LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D.
ĮSAKYMO 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“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 16 d. Nr. D1-297
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą 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“:
1.
Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyrių
„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemonės“:
1.1. pakeičiu šeštąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonė Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–
rekreacinių objektų tvarkymas“:
1.1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1.
Priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir
aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis;
1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos
paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią
aplinką“ įgyvendinimo;
1.3. remiamos veiklos:
1.3.1. visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemonių
įgyvendinimas;
1.3.2. aplinkosauginių-rekreacinių objektų statyba, įrengimas ir / ar atnaujinimas;
1.4. galimi pareiškėjai:
1.4.1. Aplinkos ministerija;
1.4.2. Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba, Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Valstybinių miškų urėdija;
1.4.3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
1.5. galimi partneriai: įstaigos prie Aplinkos ministerijos ir kitos pavaldžios biudžetinės
įstaigos.“
1.1.2. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Eil. Stebėsenos Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
Nr.
rodiklio
pavadinimas
vienetas
2018 m.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio

2

1.

kodas
R.S.330

2.

P.S.336

3.

P.B.209

4.

P.N.074

„Gerai informuotų
apie aplinkos
išteklius šalies
gyventojų dalis“
„Įgyvendintos
visuomenės
informavimo apie
aplinką priemonės“
„Numatomų
apsilankymų
remiamuose
kultūros ir gamtos
paveldo objektuose
bei turistų traukos
vietose skaičiaus
padidėjimas“
„Pastatyti ir / ar
atnaujinti
aplinkosauginiairekreaciniai
objektai“

procentai

gruodžio 31 d.
59

31 d.
65

skaičius

4

26

apsilankymai per
metus

0

70 000

skaičius

0

7“

1.1.3. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.
Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
Priva-čios
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau kaip
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

0
0
0
24.028.722
4.240.363
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
4.064.010
3. Iš viso
28.092.732

717.178

4.957.541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0“

1.2. pakeičiu vienuoliktąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonė Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas,
pritaikymas lankymui“:
1.2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

3
„1. Priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų
tvarkymas, pritaikymas lankymui“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis;
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“
įgyvendinimo;
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. saugomų teritorijų, įskaitant kultūros ir gamtos paveldo vertybes, tvarkymas,
pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam švietimui;
1.3.2. saugomų teritorijų rinkodaros plėtra;
1.3.3. valstybinės reikšmės parkų tvarkymas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
1.4.2. savivaldybių administracijos;
1.4.3. saugomų teritorijų direkcijos.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. saugomų teritorijų direkcijos;
1.5.2. savivaldybių administracijos;
1.5.3. VĮ Valstybinių miškų urėdija;
1.5.4. viešosios ir biudžetinės įstaigos;
1.5.5. akcinės bendrovės.“
1.2.2. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

R.N.072

„Lankytojų skaičiaus
padidėjimas lankytojų
centruose“
„Numatomo apsilankymų
remiamuose kultūros ir gamtos
paveldo objektuose bei turistų
traukos vietose skaičiaus
padidėjimas“
„Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir teritorijos“
„Įgyvendintos visuomenės
informavimo apie aplinką
priemonės“
„Sutvarkyti valstybinės
reikšmės parkai“

P.B.209

P.S.335

P.S.336

P.N.070

Matavimo
vienetas

Tarpinė
Galutinė
reikšmė
reikšmė 2023 m.
2018 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.

Procentai

3

20

Apsilankymai per
metus

25 000

80 000

Skaičius

7

87

0

5

0

8“

Skaičius
Skaičius

1.2.3. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.
Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas
ES
struktūrinių
Lietuvos

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

4
fondų
lėšos – iki

RespubliLietuvos
kos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
Privačios
valstybės
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau kaip
lėšos
biudžeto
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos – iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
39.640.762 6.995.428
1.200.000
0
1.200.000
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
39.640.762 6.995.428
1.200.000
0
1.200.000
0
0“
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5
Eil. Rodikli
Nr. o kodas
5.1 P.N.074
.

