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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

5.5.1 konkretus uždavinys. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir 

kraštovaizdžio arealų būklę 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

28,38 29,88 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių 

apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas; 

2. saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas; 

3. gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose (įskaitant Natura 2000 teritorijas) ir 

kitose, saugomų teritorijų statuso neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos saugomų 

rūšių apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės, įgyvendinimas; 

4. gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir valdymas kontrolės 

stiprinimas; 

5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui reikalingųos 

įrangos įsigijimas priemonių įgyvendinimas; 

6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas; 

7. saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas; 

8. ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas; 

9. biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas ... 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 



Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

x veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

x Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

x SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

x Keitimas 

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 44P-8.1 (10) 

(kartu su pakeitimu, kuriam pritarta 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 44P-17.1 

(19). 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projekto atitiktis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų 

veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. 

įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 

metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) patvirtinimo“ nuostatoms. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektai ir projektų vykdytojai: 

- atitinka bent vieną iš Veiksmų plano 2 priedo „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2015–2020“ 48, 49, 

52, 53, 54, 55, 58, 65, 70, 73, 74, 88, 89, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 

123, 124 punktuose išdėstytą priemonę ir atsakingą vykdytoją, 

 

- prisideda prie Veiksmų plano 11.2.1 ir/ar 11.2.2 ir/ar 11.4.1 ir/ar 11.6 ir/ar 11.10.1 ir/ar 

11.12.1 ir/ar 12.2.1 ir/ar 12.2.2 ir/ar 12.2.3 papunkčiuose nurodytų uždavinių 

įgyvendinimo, 

 

- prisideda prie bent vieno Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 

metų vVeiksmų plano 1 priedo 20, 23, 27, 28, 31, 41, 45, 58 vertinimo kriterijaus.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijų keitimas vykdomas dėl į Veiksmų planą įtrauktų naujų pareiškėjų ir naujos 

veiklos. 

Kriterijui nustatyti buvo pasirinktas strateginio planavimo dokumentas, kuriame yra iškelti 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/motuqRtaLA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/motuqRtaLA


tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidės pagal šią priemonę finansuojami projektai.      

Projektams atitikus minėto teisės akto nuostatų reikalavimus bus prisidedama prie 

Veiksmų programos 5.5.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos 

rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ įgyvendinimo, 5.5 investicinio prioriteto 

įgyvendinimo pirmosios ir antrosios veiklų – „Buveinių, rūšių, genetinių išteklių 

išsaugojimas ir atkūrimas, invazinių rūšių populiacijų reguliavimas, ekosistemų 

fragmentacijos mažinimas“ ir „Saugomų teritorijų planavimas, monitoringas ir tvarkymas“. 

Veiksmų plane numatyti biologinės įvairovės išsaugojimo tikslai: 

- siekti palankios saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir buveinių tipų apsaugos būklės; 

- plėtoti biologinės įvairovės, ekosistemų mokslinius tyrimus, šiais tyrimais gautus 

duomenis panaudojant ekosistemų ir biologinės įvairovės aspektų integravimui į 

viešosios politikos sektorius; 

- sulėtinti ir (ar) sustabdyti invazinių rūšių plitimą; 

- išsaugoti genetinius išteklius ir jų įvairovę sudarant sąlygas panaudoti sukauptą 

genofondą bei jo tyrimų rezultatus selekcijoje, mokslo tikslams, gamyboje; 

- užtikrinti, kad veikla, kurioje naudojami gyvieji modifikuoti organizmai, kurie yra ir 

genetiškai modifikuoti organizmai (toliau – GMO), būtų vykdoma saugiai, GMO neišplistų 

į aplinką ir nepažeistų ekosistemų. 

Veiksmų plano priemonės prisidės prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. 

nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, 

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 

patvirtinimo ir įgyvendinimo“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

 
 
 

Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius               _________________          Inesis Kiškis 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 


