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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010 „BEŠEIMININKIŲ
APLEISTŲ STATINIŲ LIKVIDAVIMAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO
NR. D1-165 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS
NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019
PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. D1Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės
„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio
apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 15 d. raštu Nr.
(29-2-15)-APVA-352 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:
1. S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
įgyvendinamam Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-910010 „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ iki 11 911,27
eurų (vienuolika tūkstančių devyni šimtai vienuolika eurų 27 centai).
2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-165 „Dėl finansavimo
skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę
ir ją išdėstau taip:
Bešeimininkių
„05.5.1Molėtų rajono
apleistų statinių
APVA–“
46 914,70
46 914,70
savivaldybės
188712799 likvidavimas
R-019administracija
Molėtų rajono
91-0010
savivaldybėje
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3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010 „BEŠEIMININKIŲ
APLEISTŲ STATINIŲ LIKVIDAVIMAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO
NR. D1-165 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS
NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019
PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. D1Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės
„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio
apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 15 d. raštu Nr.
(29-2-15)-APVA-352 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:
1. S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
įgyvendinamam Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-910010 „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ iki 11 911,27
eurų (vienuolika tūkstančių devyni šimtai vienuolika eurų 27 centai).
2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-165 „Dėl finansavimo
skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę
ir ją išdėstau taip:
Bešeimininkių
„05.5.1Molėtų rajono
apleistų statinių
35 003,43
35 003,43
APVA–“
savivaldybės
188712799 likvidavimas
R-01946 914,70
46 914,70
administracija
Molėtų rajono
91-0010
savivaldybėje
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3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

Elektroninio dokumento nuorašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2021-03-

Nr. (29-2-5)-APVA-

Kopija
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010
Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra išnagrinėjo ir pritarė Molėtų rajono
savivaldybės administracijos (toliau – Projekto vykdytojas), kuri šiuo metu įgyvendina projektą
„Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ Nr. 05.5.1-APVA-R019-91-0010, pateiktam prašymui dėl papildomo finansavimo su sąlyga, jei tam pritars Aplinkos
ministerija, atsižvelgdama į visus veiksmus, kuriuos turėjo atlikti ir atliko Projekto vykdytojas
(veiksmų seką, terminus ir laikotarpį). Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių 205 punktu, Agentūra parengė ir teikia išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą.
PRIDEDAMA: Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, 5 lapai.

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Ieva Varnelytė, (8 6) 028 37 45, el.p. ieva.varnelyte@apva.lt
Originalas nebus siunčiamas.
Biudžetinė įstaiga
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
https://www.apva.lt

tel. (8 5) 272 5758
el. p. apva@apva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 288779560

FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“,
2020 m. sausio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1(48)

IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto kodas
Projekto pavadinimas

05.5.1-APVA-R-019-91-0010
Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje

2. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS
Projekto vykdytojas
Projekto vykdytojo kodas

Molėtų rajono savivaldybės administracija
188712799

3. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO ATVEJAMS ĮVERTINIMAS
Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo, nes:
3.1. Valstybės ar regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti
daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau
x
prisidėtų siekiant veiksmų programos tikslų.
3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma
□
numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo
projekto sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimui nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
3.3. Didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
□

□
□

3.4. Atsiranda išlaidų, kurios susidarė projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos
keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar
kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
3.5. Su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, numatytus tikslus.

4. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO SĄLYGOMS ĮVERTINIMAS
Nr.

Klausimas

Atsakymas (pažymėkite
vieną atsakymo variantą)

4.1.

Ar prašomo papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas?

x Taip
□ Ne

4.2.

Ar projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti
papildomų išlaidų sumą?

4.3.

Ar projekto vykdytojui apmokėtas galutinis mokėjimo prašymas?

4.4.

Ar skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų
skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų
finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo lėšų dydis,
nustatytas regiono projektų sąraše?

