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PATVIRTINTA
_________________________________
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)
_____________________ Nr. ________
(teisės akto data, rūšis)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS
2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI
Siekti, jog Aplinkos projektų valdymo agentūros veikla taptų neutrali klimatui
Optimizuoti viešųjų pirkimų vykdymą Nacionalinių programų lėšomis finansuojamuose projektuose
Inicijuoti Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (APVIS) plėtrą, projektų valdymo procesus perkeliant į IS.
Perimti Būsto energijos taupymo agentūros vykdomas funkcijas
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Planuojami atlikti darbai
1.Žaliųjų pirkimų skatinimas

2. Informacinių sistemų tobulinimas
3. Procesų valdymo sistemos,
veiklos rodiklių stebėsenos sistemos
ir LEAN metodų tęstinis diegimas
Aplinkos
projektų
valdymo
agentūroje,
tausus
išteklių
naudojimo
priemonių
plano
parengimas
.

Laukiamas rezultatas
Ne mažiau kaip 30 proc. visų APVA 2021 m. viešųjų pirkimų įvykdyta žaliųjų
pirkimų būdu.
Įgyvendintas siekis, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra vartoja tik žaliąją
elektros ir šilumos energiją, naudoja tik netaršų transportą, prekes, darbus ir
paslaugas įsigyja tik žaliųjų pirkimų būdu.
Ne mažiau kaip 2 projektų administravimo veiksmai integruoti į APVIS
Patobulinta, atnaujinta Aplinkos projektų valdymo agentūroje į veiklos
optimizavimą orientuota procesų valdymo sistema, į rezultatus orientuota
veiklos rodiklių stebėsenos sistema bei darbuotojų įtraukimą ir išteklių taupymą
skatinantys LEAN kokybės vadybos sistemos metodai, parengtas ir patvirtintas
įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių planas

Įgyvendinimo
terminas
IV ketvirtis

IV ketvirtis
Patvirtintas planas
I ketvirtis
Patobulinta sistema
IV ketvirtis

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos
pavadinimas

veiksmo Vertinimo kriterijai,
vienetai ir reikšmės

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas (04-38)
Administruoti LIFE
1. Apmokėti 100 proc. 2021
04-38-02-01-07 aplinkos ir klimato
m. projektams numatytų lėšų
politikos programą
2. Apmokėti 100 proc. 2021
m. Valstybės investicijų
projektams numatytų lėšų 1
3. Įvykdyti 100 proc.
kontraktavimą
pagal
Agentūros
atsakomybės
sričiai priskirtas ir AM
parengtas priemones. 2
04-38-02-02-01

1

Vykdyti ES paramos
projektų
atranką,
priežiūrą, kontrolę ir
4.
Atlikti
darbuotojų
viešinimą
apklausą, siekiant nustatyti
korupcijos toleravimo lygį
įstaigoje, atlikti pareiškėjų ir
projektų vykdytojų apklausą
dėl
galimų
korupcijos
apraiškų įstaigoje

mato

Išmokėta 784 tūkst. Eur.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Europos Sąjungos
programų valdymo IV ketvirtis
departamentas

40

Išmokėta 120 mln. Eur.
Europos Sąjungos
programų valdymo I-IV ketvirčiai
Pasirašytos
sutartys
visai
departamentas
Priemonių įgyvendinimo plane
(PIP) numatytai apimčiai.
Atlikta darbuotojų apklausa,
siekiant nustatyti korupcijos
toleravimo
lygį
įstaigoje,
siekiant, kad vienas iš apklausos
kriterijų, tai kad Agentūros
darbuotojai būtų linkę pranešti
apie jiems žinomą korupcijos
atvejį ir apsisprendusių tai
padaryti 2021 m. būtų 90 proc.,
atlikta pareiškėjų ir projektų
vykdytojų apklausa dėl galimų
korupcijos apraiškų įstaigoje,
siekiant, kad vienas iš apklausos

