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2015 m. lapkričio 2 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
5.3.2 konkretus uždavinys. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą ir sistemos efektyvumą 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio 

gerinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

84,7  

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; 

2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; 

3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; 

4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba; 

5. Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 (Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti vykdomos ne 

programos teritorijoje.) 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

× vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių × Valstybės projektų planavimas 
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priemonių atveju):  Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo forma finansinių priemonių 

atveju)) 

 

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 Nustatymas 

× Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Projektas turi atitikti vieną iš šių sąlygų:  

 

projektas įtrauktas į VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašą Nr. 05, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl 

priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo“, tačiau nebuvo 

finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-

01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir 

nebuvo įgyvendintas  

 

arba 

 

projektui buvo skirtas finansavimas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, tačiau projektas nebuvo užbaigtas dėl nuo 

pareiškėjo nepriklausančių aplinkybių.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama: 

 

ar projektas ir pareiškėjas yra nurodytasVP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąraše Nr. 05  

 

arba  
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ar projektui buvo skirtas finansavimas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, tačiau projektas nebuvo užbaigtas dėl nuo 

pareiškėjo nepriklausančių aplinkybių: dėl teisminių procesų užsitęsusių viešųjų 

pirkimų procedūrų ar rangovo bankroto.  
 

PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:  
1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;  

2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;  

3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;  

4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Teikiami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

Stebėsenos komiteto 2015 m vasario 10 d. posėdyje nutarimu Nr. 44P-1.1(3) 

patvirtinto priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų atrankos kriterijaus (nutarimo Nr. 44P-

1.1(3) 21 punktas) patikslinimai, kurie atlikti siekiant užbaigti pradėtus įgyvendinti 

projektus, kad jie būtų funkcionalūs, t. y. būtų galima naudotis rezultatais, 

užtikrinant įsipareigojimų vykdymą gyventojams ir viešosios paslaugos prieinamumą 

per tolygią plėtrą. 

Kriterijus tikslinamas norint sudaryti sąlygas įgyvendinti projektus, kurie buvo 

pradėti įgyvendinti, t. y. buvo skirtas finansavimas, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, tačiau dėl nuo pareiškėjo 

nepriklausančių aplinkybių nebuvo užbaigti. 
 

 
Aplinkos viceministras                                                                                                                                                  Algirdas Genevičius      
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 
 

 


