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2014–2020 m. Veiksmų programos  
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ investicijų sritys 

5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas (ERPF) (SF); 

5.2. Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos acquis 

reikalavimus (ERPF) (SF); 

5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos acquis 

reikalavimus (ERPF) (SF); 

5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas 

(ERPF); 

5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų 

funkcijų skatinimas, įskaitant „Natura 2000“ ir ekologiškas infrastruktūras 

(ERPF) (SF). 
2 



5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų 
skatinimas (1)  

Konkretūs uždavinys 
(-iai) prisidedantys prie 

prioriteto: 
 

• 5.1.1. Stiprinti 
prisitaikymo prie 
klimato kaitos 
pajėgumus ir 
aplinkos 
atsparumą 
klimato kaitai  

Veiklos įgyvendinančios 
konkrečius uždavinius: 

• 5.1.1.1.  Aplinkos monitoringo, 
vertinimo, kontrolės techninių 
pajėgumų optimizavimas ir 
klimato kaitos žinių bazės plėtra; 

• 5.1.1.2.   Pajūrio juostos 
apsaugos ir potvynių rizikos 
valdymas bei prevencinių 
priemonių įgyvendinimas; 

• 5.1.1.3.   Gyventojų perspėjimo 
apie pavojus ir gelbėjimo 
sistemų  tobulinimas ir plėtra. 

Ex-ante sąlyga 

 

• 5.1. Rizikos 
prevencija ir 
valdymas: rengiami 
nacionaliniai arba 
regioniniai rizikos 
vertinimai nelaimių 
valdymo tikslams, 
atsižvelgiant į 
prisitaikymą prie 
klimato kaitos. 

• Įvykdyta iš dalies 
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Rezultato rodiklis:  

Lietuvos teritorijos dalis, kurioje vykdomi klimato kaitos poveikio stebėjimai, tyrimai ir vertinimai / proc. 

 

Specifinis produkto rodiklis:   

Įgyvendintos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės / skaičius. 

Vidaus reikalų  

ministerija 



5.2. Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos 
acquis reikalavimus  

Konkretūs 
uždavinys (-iai) 

prisidedantys prie 
prioriteto: 

 

• 5.2.1. Mažinti 
sąvartynuose 
šalinamų atliekų 
kiekį ir užtikrinti 
radioaktyvių atliekų 
saugų tvarkymą 

Veiklos 
įgyvendinančios 

konkrečius 
uždavinius: 

• 5.2.1.1. Komunalinių 
atliekų tvarkymo 
sistemos valdymas, 
stebėsena, 
planavimas; 

•  5.2.1.2. Komunalinių 
atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra; 

• 5.2.1.3. Radioaktyvių 
atliekų sutvarkymas. 

Ex-ante sąlyga 

 
• Atliekų sektorius: 

ekonomiškai ir aplinkos 
požiūriu tvaraus 
investavimo į atliekų 
sektorių, visų pirma 
rengiant atliekų 
tvarkymo planus 
laikantis atliekų 
hierarchijos, 
skatinimas. 

• Neįgyvendinta 
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Rezultato rodiklis: 

•Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekio sumažėjimas / 

proc. 

•Sutvarkytų (parengtų ilgai saugoti ar palaidotų) radioaktyvių atliekų 

(išskyrus panaudotą branduolinį kurą) dalis / proc. 

 

Specifinis produkto rodiklis: 

•Gyventojai gaunantys geros kokybės prieinamą viešąją 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą / skaičius. 

•Sutvarkytų radioaktyviųjų atliekų kiekis 300 m3 

 

Energetikos 

ministerija 
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Konkretūs uždavinys  
(-iai) prisidedantys prie 

prioriteto: 
 

• 5.3.1. Užtikrinti 
vandens telkinių (taip 
pat Baltijos jūros ir 
tarpinių vandenų) 
gerą būklę; 

• 5.3.2.  Didinti 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
paslaugų 
prieinamumą ir 
sistemos valdymo 
efektyvumą. 

