
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. kovo 28 d. 
 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

LR aplinkos ministerija 

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

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

05.4.1 Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, 

visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių 

rekreacinių objektų tvarkymas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
28,09 26,07 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemonių įgyvendinimas. 

2. Aplinkosauginių-rekreacinių objektų statyba, įrengimas ir / ar Gamtos muziejų, 

sodų ir kitų aplinkosauginių rekreacinių objektų bei jų ekspozicijų atnaujinimas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

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. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 



(5)) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projekto atitiktis bent vienai Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. 

įsakymu Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių 

programos patvirtinimo“, priede pateikto įgyvendinimo priemonių plano priemonei arba 

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 patvirtinimo“, 2 priede pateiktai įgyvendinimo priemonei. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka:  

bent vieną Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-

238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos 

patvirtinimo“ (toliau – programa), priede pateikto įgyvendinimo priemonių plano 

priemonę, siekiant atitinkamo programos uždavinio: 

 siekiant 1.1 uždavinio „Didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų 

aplinkosauginį sąmoningumą, keisti ir ugdyti visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą, 

skatinti tausiai naudoti turimus išteklius“: 

1.1.1. informaciniai ir mokomieji renginiai: organizuoti seminarų, mokymų, parodų, 

konkursų, akcijų, vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų įtraukimą į aplinkos 

saugojimą ir kt. renginius; 

1.1.2. leidiniai, spaudiniai ir dalomoji medžiaga: publikuoti informaciją laikraščiuose 

(specializuotoje, nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje), žurnaluose, rengti ir 

platinti knygas, leisti ir platinti bukletus, biuletenius, skrajutes, pažintinius-mokomuosius 

vadovus, lankstinukus, brošiūras, plakatus ir kt. specializuotą aplinkosauginę medžiagą bei 

leidinius. 

1.1.3. informacijos sklaida garso ir vaizdo priemonėse: sukurti ir transliuoti laidas / 

siužetus / reportažus televizijoje ir radijuje, filmus ir kt.; 

1.1.4. socialinė reklama: skleisti aplinkosauginę-mokomąją informaciją viešojoje 

erdvėje (lauko (išorinė) reklama), spaudiniuose, leidiniuose, televizijoje ir radijuje, 

internetiniuose portaluose, vitrinose, stenduose ir kt. reklamos priemonėse, didinant 

aplinkosauginį gyventojų sąmoningumą; 

1.1.5. informacijos sklaida panaudojant informacijos ir ryšių technologijas (IRT): 

skleisti informaciją internetiniuose portaluose ir mobiliose priemonėse, plėsti Aplinkos 

ministerijos svetainę atsižvelgiant į visuomenės ir informacijos sklaidos poreikius; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c2a6670a5cd11e3aeb49a67165e3ad3/dXVLyPoOpd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c2a6670a5cd11e3aeb49a67165e3ad3/dXVLyPoOpd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c2a6670a5cd11e3aeb49a67165e3ad3/dXVLyPoOpd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c2a6670a5cd11e3aeb49a67165e3ad3/dXVLyPoOpd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/AFzoCjeYgR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/AFzoCjeYgR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/AFzoCjeYgR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/AFzoCjeYgR


 siekiant 2.1 uždavinio „Atnaujinti gamtos muziejus, zoologijos sodą, kitus 

aplinkosauginius ir rekreacinius objektus bei jų ekspozicijas“: 

2.1.1. Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas; 

2.1.2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas; 

2.1.3. Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus atnaujinimas; 

2.1.4. Lietuvos geologijos muziejaus reorganizavimas įkuriant Žemės gelmių 

informacijos centrą; 

2.1.5. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo, kuriame 

kaupiami, saugojami ir eksponuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu 

vietinės ir įvežtinės dendrofloros augalai, atnaujinimas; 

 siekiant 2.2 uždavinio „Sukurti ir plėtoti informacinę-šviečiamąją infrastruktūrą, 

skatinančią saugoti ir tausoti aplinką, užtikrinti visuomenės narių švietimą aplinkos būklės, 

bioįvairovės, kraštovaizdžio ir kt. klausimais“: 

2.2.1. informacinių-gamtosauginių ženklų, informuojančių visuomenę apie 

aplinkosaugos reikalavimus, skatinančių ir ugdančių visuomenės narių sąmoningumą ir 

atsakingą elgesį gamtoje sukūrimas, gamyba ir platinimas; 

