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APVA-V-004 „APLINKOS MONITORINGO IR KONTROLĖS STIPRINIMAS“ 

  
1. Priemonės Nr. 05.1.1-APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ 

(toliau – priemonė) aprašymas: 

1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis; 

1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti dėl klimato kaitos 

atsirandančius nuostolius“ įgyvendinimo; 

1.3. remiamos veiklos: 

1.3.1. Nacionalinei oro teršalų ir ŠESD apskaitos sistemai tobulinti reikalingų 

dokumentų parengimas ir priemonių įsigijimas; 

1.3.2. hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, 

hidrometeorologinių ir klimato paslaugų teikimo, informacijos koordinavimo ir informavimo 

pajėgumų stiprinimas; 

1.3.3. aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų 

atnaujinimas; 

1.3.4. miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės techninių 

pajėgumų atnaujinimas ir tobulinimas. 

1.4. galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Aplinkos apsaugos agentūra;  

1.4.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

1.4.3. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba; 

1.4.4. Valstybinė miškų tarnyba; 

1.4.5. Aplinkos ministerija. 

  
2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija 

  
3. Projektų atrankos būdas 

Valstybės projektų planavimas 

  
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

  

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi 

  

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėse-

nos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas 

Matavi-

mo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė  

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė 

reikšmė  

2023 m. 

gruodžio 31 d. 



R.N.009 „Numatytų pavojingų, stichinių ir 

katastrofinių meteorologinių reiškinių 

dalis“ 

Procentai 87 91 

P.S.326 „Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro 

monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, 

hidrologinių ir meteorologinių 

stebėjimų stotys“ 

Skaičius 6 140 

P.N.010 „Įsigyti ir (ar) atnaujinti priemonių 

komplektai aplinkos monitoringui ir 

kontrolei vykdyti“ 

Skaičius 75 80 

P.N.011 „Patobulinta nacionalinė oro teršalų ir 

ŠESD apskaitos sistema“ 

Skaičius 0 1 

P.N.012 „Sukurtas klimato paslaugų ir 

informacijos koordinavimo portalas“ 

Skaičius 1 1 

P.N.013 „Modernizuota aplinkos informacinė 

sistema“ 

Skaičius 0 1 

  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Priva-

čios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti 

skiriamų lėšų 

16.797.961 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso 

16.797.961 0 0 0 0 0 0 

  

 


