
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 2014-2020 METŲ  

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  

5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR 

PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“  

PRIEMONĖS NR. 05.3.2-APVA-R-014 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 

NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA, ĮMONIŲ 

VALDYMO TOBULINIMAS“  

TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI 

 

Veiksmų programa   2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa  

Prioritetas   5 prioritetas - Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos 

Uždavinys  5.3.2 konkretus uždavinys - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą 

Priemonė  05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  

Priemonės tikslas  Priemonės tikslas – padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.   

Galimi projektinių 

pasiūlymų teikėjai 

Savivaldybių vykdomosios institucijos 

Galimi pareiškėjai  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti 

viešieji ir (ar) regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo 

licencijas). 

Galimi partneriai  Savivaldybių administracijos 

Remiamos veiklos  

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 valdymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba. 

Bendrieji projektų 

reikalavimai  
  

Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 skirsnyje.  

Specialieji projektų 

atrankos kriterijai  
  
  
  
  
  
  
  

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, 

patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu 

Nr. 44P-1.1(3) ir skelbiamus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt: 

1. pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

licenciją, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos; 

2. projektas turi atitikti 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“, 24 punkte numatytą viziją ir (ar) 26 punkte numatytą bent 

vieną tikslą; 

3. projektas turi atitikti šių dokumentų nuostatas: 

http://www.esinvesticijos.lt/
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3.1. savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planą; 

3.2. regiono plėtros planą. 

Regionui numatytas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

limitas, Eur  

4.896.217,46 

ES fondų lėšos, dėl kurių 2016 metais turi būti pasirašytos projektų sutartys 

– 4.896.217,46 Eur 
 

Siektinos stebėsenos 

rodiklių pasiekimo 

tarpinės ir galutinės 

reikšmės Tauragės 

regione 

1. Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais 

geriamojo vandens tiekimo tinklais (P.N.050) 

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. 

pabaigoje 

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. 

pabaigoje 

0 700 

2. Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų 

ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (P.N.051) 

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. 

pabaigoje 

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. 

pabaigoje 

0 980 

3. Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų 

surinkimo tinklais (P.N.053) 

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. 

pabaigoje 

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. 

pabaigoje 

0 490 

4. Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais 

ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (P.N.054) 

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. 

pabaigoje 

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. 

pabaigoje 

0 910 

5. Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (P.S.333) 

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. 

pabaigoje 

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. 

pabaigoje 

0 14 

Projekto finansavimas Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 80 procentų 

visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų). 

Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne 

mažiau nei 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant 

grynųjų pajamų).  

Pareiškėjas ir (ar) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių 

lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama 

lėšų suma.  
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Dokumentai 

projektinių pasiūlymų 

dėl regiono projektų 

įgyvendinimo (toliau – 

projektinis 

pasiūlymas) teikėjams  

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014) 6397.  

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas 

LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893.  

PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą. 

3. Priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717. 

Projektinių pasiūlymų 

pateikimo reikalavimai  

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.   

2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.   

3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Aprašo 1 priede 

nustatytą formą.   

4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti 

pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti 

Aprašo 1 priede nustatytoje formoje ir numatyti priemonės projektų 

finansavimo sąlygų apraše.  

5. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikta: 

5.1. savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo įgyvendinti 

regiono projektą;  

5.2. projektinio pasiūlymo teikėjo deklaracijos forma dėl dvigubo tos 

pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijos; 

5.3. investicinis projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų 

projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, 

patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, taip pat Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos skelbiamomis Viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir 

naudos analizės metodinėmis rekomendacijomis, skelbiamomis 2014–2020 

m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir 

sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle; 

5.4. sąnaudų naudos analizės rezultatų skaičiuoklė, parengta pagal 

metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 

d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto 

įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“, 4 

priedą „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai; 

5.5. išnagrinėtos alternatyvos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, priede 

patvirtintas alternatyvų nagrinėjimo schemas. 

6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio 

pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir 

elektronines jo priedų versijas.  
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7. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu. 

Projektinis pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, įteiktas kurjerio 

arba pristatytas tiesiogiai.  

8. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto termino. 

Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas nebus registruojamas ir 

nagrinėjamas. 

Galutinė projektinių 

pasiūlymų pateikimo 

Tauragės regiono 

plėtros tarybai data  

2016 m. vasario 23 d. 

Tauragės regiono 

plėtros tarybos 

sekretoriato adresas, 

kuriuo reikia teikti 

projektinius 

pasiūlymus   

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  Tauragės 

apskrities skyrius  

Vasario 16-osios g. 16, 72258 Tauragė, 202 kab.  

Kontaktai Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius, 

tel. (8-446) 51336, el. p. severinas.bartasius@vrm.lt  

 

 

Regioninės plėtros departamento prie  

Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus 

mailto:severinas.bartasius@vrm.lt

