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lyginamasis variantas
PRIEMONĖS NR. 05.2.1-APVA-V-010 „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS
VALDYMAS“ PAKEITIMO PROJEKTAS
1. Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ (toliau –
priemonė) aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;
1.2. įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų
komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ įgyvendinimo;
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos
sukūrimas;
1.3.2. Atliekų tyrimų laboratorijos poreikio vertinimas;
1.3.3. Atliekų tyrimų laboratorijos įrengimas;
1.3.4. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos likvidavimas.
1.4. galimi pareiškėjai:
1.4.1. Aplinkos apsaugos agentūra;
1.4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
1.4.3. VĮ Ignalinos atominė elektrinė.
1.5. galimi partneriai:
1.5.1. Aplinkos apsaugos agentūra;
1.5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
StebėseMatavinos
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
mo
rodiklio
vienetas
kodas
R.N.034
„Subjektų dalis, besinaudojanti
procentai
vieninga gaminių, pakuočių ir
atliekų apskaitos informacine
sistema“
P.S.331
„Sutvarkytas radioaktyviųjų
m3
atliekų kiekis“

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
0

Galutinė
reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
95

0

300

P.N.035

„Sukurta ir įdiegta vieninga
gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinė sistema“

skaičius

0

1

P.N.036

„Parengta atliekų tyrimų
laboratorijos įrengimo galimybių
studija“

skaičius

1

1

P.N.037

„Įrengta atliekų tyrimų
laboratorija“

skaičius

0

1
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
Kitos
Iš viso –
Savivaldybės
valstybės
Respublikos
viešone mažiau
biudžeto
biudžeto
valstybės
sios
kaip
lėšos
lėšos – iki
biudžeto lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
18.134.982
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
792 544
0
0
0
0
0
3. Iš viso
8.489.111
0
0
0
0
0
18.927.526
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

___________________

Privačios
lėšos

0
0
0
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PRIEMONĖS NR. 05.1.1-APVA-V-004 „APLINKOS MONITORINGO IR KONTROLĖS
STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO PROJEKTAS
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
PrivaIš viso – ne
valstybės
biudžeto
viešosios
čios
mažiau kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
21.797.961
0
0
0
0
0
0
23.073.961
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
21.797.961
0
0
0
0
0
0
23.073.961
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

____________
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PRIEMONĖS NR. 05.4.1-APVA-V-016 „SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS PARKŲ TVARKYMAS, PRITAIKYMAS LANKYMUI“ ĮGYVENDINIMO
PLANO PAKEITIMO PROJEKTAS
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
ES
RespubliLietuvos
struktūrinių
kos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
fondų
Iš viso – ne
Privačios
valstybės
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos – iki
mažiau kaip
lėšos
biudžeto
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos – iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
6.995.428
1.200.000
1.200.000
39.640.762
0
0
0
6.995.429
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
6.995.428
1.200.000
1.200.000
39.640.762
0
0
0
6.995.429
____________
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PRIEMONĖS NR. 05.5.1-APVA-V-018 „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“
ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO PROJEKTAS
1. Priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ (toliau – priemonė)
aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES 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. genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir kontrolės stiprinimas;
1.3.5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui
reikalingų priemonių įgyvendinimas;
1.3.6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;
1.3.7. Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas;
1.3.8. ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas;
1.3.9. biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas;
1.3.10. infrastruktūros, reikalingos laukinių gyvūnų globai ir gerovei užtikrinti,
sukūrimas;
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. Augalų genų bankas;
1.4.5. Saugomų teritorijų direkcijos;
1.4.6. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas;
1.4.7. Lietuvos zoologijos sodas;
1.4.8. Gamtos tyrimų centras;
1.4.9. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
1.5. galimi partneriai:
1.5.1. Aplinkos ministerija;
1.5.2. saugomų teritorijų direkcijos;
1.5.3. savivaldybių administracijos;
1.5.4. VĮ Valstybinių miškų urėdija;
1.5.5. viešosios įstaigos;
1.5.6. Aplinkos apsaugos agentūra;
1.5.7. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
1.5.8. Augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinaciniai centrai;
1.5.9. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
1.5.10. asociacijos.
____________

