
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 

 
KEISTA: 
2010 01 15 įsakymu Nr. 1K-011 (nuo 2010 01 22) 
(Žin., 2010, Nr. 8-369) 

 
(Projekto (-ų) atitikties Europos investicijų banko aplinkosauginiams reikalavimams patikros lapo 

forma) 
 

______________________________________________________ 
(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir padalinys) 

 
PROJEKTO (-Ų) ATITIKTIES EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO APLINKOSAUGINIAMS 

REIKALAVIMAMS PATIKROS LAPAS 
 

___________ Nr. ________ 
(data) 

 
I. DUOMENYS APIE NUMATOMĄ (-US) IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI 

FINANSUOTI (BENDRAI FINANSUOJAMĄ (-US)) PROJEKTĄ (-US) (TOLIAU – PROJEKTAS)  
 

KEISTA (dalies pavadinimas): 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Projekto/veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo 
priemonės (toliau – priemonė) pavadinimas 

 

Projekto/priemonės kodas  

 
II. PROJEKTO (-Ų) ATITIKTIS EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO (TOLIAU – EIB) KELIAMIEMS 

APLINKOSAUGINIAMS REIKALAVIMAMS  
 
1.  

KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 

(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 
Ar reikia atlikti projekto (-ų) poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūras ir ar projekto (-ų) 

įgyvendinimas susijęs su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis (toliau – „Natura 2000“ 
teritorijos) pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 
1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) (toliau – PAV įstatymas) ir Planų ar programų ir planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu 
Nr. D1-255 (Žin., 2006, Nr. 61-2214)? 

 
2. Jei 1 punkte pažymima „Taikoma“, toliau pažymėti vieną iš pateiktų atsakymų: 
 
2.1. Nereikia atlikti projekto PAV ir jis neturi reikšmingos įtakos „Natura 2000“ teritorijoms. 
 

Reikalingi pateikti dokumentai Pateikta Netaikoma 

2.1.1. Atsakingos institucijos atrankos išvada, kad PAV atlikti neprivaloma. □ □ 

2.1.2. Atsakingos už saugomas teritorijas institucijos pateikta planuojamos ūkinės 
veiklos (arba planų ar programų) įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo išvada, kad planuojama ūkinė veikla nereikšminga „Natura 2000“ 
teritorijoms. 

 
□ 

 
□ 

2.1.3. Projektams, viršijantiems 86,32 mln. Lt, pateikiama pasirašyta už „Natura 
2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija, kurios forma patvirtinta 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-505 
(Žin., 2008, Nr. 114-4372) (jei planuojama ūkinė veikla susijusi su „Natura 2000“ 

 
□ 

 
□ 



teritorijomis). 
(Jeigu deklaracija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra išduodama, projekto 
vykdytojas dėl rašto, kuriuo patvirtinama, jog projektas neturi reikšmingos įtakos 
„Natura 2000“ teritorijoms, išdavimo turi kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą 
prie Aplinkos ministerijos pateikdamas reikalingus dokumentus ir informaciją apie 
projektą.) 

 
KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 
2.2. Atliktas projekto PAV ir jis neturi reikšmingos įtakos „Natura 2000“ teritorijoms. 
 

Reikalingi pateikti dokumentai Pateikta Netaikoma 

2.2.1. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos.  □ □ 

2.2.2. Projektams, viršijantiems 86,32 mln. Lt, pateikiama netechninė PAV ataskaitos 
santrauka. 

□ □ 

2.2.3. Atsakingos už saugomas teritorijas institucijos pateikta planuojamos ūkinės 
veiklos (arba planų ar programų) įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo išvada, kad planuojama ūkinė veikla nereikšminga „Natura 2000“ 
teritorijoms. 

 
□ 

 
□ 

2.2.4. Projektams, viršijantiems 86,32 mln. Lt, pateikiama pasirašyta už „Natura 
2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija (jei planuojama ūkinė 
veikla susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis). 
(Jeigu deklaracija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra išduodama, projekto 
vykdytojas dėl rašto, kuriuo patvirtinama, jog projektas neturi reikšmingos įtakos 
„Natura 2000“ teritorijoms, išdavimo turi kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą 
prie Aplinkos ministerijos pateikdamas reikalingus dokumentus ir informaciją apie 
projektą.) 

 
□ 

 
□ 

 
KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 
2.3. Atliktas projekto PAV ir jis turi reikšmingą įtaką „Natura 2000“ teritorijoms. 
 

Reikalingi pateikti dokumentai Pateikta Netaikoma 

2.3.1. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos. □ □ 

2.3.2. Projektams, viršijantiems 86,32 mln. Lt, pateikiama netechninė PAV ataskaitos 
santrauka. 

□ □ 

2.3.3. Atsakingos už saugomas teritorijas institucijos pateikta planuojamos ūkinės 
veiklos (arba planų ar programų) įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo išvada, kad planuojama ūkinė veikla daro reikšmingą įtaką „Natura 
2000“ teritorijai.  

□ □ 

2.3.4. Europos Komisijai pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB) 6 straipsnio 4 
dalį teikiamos informacijos forma, pateikta Kompensacinių priemonių bendram 
„Natura 2000“ tinklo vientisumui išsaugoti taikymo, informacijos apie patvirtintas 
kompensacines priemones teikimo Europos Komisijai ir kreipimosi į Europos 
Komisiją dėl jos nuomonės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-959 (Žin., 2010, Nr. 143-
7345), 1 priede. 
(Projekto vykdytojas dėl šio dokumento išdavimo turi kreiptis į Valstybinę saugomų 
teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos pateikdamas reikalingus dokumentus ir 
informaciją apie projektą. Jeigu dėl projekto (arba plano ar programos) reikia gauti 
išankstinę Europos Komisijos nuomonę, kartu su minėta forma turi būti pateikiamas 
Europos Komisijos sprendimas.)  

□ □ 

 
KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 



III. IŠVADA. PROJEKTAS (-AI) ATITINKA APLINKOSAUGINIUS REIKALAVIMUS: 
 
□ TAIP;  
□ NE. 
 
Projektas (-ai) atitinka aplinkosauginius reikalavimus, kai projektas (-ai) tenkina vieną iš šių sąlygų: 
1. Projektui (-ams) netaikomos PAV ir „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūros. Patikros 

lape pažymėtas 1.1 punktas. 
2. Projektui taikomos PAV ir (arba) „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūros. Patikros 

lape pažymėtas 1.2 punktas ir viena iš 2 punkte nurodytų žymų bei pateikti visi reikalingi dokumentai. 
 
Komentarai: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Įgyvendinančiosios institucijos atstovas (-ai), atlikęs (-ę) projekto (-ų) atitikties EIB keliamiems 

aplinkosauginiams reikalavimams vertinimą: 
 

(pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 

___________________ 
(data) 

______________ 
 


