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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 05.3.1-APVA-V-011-01-0015,
PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ
DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.1-APVAV-011 PRIEMONĘ „VANDENS IŠTEKLIŲ VALDYMAS IR APSAUGA“
2021 m.

d. Nr. D1Vilnius

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais,
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-711
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo patvirtinimo“, 50 punktu ir atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir
apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų
sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D11010 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“, 14 punktą ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 18
d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-369 gautą Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 14:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytą finansavimą projektui Nr. 05.3.1-APVA-V-01101-0015 „Studijos apie užtvankų įvertinimą ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimas“,
pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.1

2

konkretaus uždavinio „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“
įgyvendinimo priemonę 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.
2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m.
d. įsakymo Nr. D1priedas
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
Paraiškos kodas

05.3.1-APVAV-011-010015

Pareiškėjo
pavadinimas

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

Pareiškėjo
juridinio
asmens kodas

188602370

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:
iš viso – iki, Eur:
iš jų:
Europos Sąjungos
Lietuvos Respublikos
struktūrinių fondų valstybės biudžeto lėšos iki,
lėšos iki, Eur:
Eur:

Studijos apie užtvankų
įvertinimą ekologiniu ir
100 000,00
100 000,00
socioekonominiu požiūriu
parengimas
_______________________________________

-
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Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijai

2021-032017-

Nr. (29-2-5)-APVA-

DĖL PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO
Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra atliko 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens
išteklių valdymas ir apsauga“ Aplinkos ministerijos projekto „Studijos apie užtvankų įvertinimą
ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimas“ pateiktos paraiškos Nr. 05.3.1-APVA-V-01101-0015 tinkamumo finansuoti vertinimą.
Informuojame, kad Agentūra priėmė sprendimą, jog projektas yra tinkamas finansuoti.
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 147.1 p. Aplinkos projektų
valdymo agentūra parengė ir teikia Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 14.
PRIDEDAMA. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr.14 (3 lapai).

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Giedrė Šulijienė, tel. 8 602 84254, el. p. giedre.sulijiene@apva.lt

Biudžetinė įstaiga
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
https://www.apva.lt

tel. (8 5) 272 5758
el. p. apva@apva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 288779560

Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 14
2. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė:

2.1. paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo įvertintos teigiamai:
Eil.
Nr.

1.

1

Paraiškos
kodas

Bendra informacija apie projektą
Pareiškėjo
Projekto

2
05.3.1-APVA-V-01101-0015

pavadinimas

Aplinkos

3

ministerija

Bendra

pavadinimas

4
Studijos apie užtvankų

įvertinimą ekologiniu ir

socioekonominiu požiūriu

[1] , Eur

5

Tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta iš viso:

Iš jų projekto tinkamos finansuoti išlaidos
Iš jų:
Prašomos skirti
Dalis nuo
Pareiškėjo ir
lėšos, Eur

6=7+9

100.000,00
100.000,00

parengimas

[1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

Iš viso, Eur

projekto vertė

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

partnerio (-ių)

finansuoti
8=(7/6)*100

7

100.000,00

100.000,00

tinkamų

išlaidų, proc.

100.00

Pajamos, mažinančios tinkamų
Dalis nuo

deklaruoti EK išlaidų sumą,

tinkamų

nuosavos
finansuoti
9 lėšos,
10=(9/6)*100
Nurodytos
paraiškoje
Eur
išlaidų, proc.

finansuoti išlaidų,

Eur
11

12=6-11

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00 100.000,00

100.00

0.00

0.00

0.00

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

100.000,00

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos
Dalis nuo tinkamų
Iš viso, Eur

100.000,00

proc.
13=(12/6)*100

Vertintojo (-ų) komentarai
[2]

14

100

100.00

[2] Vertintojo (-ų) komentarų laukelyje nurodomos išlygos, jei paraiška buvo įvertinta teigiamai, bet su išlyga. Informacija automatiškai perkeliama iš Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės. Taip pat pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias
įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

2.2. paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo atmestos:
Bendra
Bendra informacija apie projektą
Eil.
paraiškoje
Pareiškėjo
Projekto
Nr.
Paraiškos kodas
nurodyta
pavadinimas
pavadinimas
1
2
3
4
5
projekto vertė
Iš viso:

[4] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

Direktorius

[4],

Eur

0.00

(įgyvendinančiosios institucijos atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)