Veiklos įgyvendinančios 
konkrečius uždavinius: 

• 5.3.1.1. Baltijos jūros aplinkos 
būklės stebėsena ir vertinimas, 
teršimo rizikos valdymas ir 
taršos mažinimas; 

• 5.3.1.2. Vandens išteklių 
valdymas ir paviršinių vandens 
telkinių būklės gerinimas; 

• 5.3.2.1. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų (įskaitant 
lietaus vandenį) tvarkymo 
infrastruktūros plėtra ir 
renovacija; 

• 5.3.2.2. Vandentvarkos ūkio 
valdymo efektyvumo 
didinimas. 

Ex-ante sąlyga 

 
• Vandens sektorius: 

nustatyta a) vandens 
kainodaros politika, kuria 
naudotojai tinkamai skatinami 
veiksmingai naudotis 
vandens išteklius, ir b) 
įvairiose vandens naudojimo 
srityse būtų tinkamai 
prisidedama prie sąnaudų, 
patirtų teikiant vandens 
paslaugas, susigrąžinimo, 
apibrėžtą patvirtintame upės 
baseino valdymo investicijų 
plane, kurį papildo kitos 
programos. Įgyvendinta iš 
dalies 

5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos 
acquis reikalavimus 

Specifinis rezultato rodikliai:  

•Geros būklės vandens telkinių dalis / proc. 

•Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas / 

proc. 

•Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas / 

proc. 

Specifiniai produkto rodikliai:   

•Vandens telkinių, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės / skaičius. 

•Miestų, kuriuose pagerinta lietaus nuotekų 

tvarkymo sistema / skaičius 

 

Bendrieji produkto rodikliai: 

•Gyventojai, pasinaudoję geresnėmis vandens 

tiekimo paslaugomis / skaičius 

•Gyventojai, pasinaudoję geresnėmis nuotekų 

apdorojimo paslaugomis / skaičius 



Konkretus 
uždavinys, 

prisidedantis prie 
prioriteto: 

 
• 5.4.1. Skatinti 

tausojantį 
gamtos pažinimą 
ir aplinkosauginį 
sąmoningumą. 

 

 

Veiklos 
įgyvendinančios 

konkrečius 
uždavinius: 

•5.4.1.1. Saugomų teritorijų 
monitoringas, planavimas, 
tvarkymas ir pritaikymas lankymui; 

• 5.4.1.2. Kraštovaizdžio apsauga, 
planavimas ir tvarkymas. 

•5.4.1.3. Visuomenės informavimas 
ir švietimas apie aplinką, įskaitant 
tam reikalingos infrastruktūros 
sukūrimą ir (ar) atnaujinimą; 
 

 

 

Ex-ante sąlyga 

 

• Netaikoma 

5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir 
vystymas (1) 
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Specifinis rezultato rodiklis:  

Gyventojų, savo veiksmais pakankamai prisidedančių prie 

tausaus išteklių naudojimo, dalis / proc. 

 

 

Specifiniai produkto rodikliai:   

•Sutvarkyti, atnaujinti lankomi objektai saugomose 

teritorijose / skaičius. 

•Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai / skaičius. 



Konkretus uždavinys, 
prisidedantys prie 

prioriteto: 
 

• 5.4.2. Plėtoti 
kultūrinio ir 
gamtinio paveldo 
aktyvų 
panaudojimą 
ekonomikos ir 
visuomenės 
reikmėms. 

 

 

Veiklos 
įgyvendinančios 

konkrečius 
uždavinius: 

• 5.4.2.1. Efektyvinti kultūros vertybių ir 
vertingųjų savybių nustatymo procesą; 

• 5.4.2.2.Kompleksiškai tirti bei 
konservuoti/restauruoti kultūros 
paveldą, plėtoti kultūros paveldo 
infrastruktūrą ją aktualizuojant; 

• 5.4.2.3.Ugdyti vietos bendruomenių ir 
kultūros paveldo savininkų gebėjimus 
įsisavinant tradicinius statybinius 
amatus, skatinant ir aktualizuojant 
vietinės reikšmės kultūros paveldą. 

 
 

 

Ex – ante sąlyga 

 

 

 

 

• Netaikoma 

5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir 
vystymas (2) 
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Specifiniai rezultato rodikliai: 

•Šalies gyventojų, per paskutinius 12 mėn. pažintiniais tikslais 

aplankiusių bent vieną kultūros paveldo objektą – dalis nuo visų 

šalies gyventojų / proc.  

 

Specifiniai produkto rodikliai: 

•Sutvarkytų paveldo objektų arba jų dalių skaičius 

Kultūros 

ministerija 



Konkretus uždavinys, 
prisidedantis prie 

prioriteto: 
 

• 5.4.3. Plėtoti aplinkai 
draugišką viešąją 
infrastruktūrą ir didinti 
jos žinomumą turizmo 
maršrutuose. 

Veiklos įgyvendinančios 
konkrečius uždavinius: 

• Siekiama finansuoti aplinkai draugišką viešąją 
infrastruktūrą, kuri būtų orientuota į darnaus turizmo 
produkto sukūrimą ir prisidėtų prie žaliosios 
infrastruktūros vystymo: 

• 5.4.3.1. Viešųjų gamtos objektų, esančių turizmo 
maršrutuose, pritaikymas turizmo reikmėms (dviračių, 
vandens turizmo trasų, turizmo informacinės 
infrastruktūros sukūrimas, rinkodaros priemonės); 

• 5.4.3.2. Kultūros paveldo objektų, esančių turizmo 
maršrutuose, pritaikymas turizmo reikmėms (kultūros 
paveldo objektų infrastruktūros sukūrimas, rinkodaros 
priemonės). 

Ex ante sąlyga 

• Netaikoma 

5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir 
vystymas (3) 
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Specifiniai rezultato rodikliai: 

•Lankytojų aplinkosauginės savimonės didėjimas, procentai; 

•Darnaus turizmo plėtros indeksas, vienetai.                 
 

 

 

 

Specifiniai produkto rodikliai: 

•Numatomo lankytojų skaičiaus padidėjimas paremtose kultūros 

paveldo, gamtos objektų ir turistų traukos vietovėse, apsilankymų 

skaičius 

•  Sutvarkytos aplinkai draugiškos kultūros paveldo, gamtos objektų ir 

turistų traukos vietovių teritorijos plotas, ha 

•Įgyvendintos rinkodaros priemonės / skaičius 

Ūkio ministerija 



5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir 
ekosistemų funkcijų skatinimas, įskaitant „Natura 2000“ ir 

ekologiškas infrastruktūras 

Konkretūs uždavinys  
(-iai) prisidedantys 

prie prioriteto: 
 

• 5.5.1. Išsaugoti  
biologinę įvairovę ir 
gerinti  grunto būklę 

Veiklos 
įgyvendinančios 

konkrečius 
uždavinius: 

• 5.5.1.1. Buveinių, rūšių, genetinių 
išteklių išsaugojimas ir atkūrimas, 
invazinių rūšių populiacijų 
reguliavimas, ekosistemų 
fragmentacijos mažinimas. 

•  5.5.1.2.Užterštų ir pažeistų 
teritorijų tvarkymas. 

Ex- ante sąlyga 

• Netaikoma 
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Specifinis rezultato rodiklis: 

Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų 

palanki apsaugos būklė / proc. 

 

 

 

 

Bendrasis produkto rodiklis: 

Buveinių, gavusių paramą geresnei apsaugos būklei įgyti plotas / 

ha 

 

Specifinis produkto rodiklis: 

Sutvarkyti taršos židiniai / skaičius 

 



Dėkojame už Jūsų dėmesį 


