.000

gyventojų
ekvivalentas

26.000

26.000

kilometrai

200

400

įmonių
skaičius

48

48

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau kaip
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
ES struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

150.000.000

0

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
90.000.000

0

5.000.000

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
3. Iš viso
150.000.000
0
90.000.000
0
5.000.000
_______________

0

Privačios
lėšos
85.000.000
0

0

85.000.000

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-132
NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS
Rodiklio
kodas
1

Rodiklio
pavadinimas
2

Matavimo
vienetai
3

Sąvokų apibrėžtys
4

Apskaičiavimo tipas
5

Skaičiavimo
būdas
6

Duomenų
šaltinis
7

Pasiekimo
momentas
8

Institucija
9

Priemonė Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“
P.N.001

„Paskolų ar
garantijų,
suteiktų
daugiabučio
namo
atnaujinimui,
skaičius“

Skaičius

Paskola – lėšų skolinimosi
arba skolinimo priemonė, kai
paskolos sutartimi viena šalis
(paskolos davėjas) perduoda
kitos šalies (paskolos gavėjo)
nuosavybėn pinigus, o
paskolos gavėjas įsipareigoja
paskolos davėjui grąžinti
tokią pat pinigų sumą ir
mokėti palūkanas, jeigu
paskolos sutartyje nenustatyta
kitaip (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės skolos
įstatymas)
Garantija – susitarimas,
apsaugantis kreditorių, jei
skolininkas negrąžintų
paskolos (šaltinis: Europos
terminų žodynas
„EUROVOC“)
Daugiabutis namas – trijų ir
daugiau butų gyvenamasis

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant
daugiabučių
namų
atnaujinimui
suteiktas
paskolas ir
garantijas

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
finansinis
tarpininkas su
projekto
administratoriumi
pasirašo
daugiabučių
namų
atnaujinimo
paskolų ar
Antriniai šaltiniai: garantijų
ketvirtinės
sutartį
ataskaitos, kurios
rengiamos
Finansinių
priemonių
įgyvendinimo
taisyklėse
nustatyta tvarka
Pirminiai
šaltiniai:
daugiabučių namų
atnaujinimo
paskolų ar
garantijų sutartys
(pagal finansinių
tarpininkų
pateiktus
duomenis
apibendrinta
informacija apie
sutarčių skaičių)

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas

namas. Daugiabučiame name
gali būti ir negyvenamųjų
patalpų – prekybos,
administracinių, viešojo
maitinimo ir kitų (šaltinis:
Lietuvos Respublikos
daugiabučių namų savininkų
bendrijų įstatymas)
Daugiabučio namo
atnaujinimas
(modernizavimas) – statybos
darbai, kuriais atkuriamos ar
pagerinamos pastato ir (ar) jo
inžinerinių sistemų fizinės ir
energinės savybės ir (ar)
kuriais užtikrinamas iš
atsinaujinančių energijos
šaltinių gaunamos energijos
naudojimas (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės
paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti ir daugiabučiams
namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymas)
Priemonės: Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
P.N.050

„Gyventojai,
kuriems
teikiamos
vandens
tiekimo
paslaugos

Gyventojų
skaičius

Geriamojo vandens tiekimas –
geriamojo vandens tiekėjo ir
nuotekų tvarkytojo vykdoma
veikla, apimanti technines,
organizacines ir ekonomines
priemones, reikalingas

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
būstų, naujai
prijungtų prie
įgyvendinant
projekto
veiklas naujai

Pirminiai
šaltiniai:
sudarytų
geriamojo
vandens tiekimo
ir nuotekų

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
ne vėliau kaip
per dvejus

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą

geriamajam vandeniui išgauti,
ruošti, pristatyti ir parduoti
abonentams ir (ar) vartotojams
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymas)

naujai
pastatytais
geriamojo
vandens
tiekimo
tinklais“

pastatytų
geriamojo
vandens
tiekimo tinklų,
skaičių
dauginant iš
naujausių
Lietuvos
statistikos
departamento
oficialiai
skelbiamų
duomenų apie
konkrečios
savivaldybės
teritorijoje
esančio
gyventojų ir
būstų skaičiaus
santykio

Vandentiekio skirstomasis
tinklas – lauko vamzdynas,
geriamajam vandeniui patiekti
nuo jo paruošimo įrenginių iki
vartotojo įvado (šaltinis:
Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens įstatymas)
Statyba suprantama, kaip
aprašyta statybos techniniame
reglamente STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“

P.N.051

„Gyventojai,
kuriems
teikiamos
vandens
tiekimo
paslaugos iš
naujai
pastatytų ir
(arba)
rekonstruotų
geriamojo
vandens
gerinimo

