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
2020 m. sausio 6 d. Nr. D1-2
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 aplinkosauginiųrekreacinių 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 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Pagal aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 31 873 802 eurų (trisdešimt vieno
milijono aštuonių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų dviejų eurų), iš kurių iki
27 092 732 eurų (dvidešimt septynių milijonų devyniasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų
trisdešimt dviejų eurų) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 4 781 070 eurų (keturių milijonų
septynių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio septyniasdešimties eurų) – Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos. Iš jų iki 4 710 600 eurų (keturių milijonų septynių šimtų dešimties
tūkstančių šešių šimtų eurų), iš kurių iki 4 004 010 eurų (keturių milijonų keturių tūkstančių dešimties
eurų) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 706 590 eurų (septynių šimtų šešių tūkstančių
penkių šimtų devyniasdešimties eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau –
veiklos lėšų rezervas), galės būti skirta projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei
patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų
programos 5 prioritetui įgyvendinti.“
2. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.2. aplinkosauginių-rekreacinių objektų statyba, įrengimas ir / ar atnaujinimas.“
3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Pagal apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti
dviem etapais: I etapo – 2016 m. I ketvirtį, II etapo – 2020 m. I ketvirtį.“
4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal aprašą galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, BĮ Lietuvos
zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos,
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ
Valstybinių miškų urėdija, Aplinkos apsaugos agentūra.“
5. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„13.1. projekto vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę
nei 2 metų patirtį projektų valdyme arba finansinės paramos (tarptautinės ir (arba) nacionalinės)
administravimo srityje;“.
6. Pakeičiu 13.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„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 arba su kitomis projekto
veiklomis susijusioje srityje;“.
7. Pakeičiu 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„19. Projektas turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, kuriam buvo pritarta 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (5) bei 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12 (48),
skelbiamais 2014–2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, –
projektas turi atitikti 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“, priede pateikto
įgyvendinimo priemonių plano priemonę:“.
8. Pakeičiu 19.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.1.5. 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, vykdyti informacijos rinkodarą;“.
9. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. siekiant programos 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“ – interneto svetainės ir mobiliosios
programėlės sukūrimas ir palaikymas.“
10. Pakeičiu 24.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.2.3. P.N.074 „Pastatyti ir / ar atnaujinti aplinkosauginiai-rekreaciniai objektai“.“
11. Pakeičiu 26.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„26.1. jeigu projekto metu perkamos tik paslaugos, pareiškėjas iki paraiškos teikimo turi būti
įvykdęs projekto veiklų, kurių bendra preliminari kaina sudaro ne mažiau kaip 30 procentų projekto
pirkimų vertės, viešųjų pirkimų procedūras; II etapo projekto pareiškėjas turi būti pradėjęs vykdyti
bent vieną viešąjį paslaugų pirkimą;“.
12. Pakeičiu 40 punkto lentelės 5 punktą ir jį išdėstau taip:
Tinkama finansuoti:
5.1. leidinių, spaudinių ir (arba) dalomosios medžiagos
rengimo, leidybos ir (arba) platinimo paslaugos;
5.2. laidų, siužetų, reportažų televizijoje ir (arba)
radijuje, filmų kūrimo ir transliavimo paslaugos;
5.3. socialinės reklamos kūrimo ir sklaidos paslaugos;
5.4. informacijos spaudoje ir internete rengimo ir
sklaidos paslaugos;
„5.
Projekto vykdymas
5.5. informacijos sklaidos panaudojant informacijos ir
ryšių technologijas (IRT) paslaugos;
5.5. aplinkos ministerijos interneto svetainės plėtros
paslaugos;
5.6. renginių, akcijų, seminarų, mokymų organizavimo
paslaugos;
5.7. visuomenės nuomonės tyrimų, padėsiančių planuoti
būsimas visuomenės informavimo priemonių veiklas,
atlikimo paslaugos;
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5.8. investicijų projekto bei dokumentų, reikalingų
projektiniam pasiūlymui ir paraiškai parengti, rengimo
išlaidos;
5.9. žemės ūkio ir miškininkystės darbų išlaidos;
5.10. visuomenės informavimo komunikacijos
strategijos ir priemonių plano rengimo paslaugos;
5.11 interneto svetainės ir mobiliosios programėlės
sukūrimo paslaugos.“
13. Pripažįstu netekusiu galios 46 punktą.
14. Pakeičiu 50.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„50.9. viešųjų pirkimų dokumentus ir viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus (jeigu
taikoma);“
15. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius (II etapo projektų paraiškos – ne
vėliau kaip per 2 mėnesius) nuo siūlymo teikti paraišką gavimo dienos. Paraiškų pateikimo paskutinė
diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą
paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo
priežastis, priima įgyvendinančioji institucija, suderinusi su ministerija.“

Aplinkos ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros
2019-12-23 raštu Nr. (29-2-5)-APVA-2744

Kęstutis Mažeika