Rodiklio
pavadinimas
„Pastatyti ir / ar
atnaujinti
aplinkosauginiai
–rekreaciniai
objektai“

Matavim
o vienetai
Skaičius

Sąvokų
apibrėžtys
Aplinkosaugin
iai–rekreaciniai
objektai –
objektai, turintys
gamtinių,
kultūrinių,
aplinkos savybių
ir sąlygų žmonių
visaverčiam
fiziniam ir
dvasiniam
poilsiui
organizuoti, ir
(arba) vykdantys
veiklą, apimančią
aplinkos
apsaugos
nuostatų diegimą,
žinių teikimą,
įgūdžių lavinimą,
aplinkai
nepavojingo
gyvenimo būdo
propagavimą.
Aplinkos
apsauga –
aplinkos
saugojimas nuo
fizinio, cheminio,
biologinio ir

Apskaičiavimo
tipas
Automatiškai
apskaičiuojama
s

Skaičiavimo
būdas
Skaičiuojama
s sumuojant
pastatytus ir /
ar atnaujintus
aplinkosauginius–
rekreacinius
objektus

Duomenų
šaltinis
Pirminiai
šaltiniai:
perdavimo
–priėmimo
aktai,
statinio
užbaigimo
aktai
(kopijos)
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai

Pasiekimo
momentas
Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
įgyvendinus
projekto
veiklas
pasirašomi
dokumentai,
kuriais
patvirtinama,
kad
aplinkosaugi
-niai ir
rekreaciniai
objektai
buvo
pastatyti ir /
ar atnaujinti

Institucij
a
Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą
ir duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
pateikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas

6
Eil. Rodikli
Nr. o kodas

Rodiklio
pavadinimas

Matavim
o vienetai

Sąvokų
apibrėžtys
kitokio neigiamo
poveikio ar
pasekmių,
atsirandančių
įgyvendinant
planus ir
programas,
vykdant ūkinę
veiklą ar
naudojant gamtos
išteklius (šaltinis:
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
apsaugos
įstatymas).
Rekreacija –
žmogaus fizinių
ir dvasinių jėgų
atgavimo
procesas,
žmogaus
laisvalaikio
veikla, kurios
tikslas –
poilsiauti, keliauti
bei gydytis
sanatorijose,
kurortuose
(šaltinis: Lietuvos

Apskaičiavimo
tipas

Skaičiavimo
būdas

Duomenų
šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucij
a

7
Eil. Rodikli
Nr. o kodas

Rodiklio
pavadinimas

Matavim
o vienetai

Sąvokų
apibrėžtys
Respublikos
saugomų
teritorijų
įstatymas).
Pastatyti ir / ar
atnaujinti
aplinkosauginiai–
rekreaciniai
objektai – tai
objektai,
kuriuose:
1) įvykdyti
pastatų, statinių
ar jų dalių
statybos ar
atnaujinimo
(modernizavimo)
darbai ir (arba)
2) įrengtos ir
(arba) atnaujintos
(modernizuotos)
ir (arba)
rekonstruotos
ekspozicijos,
laboratorijos ir
kitos būtinos
patalpos, ir (arba)
3) sukurtos ir
(arba) atnaujintos
kolekcijos,

Apskaičiavimo
tipas

Skaičiavimo
būdas

Duomenų
šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucij
a

8
Eil. Rodikli
Nr. o kodas

Rodiklio
pavadinimas

Aplinkos ministras

Matavim
o vienetai

Sąvokų
apibrėžtys
4) sukurta ir
(arba) atnaujinta
objekto
infrastruktūra
(pažintiniai takai,
informaciniai
ženklai ir pan.),
siekiant
užtikrinti gamtos
ir rekreacinių
išteklių apsaugą
ir racionalų
naudojimą,
prisidėti prie
visuomenės
gamtosauginio,
ekologiško ir
darnaus vystymo
švietimo, sudaryti
sąlygas
lankytojams
saugioje
aplinkoje pažinti
Lietuvos bei
pasaulio gamtinį
paveldą.

Apskaičiavimo
tipas

Skaičiavimo
būdas

Duomenų
šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucij
a

Kęstutis Navickas
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SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
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