2.2.2. vaizdo kamerų įrengimas, priežiūra ir eksploatavimas užtikrinančių tiesioginę 

transliaciją iš Lietuvos gamtos objektų / vietovių, informacijos publikavimą ir atnaujinimą 

garantuojantis nenutrūkstamas visuomenės informavimas apie aplinką, jos būklę, 

biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir kt., 

arba 

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 patvirtinimo“, 2 priede nustatytą įgyvendinimo priemonę – 

„Įkurti Laukinių gyvūnų globos centrą, pritaikant jį visuomenės aplinkosauginiam 

švietimui“ ir projekto vykdytoją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai keičiami atsižvelgiant į keičiamą 

05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir 

aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ (toliau – Priemonė) aprašymą, 

pateiktą derinti Finansų ministerijai Aplinkos ministerijos 2018-03-13 raštu Nr. (15-

2)-D8(E)-73. Priemonė, atsižvelgiant į 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 patvirtinimo“ (toliau 



– Veiksmų planas), nuostatas papildoma nauju galimu pareiškėju bei patikslinamos 

remiamos veiklos. 

Vienas iš Veiksmų plano tikslų – užtikrinti laukinės augalijos ir gyvūnijos 

tinkamą apsaugą, atkūrimą ir naudojimą. 

Pastaraisiais metais visuomenė labai aktyviai praneša apie sužeistus ar nelaimėn 

patekusius gyvūnus, domisi jiems suteikiama pagalba ir globa. Tačiau trūksta ne tik 

kvalifikuotos pagalbos ir gydymo gyvūnams, bet ir informacijos visuomenei, kokiais 

atvejais reikia pranešti dėl sužaloto gyvūno, kaip įvertinti, ar būtina pagalba ir (ar) 

globa laukiniam gyvūnui, ir kiti klausimai.  

Atsižvelgiant į tai, planuojama įsteigti Laukinių gyvūnų globos centrą, kuriame 

būtų užtikrinama gyvūnų globa ir gerovė bei sukuriamos galimybės informuoti ir 

mokyti visuomenę apie gyvūnų globą, gerovę. 

Visuomenės informavimo apie aplinką sektoriaus esamos būklės analizė ir 

perspektyvos, viešinimo tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, prioritetinės viešinimo 

kryptys, tikslinės grupės, programos įgyvendinimas, vertinimo kriterijai, laukiami 

rezultatai, vykdytojai ir preliminarus finansavimo poreikis yra numatyti Aplinkos 

sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programoje, patvirtintoje LR aplinkos 

ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. 

viešinimo priemonių programos patvirtinimo“.  

Ši programa parengta vadovaujantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 

„Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos programos patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 

metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Konvencija dėl teisės gauti 

informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 

aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. 

liepos 10 d. įstatymu Nr. IX-449, bei atsižvelgiant į Aplinkos sektoriaus 2007–2013 m. 

periodo viešinimo priemonių programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2007–2013 

m. periodo viešinimo priemonių programos“ įgyvendinimo rezultatus, taip pat remiantis 

Europos Komisijos 2007 m. ir 2011 m. atliktais gyventojų nuomonės tyrimų Nr. 365-

EB75.2 „Eurobarometras: Europos Sąjungos piliečių požiūriai į aplinką“ duomenimis. 

Atrankos kriterijus atitinka Veiksmų programoje numatytą 5.4 investicinio prioriteto 

įgyvendinimo veiklą „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–



rekreacinių objektų infrastruktūros tobulinimas. Siekiant didinti visuomenės 

aplinkosauginį sąmoningumą ir informuotumą apie aplinką, keisti ir ugdyti visuomenės 

mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinančią tausiai naudoti išteklius, numatoma finansuoti 

visuomenės informavimo, edukacines ir švietimo įvairiais aplinkos klausimais priemones. 

Taip pat numatomas <...> aplinkosauginių-rekreacinių objektų modernizavimas, didinant 

jų patrauklumą, lankomumą ir šviečiamąjį / edukacinį poveikį, kas taip pat iš dalies 

prisidės prie regionų ekonominės plėtros ir (ar) integruotų regiono investicijų planų 

įgyvendinimo“. 

 
 
 

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos 
administravimo departamento Europos Sąjungos fondų 
valdymo skyriaus vedėja, laikinai einanti direktoriaus 
pareigas Vilma Slavinskienė 

 


