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 Veiklos: 

• Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės 

techninių pajėgumų optimizavimas ir klimato 

kaitos žinių bazės   plėtra  

• Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos 

valdymas bei prevencinių priemonių 

įgyvendinimas 

• Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemų 

modernizavimas ir plėtra 

• Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo 

sistemų tobulinimas ir plėtra (VRM) 

 

 



Rezultato rodikliai: 
 
 Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala 

ekonominei veiklai, mln.€ 
• 69,5 

Produkto rodikliai: 
 Įsigyta aplinkos monitoringo, taršos mažinimo, 

gyventojų perspėjimo ir gelbėjimo įranga, skaičius:  
• 200 

 Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo 
potvynių priemonės, asmenys: 

• 16 300 
 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 

paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 
rekonstruota infrastruktūra, ha 

• 5000 
 
 



Veiklos: 

 Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio 

rūšiavimo infrastruktūros plėtra ir visuomenės 

švietimas 

  Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip 

naudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas 

 Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir 

planavimas 

 

 



Rezultato rodikliai: 
 Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc.: 

• 35 
 Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, 

metalo, stiklo paruošta pakartotinai naudoti, proc.: 

• 50 
Produkto  rodikliai: 
 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai, t/m 

• 150 000 
 Sukurti/pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti 

ir/ar kitaip naudoti pajėgumai, t/m 

• 300 000 
 



Veiklos: 

 Vandens išteklių valdymas, Baltijos jūros  ir 

paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas 

 

 

 

 

 



Rezultato rodikliai: 

 Vidutinė bendro azoto koncentracija Lietuvos 

Baltijos jūros teritoriniuose vandenyse, mg/l  

• 25 

 Geros būklės paviršinių vandens telkinių dalis, 

proc.: 

• 72 

Produkto  rodiklis: 

 Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės, skaičius 

• 20 



Veiklos: 

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir renovacija 

 Vandens tiekimo įmonių veiklos efektyvinimas 

 



Programos rezultato rodikliai: 
 Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas, 

proc.: 

• 95 
 Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, 

proc.: 

• 95 
 Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, 

kurių nusidėvėjimas didesnis nei 60 proc., dalis 
nuo bendro 2012 metų tinklų ilgio, proc.: 

• 53 

 



Produkto rodikliai: 

 Gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo 

paslaugos 

• 60 000  

 Gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo 

paslaugos 

• 60 000 

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių, kuriose atlikta 

turto inventorizacija, skaičius 

• 48 



Veiklos: 
 Saugomų teritorijų tvarkymas, pritaikymas 

lankymui ir propagavimas 
 Visuomenės informavimas ir švietimas apie 

aplinką 
 

 Kultūros paveldo objektų kompleksiškas 
sutvarkymas ir pritaikymas kultūros, 
edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms 
reikmėms, inovatyviai panaudojant jų socialinį ir 
ekonominį potencialą (KM) 



Rezultato rodikliai: 
 Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies 

gyventojų dalis, procentai  
• 65 

Produkto rodikliai:  
 Numatomo  apsilankymų  remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 
vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per 
metus  
• 250 000 

 Įgyvendinta visuomenės informavimo apie aplinką 
kampanijų, skaičius 
• 25 

   
 
 



 

Rita Armonienė 

ES paramos koordinavimo departamentas 

5 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS 

„APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS 

NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO 

KAITOS“ 

ŪKIO MINISTERIJA 



5 VP PRIORITETAS „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ 

DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“  

5 VP prioritetas: 

Aplinkosaugos, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos 

Investicinis prioritetas: 

5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo 

konservacija, apsauga, propagavimas 

ir vystymas. 

Konkretus uždavinys: 

5.4.1. Didinti kultūros ir gamtos paveldo 

aktualumą, lankomumą ir žinomumą, 

visuomenės informuotumą apie juos supančią 

aplinką. 



                Prioritetinių turizmo plėtros regionų, produktų ir trasų rinkodara. Rinkodaros veiklų    

                   efektyvumui užtikrinti bus finansuojami turizmo įvaizdžio ir įgyvendinamų rinkodaros 

 priemonių efektyvumo tyrimai; 

                  

                 Turizmo objektų, maršrutų ir trasų ženklinimo sistemos (informaciniais stendai, ženklai,                      

                    užrašai, nuorodos ir kt.) sukūrimas. 

                  

         

 

Rezultato:         Turistų skaičiaus padidėjimas prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, turistų 

              skaičius - 357 000 (2023 m.);  

Produkto:       Turizmo maršrutų, kuriuose įrengta turizmo informacinė infrastruktūra 

(informaciniai   

                                ženklai), skaičius – 6 (2023 m.); 

                                Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių skaičius – 460 (2023 m.).    

                                                     

Rodikliai  

PAGRINDINĖS VEIKLOS  

5.4 investicinio prioriteto 5.4.1 uždavinys „Didinti kultūros ir gamtos 

paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės 

informuotumą apie juos supančią aplinką“ 



Veiklos: 

 Buveinių, rūšių, genetinių išteklių išsaugojimas ir 

atkūrimas, invazinių rūšių populiacijų 

reguliavimas, ekosistemų fragmentacijos 

mažinimas  

 Saugomų teritorijų planavimas, monitoringas ir 

tvarkymas  

 Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas 

 

 

 

 



Rezultato rodiklis: 
 Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos 

buveinių tipų palanki apsaugos būklė, proc. 
• 40  

 
Produkto rodikliai: 
 Buveinių, kurių palankiai apsaugos būklei palaikyti ar 

atkurti, buvo skirta parama, plotas ha 
• 1150 

 
 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 

lygmens kraštovaizdžio arealai 
• 45 



Veiklos: 

 Užterštų teritorijų tvarkymas urbanizuotose 

teritorijose 

 Miestų oro kokybės valdymas, taršos kietosiomis 

dalelėmis mažinimo priemonių įgyvendinimas 

 



Rezultato rodiklis: 

 Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, 

susiduriančiuose su oro ir aplinkos užterštumu, 

kurį sukelia eismas ar pramonė, dalis, proc. 

• 12 

Produkto rodikliai: 

 Bendras rekultivuotos žemės plotas, ha 

• 20 

 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.  

• 50 



 

 

Ar aš jums neatsibodau? 