Gyventojų
skaičius

Geriamojo vandens gerinimo
įrenginiai suprantami kaip
geriamojo vandens ruošimo
įrenginiai
Geriamojo vandens ruošimas –
gamtinio vandens savybių
gerinimas fizikiniais,
cheminiais ir biologiniais
metodais, kad jis atitiktų teisės
aktų nustatytus geriamojo
vandens saugos ir kokybės
reikalavimus bei tenkintų

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
būstų,
aptarnaujamų
įgyvendinant
projekto
veiklas naujai
pastatytais ir
(arba)
rekonstruotais
geriamojo
vandens
gerinimo
įrenginiais,

tvarkymo
sutarčių, nurodant
konkrečius
būstus, sąrašas,
patvirtintas
vandens tiekimo
ir nuotekų
tvarkymo įmonės
vadovo

metus po
projekto veiklų
užbaigimo
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
įmonės
vadovas
Antriniai šaltiniai: patvirtina
mokėjimo
sudarytų
prašymai,
geriamojo
ataskaitos po
vandens
projekto
tiekimo ir
finansavimo
nuotekų
pabaigos
tvarkymo
sutarčių,
nurodant
konkrečius
būstus, sąrašą
Pirminiai
Stebėsenos
šaltiniai: naujai
rodiklis
pastatytais ir
laikomas
(arba)
pasiektu, kai
rekonstruotais
projekto veiklų
geriamojo
įgyvendinimo
vandens gerinimo pabaigoje
įrenginiais
geriamojo
aptarnaujamų
vandens
būstų sąrašas,
tiekimo ir
patvirtintas
nuotekų
geriamojo
tvarkymo
vandens tiekimo
įmonės

stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas

įrenginių“

vandens vartotojų poreikius
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens įstatymas)
Statyba ir rekonstravimas
suprantami, kaip aprašyta
statybos techniniame
reglamente STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“

P.N.053

„Gyventojai,
kuriems
teikiamos
paslaugos
naujai
pastatytais
nuotekų
surinkimo
tinklais“

Gyventojų
ekvivalentas

Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos iš
naujai pastatytų ir (arba)
rekonstruotų geriamojo
vandens gerinimo įrenginių –
gyventojai, kuriems bus
tiekiamas saugos ir kokybės
reikalavimus atitinkantis
geriamasis vanduo iš naujai
pastatytų ir (arba) rekonstruotų
geriamojo vandens gerinimo
įrenginių
Nuotekos – buityje, ūkio ar
gamybinėje veikloje naudotas
vanduo, taip pat kritulių ir
kitoks (nuo teritorijų dangos ar
transporto priemonių plovimo
ir panašiai, išskyrus vandenį iš
žaliųjų plotų, kuriuose
neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio
naudmenų) vanduo, kurį asmuo
teisės aktų nustatyta tvarka
išleidžia į aplinką tam skirtais

Automatiškai
apskaičiuojamas

skaičių
dauginant iš
naujausių
Lietuvos
statistikos
departamento
oficialiai
skelbiamų
duomenų apie
konkrečios
savivaldybės
teritorijoje
esančio
gyventojų ir
būstų skaičiaus
santykio

ir nuotekų
tvarkymo įmonės
vadovo

Skaičiuojamas
būstų, naujai
prijungtų prie
įgyvendinant
projekto
veiklas naujai
pastatytų
nuotekų
surinkimo
tinklų skaičių
dauginant iš
naujausių

Pirminiai
šaltiniai:
sudarytų vandens
tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
sutarčių, nurodant
konkrečius
būstus, sąrašas,
patvirtintas
geriamojo
vandens tiekimo
ir nuotekų

vadovas
patvirtina
įgyvendinant
projekto
Antriniai šaltiniai: veiklas naujai
mokėjimo
pastatytais ir
prašymai
(arba)
rekonstruotais
geriamojo
vandens
gerinimo
įrenginiais
aptarnaujamų
būstų sąrašą

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
ne vėliau kaip
per dvejus
metus po
projekto veiklų
užbaigimo
geriamojo
vandens
tiekimo ir

projekto
vykdytojas

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose

inžineriniais įrenginiais ar
kitaip arba atiduoda tvarkyti
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymas)
Nuotekų surinkimo sistema
(nuotakynas) – vamzdynų bei
kitų inžinerinių įrenginių ir
statinių sistema, nuotekoms
surinkti ir transportuoti
(nuotekų surinkimas
mobiliomis cisternomis
nelaikomas nuotekų surinkimo
sistema) (šaltinis: Nuotekų
tvarkymo reglamentas,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236)

P.N.054

„Gyventojai,
kuriems
teikiamos
nuotekų
valymo
paslaugos
naujai
pastatytais ir
(arba)

