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FINANSŲ MINISTERIJA

EUROPOS KOMISIJA

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetai

5. „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“)

Investiciniai prioritetai

5.3. „Investicijos į vandens sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir
patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus“

Uždaviniai

5.3.2. „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“

Priemonės

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“

Atsakingos ministerijos, vadovaudamosi Veiksmų programa, pagal konkretų uždavinį, rengia Priemones:


1 etapas: Priemonės įgyvendinimo planas

Dokumento projektas derinamas su RPT

Veiklos, pareiškėjai, lėšos ir bendri siektini rezultatai priemonės lygiu



2 etapas: Projektų finansavimo sąlygų aprašai

Dokumento projektas derinamas su RPT

Veiklos, pareiškėjai, lėšų limitai regionams, konkretūs reikalavimai regionams dėl sutarčių pasirašymo ir siektinų rezultatų,
reikalavimai projektams, paraiškoms, finansavimo intensyvumas, kitos finansavimo sąlygos ir kt.

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAI
 1 prioritetas. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
 2 prioritetas. Informacinės visuomenės
 3 prioritetas. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
 4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas
 5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
 6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra
 7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
 8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

 9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
 10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

PRELIMINARI ES PARAMA MARIJAMPOLĖS REGIONUI:
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2.059.690,00

SADM

2

3.748.369,00

1
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ŽŪM
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3.892.238,00
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-

-

16

57.569.717,00

84,92

MINISTERIJA
PRIEMONĖS
NR.
REGIONINĖS
PRIEMONĖS
(1): PRIEMONĖS PAVADINIMAS
APLINKOS,
ENERGETIKOS,
KULTŪROS MINISTERIJOS
05.5.1-APVA-R-019
Kraštovaizdžio apsauga
05.3.2-APVA-R-014
Aplinkos ministerija
05.1.1-APVA-R-007
05.2.1-APVA-R-008

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra

Energetikos ministerija
07.1.1-CPVA-R-305
05.4.1-CPVA-R-302
Socialinės apsaugos ir 08.1.2-CPVA-R-408
darbo ministerija
08.1.1-CPVA-R-407
08.1.3-CPVA-R-609
Sveikatos apsaugos
08.4.2-CPVA-R-626
ministerija
08.4.2-ESFA-R-630
06.2.1-TID-R-511
04.5.1-TID-R-514
Susisiekimo ministerija
04.5.1-TID-R-518
04.5.1-TID-R-516
09.1.3-CPVA-R-713
Švietimo ir mokslo
09.1.3-CPVA-R-714
ministerija
09.1.3-CPVA-R-715
05.4.1-LVPA-R-831
Ūkio ministerija
Kultūros ministerija

Vidaus reikalų
ministerija
Žemės ūkio ministerija

10.1.3-ESFA-R-921
07.1.1-CPVA-R-905
08.2.1-CPVA-R-908
Kaimo plėtros programa

Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
Socialinio būsto fondo plėtra
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu
Vietinių kelių vystymas
Darnaus judumo priemonių diegimas
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
Miestų kompleksinė plėtra
Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

REGIONO
LIMITAS, EUR
1.523.140,00
6.977.832,48
1.546.264,87
3.805.711,37
0,00
1.029.409,00
1.030.281,00
2.861.603,00
886.766,00
2.172.150,00

579.240,00
3.517.627,00
1.472.000,00
1.104.000,00
455.000,00
1.782.031,00
1.771.605,00
1.091.288,00
396.886,00
1.000.635,00
6.339.467,00
3.653.414,00
3.892.238,00

REGIONINĖS PRIEMONĖS: PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI EIGA
Min.

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

05.5.1-APVA-R-019
05.3.2-APVA-R-014

Kraštovaizdžio apsauga
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra

AM
05.1.1-APVA-R-007
05.2.1-APVA-R-008
EM
07.1.1-CPVA-R-305
05.4.1-CPVA-R-302
08.1.2-CPVA-R-408
SADM
08.1.1-CPVA-R-407
08.1.3-CPVA-R-609
SAM
08.4.2-CPVA-R-626
08.4.2-ESFA-R-630
06.2.1-TID-R-511
04.5.1-TID-R-514
SM
04.5.1-TID-R-518
04.5.1-TID-R-516
09.1.3-CPVA-R-713
ŠMM
09.1.3-CPVA-R-714
09.1.3-CPVA-R-715
05.4.1-LVPA-R-831
ŪM
KM

VRM
ŽŪM

10.1.3-ESFA-R-921
07.1.1-CPVA-R-905
08.2.1-CPVA-R-908
KPP

Regiono
PIP
PIP
PFSA
PFSA
limitas, Eur derinimas patvirtinimas derinimas patvirtinimas
1.523.140,00
6.977.832,48

1.546.264,87
3.805.711,37
0,00
Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.029.409,00
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.030.281,00
Socialinio būsto fondo plėtra
2.861.603,00
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
886.766,00
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 2.172.150,00
didinimas
579.240,00
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu
Vietinių kelių vystymas
3.517.627,00
Darnaus judumo priemonių diegimas
1.472.000,00
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.104.000,00
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
455.000,00
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
1.782.031,00
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas
1.771.605,00
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
1.091.288,00
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
396.886,00
infrastruktūros plėtra
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
1.000.635,00
Miestų kompleksinė plėtra
6.339.467,00
Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
3.653.414,00
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse
3.892.238,00

Min.

