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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 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“:
1. Pakeičiu 4 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„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 iki 70 procentų dalis arba 50 iki 90 procentų dalis (taikoma, visoms projekto veikloms,
kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės teritorijoje). Nuotekų surinkimo tinklai gali būti
finansuojami, jei tiesiami geriamojo vandens tiekimo tinklai tam pačiam vartotojui (jei tokie
tinklai nėra nutiesti). 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 2 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 šį Aprašą pirmą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. II ketvirtį, o
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 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,
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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 šį Aprašą finansuojami projektai
derinami su finansine priemone ir finansuojami pro rata principu (30 iki 70 procentų arba 50 iki 90
procentų (taikoma visoms projekto veikloms, kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės
teritorijoje), visų tinkamų finansuoti išlaidų nuotekų tinklų plėtrai finansuojama Priemonės lėšomis,
o 70 iki 30 arba atitinkamai 50 iki 10 procentų finansinės priemonės lėšomis).“
5. 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, siekiant užtikrinti
likusį 70 iki 30 procentų arba 50 iki 10 procentų (taikoma, kai pareiškėjas investuoja kitos
savivaldybės teritorijoje) investicijų projekte numatytą, lėšų poreikį.“
6. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:
„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
2020 2021 m. liepos vasario 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.“
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