
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

 
 

2017 m. lapkričio 27 d. 
 
 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 
LR aplinkos ministerija 

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

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
5.3.2 Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos 

efektyvumą 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
150,00 

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 rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba. 

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  

 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); 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

x veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 



socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

x Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas  

X Keitimas  

(Patvirtinta stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1(3)) 

 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 1. 1. Projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–

2015 metų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“, 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 

punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo.  

 

(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, 

„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“) 

 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88 patvirtinta 

Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 

10 d., šis kriterijus taikomas projektams, kurie atrinkti iki 2017 m. vasario 9 d. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

2008–2015 metų plėtros strategijos 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte 

numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo: 

1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę; 

2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.  

Projektų atrankos kriterijaus keitimo pagrindimas: Patvirtinta nauja Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, todėl 

tikslinama šio krietrijaus taikymo sritis. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44AF11732851/TAIS_354700
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44AF11732851/TAIS_354700


Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas  

X Keitimas  

(Patvirtinta stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1(3)) 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planą.  

 

(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, 

„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“) 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos 

atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros plano įgyvendinimo priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus keitimo pagrindimas: Tikslinama, kokioms veikloms taikomas kriterijus, kad būtų aiški taikymo sritis.  

 

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas (Patvirtinta stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-1.1(3)) 

X Keitimas  

(Patvirtinta stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1(3)) 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 3. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą.  

 

(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, 

„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija“) 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje projekto veiklos atitinka 

regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją apie priemonės 

vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį. 

Projektų atrankos kriterijaus keitimo pagrindimas: Tikslinama, kokioms veikloms taikomas kriterijus, kad būtų aiški taikymo sritis.  

  



Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Patvirtinta stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-

1.1(3)) 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 4. Pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, 

išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.  

 

Jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo licencijos, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas 

savivaldybės tarybos sprendimas dėl įpareigojimo pareiškėjui ne vėliau kaip iki paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos 

kontrolės komisiją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos gavimo.  

 

Jei paraiškos teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo licencijos, kartu su paraiška turi būti pateikta prašymo išduoti geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją kopija.  

 

Jeigu pareiškėjas iki paraiškos vertinimo pabaigos negauna geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo licencijos, paraiška yra atmetama. 

  

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

X Nustatymas  

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 5. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos 

įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-

312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų 

plano patvirtinimo”, 17 punkte nustatyto uždavinio ir 17.2 papunktyje nustatytos 

priemonės įgyvendinimo.  

 

(Taikoma veiklai „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

inventorizacija“) 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos 

17 punkte nustatyto uždavinio – didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0caec8b033c311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0caec8b033c311e78397ae072f58c508


paaiškinimai: įmonių veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę ir 17.2 papunktyje nustatytos 

priemonės – vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

inventorizaciją – įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų finansavimo sąlygų aprašas papildytas veikla „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija“. 

  

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 6. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl 

Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“, 79 punkte nurodyto 

tikslo ir 80.1 papunktyje nustatyto uždavinio, įgyvendinimo. 

 

(Taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja 

statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, 

„Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo 

įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“)  

 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88 patvirtinta Vandenų 

srities plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d., šis 

kriterijus taikomas projektams, kurie atrinkti nuo 2017 m. vasario 10 d. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos 

79 punkte nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje numatyto uždavinio – plėtoti ir renovuoti 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą – įgyvendinimo. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Patvirtinta nauja Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa. 

 
 

 
LR aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo  
departamento direktorius                                                                                                       (parašas)                                                  Inesis Kiškis 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78e05820eea211e692c5977c7316c9b5

