APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Aplinkos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių
namų atnaujinimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

280,9

Projektų atrankos būdas:

Nepildoma

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Daugiabučių namų atnaujinimas
didinant energinį efektyvumą

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Galimi galutiniai naudos
gavėjai:

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkai

Priemonės finansavimo
forma:

Finansinės priemonės įgyvendinimas

Priemonės suderinamumas Papildomi reikalavimai netaikomi
su kitomis priemonėmis:
Siekiami rezultatai:

- Atnaujinti (renovuoti) daugiabučių namai
(30.000 namų ūkių) energetinį efektyvumą
didinančiomis priemonėmis;
- Sumažėjęs sunaudotas galutinės energijos
kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose;
- Sumažinti anglies dioksido išmetimai į
atmosferą

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Finansinio tarpininko tinkamumas įgyvendinti
finansų inžinerijos priemones.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Finansinis tarpininkas privalo užtikrinti atitiktį
teisės aktų finansų įstaigai keliamiems
reikalavimams, kaip tai nustato Lietuvos
Respublikos finansų įstaigų įstatymas (Žin., 2002,
Nr. 91-3891).

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

1. Finansinio tarpininko organizaciniai, administraciniai,
rizikos valdymo ir paskolų susigrąžinimo pajėgumai,
paskolų stebėsenos ir atsiskaitymo procedūros bei
atitinkama patirtis.
Pirmenybė teikiama:
- profesionaliems, patikimiems ir nepriklausomiems
organizaciniams, administraciniams, rizikos valdymo ir
paskolų susigrąžinimo pajėgumams, efektyvioms finansų
inžinerijos priemonės valdymo struktūroms, aiškioms ir
efektyvioms paskolų stebėsenos ir atsiskaitymo
procedūroms;
- finansinio tarpininko turimai patirčiai paskolų
daugiabučių namų atnaujinimui finansuoti teikimo ir ES
fondų administravimo srityse.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Finansinio tarpininko investavimo strategija.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Pirmenybė teikiama aiškiai ir pagrįstai finansų
inžinerijos priemonės valdymo metodologijai,
aiškioms ir patikimoms bendradarbiavimo ir
pasitraukimo strategijoms.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

3. Finansinio tarpininko rizikos prisiėmimas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Pirmenybė teikiama didesnei finansinio tarpininko
prisiimamos rizikos daliai.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-FM-F-001 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS“ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO FINANSINIAMS TARPININKAMS

Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
tarpininko

siūlomas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

4. Finansinio
mokestis.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Pirmenybė teikiama mažiausiam valdymo
mokesčiui.

valdymo

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.1.1-APVA-V-005 „PAJŪRIO JUOSTOS TVARKYMAS“
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Aplinkos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

Nr. 05.1.1-APVA-V-005 „Pajūrio
juostos tvarkymas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

6,4

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Krantotvarkos priemonių pajūrio
juostoje įgyvendinimas

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.1.1-APVA-V-005 „PAJŪRIO JUOSTOS TVARKYMAS“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

Galimi pareiškėjai:

- Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
- Palangos miesto savivaldybė

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas Papildomi reikalavimai netaikomi
su kitomis priemonėmis:
Siekiami rezultatai:

Taikant krantotvarkos priemones sutvarkyta
22,3 proc. Lietuvos jūros kranto dalis

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.1.1-APVA-V-005 „PAJŪRIO JUOSTOS TVARKYMAS“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1.Projekto atitiktis Pajūrio juostos tvarkymo programai 2014–2020 m., patvirtintai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1360 „Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. patvirtinimo“ (toliau –
Pajūrio juostos tvarkymo programa 2014–2020 m.) ir projekto vykdytojo atitiktis
2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymui Nr. IX-1016
(toliau – Pajūrio juostos įstatymas).

