
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

II SKYRIUS 

VEIKSMŲ PROGRAMOS  

5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR 

PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

XX SKIRSNIS 
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NR. 05.5.1-APVA-V-018 „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ 

 

1. Priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ (toliau – priemonė) 

aprašymas: 

1.1.Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis; 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti vietinės augalijos ir 

gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ įgyvendinimo; 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių 

apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas; 

1.3.2. saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas; 

1.3.3. gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose (įskaitant Natura 2000 teritorijas) 

ir kitose, saugomų teritorijų statuso neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos saugomų rūšių 

apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės, įgyvendinimas; 

1.3.4. gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir valdymas; 

1.3.5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui reikalingos 

įrangos įsigijimas; 

1.3.6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Aplinkos ministerija; 

1.4.2. Aplinkos apsaugos agentūra; 

1.4.3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

1.4.4. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba; 

1.4.5. Saugomų teritorijų direkcijos; 

1.4.6. VĮ Telšių miškų urėdija. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. Aplinkos ministerija;  

1.5.2. Saugomų teritorijų direkcijos; 

1.5.3. Savivaldybių administracijos; 

1.5.4. Miškų urėdijos; 

1.5.5. Viešosios įstaigos. 

 

2. Priemonės finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija 

 



3. Projektų atrankos būdas 

Valstybės projektų planavimas 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai  

                                                                                                                                  (eurais) 
Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respubliko

s valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

28.382.762 0 0 0 0 0 0 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 2018 

m. gruodžio 31 

d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.S.333 „Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos 

svarbos buveinių tipų, kurių palanki 

apsaugos būklė, dalis“ 

Procentai 20 40 

P.B.223 „Buveinių, kurių palankiai apsaugos 

būklei palaikyti ar atkurti buvo skirtos 

investicijos, plotas“ 

Hektarai 0 1 150 

P.N.080 „Parengti saugomų teritorijų planavimo ir 

biologinės įvairovės išsaugojimo 

dokumentai “ 

Skaičius 143 248 

P.N.081 „Įsigyti įrangos, reikalingos saugomų 

teritorijų ir genetinių išteklių apsaugai, 

komplektai“ 

Komplekt

ų skaičius  15  99 

P.N.082 „Įgyvendintos gamtotvarkinės ir/ar 

gamtosauginės priemonės“  
Skaičius 

0 166 

P.N.083 „Parengti GMO rizikos vertinimo, 

valdymo ir stebėsenos dokumentai“ 
Skaičius 

1 4 

P.N.084 „Įrengta GMO/GMM stebėsenos ir 

kontrolės laboratorija“ 
Skaičius 

1 1 

P.N.087 „Rūšys, kurioms įgyvendintos apsaugos  

priemonės“ 
Skaičius 0 5 



Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respubliko

s valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios lėšos  

Privačios 

lėšos  

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

28.382.762 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 

 

 