Administravimo
skyrius,
Komunikacijos
specialistas

IV ketvirtis

Galimi rizikos faktoriai nepriklausantys nuo APVA veikimo/neveikimo dėl ko gali būti nepasiekiami rodikliai:
1. Teisminiai ginčai;
2. Projektų vykdytojų viešųjų pirkimų vėlavimas;
3. Netinkamos išlaidos įgyvendinant projektus;
4. NBFC (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras) žmogiškųjų išteklių trūkumas.
5. Dėl asignavimų perskirstymo vėlavimo tarp programų ir VIP projektų.
2 Atsižvelgiant į tai, kad lėšų planavimą ir paskirstymą atlieka kitos institucijos (AM, Regionų plėtros tarybos) šis rodiklis gali būti pasiektas tik tuo atveju jei atsakingos institucijos
reikalingus veiksmus suplanuojant projektus atliks iki 2021.06.30. Įsipareigojimai bus prisiimti atsižvelgiant į pateiktų ir teigiamai įvertintų paraiškų apimtis, tuo atveju jei sprendimai
(AM) dėl projektų finansavimo bus priimti iki 2021-08-01

2137

0,00

kriterijų, tai kad
remiantis
bendradarbiavimo su APVA
patirtimi, APVA darbas būtų
vertinamas labai gerai – 9 balais
10 balų skalėje.

04-38

Kartu su AM išsigrynintos
5. Savalaikė ir efektyvi 20212021-2027 m ES laikotarpiui
2027 m. ES Veiksmų
numatomos pavesti funkcijos.
programos
įgyvendinimo
pradžia.
P-04-38-02-01-01
Baigtų
projektų
skaičius
6. Organizuoti ir koordinuoti
(vienetai), 63
ES struktūrinės paramos
P-04-38-02-02-01
programų įgyvendinimą
Administruojamų
projektų
skaičius (vienetai), 289
Parengta rubrika internetiniame
tinklapyje, kuriame periodiškai
7. Didinti gerosios praktikos
pateikiama informacija apie
sklaidą
įgyvendinant
gerąją praktiką tiek Lietuvoje
aplinkosauginius ir klimato
tiek kitose šalyse, įgyvendinant
kaitos projektus.
aplinkosauginius ir klimato
kaitos projektus.
Sukurtas
automatizavimo
8. Automatizuoti duomenų įrankis „robotukas“, surenkantis
reikalingais
pjūviais reikalingais pjūviais informaciją
surinkimą iš duomenų bazių. iš SFMIS apie atliktus ir
planuojamus atlikti mokėjimus.
Išanalizavus ES šalių patirtį,
9.
Plėsti
institucijų, įgyvendinant
investicines
dalyvaujančių įgyvendinant programas, Aplinkos apsaugos
investicines
priemones ir klimato kaitos srityje
Aplinkos
apsaugos
ir suorganizuotas
tarptautinis
Klimato
kaitos
srityse, seminaras/webinaras.
bendradarbiavimą.
Pasinaudojant TAIEX-REGIO
PEER 2 PEER.
10. Didinti žaliųjų pirkimų R-04-38-01-01
būdu įsigyjamų prekių, darbų Įvykdyta ne mažiau kaip 30
ir paslaugų dalį nuo įstaigos proc. žaliųjų pirkimų nuo
bendros viešųjų pirkimų bendros APVA viešųjų pirkimų
vertės
vertės

Europos Sąjungos
programų valdymo IV ketvirtis
departamentas

0,00

Europos Sąjungos
programų valdymo I-IV ketvirčiai
departamentas

0,00

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamentas
I-IV ketvirčiai
Komunikacijos
specialistas

0,00

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamentas
III ketvirtis
Išteklių valdymo
skyrius

0,00

Europos Sąjungos
programų valdymo
2021 rugsėjis
departamentas
Plėtros skyrius

0,00

Administravimo
skyrius

0,00

I-IV ketvirčiai

11. Parengti įstaigos tausaus
išteklių
naudojimo
Parengtas ir patvirtintas įstaigos
priemonių planą, numatant
tausaus išteklių naudojimo
diegti EMAS ir kitas išteklių
priemonių planas
taupymą
skatinančias
priemones
Valstybės
paramos
12. Prie APVA prijungti VĮ Iki
daugiabučiams
namams
Būsto energijos taupymo
atnaujinti
(modernizuoti)
agentūros (toliau - BETA)
administracinius išteklius, įstatymo pakeitimo, įstatymo
kompetencijas ir patirtį, projekte nurodytos datos, APVA
išplečiant APVA funkcijas perimtos visos BETA funkcijos
pastatų renovacijos srityje
pastatų renovacijos srityje

Išteklių
skyrius

valdymo

I ketvirtis

Administravimo
skyrius,
IV ketvirtis
Išteklių valdymo
skyrius

0,00

0,00

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas ( 01-30)

01-30-01-01-05

13. Laiku ir tinkamai atlikti
Įgyvendinti aplinkos veiksmai
administruojant
monitoringo
ir priemonę
kontrolės stiprinimo PRIEMONĖ 05.1.1-APVAprojektus
V-004 Aplinkos monitoringo
ir kontrolės stiprinimas

01-30-01-01-07

14. Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
Įgyvendinti vandens
priemonę.
išteklių valdymo ir
PRIEMONĖ 05.3.1-APVAapsaugos projektus
V-011 Vandens išteklių
valdymas ir apsauga

8 projektų administravimas: 6
įgyvendinami, 2 baigti.
P-01-30-01-01-06 Įsigytų ir (ar)
atnaujintų priemonių komplektų
aplinkos
monitoringui
ir
kontrolei vykdyti (įskaitant oro
stebėjimo
stotis)
skaičius,
(vienetai), 307
1 nauja paraiška, pasirašomos 2
naujos sutartys.
14 projektų administravimas.
9 įgyvendinami, 1 ruošiama
sutartis, 1 planuojama paraiška,
3 baigti
P-01-30-01-01-07
Įsigytų
vandens išteklių monitoringui ir
tyrimams
atlikti,
taršos
incidentams
likviduoti
priemonių skaičius (vienetai), 8

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

5510

19671

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija (01-31)
01-31-01-01-02

Nacionalinių
Administruoti Klimato
Ne mažiau kaip 2 projektų programų valdymo
kaitos
programos 15.Projektų administravimo
administravimo
veiksmai departamento
IV ketvirtis
lėšomis finansuojamus veiksmų skaitmenizavimas
integruoti į APVIS
Klimato
kaitos
projektus
skyrius

837

16.Skatinti
aplinkosaugos
sektoriaus pirkimų vykdymą
per CPO, kurioje būtų
sutelktos
pirkimų
kompetencijos.

17.Skatinti žaliųjų viešųjų
pirkimų
integravimą
į
nacionalines
finansavimo
programas.

1. Kartu su CPO LT parengti
standartizuoti
fotovoltinių
elektrinių įrengimo pirkimo
dokumentai
(techninės
specifikacijos,
kvalifikacijos
reikalavimai, sutarties projektas)
2. Sukurta tvarka, įpareigojanti
Projekto vykdytojus Klimato
kaitos
priemonėmis
finansuojamų
Fotovoltinių
elektrinių įrengimo, pirkimus
vykdyti per CPO sistemą
Parengtas, suderintas ir pateiktas
pasiūlymas
Aplinkos
ministerijai dėl finansavimo
tvarkos
aprašo
keitimo,
skatinant žaliuosius viešuosius
pirkimus

Parengta rubrika internetiniame
18.Didinti gerosios praktikos tinklapyje, kuriame periodiškai
sklaidą įgyvendinant klimato pateikiama informacija apie
kaitos projektus.
gerąją praktiką įgyvendinant
klimato kaitos projektus.

19.
Atlikti
darbuotojų
apklausą, siekiant nustatyti
korupcijos toleravimo lygį
įstaigoje, atlikti pareiškėjų ir
projektų vykdytojų apklausą
dėl
galimų
korupcijos
apraiškų įstaigoje

Atlikta darbuotojų apklausa,
siekiant nustatyti korupcijos
toleravimo
lygį
įstaigoje,
siekiant, kad vienas iš apklausos
kriterijų, tai kad Agentūros
darbuotojai būtų linkę pranešti
apie jiems žinomą korupcijos
atvejį ir apsisprendusių tai
padaryti 2021 m. būtų 90 proc.,
atlikta pareiškėjų ir projektų
vykdytojų apklausa dėl galimų
korupcijos apraiškų įstaigoje,
siekiant, kad vienas iš apklausos
kriterijų, tai kad
remiantis
bendradarbiavimo su APVA

Teisės skyrius

I-IV ketvirčiai

Nacionalinių
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Klimato
kaitos
skyrius
Nacionalinių
programų valdymo
departamento
Klimato
kaitos I-IV ketvirčiai
skyrius
Komunikacijos
specialistas

Administravimo
skyrius,
Komunikacijos
specialistas

IV ketvirtis

patirtimi, APVA darbas būtų
vertinamas labai gerai – 9 balais
10 balų skalėje.

01-31-01-01-03

Rengti ir tobulinti
teisinę bazę, susijusią
su
JT
BKKK,
Paryžiaus susitarimu ir
ES klimato kaitos ir
energetikos
paketo
teisės
aktų
reikalavimų
įgyvendinimu
ir
ataskaitų
JTBKKK
sekretoriatui,
ES
institucijoms
ir
visuomenei teikimu,
finansuoti
Klimato
kaitos
programos
lėšomis
energijos
vartojimo ir gamybos
efektyvumo didinimo,
atsinaujinančių
energijos
šaltinių
panaudojimo, aplinkai
palankių technologijų,
visuomenės
informavimo
ir
švietimo,
mokslo
tiriamųjų darbų ir jų
sklaidos
klimato
kaitos srityje projektus

20.Bendradarbiaujant
su
Aplinkos
ministerijos
Klimato politikos grupe,
siekti ilgalaikio planavimo
principų įgyvendinimo taip
užtikrinant nenutrūkstamą
lėšų išmokėjimą. Taip pat
parengti dokumentus ir
paskelbti
kvietimus
savivaldybėms, kt. ūkio
subjektams ir fiziniams
asmenims Klimato kaitos
priemonių
(numatytų
sąmatoje)
įgyvendinimui,
prioritetą
teikiant
finansavimui pagal nustatytą
įkainį.

01-31-02-01-01

Finansuojant aplinkos
apsaugos investicinius
projektus privačiame
ir
visuomeniniame
sektoriuose
skatinti
oro taršos mažinimo,
vandens
nuotekų
valymo
ir
taršos

21.Bendradarbiaujant
su
Aplinkos
ministerijos
Ekonominių
priemonių
taikymo politikos skyriumi,
parengti dokumentus ir
paskelbti
kvietimus
savivaldybėms
ir
ūkio
subjektams
Lietuvos

Parengti ir pateikti ne mažiau
kaip 2 pasiūlymai Klimato
kaitos programos priemonių
įgyvendinimui, siekiant išplėsti
galimų pareiškėjų ratą,

R-01-31-02-01
Sumažintas neigiamas ūkinės
veiklos
poveikis
aplinkai,
pajungus gyventojų būstus prie
nuotekų surinkimo tinklų (būstų
skaičius) 290

Nacionalinių
programų valdymo
departamento
I-III ketvirčiai
Klimato
kaitos
skyrius

5013

Nacionalinių
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Aplinkosaugos
skyrius

7436

prevencijos pajėgumų aplinkos apsaugos investicijų
sukūrimą ir plėtrą
fondo
programos
finansuojamiems oro ir
vandens
apsaugos
projektams
įgyvendinti.
Pasiekti AM SVP numatytus
rodiklius

R-01-31-02-02
Sumažintas neigiamas ūkinės
veiklos
poveikis
aplinkai,
įmonėse, įdiegus pažangesnes
technologijas į aplinkos orą
išmetamiems teršalams išvalyti
(įrenginių skaičius) 11
P-01-31-02-01-01
Į aplinką išmestų teršalų (BDS7)
sumažėjimas (tonomis) 7,5
P-01-31-02-01-02
Ūkio
subjektų į aplinkos orą išmestų
teršalų
(kietųjų
dalelių)
sumažėjimas (tonomis) 13,4

01-31-02-01-02

Administruoti
programą
skiriant
finansavimą
investiciniams
atsinaujinančių
energijos
šaltinių
panaudojimo
projektams
energetikos,
pramonės, transporto,
atliekų ir žemės ūkio
sektoriuose
įgyvendinti

Nacionalinių
Ne mažiau kaip 2 projektų programų valdymo
22.Projektų administravimo
administravimo
veiksmai departamento
veiksmų skaitmenizavimas
integruoti į APVIS
Aplinkosaugos
skyrius
Parengtas, suderintas ir pateiktas
Nacionalinių
23.Skatinti žaliųjų viešųjų pasiūlymas
Aplinkos
programų valdymo
pirkimų
integravimą
į ministerijai dėl finansavimo
departamento
nacionalines
finansavimo tvarkos
aprašo
keitimo,
Aplinkosaugos
programas.
skatinantis žaliuosius viešuosius
skyrius
pirkimus
Nacionalinių
Parengta rubrika internetiniame programų valdymo
24.Didinti gerosios praktikos tinklapyje, kuriame periodiškai departamento
sklaidą
įgyvendinant pateikiama informacija apie Aplinkosaugos
aplinkosauginius projektus.
gerąją praktiką įgyvendinant skyrius
aplinkosauginius projektus.
Komunikacijos
specialistas
25.
Atlikti
darbuotojų Atlikta darbuotojų apklausa,
apklausą, siekiant nustatyti siekiant nustatyti korupcijos
Administravimo
korupcijos toleravimo lygį toleravimo
lygį
įstaigoje,
skyrius,
įstaigoje, atlikti pareiškėjų ir siekiant, kad vienas iš apklausos
Komunikacijos
projektų vykdytojų apklausą kriterijų, tai kad Agentūros
specialistas
dėl
galimų
korupcijos darbuotojai būtų linkę pranešti
apraiškų įstaigoje
apie jiems žinomą korupcijos

IV ketvirtis

IV ketvirtis

310
I-IV ketvirčiai

IV ketvirtis

atvejį ir apsisprendusių tai
padaryti 2021 m. būtų 90 proc.,
atlikta pareiškėjų ir projektų
vykdytojų apklausa dėl galimų
korupcijos apraiškų įstaigoje,
siekiant, kad vienas iš apklausos
kriterijų, tai kad
remiantis
bendradarbiavimo su APVA
patirtimi, APVA darbas būtų
vertinamas labai gerai – 9 balais
10 balų skalėje.
Parengti ir pateikti pasiūlymai,
kurie ne mažiau kaip 30 proc.
sumažino privalomų dokumentų
kiekį
ŠESD
registro
naudotojams,
atsidariusiems
sąskaitą
P-01-31-03-01-01 Einamaisiais
metais
sukurtų
papildomų
komunalinių
atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo
pajėgumų (konteineriai, tūris
litrais) palyginimas su sukurtais
praėjusiais metais, skiriant
dotacijas
savivaldybėms
(procentais) 100
P-01-31-03-01-02
Surinktų ir saugiai pašalintų
asbesto atliekų kiekis, skiriant
dotacijas savivaldybėms, t
1000
P-01-31-03-01-02
Savivaldybių dalis, kuriose
įvykdytas
asbesto
atliekų
surinkimas (procentais), 18

01-31-02-01-03

Tvarkyti
Sąjungos
26.Sumažinti administracinę
šiltnamio
efektą
naštą
ŠESD
registro
sukeliančių
dujų
naudotojams
registrą

01-31-03-01-01

Finansuoti
tvarkymo
plėtrą

27.Bendradarbiaujant
su
Aplinkos
ministerijos
Atliekų politikos grupe,
parengti dokumentus ir
atliekų
paskelbti
kvietimus
sistemų
savivaldybėms
ir
ūkio
subjektams finansavimui iš
Atliekų tvarkymo programos
gauti. Pasiekti AM SVP
numatytus rodiklius