□ Taip
□ Ne
x Netaikoma
□ Taip
x Ne
□ Taip
x Ne
□ Netaikoma

4.6

Ar papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus?
(3.1 punkte nurodytu atveju užpildoma su projektų finansavimo

x Taip

Pastabos
Papildomo finansavimo poreikis pagrįstas
projekto vykdytojo 2021-02-26 per DMS
pateiktame prašyme.
Papildomas finansavimas reikalingas, kadangi
projektą norima įgyvendinti didesne apimtimi.
Planuojama papildomai nugriauti tris
bešeimininkius statinius:
1. Šakniavaisių sandėlį, Balnininkų sen.,
Perkalių k., koordinatės X 6133275 Y 574774;
2. Karvidę, Balnininkų sen., Perkalių k.,
koordinatės X 6133006 Y 574700;
3. Sandėlio pamatus, Molėtai, koordinatės X
6121161 Y 589923.
Prašymo skirti papildomą finansavimą formos
3 dalyje pasirinktas 3.1 punktas.

Papildomas finansavimas būtų skiriamas
neviršijant Utenos regiono plane esančios
sumos, patvirtintos Utenos regiono plėtros
tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimu Nr.
51/7S-27 (Utenos regiono plėtros tarybos
2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 51/7S-8
redakcija). ES struktūrinių fondų lėšos –
46.914,7 Eur.
Agentūroje atliktas Projekto tinkamumo
finansuoti vertinimas (dėl Projekto atitikties
2

4.7

4.8

sąlygų aprašu patvirtinta Metodinių nurodymų vertintojams dėl
projektų atitikties bendriesiems reikalavimams lentelė, 3.2 ir 3.4
punktuose nurodytais atvejais patikrinama atitiktis pagal šios lentelės
4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 vertinimo aspektus, 3.3 punkte nurodytu
atveju patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5 ir 5.4 vertinimo
aspektus).
Ar papildomas finansavimas yra skiriamas toms veiklos išlaidoms
finansuoti, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas,
vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25
skirsniu?
Ar projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus
informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą
finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą
veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37 skirsnyje?

□ Ne
□ Netaikoma

bendriesiems reikalavimams).

□ Taip
x Ne
□ Taip
□ Ne
x Netaikoma

5. PROJEKTO PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO LENTELĖ (Jei pažymėtas 3.3 punktas, pildomi tik 5-10 stulpeliai.)
Įgyvendinančios institucijos nustatytas projekto veiklai įgyvendinti reikalingas
papildomas finansavimas
Papildom
Projekto
ų išlaidų
Reikalingo skirti
Biudže sutartyje
suma,
papildomo finansavimo
Veik Veiklos
to
skirta
Fizinis
nurodyta Papildomų
suma, eurais
los pavadini
išlaidų
lėšų
Sutaupytos
rodiklis
projekto
išlaidų
Nr.
mas
katego suma
lėšos,
Pastabos
vykdytojo
Projekto
suma,
rija eurais (iš
eurais
prašyme,
Prašomas
vykdytojo
eurais
viso)
eurais
finansavimas, nuosavos
eurais
lėšos,
eurais
1
2
3
4
5
6
7
8
9.1
9.2
10
1.1

Kraštovai
zdį
darkančių
apleistų

•R.N.091
Teritorijų,
kuriose
įgyvendintos

3.

40.640,00 13.864,50

13.864,50

0,00

11.754,93

2.109,57

Skyrus papildomą finansavimą
numatoma pasiekti šiuos stebėsenos
rodiklius:
•R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos

3

bešeimini
nkių
statinių
likvidavim
as Molėtų
rajone

kraštovaizdžio
formavimo
priemonės,
plotas – 0,35
ha (pagal
pradinę
projekto
finansavimo
sutartį 1,04
ha, papildomą
finansavimą
0,35 ha, iš
viso 1,39 ha);
•P.N.093
Likviduotų
kraštovaizdį
darkančių
bešeimininkių
apleistų
statinių ir
įrenginių,
skaičius – 3
vnt. (pagal
pradinę
projekto
finansavimo
sutartį 8 vnt,
papildomą
finansavimą 3
vnt, iš viso 11
vnt).
Netiesioginės
išlaidos ir
kitos išlaidos
pagal
fiksuotąją
projekto
išlaidų normą

kraštovaizdžio formavimo priemonės,
plotas – 0,35 ha (pagal pradinę projekto
finansavimo sutartį 1,04 ha, papildomą
finansavimą 0,35 ha, iš viso 1,39 ha);
•P.N.093 Likviduotų kraštovaizdį
darkančių bešeimininkių apleistų statinių
ir įrenginių, skaičius – 3 vnt. (pagal
pradinę projekto finansavimo sutartį 8
vnt, papildomą finansavimą 3 vnt, iš viso
11 vnt).

