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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. 05.3.2-

APVA-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 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė  

reikšmė  

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė 

reikšmė  

2023 m. 

gruodžio 31 d. 

1. R.S.328 „Vandens tiekimo 

paslaugų prieinamumas“ 

procentai 87 90 

2. R.S.329 „Nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumas“ 

procentai 80 90 

3. P.B.218 „Papildomi gyventojai, 

kuriems teikiamos 

pagerintos vandens 

tiekimo paslaugos“ 

asmenys 0 40.000 

4. P.B.219 „Papildomi gyventojai, 

kuriems teikiamos 

pagerintos nuotekų 

tvarkymo paslaugos“ 

gyventojų 

ekvivalentas 

0 39.000 

5. P.N.050 „Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo 

vandens tiekimo tinklais“ 

gyventojų 

skaičius 

0 20.000 

6. P.N.051 „Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo 

vandens gerinimo 

įrenginių“ 

gyventojų 

skaičius 

0 28.000 

7. P.N.053 „Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos 

naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo 

tinklais“ 

gyventojų 

ekvivalentas 

0 14.000 

8. P.N.054 „Gyventojai, kuriems 

teikiamos nuotekų 

valymo paslaugos naujai 

pastatytais ir (arba) 

rekonstruotais nuotekų 

valymo įrenginiais“ 

gyventojų 

ekvivalentas 

0 26.000 

9. P.S.333 „Rekonstruotų vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų ilgis“ 

kilometrai 0 400 

  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 



ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

150.000.000 0 90.000.000 0 5.000.000 0 85.000.000 

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 

  
Skirsnio pakeitimai: 
Nr. D1-379, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07843 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d8b43010348d11e78397ae072f58c508

