PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdyje
44P-1 (3)

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2015 M. VASARIO 10 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-1.1 (3)
Vilnius
Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) 2015 m. vasario 10 d. posėdžio protokolu Nr. 44P-1 (3),
Komitetas n u t a r i a :
1. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų
programai administruoti“ konkretaus uždavinio 11.1 „Užtikrinti efektyvų veiksmų programos
administravimą“ priemonės Nr. 11.0.1-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „Galimam techninės paramos gavėjui yra pavesta atlikti:
- Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą“, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos), vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo
institucijos, ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančiosios institucijos, Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,
Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ar metodinės pagalbos centro funkcijas;
- ir (arba) Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas,
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139
„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, nustatytas
vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, ministerijos ir (ar)
kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus
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ūkio sektorius, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinės dotacijos valdytojo ar Viešųjų pirkimų
tarnybos funkcijas;
- ir (arba) Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl
Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, nustatytas vadovaujančiosios
institucijos, mokėjimo institucijos, tarpinės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, auditą
koordinuojančiosios institucijos, institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, funkcijas,
susijusias su projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu;
- ir (arba) Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos
struktūrinės paramos auditus“ 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus auditus.“*
* 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialinio fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės
ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,
(OL 2013 L 347, p. 320) 59 straipsnio „Techninė parama valstybių narių iniciatyva“ 1 dalyje yra nustatyta, kad
iš techninės paramos lėšų galima finansuoti su ES struktūrinių fondų lėšų administravimu susijusius veiksmus.
Šie veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais finansavimo laikotarpiais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis,
2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklėmis, taip pat Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos
sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, ir Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. liepos 1 d. nutarimu
Nr. IX-1667 konkrečioms institucijoms pavedė atlikti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijas.
Vadovaujančioji institucija, įvertinusi institucijoms tenkančias funkcijų administruojant ES struktūrinių
fondus apimtis, Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių
patvirtinimo“, apibrėžė galimo techninės paramos gavėjo ir techninės paramos gavėjo sąvokas, t. y. nustatė,
kurios institucijos gali gauti techninę paramą pavestoms funkcijoms vykdyti (gali įgyvendinti techninės paramos
projektus). Galimų techninės paramos gavėjų sąrašas atitinka projektų atrankos kriterijaus pavadinime minimas
institucijas.

2. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti
apie veiksmų programą ir jai vertinti” konkretaus uždavinio 12.1 „Užtikrinti informavimą apie
ES fondų investicijas“ priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-V-202 „Informavimas apie veiksmų
programą“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Galimam techninės paramos gavėjui yra pavesta
atlikti:
- Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
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paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą“, nustatytas informavimo ir komunikacijos funkcijas (komunikacijos
strategijos, metinių ir ketvirtinių komunikacijos planų sudarymas ir įgyvendinimas);
- ir (arba) Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas,
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139
„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, nustatytas
informavimo apie ES struktūrinę paramą funkcijas (rengia ir (ar) dalyvauja rengiant ir keičiant
informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą ir metinius informavimo ir viešinimo
priemonių planus, pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį dalyvauja informuojant apie ES
struktūrinę paramą).“*
*2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialinio fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės
ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,
(OL 2013 L 347, p. 320) 59 straipsnio „Techninė parama valstybių narių iniciatyva“ 1 dalyje yra nustatyta, kad
iš techninės paramos lėšų galima finansuoti su ES struktūriniais fondais susijusius informavimo ir
komunikacijos veiksmus. Šie veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais programavimo laikotarpiais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis,
taip pat 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas, taisyklėmis, konkrečioms institucijoms pavedė atlikti informavimo ES struktūrinius fondus
funkcijas.
Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014
m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, yra
apibrėžta galimo techninės paramos gavėjo ir techninės paramos gavėjo sąvoka, t. y. nustatyta, kurios
institucijos gali gauti techninę paramą pavestoms funkcijoms vykdyti (gali įgyvendinti techninės paramos
projektus). Galimų techninės paramos gavėjų sąrašas atitinka projektų atrankos kriterijaus pavadinime minimas
institucijas.

3. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.1 „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir
nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-402
„Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto nuostatas.“*
*Vertinama pareiškėjo atitiktis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9
straipsnio 3 punkto reikalavimui: šiame punkte nustatyta, kad už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo
organizavimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir šią funkciją ji įgyvendina pasitelkdama Lietuvos
darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas.
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4. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.1 „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir
nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-402
„Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti
Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013
m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo
programos TVP), 3.4.2 priemonę.“*
*Vertinama projekto atitiktis Užimtumo TVP 3.4.2 priemonei: projektas turi būti skirtas teikti profesinės
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

5. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.2 „Padidinti valstybės įdarbinimo tarnybos
veiksmingumą ir labiau orientuoti į rezultatus“ priemonės Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos
darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204
„Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 2.1.2 priemonę, arba Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo plano (toliau – JGI planas), patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu N. A1-584, 1.3.2 priemonę.“*
*Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 2.1 uždavinio „Gerinti profesinio orientavimo
(karjeros) paslaugų prieinamumą ir kokybę“ 2.1.2 priemonės „Pagerinti užimtumo rėmimo politiką
įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ tikslams ir remiamoms veikloms, arba projekto ir
pareiškėjo (partnerių) atitiktis JGI plano 1.3.2 priemonei „Sukurti Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėsenos
sistemą“ bei nurodytiems vykdytojams.

6. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.4.1 „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir
mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 (Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1- 584 redakcija), 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 priemones (toliau – priemonės).“*
*Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano priemonių
aprašymams, tikslinėms grupėms, siekiamiems rezultatams ir vykdytojams.
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7. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.5.1 „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę
didinančių iniciatyvų atsiradimą“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems
socialinėse įmonėse“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo
2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d.
nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos
TVP), 3.4.1 priemonę.“*
*Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP nuostatoms: 3.4 uždavinio „Didinti neįgaliųjų
dalyvavimą darbo rinkoje“ 3.4.1 priemonės „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse
įmonėse“ tikslams, remiamoms veikloms.

8. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.5.1 „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę
didinančių iniciatyvų atsiradimą“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems
socialinėse įmonėse“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti Lietuvos
Respublikos socialinių įmonių įstatymo nuostatas.“*
*Vertinama projekto atitiktis Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo nuostatoms: socialinėse
įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinės grupės, veiklos, subsidijos dydžiai, skyrimo sąlygos.
Būtina įsitikinti, ar projekto paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie Lietuvos
Respublikos socialinių įmonių įstatyme nustatytų socialinių įmonių tikslų ir veiklų įgyvendinimo, taip pat, ar
projekte numatytos veiklos ir tikslinės grupės atitinka Socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 13
straipsnio 1 dalies 1 punkto ir šio straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, ar atsakingas vykdytojas atitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarime Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ nurodytą atsakingą vykdytoją

9. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1 „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų kokybę ir
prieinamumą, plėtoti paslaugas šeimai“ priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos
pertvarka“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos
vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą (toliau – Planas) , patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83.“*
*Vertinama projekto ir pareiškėjų atitiktis Plane nurodytiems tikslams, priemonėms bei atsakingiems
vykdytojams.

10. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.1.1 „Sumažinti
dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ priemonės Nr. 05.1.1-CPVA-V-901 „Gyventojų
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perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus
nustatymo „Projektas turi atitikti Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020
metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo
politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ 7 tikslo „Didinti agrarinio sektoriaus atsparumą klimato pokyčiams“ 7.3. uždavinio
„Kurti pavojų ir krizių valdymo priemones, skirtas klimato reiškinių sukeltiems ekonominiams
padariniams likviduoti“ 7.3.2 priemonę „Naudojant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą
(GPIS), perspėti gyventojus apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas ar ekstremaliųjų situacijų
galimas grėsmes“ ir 7.3.4. priemonę „Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pasirengimą reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius.“*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–
2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos
strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 7.3.2
ir 7.3.4 priemonėse pateiktą informaciją apie įgyvendinančią instituciją, veiklas, finansavimo dydį ir šaltinius.

11. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 “Pereinamojo laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas. I“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi būti vykdomas
pereinamojo laikotarpio tikslinėse teritorijose – 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtuose
regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių,
Utenos ir Visagino miestuose.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektą planuojama įgyvendinti
pereinamojo laikotarpio tikslinėje teritorijoje – 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtuose
regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir
Visagino miestuose.

12. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 “Pereinamojo laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas. I“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti regiono plėtros
planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
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13. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 “Pereinamojo laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas. I“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti savivaldybės
strateginį veiklos planą.“*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.

14. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.2.1 „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių
procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908
„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi
būti vykdomas gyvenamojoje vietovėje, turinčioje nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų.“*
*Vertinant atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas bus vykdomas gyvenamojoje
vietovėje, turinčioje nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų ir išskirtoje regiono plėtros tarybos sprendimu, vadovaujantis
regiono plėtros tarybos patvirtintais kriterijais, kurie nustatyti vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2014 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios
mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus,
principų“.

15. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.2.1 „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių
procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908
„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi
atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

16. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.2.1 „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių
procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908
„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi
atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.
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17. pritarti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ konkretaus uždavinio 8.6.1 „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti
bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
ryšius“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų atrankos
kriterijų nustatymo „Projekto pareiškėjas atitinka visus miesto vietos veiklos grupės požymius,
nurodytus Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, 4 punkte.“*
* Vertinama, ar pareiškėjas turi visus miesto vietos veiklos grupės, galinčios rengti vietos plėtros
strategiją, požymius, nurodytus Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 punkte.

18. pritarti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ konkretaus uždavinio 8.6.1 „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti
bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
ryšius“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų atrankos
kriterijų nustatymo „Projekto pareiškėjo veiklos teritorija nesutampa su kito juridinio asmens, kuris
taip pat turi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto vietos veiklos grupės
požymius, veiklos teritorija arba projekto pareiškėjo veiklos teritorija visiškai ar iš dalies sutampa su
kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) taip pat turi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse
nustatytus miesto vietos veiklos grupės požymius, veiklos teritorija, tačiau projekto pareiškėjo
įregistravimo Juridinių asmenų registre data yra anksčiausia.“*
* Vertinama, ar Projekto pareiškėjo veiklos teritorija nesutampa su kito juridinio asmens, kuris turi Vietos
plėtros strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto vietos veiklos grupės požymius, veiklos teritorija; jeigu
nustatoma, kad juridinių asmenų veiklos teritorijos sutampa visiškai ar iš dalies, vertinama, ar Projekto
pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre data yra anksčiausia tarp visų juridinių asmenų, kurių veiklos
teritorijos sutampa.
Projekto atrankos kriterijus atitinka Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių nuostatas, nurodančias, kad
tuo atveju, kai yra keletas visus Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nurodytus požymius
atitinkančių juridinių asmenų, kurių veiklos teritorija visiškai ar iš dalies sutampa, miesto vietos veiklos grupe,
galinčia tapti projekto pareiškėju, yra laikomas juridinis asmuo, kurio įregistravimo Juridinių asmenų registre
data yra ankstesnė.

19. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „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“, 27 punkte nurodyto bent vieno kriterijaus pasiekimo.“*
*Vertinama, ar projektas atitinka bent vieną Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015
metų plėtros strategijos 27 punkte nurodytą kriterijų:
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1. viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumo didėjimas, palyginti su praėjusiais metais,
procentais. Dabartinė reikšmė (2007 metais) – nuo 2004 metų – 7 procentai visų šalies gyventojų, siektina
reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 22 procentai visų šalies gyventojų;
2. nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didėjimas, palyginti su praėjusiais metais, procentais.
Dabartinė reikšmė (2007 metais) – nuo 2004 metų – 4 procentai visų šalies gyventojų, siektina reikšmė (2015
metais) – ne mažiau kaip 33 procentai visų šalies gyventojų;
3. viešai tiekiamo geriamojo vandens atitikties saugos ir kokybės reikalavimams didėjimas, palyginti su
praėjusiais metais, procentais. Dabartinė reikšmė (2007 metais) – 75 procentai, siektina reikšmė (2015 metais) –
100 procentų;
4. surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytųjų normų didėjimas, palyginti su praėjusiais metais,
procentais. Dabartinė reikšmė (2007 metais) – 77 procentai, siektina reikšmė (2015 metais) – 100 procentų.
Pastaba: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
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 nauja statyba.

20. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.“*
*Vertinama, ar projektas atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones.
Pastaba: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
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 nauja statyba.

21. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašą Nr. 05,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-515„Dėl
priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo“, tačiau nebuvo finansuotas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir nebuvo įgyvendintas.“*
* Vertinama, ar projektas ir pareiškėjas yra nurodytasVP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąraše Nr. 05.
Pastaba: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
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3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba.

22. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020
metų plano, patvirtinto 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519
„Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“, 65 punktą. (Taikoma tik
remtinai veiklai „Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba“).“*
* Vertinama, ar projektas atitinka Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano 65 punktą.
Pastaba: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamai veiklai „Nuotekų dumblo
apdorojimo įrenginių nauja statyba“.

23. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros
kūrimas“ valstybės projektų sąrašą Nr. 01, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-667 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“
valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo“, tačiau nebuvo finansuotas pagal 2007–2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“
ir nebuvo įgyvendintas.“*
* Vertinama, ar projektas ir pareiškėjas yra nurodytasVP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės
projektų sąraše Nr. 01.
Pastaba: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamai veiklai „Nuotekų dumblo
apdorojimo įrenginių nauja statyba“.

24. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „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
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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.“*
*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. 1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir gerinti jų kokybę;
1.2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

25. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.“*
*Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo
priemones.

26. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektas turi atitikti
regiono plėtros planą.“*
* 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.

27. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Pareiškėjas turi turėti
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos.“*
*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.
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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.

Komiteto pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas
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