►1261900369878

Paraiškoje nurodytos prašomos
skirti lėšos, Eur
6

Vertintojo (-ų) komentarai (nurodomos pareiškėjo, projekto veiklų ir (ar) išlaidų netinkamumo finansuoti priežastys)
7

0.00

Ignotas Šalavėjus

(vardas ir pavardė)

FORMAI PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. 1K–243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. kovo 20
d. posėdžio protokolu Nr. 16
Paraiškų vertinimo proceso priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
(įgyvendinančios institucijos pavadinimas)

2017 M. GRUODŽIO 3 D. IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI
FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO (-Ų) NR. 01
(nurodomas regiono pavadinimas)

PAGAL 2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 05.3.1-APVA-V-011, „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“
(priemonės kodas, pavadinimas)

PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO ATASKAITA
2021-03-16

Nr. 14

(data)

1. Bendra informacija apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų
programos (toliau – Veiksmų programa) prioriteto įgyvendinimo priemonę (toliau – priemonė) ir kvietimą
teikti paraiškas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas)/
valstybės ar regiono projektų sąrašą (-us).
1. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

2. Priemonės finansavimas iš viso, Eur:

51.296.537,00

2.1. ES struktūrinių fondų lėšos – iki, Eur

49.696.537,00

2.2. Nacionalinės lėšos, Eur:
2.2.1. LR valstybės biudžeto lėšos – iki, Eur
2.2.2. Projektų vykdytojų lėšos iš viso – ne
mažiau kaip, Eur:

1.600.000,00
0,00
1.600.000,00

2.2.2.1. LR valstybės biudžeto lėšos, Eur

0,00

2.2.2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur

0,00

2.2.2.3. Kitos viešosios lėšos, Eur

0,00

2.2.2.4. Privačios lėšos, Eur

1.600.000,00

3. Pagal priemonę patvirtintiems projektams
paskirstyta lėšų suma iš viso, Eur:

51.228.284,42

3.1. ES struktūrinių fondų lėšos, Eur

49.625.636,23

3.2. Nacionalinės lėšos, Eur:
3.2.1. LR valstybės biudžeto lėšos, Eur

1.602.648,19
0,00

3.2.2. Projektų vykdytojų lėšos, Eur

1.602.648,19

4. Likusi paskirstyti lėšų suma, Eur:

68.252,58

4.1. ES struktūrinių fondų lėšos, Eur

70.900,77

►1300372867083 (2021-03-16)

4.2. Nacionalinės lėšos, Eur:

-2.648,19

4.2.1. LR valstybės biudžeto lėšos, Eur

0,00

4.2.2. Projektų vykdytojų lėšos, Eur

-2.648,19

5. Kvietimui teikti paraiškas finansuoti
projektus (toliau – paraiškos) skirta lėšų
suma, Eur
6. Paraiškų pateikimo laikotarpis (pildoma
tik tais atvejais, jei projektai atrenkami
tęstinės projektų atrankos būdu)

►1300372867083 (2021-03-16)

nuo:

iki:

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdariu g. 3

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO
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Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

IGNOTAS ŠALAVĖJUS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-18 11:17:52

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-03-18 11:18:05

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-05 - 2024-01-05

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-18 16:02:10

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Regina Žemaitienė, Vyr. specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-18 16:12:18

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-07 - 2023-01-07
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Paieškos nuoroda

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 05.3.1-APVA-V-011-01-0015,
PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA,
GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE
KLIMATO KAITOS“ 05.3.1-APVA-V-011 PRIEMONĘ „VANDENS IŠTEKLIŲ
VALDYMAS IR APSAUGA“
įsakymo projekto pavadinimas

Įsakymo projekto
rengimo priežastys ir
esminės nuostatos

Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 18
d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-369 pateiktą projektų tinkamumo
finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 14, siūloma skirti 100 000,00 eurų
finansavimą Aplinkos ministerijos projekto „Studijos apie užtvankų
įvertinimą ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimas“ (toliau –
projektas) įgyvendinimui pagal priemonę 05.3.1-APVA-V-011
„Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.
Siekiant sėkmingai vykdyti upių vientisumo atkūrimo projektus,
užtikrinti žuvų migraciją, spręsti sedimentacijos problemas ir problemas,
susijusias su susidėvėjusių užtvankų, užtvankų liekanų ir slenksčių
keliama grėsme žmonėms, turtui ir aplinkai, siekiama parengti užtvankų
įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studiją.
Lietuvoje yra 1225 registruotų ir apie 300 neregistruotų užtvankų, kurios
kardinaliai keičia upių ekosistemą, užtveria migracijos ir judėjimo kelius
žuvims, ties užtvankomis pasikeičia visa augalija ir gyvūnija, kaupiasi
nešmenys ir teršalai. Dauguma užtvankų statytos prieš 40 ir daugiau
metų, apie 80 % užtvankų reikalauja didelių investicijų į kapitalinį jų
sutvarkymą. Duomenys apie užtvankas yra skirtingose duomenų bazėse,
duomenų trūksta, savivaldybių administracijos nežino apie neregistruotų
užtvankų egzistavimą jų savivaldybėje. Tiek registruotos, tiek
neregistruotos užtvankos daugeliu atvejų nebeatlieka pirminės savo
funkcijos.
Žinant, kurios užtvankos yra blogos būklės, mažiau svarbios
socioekonominiu požiūriu ir kurių šalinimas atneštų didžiausią
ekologinę naudą, bus galima sudaryti upių vientisumo atkūrimo
strategiją keliems ateinantiems metams.
Planuojami studijos rezultatai: surinkta ir susisteminta informacija apie
visas Lietuvos Respublikoje esančias užtvankas, jau turima informacija
papildyta svarbiais techniniais parametrais, panaudoti įvairūs metodai
užtvankų įvertinimui socioekonominiu ir ekologiniu požiūriu, sudaryta
strategija svarbiausių upių vientisumo atkūrimo projektų vykdymui
ateityje ir pasiūlytos rekomendacijos upių vientisumo atkūrimo
priemonėms.
Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos
pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis
Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos
redaktore).
Nr.
Suinteresuotas
Pastabos ir pasiūlymai
Argumentai ir motyvai
padalinys
Įsakymo projekto derinimas
Nederinamas.

Nr.

Institucija, rašto
data ir Nr.

Nuoroda TAIS
(privaloma norminio
pobūdžio įsakymų
projektams)

Pastabos ir pasiūlymai
Neskelbiamas.

Parengė:
Daiva Astasevičiūtė
vardas, pavardė

Argumentai ir motyvai

Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 14
2. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė:

2.1. paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo įvertintos teigiamai:
Eil.
Nr.

1.

1

Paraiškos
kodas

Bendra informacija apie projektą
Pareiškėjo
Projekto

2
05.3.1-APVA-V-01101-0015

pavadinimas

Aplinkos

3

ministerija

Bendra

pavadinimas

4
Studijos apie užtvankų

įvertinimą ekologiniu ir

socioekonominiu požiūriu

[1] , Eur

5

Tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta iš viso:

Iš jų projekto tinkamos finansuoti išlaidos
Iš jų:
Prašomos skirti
Dalis nuo
Pareiškėjo ir
lėšos, Eur

6=7+9

100.000,00
100.000,00

parengimas

[1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

Iš viso, Eur

projekto vertė

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

partnerio (-ių)

finansuoti
8=(7/6)*100

7

100.000,00

100.000,00

tinkamų

išlaidų, proc.

100.00

Pajamos, mažinančios tinkamų
Dalis nuo

deklaruoti EK išlaidų sumą,

tinkamų

nuosavos
finansuoti
9 lėšos,
10=(9/6)*100
Nurodytos
paraiškoje
Eur
išlaidų, proc.

finansuoti išlaidų,

Eur
11

12=6-11

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00 100.000,00

100.00

0.00

0.00

0.00

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

100.000,00

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos
Dalis nuo tinkamų
Iš viso, Eur

100.000,00

proc.
13=(12/6)*100

Vertintojo (-ų) komentarai
[2]

14

100

100.00

[2] Vertintojo (-ų) komentarų laukelyje nurodomos išlygos, jei paraiška buvo įvertinta teigiamai, bet su išlyga. Informacija automatiškai perkeliama iš Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės. Taip pat pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias
įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

2.2. paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo atmestos:
Bendra
Bendra informacija apie projektą
Eil.
paraiškoje
Pareiškėjo
Projekto
Nr.
Paraiškos kodas
nurodyta
pavadinimas
pavadinimas
1
2
3
4
5
projekto vertė
Iš viso:

[4] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

Direktorius

[4],

Eur

0.00

(įgyvendinančiosios institucijos atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)

►1261900369878

Paraiškoje nurodytos prašomos
skirti lėšos, Eur
6

Vertintojo (-ų) komentarai (nurodomos pareiškėjo, projekto veiklų ir (ar) išlaidų netinkamumo finansuoti priežastys)
7

0.00

Ignotas Šalavėjus

(vardas ir pavardė)
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