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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
5.1.1 konkretus uždavinys „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
05.1.1-CPVA-V-901 priemonė „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų 

tobulinimas ir plėtra“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
4,06 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimas ir plėtra, modernizuojant 

gyventojų perspėjimo sirenomis potencialiai pavojingose zonose sistemą. 

2. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų stiprinimas, aprūpinant gelbėjimo 

tarnybas modernia technika ir įranga, skirta naudoti potvynių ir kitų dėl klimato kaitos 

kylančių nelaimių metu. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 (Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma 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 
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Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas turi atitikti Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–

2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl 

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nuostatas. 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Projektas turi atitikti Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 

metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės 

klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 7 tikslo „Didinti agrarinio 

sektoriaus atsparumą klimato pokyčiams“ 5 tikslo „Didinti agrarinio sektoriaus 

atsparumą klimato pokyčiams“ 7.3. uždavinio „Kurti pavojų ir krizių valdymo 

priemones, skirtas klimato reiškinių sukeltiems ekonominiams padariniams likviduoti“ 5.3. 

uždavinio „Įgyvendinti pavojų ir krizių, susijusių su klimato kaitos reiškiniais, 

valdymo ir šių reiškinių padarinių likvidavimo priemones“ 7.3.2 priemonę „Naudojant 

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS), perspėti gyventojus apie 

susidariusias ekstremaliąsias situacijas ar ekstremaliųjų situacijų galimas grėsmes“ ir 7.3.4. 

priemonę „Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti į 

klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius“ 5.3.1 priemonę 

„Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti į 

klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius ir tobulinti 

gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektiniame 



3 

 

pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytas projekto pareiškėjas (projekto vykdytojas), 

projekto veiklos, ir finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka Nacionalinės klimato kaitos 

valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 

balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 

strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 

patvirtinimo“, 7.3.2 ir 7.3.4 priemonėse 5.3.1 priemonėje pateiktą informaciją apie 

įgyvendinančią nurodytą dalyvaujančią instituciją, veiklas ir finansavimo dydį ir 

šaltinius. 

Projektų atrankos kriterijaus pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1156 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos 

valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistą strateginį dokumentą, t, y, sujungus dvi buvusias 

priemones – 7.3.2 priemonę „Naudojant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą 

(GPIS), perspėti gyventojus apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas ar ekstremaliųjų 

situacijų galimas grėsmes“ ir 7.3.4 priemonę „Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių 

reiškinių padarinius“ –  į naują priemonę 5.3.1 – „Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių 

reiškinių padarinius ir tobulinti gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą“. Taip pat 

patikslinamos minėtoms sujungiamoms priemonėms numatytos lėšos, t. y. vietoj 3 475 440 

Eur įrašoma 4 494 000 Eur. 

 
 

Vidaus reikalų ministerijos viceministras                Julius Morkūnas 


