LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
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
2017 m. gegužės 8 d. Nr. D1-379
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu 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“, II skyrių „2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės“:
1. Pakeičiu pirmąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė
Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ ir
išdėstau jį taip:
„PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 05.3.2APVA-V-013 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ŪKIO
GERINIMAS“
1. Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo 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 rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;
1.3.5. nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba;
1.3.6. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planų
rengimas;
1.3.7. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo priemonių
įgyvendinimas;
1.4. galimi pareiškėjai:
1.4.1. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės;
1.4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
1.4.3. savivaldybių administracijos;
1.5. galimi partneriai:
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1.5.1. savivaldybių administracijos;
1.5.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės.
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 priemones Nr. 05.3.2APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“ ir Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ bei pagal Lietuvos
kaimo plėtros programos 2014–2020 m. 7 priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“, pagal kurią investuojama į vandens tiekimo infrastruktūrą kaimo
gyvenamosiose vietovėse iki 200 gyventojų.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Eil.
Nr.

Stebėsenos
rodiklio
kodas

1.

R.S.328

2.

R.S.329

3.

P.B.218

4.

P.B.219

5.

P.N.050

6.

P.N.051

procentai

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
87

Galutinė
reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
90

procentai

80

90

asmenys

71.500

88.500

gyventojų
ekvivalentas

12.000

21.000

gyventojų
skaičius

8.500

8.500

gyventojų
skaičius

71.500

88.500

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

„Vandens tiekimo
paslaugų prieinamumas“
„Nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumas“
„Papildomi gyventojai,
kuriems teikiamos
pagerintos vandens
tiekimo paslaugos“
„Papildomi gyventojai,
kuriems teikiamos
pagerintos nuotekų
tvarkymo paslaugos“
„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“
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7.

P.N.053

8.

P.N.054

9.

P.N.055

10.

P.S.333

11.

P.S.334

12.

P.N.058

„Gyventojai, kuriems
gyventojų
teikiamos paslaugos naujai ekvivalentas
pastatytais nuotekų
surinkimo tinklais“
„Gyventojai, kuriems
gyventojų
teikiamos nuotekų valymo ekvivalentas
paslaugos naujai
pastatytais ir (arba)
rekonstruotais nuotekų
valymo įrenginiais“
„Naujai pastatyti nuotekų
skaičius
dumblo apdorojimo
įrenginiai “
„Rekonstruotų vandens
km
tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis“
„Vandens tiekimo ir
įmonės
nuotekų tvarkymo įmonės,
kuriose įgyvendinti
valdymo ir veiklos
tobulinimo veiksmai“
„Parengtas geriamojo
vienetai
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įmonių
veiklos tobulinimo planas
regionų lygmeniu“

12.000

12.000

8.000

13.600

0

2

2,0

2,0

0

48

1

1

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
115.075.327
0
13.384.492
0
1.186.278
0
12.198.214
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
115.075.327
0
13.384.492
0
1.186.278
0
12.198.214“
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki
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2. Pakeičiu antrąjį skirsnį „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“ ir išdėstau jį taip:
„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;
1.4. 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. 05.3.2APVA-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
Eil.
Nr.

Stebėsenos
rodiklio
kodas

1.

R.S.328

2.

R.S.329

procentai

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
87

Galutinė
reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
90

procentai

80

90

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

„Vandens tiekimo
paslaugų prieinamumas“
„Nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumas“
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3.

P.B.218

4.

P.B.219

5.

P.N.050

6.

P.N.051

7.

P.N.053

8.

P.N.054

9.

P.S.333

„Papildomi gyventojai,
kuriems teikiamos
pagerintos vandens
tiekimo paslaugos“
„Papildomi gyventojai,
kuriems teikiamos
pagerintos nuotekų
tvarkymo paslaugos“
„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“

asmenys

0

40.000

gyventojų
ekvivalentas

0

39.000

gyventojų
skaičius

0

20.000

gyventojų
skaičius

0

28.000

gyventojų
ekvivalentas

0

14.000

gyventojų
ekvivalentas

0

26.000

kilometrai

0

400

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

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

150.000.000

Lietuvos
Respublikos
valstybės
Iš viso – ne
biudžeto
mažiau kaip
lėšos – iki
0

90.000.000

0

5.000.000

0

85.000.000

6
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
150.000.000
0
90.000.000
0
5.000.000
0
85.000.000“
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
Iš viso – ne
biudžeto
mažiau kaip
lėšos – iki

3. Pakeičiu ketvirtojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė
Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 6 punktą ir jį
išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Eil.
Stebėsenos
Tarpinė reikšmė
Galutinė reikšmė
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Nr.
rodiklio
2018 m.
2023 m.
pavadinimas
vienetas
kodas
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
1.
R.S.324
„Sąvartynuose
procentai
55
30
šalinamų
komunalinių atliekų
dalis“
2.
R.S.325
„Komunalinių
procentai
45
50
atliekų sraute
esančių popieriaus,
plastiko, metalo,
stiklo atliekų dalis,
paruošta
pakartotinai naudoti
ar perdirbti“
3.
P.S.329
„Sukurti /pagerinti
tonos/
75.000
150.000“
atskiro komunalinių
metai
atliekų surinkimo
pajėgumai“
4. Pakeičiu šešioliktojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė
Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ 6 punktą ir
jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Eil.
Tarpinė
Stebėsenos
Galutinė reikšmė
Nr.
Stebėsenos rodiklio Matavimo
reikšmė
rodiklio
2023 m.
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
kodas
gruodžio 31 d.
31 d.
1.
R.S.324
„Sąvartynuose
procentai
55
30
šalinamų
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2.

R.S.325

3.

P.S.330

komunalinių
atliekų dalis“
„Komunalinių
atliekų sraute
esančių popieriaus,
plastiko, metalo,
stiklo atliekų dalis,
paruošta
pakartotinai
naudoti ar
perdirbti“
„Sukurti/pagerinti
komunalinių
atliekų paruošimo
perdirbti ir/ar kitaip
naudoti pajėgumai“

procentai

45

50

tonos/ metai

20.000

100.000“

Aplinkos ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2017-04-18 raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1706862)-6K-1702844

Kęstutis Navickas

