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DĖL PRIEMONĖS 05.1.1-APVA-R-007 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ 
TVARKYMAS“ PAPILDOMO FINANSAVIMO

Regionų plėtros tarybos, atsakydamos į Aplinkos ministerijos 2021-11-03 raštą 
Nr. (15-1)-D8(E)-6834 „Dėl papildomo projektų finansavimo“, nurodė papildomo finansavimo 
poreikius.

Aplinkos ministerijoje gauta informacija išnagrinėta, įvertintos galimybės papildomai 
finansuoti pagal priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (toliau – 
R-007 priemonė) įgyvendinamus projektus. Įvertinus turimas lėšas, numatytas R-007 priemonei 
papildomai finansuoti, ir atsižvelgiant į tai, kad 2021–2027 m. finansavimo periodu investicijos iš 
ES struktūrinių fondų šiai priemonei nenumatomos, planuojama skirti papildomą finansavimą 
įgyvendinamiems R-007 priemonės projektams pagal Regionų plėtros tarybų nurodytus poreikius, 
atitinkančius Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių1 196.1, 196.2 ir 196.3 papunkčiuose 
numatytus atvejus2:

REGIONAS PROJEKTAS PAFT
196.1 

PAFT
196.2 

PAFT 
196.3

05.1.1-APVA-R-007-01-0001 
„Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir 
rekonstravimas Ukmergės mieste“

306 100,00Vilniaus

05.1.1-APVA-R-007-01-0002 
„Paviršinių nuotekų sistemų 
tvarkymas Vilniaus mieste“

 3 547 903,57  

Alytaus 05.1.1-APVA-R-007-11-0001 
„Paviršinių nuotekų sistemų 
tvarkymas Alytaus mieste“

2 571 250,00   

Tauragės 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 
„Paviršinių nuotekų sistemų 
tvarkymas Tauragės mieste“

374 346,00   

1 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 
8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 
2 196.1. regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) 
įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, 
taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo;
196.2. dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma 
numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, 
padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;
196.3. didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
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05.1.1-APVA-R-007-81-0003 
„Paviršinių nuotekų infrastruktūros 
plėtra Telšių mieste“

 676 035,85  Telšių

05.1.1-APVA-R-007-81-0001 
„Paviršinių nuotekų sistemų 
tvarkymas Plungės mieste“

502000,00

Klaipėdos 05.1.1-APVA-R-007-31-0001 
„Paviršinių nuotekų sistemų 
tvarkymas Klaipėdos mieste“

  575 361,97

Panevėžio 05.1.1-APVA-R-007-51-0001 
„Lietaus vandens surinkimo, 
valymo ir nuotekų bei drenažo 
sistemų projektavimas, diegimas ir 
renovavimas“

 592 779,33  

05.1.1-APVA-R-007-21-0001
„Paviršinių (lietaus) nuotekų 
infrastruktūros plėtra, 
rekonstrukcija ir inventorizacija 
Jonavos mieste“

365405,84  

05.1.1-APVA-R-007-21-0002 
„Kėdainių miesto paviršinių 
nuotekų tinklų rekonstrukcija ir 
plėtra“

300 597,32

Kauno
 

05.1.1-APVA-R-007-21-0003 
„Paviršinių nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir plėtra Kaune“

10656826,57

Dėl riboto lėšų kiekio projektui 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 „Paviršinių nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ papildomas finansavimas gali būti skiriamas ne pagal visą nurodytą 
poreikį, o tik pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.2 p., siekiant sėkmingai 
įgyvendinti projekto 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir 
plėtra Kaune“ veiklas.

Informuojame, kad pagal rašte pateiktą informaciją artimiausiu metu bus keičiamas R-007 
priemonės Aprašas1 – tikslinamas finansavimo paskirstymas regionams.

Dėl kitų Aplinkos ministerijos įgyvendinamų priemonių papildomo finansavimo 
informuosime atskiru raštu.

Aplinkos ministerijos kanclerė Sigita Vasiljevaitė

K. Šarkienė, 8 696 82 995, el. p. kristina.sarkiene@am.lt

1 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 
nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų 
aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 
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