Gyventojų
ekvivalentas

Statyba suprantama, kaip
aprašyta statybos techniniame
reglamente STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“
Nuotekos – buityje, ūkio ar
gamybinėje veikloje naudotas
vanduo, taip pat kritulių ir
kitoks (nuo teritorijų dangos ar
transporto priemonių plovimo
ir panašiai, išskyrus vandenį iš
žaliųjų plotų, kuriuose
neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio

Automatiškai
apskaičiuojamas

Lietuvos
statistikos
departamento
oficialiai
skelbiamų
duomenų apie
savivaldybės
teritorijoje
esančio
gyventojų ir
būstų skaičiaus
santykio

tvarkymo įmonės
vadovo

nuotekų
tvarkymo
įmonės
Antriniai šaltiniai: vadovas
mokėjimo
patvirtina
prašymai ir
sudarytų
ataskaitos po
geriamojo
projekto
vandens
finansavimo
tiekimo ir
pabaigos
nuotekų
tvarkymo
sutarčių,
nurodant
konkrečius
būstus, sąrašą

Skaičiuojamas
būstų,
aptarnaujamų
įgyvendinant
projekto
veiklas naujai
pastatytais ir
(arba)
rekonstruotais

Pirminiai
šaltiniai: naujai
pastatytais ir
(arba)
rekonstruotais
nuotekų valymo
įrenginiais
aptarnaujamų
būstų sąrašas,

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
geriamojo
vandens

atsakingas
projekto
vykdytojas

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę

naudmenų) vanduo, kurį asmuo
teisės aktų nustatyta tvarka
išleidžia į aplinką tam skirtais
inžineriniais įrenginiais ar
kitaip arba atiduoda tvarkyti
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymas)

rekonstruotais
nuotekų
valymo
įrenginiais“

Nuotekų valymo įrenginiai –
inžinerinių įrenginių
kompleksas nuotekoms valyti
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
vandens įstatymas)
Statyba ir rekonstravimas
suprantami, kaip aprašyta
statybos techniniame
reglamente STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“

P.N.055

„Naujai
pastatyti
nuotekų
dumblo

Skaičius

Gyventojai, kuriems teikiamos
nuotekų valymo paslaugos
naujai pastatytais ir (arba)
rekonstruotais nuotekų valymo
įrenginiais – gyventojai,
kuriems bus pagerinta nuotekų
tvarkymo paslauga naujai
pastačius ir (arba) rekonstravus
nuotekų valymo įrenginius.
Nuotekų dumblas – nuotekų
valymo įrenginiuose nusėdęs
dumblas (šaltinis: Lietuvos
Respublikos terminų bankas)

Automatiškai
apskaičiuojamas

nuotekų
valymo
įrenginiais,
skaičių
dauginant iš
naujausių
Lietuvos
statistikos
departamento
oficialiai
skelbiamų
duomenų apie
konkrečios
savivaldybės
teritorijoje
esančio
gyventojų ir
būstų skaičiaus
santykio

patvirtintas
geriamojo
vandens tiekimo
ir nuotekų
tvarkymo įmonės
vadovo

Skaičiuojamas
sumuojant
naujai
pastatytus

Pirminiai
šaltiniai:
darbų priėmimo
perdavimo aktas,

tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
įmonės
vadovas
patvirtina
įgyvendinant
Antriniai šaltiniai: projekto
mokėjimo
veiklas naujai
prašymai
pastatytais ir
(arba)
rekonstruotais
nuotekų
valymo
įrenginiais
aptarnaujamų
būstų sąrašą

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai

teikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir

apdorojimo
įrenginiai“

Nuotekos – buityje, ūkio ar
gamybinėje veikloje naudotas
vanduo, taip pat kritulių ir
kitoks (nuo teritorijų dangos ar
transporto priemonių plovimo
ir panašiai, išskyrus vandenį iš
žaliųjų plotų, kuriuose
neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio
naudmenų) vanduo, kurį asmuo
teisės aktų nustatyta tvarka
išleidžia į aplinką tam skirtais
inžineriniais įrenginiais ar
kitaip arba atiduoda tvarkyti
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymas)
Nuotekų valymo įrenginiai –
inžinerinių įrenginių
kompleksas nuotekoms valyti
(šaltinis: Lietuvos Respublikos
vandens įstatymas)
Statyba suprantama, kaip
aprašyta statybos techniniame
reglamente STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“
_______________

nuotekų
dumblo
apdorojimo
įrenginius

statybos
užbaigimą
patvirtinantis
dokumentas
(pagal statybos
techninį
reglamentą STR
1.11.01:2010
„Statybos
užbaigimas“)
(kopijos)
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai

įgyvendinant
projekto
veiklas
pasirašomas
priėmimo
perdavimo
aktas arba
statybos
užbaigimą
patvirtinantis
dokumentas

duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas

