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INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA,
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PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m.
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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“
05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014
priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir 64² punktą
išdėstau taip:
„64². Jei projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų (įvykdžius visus projekto viešuosius
pirkimus paaiškėja, kad projektui įgyvendinti reikia mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje
arba atsisakoma įgyvendinti tam tikras projekto sutartyje arba projektiniame pasiūlyme numatytas
veiklas ar jų dalį) ir iki 2019 m. spalio 1 d. nesikreipiama į įgyvendinančiąją instituciją dėl šių lėšų
naudojimo, įgyvendinančioji institucija inicijuoja projekto sutarties pakeitimą ir mažina projekto
išlaidų sumą sutaupytų lėšų suma ir apie tai informuoja ministeriją. Po 2019 m. spalio 1 d.
sutaupytos lėšos gali būti naudojamos, jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį,
neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos, arba, jei reikia
apmokėti išlaidas, kurios yra tinkamos finansuoti ir kurių dėl objektyvių priežasčių nebuvo
įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto
finansavimo priėmimo metu, neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo
lėšų sumos.“
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