KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL PRIEMONĘ 05.1.1-APVA-R-007 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS“
2015-12-21 Nr. AM-007-01
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas, uždavinys, jo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta
įgyvendinimo priemonė
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
5.1.1. konkretus uždavinys „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“
priemonė 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (toliau – priemonė)
2. Galimi pareiškėjai, nustatyti atitinkamos Galimas pareiškėjas (toliau – pareiškėjas) – savivaldybės kontroliuojama įmonė – paviršinių nuotekų
Veiksmų programos priemonės projektų tvarkytojas, o partneris – savivaldybės administracija.
finansavimo sąlygų apraše
3. Remiamos veiklos, nustatytos atitinkamos Remiamos šios veiklos:
Veiksmų programos priemonės projektų 1. miestų paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros, įskaitant infrastruktūrą, skirtą užtvindymo rizikos
finansavimo sąlygų apraše
mažinimui, rekonstrukcija ir/ar nauja statyba;
2. miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija (įskaitant kadastrinius matavimus, duomenų
skaitmenizavimą ir teisinę registraciją).
4. Bendrieji projektų reikalavimai, nustatyti Bendrieji reikalavimai yra šie:
atitinkamos Veiksmų programos priemonės 1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio
projektų finansavimo sąlygų apraše
įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir turi būti įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų
aprašą numatoma finansuoti veikla.
2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.
3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.
4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus,
projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.
5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą
projektą ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.
6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir užtikrinti.
7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (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“ , 411 punkte nustatytomis
sąlygomis).
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5. Veiksmų programos stebėsenos komiteto
patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. kovo 26 d. posėdžio nutarimu Nr.
44P-2.1 (4) ir 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13(15) ir skelbiamus 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt:
1. projektas turi atitikti vietovės, kurioje planuojama vykdyti numatytas veiklas, teritorijų planavimo
dokumentuose numatytas paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones. Vertinama, ar projekto
veiklos (išskyrus paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizaciją) atitinka vietovės, kurioje planuojama
vykdyti numatytas veiklas, paviršinių nuotekų infrastruktūros specialiąjame plane ir / ar kituose teritorijų
planavimo dokumentuose numatytas spręstinas problemas ir / ar paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo
priemones:
1.1. jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai
atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente / -uose numatytas spręstinas problemas ir / ar paviršinių
nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės
tarybos pritarimas inicijuoti tos vietovės teritorijų planavimo dokumento / -ų pakeitimą;
1.2. jei projekto paraiškos teikimo metu pareiškėjas negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai
atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente / -uose numatytas spręstinas problemas ir / ar paviršinių
nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai turi būti
pateikti tos vietovės teritorijų planavimo dokumento / -ų keitimo procesą įrodantys dokumentai;
1.3. jei pareiškėjas iki projekto paraiškos vertinimo pabaigos negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos
pilnai atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente / -uose, numatytas spręstinas problemas ir / ar
paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, projekto paraiška atmetama.
2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Vertinama, ar
projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją
apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano
priemonių plane projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
6. Regionui numatytas Europos Sąjungos 4 637 038,74 Eur
struktūrinių fondų lėšų limitas, nustatytas
atitinkamos Veiksmų programos priemonės
projektų finansavimo sąlygų apraše
7. Regionui nustatytos siektinos stebėsenos Projektu, atitinkamai pagal numatytą įgyvendinti veiklą, turi būti siekiama bent vieno priemonės projektų
rodiklių pasiekimo tarpinės ir galutinės finansavimo sąlygų aprašo 25.1 ir 25.2 papunkčiuose nustatytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
reikšmės, nustatytos atitinkamos Veiksmų ir/arba prisidedama prie priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 25.3 papunktyje nustatyto nacionalinio
programos priemonės projektų finansavimo rezultato rodiklio:
sąlygų apraše
1. lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra (kodas – P.S.328), nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų
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ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų
programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas). Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai;
2. inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (kodas – P.N.028). Rodiklis P.N.028
nurodytas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas), o skaičiavimo metodika – Nacionalinių stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“, 3.2 punkte. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje
patvirtinami inventorizavimo dokumentai (inventorizavimo aprašas, sutikrinimo žiniaraštis, ir kiti apskaitos
registrai inventorizacijos rezultatams įforminti);
3. be valymo išleistų paviršinių nuotekų kiekio sumažėjimas (R.N.029). Rodiklis R.N.029 nurodytas Priemonių
įgyvendinimo plane, o skaičiavimo metodika – Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano
ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, 3.1 punkte. Stebėsenos rodiklis laikomas
pasiektu, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Aplinkos apsaugos agentūra oficialiai pateikia
duomenis apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą per praėjusius kalendorinius metus.