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

1.Vertinama, ar projekto veiklos yra numatytos Pajūrio juostos tvarkymo
programos 2014–2020 m. 31 arba 44–46, 49–74 punktuose:
PALANGOS REKREACINĖ ZONA
31. Esant poreikiui papildyti Palangos tilto – Birutės kalno kranto ruožą atvežtiniu smėliu.
SMILTYNĖS REKREACINĖ ZONA
44. Vakarinį Kopagūbrio šlaitą (vietas, kur Kopagūbris pažeistas) kasmet dengti šakų klojiniais.
45. Nutiesti 8 naujus takus ir pastatyti 8 naujus laiptus bei kasmet dalį laiptų ir takų atnaujinti.
46. Įrengti iki 250 vietų dviračių stovų.
KRANTO RUOŽAS TARP ALKSNYNĖS IR JUODKRANTĖS REKREACINIŲ ZONŲ
49. Kopagūbrio viršūnes bei vakarinius jo šlaitus skaidančias antropogeninės kilmės defliacines griovas kasmet dengti šakų
klojiniais.
50. Saugoti natūralius krantodaros procesus.
JUODKRANTĖS REKREACINĖ ZONA
51. Kopagūbrio viršūnėje esančias defliacines formas ir vakarinį Kopagūbrio šlaitą (ten, kur jis pažeistas) kasmet dengti šakų
klojiniais.
52. Kopagūbrio šlaito papėdę kasmet tiesinti viena žabtvorių eile, o Kopagūbrio viršūnėje vieną penktąją dalį esančių defliacinių
formų skaidyti žabtvorių stačiakampiais.
53. Nutiesti 2 naujus takus ir pastatyti 2 naujus laiptus bei kasmet dalį laiptų ir takų atnaujinti.
54. Įrengti iki 220 vietų dviračių stovų.
KRANTO RUOŽAS TARP JUODKRANTĖS IR PERVALKOS REKREACINIŲ ZONŲ
55. Kopagūbrio viršūnes bei vakarinius jo šlaitus skaidančias antropogeninės kilmės defliacines griovas kasmet dengti šakų
klojiniais.
56. Saugoti natūralius krantodaros procesus.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.1.1-APVA-V-005 „PAJŪRIO JUOSTOS TVARKYMAS“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

PERVALKOS REKREACINĖ ZONA
57. Kopagūbrio viršūnėje esančias defliacines formas ir vakarinį Kopagūbrio šlaitą (ten, kur jis pažeistas) kasmet dengti šakų klojiniais.
58. Kopagūbrio šlaito papėdę kasmet tiesinti viena žabtvorių eile, o Kopagūbrio viršūnėje vieną penktąją dalį esančių defliacinių formų skaidyti
žabtvorių stačiakampiais.
59. Nutiesti 2 naujus takus ir pastatyti 2 naujus laiptus bei kasmet dalį laiptų ir takų atnaujinti.
60. Įrengti 50 vietų dviračių stovų.
KRANTO RUOŽAS TARP PERVALKOS IR PREILOS REKREACINIŲ ZONŲ
61. Kopagūbrio viršūnes bei vakarinius jo šlaitus skaidančias antropogeninės kilmės defliacines griovas kasmet dengti šakų klojiniais.
62. Saugoti natūralius krantodaros procesus.
PREILOS REKREACINĖ ZONA
63. Kopagūbrio viršūnėje esančias defliacines formas ir vakarinį Kopagūbrio šlaitą (ten, kur jis pažeistas) kasmet dengti šakų klojiniais.
64. Kopagūbrio šlaito papėdę kasmet tiesinti viena žabtvorių eile, o Kopagūbrio viršūnėje vieną penktąją dalį esančių defliacinių formų skaidyti
žabtvorių stačiakampiais.
65. Kasmet dalį laiptų ir takų atnaujinti.
66. Įrengti 50 vietų dviračių stovų.
KRANTO RUOŽAS TARP PREILOS IR NIDOS REKREACINIŲ ZONŲ
67. Kopagūbrio viršūnes bei vakarinius jo šlaitus skaidančias antropogeninės kilmės defliacines griovas kasmet dengti šakų klojiniais.
68. Saugoti natūralius krantodaros procesus.
NIDOS REKREACINĖ ZONA
69. Kopagūbrio viršūnėje esančias defliacines formas ir vakarinį Kopagūbrio šlaitą (ten, kur jis pažeistas) kasmet dengti šakų klojiniais.
70. Kopagūbrio šlaito papėdę kasmet tiesinti viena žabtvorių eile, o Kopagūbrio viršūnėje 1/5 dalį esančių defliacinių formų skaidyti žabtvorių
stačiakampiais.
71. Nutiesti 1 naują taką ir pastatyti 1 naujus laiptus bei kasmet dalį laiptų ir takų atnaujinti.
72. Įrengti iki 200 vietų dviračių stovų.
KRANTO RUOŽAS TARP NIDOS REKREACINĖS ZONOS IR SIENOS SU RUSIJOS FEDERACIJA
73. Kopagūbrio viršūnes bei vakarinius jo šlaitus skaidančias antropogeninės kilmės defliacines griovas kasmet dengti šakų klojiniais.
74. Saugoti natūralius krantodaros procesus.

