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
2019 m.
d. Nr. D1Vilnius
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“ 05.3.2VIPA-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 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 aprašo Nr. 1
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:
Šio Aprašo tikslais grąžinamoji subsidija suprantama taip, kaip apibrėžta Projektų taisyklių 6.7
papunktyje.
Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafikas (toliau – Grafikas) suprantamas kaip
įgyvendinančiosios institucijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, pavyzdinę formą parengtas ir iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje (toliau – projekto sutartis)
nurodytomis sąlygomis su galutiniu mokėjimo prašymu, tvirtinamas dokumentas. Grafiko forma
tvirtinama kaip projekto sutarties priedas.
Pagal šį 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), 30
procentų dalis arba 50 procentų dalis (taikoma visoms projekto veikloms, 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. 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 8 punktą ir jį išdėstau taip:
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„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 22 553 044,00 eurų (dvidešimt
dviejų milijonų penkių šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių keturiasdešimt keturių eurų) Sanglaudos
fondo lėšų.“
3. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.1. projekto vykdytojas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją,
išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos ir būti paskirtas regioniniu viešuoju geriamojo
vandens tiekėju arba viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Vertinama, ar
projekto vykdytojas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą
Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos ir yra paskirtas regioniniu viešuoju geriamojo vandens
tiekėju arba viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju; “.
4. 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 šį Aprašą finansuojami projektai derinami su finansine
priemone ir finansuojami pro rata principu (30 procentų arba 50 procentų (taikoma visoms projekto
veikloms, kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės teritorijoje), visų tinkamų finansuoti išlaidų
nuotekų tinklų plėtrai finansuojama Priemonės lėšomis, o 70 arba atitinkamai 50 procentų finansinės
priemonės lėšomis).“
5. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų
išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms
taikomus reikalavimus ir būti patirtos ne anksčiau kaip po sprendimo pareiškėjui suteikti paskolą iš
finansinės priemonės priėmimo dienos ir ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d.“
6. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Projekto, finansuojamo pagal šį 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, kad užtikrinti
likusį 70 procentų arba 50 procentų (kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės teritorijoje),
investicijų projekte numatytą, lėšų poreikį.“
7. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
35.1. išlaidos, nenustatytos šio Aprašo 34 punkte, įskaitant paraiškos parengimo išlaidas;
35.2. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje;
35.3. išlaidos, kai visi projekto darbai yra fiziškai baigti arba išlaidos patirtos iki sprendimo dėl
finansavimo skyrimo priėmimo dienos.“
8. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei
priedai teikiami ne su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės
dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą
ir laiką.“
9. Pakeičiu 44.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„44.3. investicijų projektą bendroms investicijoms pagal finansinę priemonę ir šią Priemonę su
viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva (alternatyvos turi būti išnagrinėtos pagal Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų
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“,
priede patvirtintas alternatyvų nagrinėjimo schemas) ir sąnaudų veiksmingumo analizės skaičiuoklę,
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parengtą pagal Investicijų projektų kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių
fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus
investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį PVM ir išlaidas, kurios
apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias
sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų;“.
10. Pakeičiu 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 aprašo
Nr. 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.
5.4. Pareiškėjui ir
Informacijos šaltiniai:
partneriui (-iams)
paraiška,
Audito,
nėra apribojimų gauti apskaitos,
turto
finansavimą:
vertinimo ir nemokumo
5.4.1. pareiškėjui ir
valdymo tarnybos prie
partneriui (-iams),
Lietuvos Respublikos
kurie yra juridiniai
finansų
ministerijos
asmenys, nėra iškelta viešai
prieinama
byla dėl bankroto
informacija ir kita
arba
įgyvendinančiajai
restruktūrizavimo,
institucijai prieinama
nėra pradėtas
informacija.
ikiteisminis tyrimas
dėl ūkinės ir (arba)
ekonominės veiklos
arba jis (jie) nėra
likviduojamas (-i),
nėra priimtas
kreditorių
susirinkimo
nutarimas bankroto
procedūras vykdyti
ne teismo tvarka (ši
nuostata netaikoma
biudžetinėms
įstaigoms) arba
pareiškėjui ir
partneriui (-iams),
kurie yra fiziniai
asmenys, nėra iškelta
byla dėl bankroto,
nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas
dėl ūkinės ir (arba)
ekonominės veiklos;
5.4.2. paraiškos
Informacijos šaltiniai:
pateikimo dieną
paraiška, Valstybinio
pareiškėjas ir
socialinio draudimo
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partneris (-iai)
galutiniu teismo
sprendimu ar
galutiniu
administraciniu
sprendimu nėra
pripažinti
nevykdančiais
pareigų, susijusių su
mokesčių ar
socialinio draudimo
įmokų mokėjimu
pagal Lietuvos
Respublikos teisės
aktus arba pagal kitos
valstybės teisės
aktus, jei pareiškėjas
ir partneris (-iai) yra
užsienyje registruoti
juridiniai asmenys ar
užsienyje gyvenantys
fiziniai asmenys (ši
nuostata netaikoma
įstaigoms, kurių
veikla finansuojama
iš Lietuvos
Respublikos valstybės
ir (arba)
savivaldybių biudžetų
ir (arba) valstybės
pinigų fondų, ir
pareiškėjams,
kuriems Lietuvos
Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka
yra atidėti mokesčių
arba socialinio
draudimo įmokų
mokėjimo terminai);

