
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL TAURAGĖS REGIONO 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 

2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS  5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS 

NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ PRIEMONĘ 05.5.1-

APVA-R-019 „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“   

 

Veiksmų programa   2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa1  

Prioritetas   5 prioritetas – Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos 

Uždavinys  5.5.1 konkretus uždavinys „Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, 

buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ 

Priemonė  05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

Priemonės tikslas  Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų 

(teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir 

palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas 

teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. 

Galimi projektinių 

pasiūlymų teikėjai 

Savivaldybių vykdomosios institucijos 2 

Galimi pareiškėjai  Savivaldybių administracijos 3 

Galimi partneriai  Valstybinių parkų direkcijos 3 

Remiamos veiklos  

1. Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba 

keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose; 

2. Etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose; 

3. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio 

karkaso teritorijose; 

4. Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (įrenginiai – suprantama kaip 

gręžiniai vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti) 

likvidavimas; 

5. Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas. 4 

Bendrieji projektų 

reikalavimai  

  

Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 skirsnyje. 

                                                           
1 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014)6397 

 2 Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str.  
3 Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – priemonės aprašo), patvirtinto 2016 m. kovo 23 d. Aplinkos  

ministro įsakymu Nr. D1-209, 13 punktas; 
4 Priemonės aprašo 11 p.; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/HkGwXwcitL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
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Specialieji projektų 

atrankos kriterijai   

  

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus5: 

1. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti Priemonės aprašo 11.1–11.4 

papunkčiuose nurodytas veiklas turi atitikti  Kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl 

Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planas), 9.2.2, 9.2.3 ir 

9.4.1 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir įgyvendinti bent vieną iš 2 

priedo 6, 12, 15, 16, 33 punktuose nurodytą priemonę.  

2. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti Priemonės aprašo 11.5. 

papunktyje nurodytą veiklą, turi atitikti Valstybinių pažeistų žemių 2014–

2020 m. tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių pažeistų 

žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano patvirtinimo“, 11 punkte nurodytą 

uždavinį ir priedo 4.2 papunktyje nurodytą priemonę. 

3. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono 

plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka, jei projekto 

pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių 

plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų 

grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane 

nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių. 

Kiti reikalavimai 

projektams  

 

1. Projektų, teikiamų finansuoti pagal Priemonės aprašo 11.2–11.3 

papunkčius veiklos turi atitikti Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano 3 priede nustatytus 

reikalavimus (netaikoma, jeigu kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės 

būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektas arba kraštovaizdžio 

formavimo pasienio teritorijoje projektas, arba atskirųjų ir priklausomųjų 

želdynų kūrimo ir tvarkymo projektas parengtas iki kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus paskelbimo).6 

2. Pagal Priemonės aprašo 11.2–11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas 

pateikti savivaldybių projektai į regionų projektų sąrašą įtraukiami, jeigu 

juose numatomi įgyvendinti sprendiniai atitinka savivaldybės lygmens ar 

vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinius.7 

Regionui numatytas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų limitas, Eur  

1.901.532,008 

ES fondų lėšos, dėl kurių turi būti pasirašytos projektų sutartys:  

2017 m. I ketv. (toliau – I etapas) – 1.235.996,00 Eur ir 2019 m. I ketv. 

(toliau – II etapas) – 665.536,00 Eur.9 

Siektinos stebėsenos 

rodiklių pasiekimo 

tarpinės ir galutinės 

Rodiklio aprašymas 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. pab. 

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. pab. 

                                                           
5 Priemonės aprašo 18 p. 
6 Priemonės aprašo 19 p. 
7 Priemonės aprašo 20 p. 
8 Priemonės aprašo 9.1 p. 
9 Priemonės aprašo 9.2. p. 
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reikšmės Tauragės 

regione 
1. Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo priemonės,  

plotas, Ha (R.N.091) 

3 22 

2. Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 

teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 

(vnt.) (P.S.338) 

0 3 

3. Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso 

formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai 

(vnt.) (P.N.092) 

1 2 

4. Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai 

(vnt.) (P.N.093) 

1 8 

5. Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos 

žemės (vnt.) (P.N.094) 
0 2 

Projekto 

finansavimas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų.10 

Teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis turi 

būti rengiamas 

projektinis 

pasiūlymas dėl 

regiono projekto 

įgyvendinimo 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014) 6397.  

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), 

patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 

1V-893.  

PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymas 

Nr. D1-209 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 

priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ 

4. Kiti Priemonės apraše nurodyti dokumentai. 

Projektinių pasiūlymų 

pateikimo 

reikalavimai 

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.   

2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.   

3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede 

nustatytą formą.11 

4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai 

yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 

priede nustatytoje formoje ir numatyti Priemonės apraše 

                                                           
10 Priemonės aprašo 55 p. 
11 Tvarkos aprašo 5 p. 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
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5. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikti Priemonės aprašo V 

skyriuje nurodyti dokumentai. 12 

6. Tarpiniai skaičiavimai su formulėmis, siekiant užtikrinti skaičiavimų 

atsekamumą, turi būti pateikti sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų 

efektyvumo analizės rezultatų lentelėje/skaičiuoklėje, turi būti naudojama 

aktuali lentelės/skaičiuoklės versija, aktualios konversijos koeficientų ir 

socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės 

(dokumentų elektroninės versijos pateikiamos adresu 

http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-

dokumentai). 

6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo 

originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo 

priedų versijas.  

7. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu. Projektinis 

pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, įteiktas kurjerio arba 

pristatytas tiesiogiai. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto 

termino. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas nebus registruojamas ir 

nagrinėjamas. 

Galutinė projektinių 

pasiūlymų pateikimo 

Tauragės regiono 

plėtros tarybai data  

I etapo regiono projektų sąrašui sudaryti – per 4 mėnesius nuo 2016 m. 

balandžio 11 d., t.y. iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. 

II etapo regiono projektų sąrašui sudaryti – per 4 mėnesius nuo 2018 m. 

balandžio 11 d., t.y. iki 2018 m. rugpjūčio 11 d. (jeigu I etapu 

nesuplanuojamas visas regionui nustatytas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų limitas).13 

Tauragės regiono 

plėtros tarybos 

sekretoriato adresas, 

kuriuo reikia teikti 

projektinius 

pasiūlymus   

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  Tauragės 

apskrities skyrius  

Vasario 16-osios g. 16, 72258 Tauragė, 202 kab.  

Kontaktai Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistai: 

Severinas Bartašius, 

Tel. (8 446) 51 336, el. paštas severinas.bartasius@vrm.lt 

Asta Levickaitė, 

tel. (8 446) 51 332, el. paštas asta.levickaite@vrm.lt  

 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie  

Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus 

                                                           
12 Tvarkos aprašo 6 p. 
13 Priemonės aprašo 12 p. ir 61 p. 

mailto:severinas.bartasius@vrm.lt