2. Vertinama, ar projekto vykdytojas atitinka Pajūrio juostos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje
numatytiems Pajūrio juostos tvarkymo programą įgyvendinantiems subjektams:
8 straipsnis. Krantotvarka ir ypatingos ekologinės situacijos.
1.Krantotvarkos priemonės svarbioms arba būdingoms krantų savybėms išsaugoti ar atkurti numatomos Pajūrio juostos tvarkymo programoje.
Pajūrio juostos tvarkymo programos rengimą organizuoja Aplinkos ministerija ir tvirtina Aplinkos ministras. Pajūrio juostos tvarkymo programą
Kuršių nerijos dalyje įgyvendina Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, pajūrio juostos žemyninėje dalyje – Klaipėdos miesto ir rajono
savivaldybės ir Palangos miesto savivaldybė.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.6.1-APVA-V-021 „APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMAS “
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
Pasiūlymus dėl projektų
Aplinkos ministerija
atrankos kriterijų
nustatymo teikianti instit.
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

Priemonei skirtų ES
fondų lėšų suma (mln.
EUR):

8,1

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos 1. Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planų parengimas;
veiklos:
2. Gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginių) įsigijimas;
3. Stacionarių aplinkos oro kokybės matavimo stočių, mobilių
aplinkos oro kokybės matavimo laboratorijų įrengimas ir (arba)
atnaujinimas, oro taršos modeliavimo įrangos įsigijimas ir (arba)
atnaujinimas;
4. Visuomenės informavimas apie galimybes gyventojams
prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro
kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes
vykdymas.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.6.1-APVA-V-021 „APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMAS “ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

Galimi pareiškėjai:

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio miestų savivaldybių
administracijos

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas Papildomi reikalavimai netaikomi
su kitomis priemonėmis:

Siekiami rezultatai:

Siekiant sumažinti miestų oro tarša
kietosiomis dalelėmis, bus parengti aplinkos
oro kokybės valdymo priemonių planai;
atnaujintos gatvių priežiūros ir valymo
priemonės, bus informuota visuomenė apie
galimybes patiems gyventojams prisidėti
prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos
oro kokybės gerinimo

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.6.1-APVA-V-021 „APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMAS “ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projekto atitiktis Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijai, patvirtintai
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo”
(toliau – Strategija).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto veiklos atitinka:
Strategijos 49 punkte nustatyto aplinkos apsaugos politikos tikslo oro
kokybės apsaugos srityje – „užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą
išmetamų teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės aktuose
nustatyto kiekio, oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus
sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių“;
ir
Strategijos 56 punkte numatyto nacionalinio aplinkos oro taršos ir
kokybės valdymo sistemos Lietuvoje tobulinimo ir (ar) 95.4 punkte
numatyto savivaldybių aplinkos oro monitoringo sistemos tobulinimo.
Vertinama, ar projekto vykdytojas atitinka Strategijos 49 punkte paminėtus
didmiesčius, kuriuose viršijamos kietųjų dalelių (KD10) paros ribinės
vertės.