fondo valdybos prie
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir
Valstybinės mokesčių
inspekcijos
prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos,
Informatikos
ryšių
departamento pateikta
informacija ir kita
įgyvendinančiajai
institucijai prieinama
informacija.

5.4.3. paraiškos
vertinimo metu
pareiškėjas ir
partneris (-iai), kurie
yra fiziniai asmenys,
arba pareiškėjo ir
partnerio (-ių), kurie
yra juridiniai
asmenys, vadovas,

Informacijos šaltinis:
paraiška, Informatikos
ryšių
departamento
pateikta informacija ir
kita įgyvendinančiajai
institucijai prieinama
informacija.
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pagrindinis
akcininkas (turintis
daugiau nei 50 proc.
akcijų) ar savininkas,
ūkinės bendrijos
tikrasis narys (-iai) ar
mažosios bendrijos
atstovas (-ai), turintis
(-ys) teisę juridinio
asmens vardu
sudaryti sandorį, ar
buhalteris (-iai), ar
kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (ys) teisę surašyti ir
pasirašyti pareiškėjo
apskaitos
dokumentus, neturi
neišnykusio arba
nepanaikinto
teistumo arba dėl
pareiškėjo ir
partnerio (-ių) per
paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo nuosprendis
už dalyvavimą
bendrininkų grupėje,
organizuotoje
grupėje,
nusikalstamame
susivienijime, jų
organizavimą ar
vadovavimą jiems,
teroristinius ir su
teroristine veikla
susijusius
nusikaltimus ar
teroristų finansavimą,
vaikų darbo ar kitų su
prekyba žmonėmis
susijusių
nusikalstamų veikų,
kyšininkavimą,
prekybą poveikiu,
papirkimą,
piktnaudžiavimą,
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tarnybos pareigų
neatlikimą,
sukčiavimą, turto
pasisavinimą, turto
iššvaistymą, turtinės
žalos padarymą
apgaule, turto
sunaikinimą ar
sugadinimą, neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą,
muitinės apgaulę,
neteisėtą
disponavimą akcizais
apmokestinamomis
prekėmis, neteisėtą
prekių ar produkcijos
neišvežimą iš
Lietuvos
Respublikos,
neteisėtą vertimąsi
ūkine, komercine,
finansine ar profesine
veikla, neteisėtą
juridinio asmens
veiklą, svetimo
prekių ar paslaugų
ženklo naudojimą,
apgaulingą
pareiškimą apie
juridinio asmens
veiklą, mokesčių
nesumokėjimą,
kredito, paskolos ar
tikslinės paramos
panaudojimą ne
pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką,
kreditinį sukčiavimą,
skolininko
nesąžiningumą,
nusikalstamą
bankrotą, netikros
elektroninės
mokėjimo priemonės
gaminimą, tikros
elektroninės
mokėjimo priemonės
klastojimą ar