7.

540,51

184,40

184,40

0,00

156,34

28,06

4

Iš
viso:

41.180,51 14.048,90

14.048,90

0,00

11.911,27

2.137,63

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠVADA DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI SKYRIMO
Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo remdamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 punktu - Valstybės ar
regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas
duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant veiksmų programos tikslų.
Papildomas finansavimas skiriamas neviršijant Utenos regiono plane esančios sumos, patvirtintos Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimu Nr.
51/7S-27 (Utenos regiono plėtros tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 51/7S-8 redakcija). ES struktūrinių fondų lėšos – 46.914,7 Eur.
Pritarus papildomam finansavimui, ES struktūrinių fondų skiriamų lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų proporcija pasikeistų atitinkamai 84,95 proc. ir 15,05 proc.
(46.914,70 Eur ES dalis, 8.314,71 Eur projekto vykdytojo lėšos).
Skyrus papildomą finansavimą numatoma pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius:
• R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas – 0,35 ha (pagal pradinę projekto finansavimo sutartį 1,04 ha, papildomą
finansavimą 0,35 ha, iš viso 1,39 ha);
• P.N.093 Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių, skaičius – 3 vnt. (pagal pradinę projekto finansavimo sutartį 8 vnt, papildomą
finansavimą 3 vnt, iš viso 11 vnt).
Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, siūlome pritarti papildomam Projekto finansavimui.
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. D1-746 projektui vieną kartą jau buvo skirtas papildomas
finansavimas 12.496,06 eurų.

Ieva Varnelytė
_______________________________
(Įgyvendinančiosios institucijos projektų vadovo
(vertintojo) vardas, pavardė)

_______________________________
(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigos)

_______________________________
(vardas, pavardė)
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Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-07 - 2023-01-07

Parašo paskirtis

Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Regina Žemaitienė, Vyr. specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-16 08:20:43

Parašo formatas
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DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010
„BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ STATINIŲ LIKVIDAVIMAS MOLĖTŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M.
KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-165 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI,
PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA,
GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE
KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO
APSAUGA“ PAKEITIMO
įsakymo projekto pavadinimas

Įsakymo projekto
rengimo priežastys ir
esminės nuostatos

Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 15
d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-352 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti
papildomą finansavimą, siekiama skirti 11 911,27 eurų papildomą
finansavimą Molėtų rajono savivaldybės administracijos projekto
„Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono
savivaldybėje“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal 05.5.1-APVAR-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.
Papildomo finansavimo poreikis atsirado, kadangi projektą norima
įgyvendinti didesne apimtimi.
Skyrus papildomą finansavimą numatoma pasiekti šiuos stebėsenos
rodiklius:
• R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo
priemonės, plotas – iš viso 1,39 ha (pagal pradinę projekto finansavimo
sutartį 1,04 ha, skyrus papildomą finansavimą dar 0,35 ha);
• P.N.093 Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų
statinių ir įrenginių, skaičius – iš viso 11 vnt. (pagal pradinę projekto
finansavimo sutartį 8 vnt., skyrus papildomą finansavimą dar 3 vnt.).
Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos
pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis
Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos
redaktore).
Nr.
Suinteresuotas
Pastabos ir pasiūlymai
Argumentai ir motyvai
padalinys
Įsakymo projekto derinimas
Nederinamas.
Nr.

Institucija, rašto
data ir Nr.

Nuoroda TAIS
(privaloma norminio
pobūdžio įsakymų
projektams)

Pastabos ir pasiūlymai
Neskelbiamas.

Parengė:
Daiva Astasevičiūtė

Argumentai ir motyvai

vardas, pavardė
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DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO MOLĖTŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010
„BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ STATINIŲ LIKVIDAVIMAS
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 25
D. ĮSAKYMO NR. D1-165 „DĖL FINANSAVIMO
SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020
METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO
„APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS
NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO
KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO
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Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
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