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 25.1–25.2 papunkčiuose nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių
siekiama, vadovaujantis priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše pateiktoje lentelėje Nr. 4 konkrečiam
regionui nustatytomis tarpinėmis ir galutinėmis stebėsenos rodiklių reikšmėmis. Turi būti pasiekta ne mažesnė
reikšmė, nei nurodyta pateiktoje lentelėje. Rodikliai, nustatyti priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo
25.1 ir 25.2 papunkčiuose, turi būti nurodyti paraiškoje. Juos projekto vykdytojas apskaičiuoja taip, kaip
nurodyta Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.
Lentelėje Nr. 4 Šiaulių regionui nurodytos reikšmės:
- Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra (P.S.328), ha (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 115, galutinė reikšmė 2023 m. pab. –
320);
- Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (P.N.028), proc. (tarpinė reikšmė 2018 m.
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pab. – 5, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 20).
Galimas projektinio pasiūlymo teikėjas, savivaldybės vykdomoji institucija, Šiaulių regiono plėtros tarybai
raštu pateikia projektinį pasiūlymą dėl regiono projekto įgyvendinimo pagal formą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir
paskelbtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip
per 4 mėnesius nuo kvietimo jį pateikti.
9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl regiono Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.1 punkte nurodytos
projekto įgyvendinimo privalomi pateikti priedai veiklos turi būti pateikta:
1. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (metodika
skelbiama svetainėje www.ppplietuva.lt);
2. sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė (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“ (metodikos skelbiamos svetainėje www.ppplietuva.lt), 29, 30 ir 31 punktus. Jei
naujo nematerialiojo turto įsigijimo vertė viršija 300 000 Eur – papildomai ir pagal 32 punktą.
8. Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų
įgyvendinimo turi būti teikiami, užpildant
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1
priede nustatytą formą

Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo
įgyvendinti regiono projektą.
10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 m.
rengiamas projektinis pasiūlymas dėl regiono Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
projekto įgyvendinimo
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių
nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 patvirtinimo“ kartu su pakeitimais
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo
plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
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7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“
8. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2014/8-337
(patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos
ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika) (metodika skelbiama svetainėje www.ppplietuva.lt);
9. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto
2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimas (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“ (metodikos skelbiamos svetainėje www.ppplietuva.lt)
10. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
11. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“
12. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“
13. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
11. Šiaulių regiono plėtros tarybos sekretoriato Projektinį pasiūlymą teikti adresu:
adresas, kuriuo reikia teikti projektinius
pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
ir kontaktai, kuriais galima gauti papildomą Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
informaciją, rengiant projektinį pasiūlymą dėl
regiono projekto įgyvendinimo
Kontaktai papildomai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. paštas dalia.dijokaite@vrm.lt
- vyr. specialistė Virginija Šimkutė, tel. (8 41) 501 136, el. paštas virginija.simkute@vrm.lt
12. Projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet siekiama pasirašyti
įgyvendinimo pateikimo tarpiniai etapai bei projektų sutartis: 2016 m. – 927 407,75 Eur, 2017 m. – 3 709 630,99 Eur.
finansavimo
apimčių
limitai,
nustatyti
atitinkamos Veiksmų programos priemonės Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurias kasmet siekiama pripažinti
projektų finansavimo sąlygų apraše
deklaruotinomis: 2017 m. – 1 854 815,50 Eur , 2018 m. – 1 854 815,50 Eur, 2019 m. – 927 407,74 Eur.
Regiono projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. II ketvirtį. Regiono projektų sąrašas turi būti sudarytas
visam pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą numatytam ES struktūrinių fondų lėšų regiono
limitui iš karto.
13. Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai
projektų įgyvendinimo pateikimo regiono data 2016 m. balandžio 20 diena
plėtros tarybai data (nustatoma vadovaujantis
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regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 5
punktu ir atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu)
14.
Kita
savivaldybių
vykdomosioms Projekte numatytos veiklos turi būti įgyvendinamos mieste, kuriame 20 000 ir daugiau gyventojų
institucijoms reikiama žinoti informacija
(vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis).
Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11 punkte
nurodytoms veikloms.
Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį
pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas.
Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo
priedai, nurodyti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 1 priede nustatytoje formoje ir (arba) numatyti projektų finansavimo sąlygų apraše arba nustatyti
kvietime teikti projektinius pasiūlymus.

_____________________________

