LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 23 D.
ĮSAKYMO NR. D1-761 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS
IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“
05.4.1-APVA-V-017 PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE APLINKĄ IR
APLINKOSAUGINIŲ–REKREACINIŲ OBJEKTŲ TVARKYMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. sausio 13 d. Nr. D1-27
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–
rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės
„Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos aprašo 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą“, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos
Respublikos želdynų įstatyme.“
2. Pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.3. už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo:
13.3.1. įgyvendinant aprašo 9.1 papunktyje nurodytą veiklą, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį
koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį viešinimo srityje;
13.3.2. įgyvendinant aprašo 9.2 papunktyje nurodytą veiklą:
13.3.3. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį technologijos mokslų srities išsilavinimą ir
ne mažesnę nei 2 metų patirtį vykdant statybos darbų organizavimą ir priežiūrą, išskyrus 13.3.4
papunktyje nurodytais atvejais;
13.3.4. jeigu projekto metu statomi tik nesudėtingi statiniai, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį
koleginį technologijos mokslų srities išsilavinimą.“
3. Pakeičiu 24.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.2.1. P.B.209 „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose
bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“ (numatomo apsilankymų skaičiaus padidėjimas
skaičiuojamas lyginant su 2013 metų duomenimis);“

4. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Pagal aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
Išlaidų
Išlaidų kategorijos
kategoReikalavimai ir paaiškinimai
pavadinimas
rijos Nr.
1.
Žemė
Netinkama finansuoti.
Nekilnojamasis
2.
Netinkama finansuoti.
turtas
Tinkama finansuoti:
Statyba,
• statybos, rekonstravimo, modernizavimo, remonto,
rekonstravimas,
griovimo ir kiti darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;
3.
remontas
ir
kiti
• projektavimo, techninės priežiūros ir projekto vykdymo
darbai
priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su
projekto veiklomis.
Tinkama finansuoti:
• įrangos, baldų ir kito turto, tiesiogiai susijusio su
projekto veiklų įgyvendinimu, įsigijimas;
• želdinių įsigijimo išlaidos (išskyrus nedaugiamečius
Įranga, įrenginiai ir
4.
žolinius augalus ir žolinius augalus vazonuose);
kitas turtas
• tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos
žemės ūkio technikos įsigijimas ir (arba) nuomos išlaidos.
Nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto
įgyvendinimo trukmę.
Tinkama finansuoti:
• leidinių, spaudinių ir (arba) dalomosios medžiagos
rengimo, leidybos ir (arba) platinimo paslaugos;
• laidų, siužetų, reportažų televizijoje ir (arba) radijuje,
filmų kūrimo ir transliavimo paslaugos;
• socialinės reklamos kūrimo ir sklaidos paslaugos;
• informacijos sklaidos panaudojant informacijos ir ryšių
5.
Projekto vykdymas
technologijas (IRT) paslaugos;
• aplinkos ministerijos interneto svetainės plėtros
paslaugos;
• investicijų projekto bei dokumentų, reikalingų
projektiniam pasiūlymui ir paraiškai parengti, rengimo
išlaidos;
• žemės ūkio ir miškininkystės darbų išlaidos.
Informavimas apie
Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie
6.
projektą
projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnį.
Tinkama finansuoti:
• projekto administravimo paslaugų išlaidos;
• viešųjų pirkimų dokumentų rengimo pirkimo išlaidos.
Projekto administravimo paslaugų (įskaitant viešųjų
Netiesioginės išlaidos
pirkimų dokumentų rengimo pirkimo) išlaidos, kai visos
ir kitos išlaidos pagal
7.
projekto administravimo paslaugos perkamos iš tiekėjo,
fiksuotąją
projekto
negali viršyti projektų taisyklių 10 priedo 4 punkto 6 skiltyje
išlaidų normą
nurodytų fiksuotųjų normų ir turi būti pagrįstos išlaidų
pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo dokumentais; kitu
atveju, kai už projekto administravimą atsakingas pats
projekto vykdytojas ar partneris, t. y. nėra sudaroma

administravimo paslaugų sutartis, taikoma fiksuotoji norma
pagal projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą ir gali būti
apmokama supaprastintai.
Netinkama finansuoti:
• projektinio pasiūlymo ir paraiškos pildymo paslaugų
išlaidos.
5. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Galimi pareiškėjai ne vėliau kaip per 3 mėnesius (BĮ Lietuvos zoologijos sodas – per 5
mėnesius) nuo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus gavimo turi ministerijai raštu pateikti
projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal
formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Valstybės projektų atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų projektinio pasiūlymo
egzempliorių ir projektinio pasiūlymo versiją kompiuterinėje laikmenoje (ant elektroninės laikmenos
turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas).“
6. Pakeičiu 43.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„43.1. investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo
metodika ir skaičiuokle bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamomis Viešųjų
investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodinėmis rekomendacijomis, skelbiamomis 2014–
2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Rengiant investicijų
projektą, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos projekto įgyvendinimo alternatyvos,
nurodytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos,
patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolo Nr. 35 sprendimu (toliau – Kokybės
metodika), 24–31 punktuose, atsižvelgiant į projekto investavimo objekto tipą. Papildomos
alternatyvos taip pat gali būti išnagrinėtos pareiškėjo iniciatyva. Nenagrinėjamos alternatyvos,
kurioms taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai. Kokybės metodika skelbiama
Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;“
7. Pakeičiu 50 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„50. Su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (aprašo 50.2–50.3 papunkčiuose
nurodytų paraiškos priedų formas skelbia Finansų ministerija Europos Sąjungos struktūrinių fondų
svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Paraiškos finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą formos priedai“):“
8. Pripažįstu netekusiu galios 50.4 papunktį.
9. Pripažįstu netekusiu galios 50.7 papunktį.
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