LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D.
ĮSAKYMO NR. D1-189 „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-VIPA-T-024 PRIEMONĖS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-830
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.
D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.
1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 4 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Pagal Aprašą projektas suprantamas kaip investicijų projekto veiklos „Centralizuotųjų
nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimas (vartotojui
nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) aglomeracijose,
kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti apkrova“, bendrai finansuojamos
pagal Priemonę ir priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ (toliau – finansinė
priemonė), iki 70 procentų dalis arba iki 90 procentų dalis (taikoma, kai pareiškėjas investuoja kitos
savivaldybės teritorijoje). Bendrai nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir geriamojo vandens tiekimo
tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos investicija nebus finansuojama daugiau nei 100 procentų
išlaidų, kurios būtų pripažintos tinkamomis finansuoti susumavus pagal Priemonę ir finansinę
priemonę.“
2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas. Priimdama sprendimą dėl
projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 8 punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama
Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų
pareiškėjų lūkesčių.“
3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Aprašą pirmą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. II ketvirtį,
antrą kvietimą – 2019 m. IV ketvirtį, trečią kvietimą – 2020 m. IV ketvirtį. Informacija apie
planuojamus skelbti kvietimus pateikiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
4. Pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.2. įgyvendinamas projektas turi atitikti pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Geriamojo
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vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės), atnaujintą
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą (toliau –
Infrastruktūros plėtros planas). Vertinama, ar įgyvendinamo projekto veikla atitinka atnaujinto
Infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones;“.
5. Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.3 projektas turi patekti į vieną iš aglomeracijų, kurioms taikomi 1991 m. gegužės 21 d.
Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo su visais pakeitimais reikalavimai ir
apie kurias informacija teikiama Europos Komisijai. Vertinama, ar projektas patenka į vieną iš
išvardintų aglomeracijų, kurioms taikomi Direktyvos 91/271/EEB reikalavimai ir apie kurias
informacija teikiama Europos Komisijai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus,
Marijampolė, Utena, Mažeikiai, Ukmergė, Pasvalys, Kėdainiai, Jonava, Šilutė, Telšiai, Visaginas,
Tauragė, Rokiškis, Plungė, Kuršėnai, Kretinga, Druskininkai, Biržai, Radviliškis, Elektrėnai–
Vievis, Trakai-Lentvaris, Kaišiadorys, Palanga, Anykščiai, N. Akmenė, Birštonas-Prienai,
Jurbarkas, Kelmė, Varėna, Raseiniai, Vilkaviškis, Kupiškis, Joniškis, Pravieniškės, Zarasai,
Molėtai, Kazlų Rūda, Skuodas, Širvintos, Šakiai, Šalčininkai, Nida, Nemenčinė, Švenčionėliai,
Pabradė, Kybartai, Pakruojis, Ignalina, Šilalė, Lazdijai, Švenčionys, Kalvarija, Skaidiškės,
Raudondvaris (Kauno raj.), Rietavas, Rukla, Žiežmariai, Akmenė, Eišiškės, Ariogala, Šeduva,
Venta, Baisogala, Juodkrantė, Nemėžis, Pagėgiai, Gelgaudiškis, Vilkija, Kudirkos Naumiestis,
Veisiejai;“.
6. Pripažįstu netekusiu galios 17.6 papunktį.
7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Pagal Aprašą nefinansuojami projektai, kurie finansuojami pagal priemones Nr. 05.3.2APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ ir Nr. 05.3.2APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“. Pagal Aprašą nefinansuojami projektai (paraiškose numatytos
projektų veiklos), kuriems įgyvendinti buvo skirtas finansavimas pagal Aprašo 12 punkte nurodytų
pirmo ir antro kvietimų teikti paraiškas sąlygas. Pagal Aprašą finansuojami projektai derinami su
finansine priemone ir finansuojami pro rata principu (iki 70 procentų arba iki 90 procentų (taikoma,
kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės teritorijoje)), visų tinkamų finansuoti išlaidų nuotekų
tinklų plėtrai finansuojama Priemonės lėšomis, o iki 30 arba atitinkamai iki 10 procentų finansinės
priemonės lėšomis).“
8. Papildau 291 punktu:
„291. Projekte suplanuota nuotekų surinkimo tinklų plėtra kartu su kitomis priemonėmis turi
užtikrinti Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų įgyvendinimą, kaip numatyta Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėse, kad aglomeracijų
ribose individualiai tvarkomų nuotekų taršos kiekis, išreikštas gyventojų ekvivalentu, negali būti
didesnis kaip 2 procentai nuo visų aglomeracijoje susidarančių nuotekų taršos kiekio ir negali būti
didesnis kaip 2 000 gyventojų ekvivalento. Jei aglomeracijoje ne mažiau kaip 98 procentai nuotekų
tvarkomos centralizuotai ir tvarkomų nuotekų taršos kiekis mažesnis nei 2000 gyventojų
ekvivalento, projektai pagal Aprašą nefinansuojami.“
9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Projekto, finansuojamo pagal Aprašą, investicijų intensyvumas yra 100 procentų.
Pareiškėjas, norėdamas gauti finansavimą pagal šią Priemonę, turi kreiptis į finansinės priemonės
valdytoją ir gauti pritarimą dėl investicijų finansavimo pagal finansinę priemonę, siekiant užtikrinti
likusį iki 30 procentų arba iki 10 procentų (taikoma, kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės
teritorijoje) investicijų projekte numatytą, lėšų poreikį.“
10. Papildau 44.10 papunkčiu:
„44.10. informaciją, nustatytą Aprašo 2 priede, kaip planuojama užtikrinti Direktyvos
91/271/EEB reikalavimų įgyvendinimą.“
11. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:
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„45. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris
skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Paraiškos pagal Aprašą gali būti
teikiamos iki 2021 m. balandžio 1 d. Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal
priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma
skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų
sumą.“
12. Pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:
„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės
„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
1 priedas“.
13. Pakeičiu 1 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3. Projektas atitinka kitus
Projektas turi atitikti kitus su
su projekto veiklomis
projekto veiklomis
susijusius projektų
susijusius Aprašo 17, 19, 20,
finansavimo sąlygų apraše
25, 29, 291 punktuose
nustatytus reikalavimus.
nustatytus reikalavimus.
Informacijos šaltinis:
Paraiška.“
14. Papildau 2 priedu (pridedama).

Aplinkos ministras

SUDERINTA
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
2020 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 2020/2-2008.

Simonas Gentvilas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. ((24.37E-5K2020668)-6K-2006866

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024
priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
INFORMACIJA APIE DIREKTYVOS 91/271/EEB REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ
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