7
neteisėtą
disponavimą
elektronine
mokėjimo priemone
arba jos duomenimis,
neteisėtą elektroninės
mokėjimo priemonės
ar jos duomenų
panaudojimą,
neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną
ar turtą pateikimą,
deklaracijos,
ataskaitos ar kito
dokumento
nepateikimą,
apgaulingą ar aplaidų
apskaitos tvarkymą,
nusikalstamu būdu
gauto turto įgijimą ar
realizavimą,
nusikalstamu būdu
įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, netikrų
pinigų ar vertybinių
popierių
pagaminimą, laikymą
arba realizavimą,
dokumento
suklastojimą ar
disponavimą
suklastotu
dokumentu,
antspaudo, spaudo ar
blanko suklastojimą,
dalyvavimą kokioje
nors kitoje
neteisėtoje veikloje,
kenkiančioje
Lietuvos Respublikos
ir (arba) ES
finansiniams
interesams (šis
apribojimas
netaikomas, jei
pareiškėjo arba
partnerio (-ių) veikla
yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos
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valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų
ir (arba) valstybės
pinigų fondų, taip pat
Europos investicijų
fondui ir Europos
investicijų bankui);
5.4.4. paraiškos
vertinimo metu
pareiškėjui ir
partneriui (-iams), jei
jie perkėlė gamybinę
veiklą valstybėje
narėje arba į kitą
valstybę narę, nėra
taikoma arba nebuvo
taikoma išieškojimo
procedūra (ši
nuostata nėra
taikoma viešiesiems
juridiniams
asmenims);
5.4.5. paraiškos
vertinimo metu
pareiškėjui ir
partneriui (-iams)
nėra taikomas
apribojimas (iki 5
metų) neskirti ES
finansinės paramos
dėl trečiųjų šalių
piliečių nelegalaus
įdarbinimo (ši
nuostata nėra
taikoma viešiesiems
juridiniams
asmenims);
5.4.6. paraiškos
vertinimo metu
pareiškėjui ir
partneriui (-iams)
nėra taikomas
apribojimas gauti
finansavimą dėl to,
kad per sprendime
dėl lėšų grąžinimo
nustatytą terminą
lėšos nebuvo

Informacijos šaltinis:
paraiška
ir
kita
įgyvendinančiajai
institucijai prieinama
informacija.

Informacijos šaltinis:
paraiška
ir
kita
įgyvendinančiajai
institucijai prieinama
informacija.

Informacijos šaltinis:
paraiška
ir
kita
įgyvendinančiajai
institucijai prieinama
informacija.

9
grąžintos arba
grąžinta tik dalis lėšų
(šis apribojimas
netaikomas
įstaigoms, kurių
veikla finansuojama
iš Lietuvos
Respublikos valstybės
ir (arba)
savivaldybių biudžetų
ir (arba) valstybės
pinigų fondų,
įstaigoms, kurių
veiklai finansuoti yra
skiriama 2007–2013
metų ES fondų ar
2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų
techninė parama,
Europos investicijų
fondui ir Europos
investicijų bankui);
5.4.7. paraiškos
vertinimo metu
pareiškėjas ir
partneris (-iai)
Juridinių asmenų
registrui yra pateikę
metinių finansinių
ataskaitų rinkinius,
taip pat metinių
konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų
rinkinius, kaip
nustatyta Juridinių
asmenų registro
nuostatuose,
patvirtintuose
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 12 d.
nutarimu Nr. 1407
„Dėl Juridinių
asmenų registro
įsteigimo ir Juridinių
asmenų registro
nuostatų
patvirtinimo“ (ši
nuostata netaikoma,

Informacijos šaltinis:
paraiška, VĮ Registrų
centro
Juridinių
asmenų
registro
duomenys,
Darbo
inspekcijos
teikiami
duomenys
ir
kita
įgyvendinančiajai
institucijai prieinama
informacija.”
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kai pareiškėjas yra
fizinis asmuo; ši
nuostata taikoma tik
tais atvejais, kai
finansines ataskaitas
būtina rengti pagal
įstatymus, taikomus
juridiniam asmeniui,
užsienio juridiniam
asmeniui ar kitai
organizacijai arba jų
filialui).
Aplinkos ministras

SUDERINTA
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
2019 m. lapkričio d. raštu Nr.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2019 m. lapkričio d. raštu Nr.

Kęstutis Mažeika