Priemonės Nr.
05.5.1-APVA-R-019
05.3.2-APVA-R-014

Priemonės pavadinimas
Kraštovaizdžio apsauga
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Regiono
Lėšų paskirstymo regionams kriterijai
limitas, Eur
1.523.140,00Pagal regionų plotą
6.977.832,482011 m. gyvenamųjų būstų skaičius apskrityje.
Lėšos savivaldybėms

PAGAL KĄ DALINTA TARP REGIONŲ (LĖŠOS SAVIVALDYBĖMS)
AM

05.1.1-APVA-R-007
05.2.1-APVA-R-008

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra

07.1.1-CPVA-R-305

08.1.2-CPVA-R-408

Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus
Socialinio būsto fondo plėtra

08.1.1-CPVA-R-407

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

EM
KM

SADM

05.4.1-CPVA-R-302

1.546.264,87Regione esančių miestų per 20 tūkst. gyventojų ploto ir
gyventojų skaičiaus santykis
3.805.711,37Pagal statistikos departamento duomenis apie 2013 m. vidutinį
gyventojų skaičių apskrityje ir Aplinkos apsaugos agentūros
duomenis apie 2013 m. apskrityje susidariusių mišrių
komunalinių atliekų kiekį 2013 m.
0,00
1.029.409,00Pagal KM pateiktus rinkodaros planus konkretūs projektai
1.030.281,00Pagal KM pateiktus rinkodaros planus konkretūs projektai
2.861.603,00Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, skaičius
2013 m. gruodžio 31 d.
Lėšos savivaldybėms
886.766,00Pagal regiono savivaldybių gyventojų skaičių, vienam šalies
gyventojui tenkančios, numatytų ES lėšų dalies ir koeficiento,
kuris nustatytas, atsižvelgiant į socialinių paslaugų asmenims su
negalia, senyvo amžiaus ir socialinės rizikos suaugusiems
asmenims infrastruktūros išvystymą savivaldybėse (vidutiniškai
10 tūkst. savivaldybės gyventojų tenkantį vietų / gavėjų skaičių
nevalstybinėse socialinių paslaugų įstaigose). Savivaldybėms,
kurių socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymas artimas
šalies vidurkiui, taikytas koeficientas 1, žemesnis nei šalies
vidurkis – 1,05, aukštesnis – 0,9.
Lėšos savivaldybėms

Min.

Priemonės Nr.

SAM

08.1.3-CPVA-R-609
08.4.2-CPVA-R-626
08.4.2-ESFA-R-630

SM

06.2.1-TID-R-511
04.5.1-TID-R-514
04.5.1-TID-R-518
04.5.1-TID-R-516
09.1.3-CPVA-R-713
09.1.3-CPVA-R-714

ŠMM
09.1.3-CPVA-R-715

Regiono
Lėšų paskirstymo regionams kriterijai
limitas, Eur
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 2.172.150,00Gyv. skaičius tikslinėse teritorijose (išskirtose pagal
veiklos efektyvumo didinimas
sergamumo rodiklius), vaikų skaičius regionuose,
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu
gyventojų skaičius atskiruose regionuose, visoms
579.240,00
savivaldybėms vienodai, visiems regionams vienodai.
Lėšos savivaldybėms
Vietinių kelių vystymas
3.517.627,00Paskirstyta regionams atsižvelgiant į gyventojų skaičių,
Darnaus judumo priemonių diegimas
1.472.000,00vietinių kelių ir gatvių ilgį, registruotų transporto priemonių
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių
1.104.000,00skaičių ir į vietinio susisiekimo maršrutais vežtų keleivių
parko atnaujinimas
skaičių.
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
455.000,00
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
1.782.031,00Savivaldybės dydį, mokinių skaičiaus mažėjimą,
interaktyvių lentų skaičių, mokinių skaičių
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas
1.771.605,00Lankančių neformaliojo švietimo mokyklas vaikų dalį,
santykinį lankančių rodiklį, mokinio krepšelio lėšas
neformaliajam švietimui, tenkančias vienam mokiniui,
mokinių skaičių, tenkantį vienai neformaliojo švietimo
mokyklai, santykinį mokinių skaičiaus rodiklį.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 1.091.288,001-6 metų vaikų institucinio ugdymo apimtį, 6 metų vaikų
didinimas
priešmokyklinio ugdymo įstaigose dalį nuo visų vaikų, 1-6
metų vaikų ugdymo augimą, 1-6 metų gyventojų skaičių
Priemonės pavadinimas

Min.

Priemonės Nr.
05.4.1-LVPA-R-831

Priemonės pavadinimas
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

ŪM

10.1.3-ESFA-R-921
VRM

ŽŪM

07.1.1-CPVA-R-905
08.2.1-CPVA-R-908
KPP

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse
Miestų kompleksinė plėtra
Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse

Regiono
Lėšų paskirstymo regionams kriterijai
limitas, Eur
396.886,00Dalį (2,9 mln. Eur.) lėšų paskirstyti visiems regionams
po lygiai, t. y. kiekvienam regionui po 0,29 mln. Eur.
Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos
18 punkte yra nustatyti prioritetiniai turizmo plėtros
regionai ir nurodytos konkrečios savivaldybės, kurias
apima minėti regionai (tik Šakių raj. sav.). Investicijos
turizmo srityje turėtų būti daugiausia orientuojamos į
šiuos regionus. Dėl šios priežasties kitą priemonės
lėšų biudžeto dalį (2,9 mln. Eur.) regionams siūlome
paskirstyti pagal turimą į prioritetinius turizmo plėtros
regionus patenkančių savivaldybių skaičių.
1.000.635,00Dalis lėšų regionams po lygiai, dalis - pagal gyventojų
skaičių.
6.339.467,00Lėšos savivaldybėms
3.653.414,00Lėšos savivaldybėms
3.892.238,00Lėšos savivaldybėms