01-31-04-01-01

28.Laiku ir tinkamai atlikti
Įgyvendinti vandens veiksmai
administruojant (013)
43
projektų
tiekimo ir nuotekų priemonę.
administravimas:
13
tvarkymo projektus
PRIEMONĖ 05.3.2-APVA- įgyvendinami, 30 baigti
V-013 Geriamojo vandens

Nacionalinių
programų valdymo
departamento
I-II ketvirčiai
Klimato
kaitos
skyrius

16

Nacionalinių
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Aplinkosaugos
skyrius

89

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Taršos prevencijos
skyrius

10800

tiekimo ir nuotekų tvarkymo
ūkio gerinimas
PRIEMONĖ 05.3.2-APVAR-014
Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių
veiklos tobulinimas.

01-31-04-01-02

29.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
PRIEMONĖ 05.3.2-APVAV-013 Geriamojo vandens
Renovuoti ir plėtoti tiekimo ir nuotekų tvarkymo
vandens tiekimo ir ūkio gerinimas
nuotėkų infrastruktūrą PRIEMONĖ 05.3.2-APVAR-014 Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir
plėtra,
įmonių
veiklos
tobulinimas.

01-31-04-01-03

30.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
Modernizuoti ir plėtoti
priemonę.
lietaus
nuotekų
PRIEMONĖ 05.1.1-APVAsistemas
R-007 Paviršinių nuotekų
sistemų tvarkymas.

01-31-04-01-04

Plėtoti komunalinių
atliekų surinkimo ir
pirminio
rūšiavimo
infrastruktūrą,
informuoti visuomenę

31.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
PRIEMONĖ 05.2.1-APVAR-008 Komunalinių atliekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtra

(014)
78
projektų
administravimas:
69
įgyvendinami, 9 baigti
R-01-31-04-01
Papildomi gyventojai, kuriems
suteiktos pagerintos nuotekų
tvarkymo paslaugos, gyv. ekv 87.233
P-01-31-04-01-01
Renovuoti vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklai, km
28 (iki 336 kaupiamuoju)
(013)
43
projektų
administravimas:
13
įgyvendinami, 30 baigti
(014)
78
projektų
Europos Sąjungos
administravimas:
69
programų valdymo
įgyvendinami, 9 baigti
departamento
IV ketvirtis
Taršos prevencijos
R-01-31-04-02
skyrius
Papildomi gyventojai, kuriems
suteiktos pagerintos vandens
tiekimo paslaugos, gyv. ekv.
32.942
16 projektų administravimas: 15
įgyvendinami,1 baigtas
P-01-31-04-01-03
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio
surinktam
paviršiniam
vandeniui tvarkyti įrengta ar
rekonstruota infrastruktūra, ha
210 (iki 3.575 kaupiamuoju)
34 projektų administravimas: 28
įgyvendinami, 6 baigti
P-01-31-04-01-02
Sukurti / pagerinti atskiro
komunalinių atliekų surinkimo
pajėgumai,
t/m.
(sąlyg.
vienetai), 816

16571

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Taršos prevencijos
skyrius

7658

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Taršos prevencijos
skyrius

6873

32.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
PRIEMONĖ 05.2.1-APVAR-008 Komunalinių atliekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtra
33.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
PRIEMONĖS
1.
05.2.1-APVA-V-010
Atliekų tvarkymo sistemos
valdymas;
2. 05.2.1- APVA-V-022
Komunalinių
atliekų
deginimo pajėgumų plėtra

Europos Sąjungos
Įvertintos 7 naujos paraiškos ir programų valdymo
pasirašytos 7 sutartys
departamento
II ketvirtis
Taršos prevencijos
skyrius

4460

3 projektų administravimas: 2
įgyvendinami, 1 baigtas
P.S.433-05.2.1-APVA-V-022
Sukurti komunalinių atliekų
panaudojimo energijai gauti
pajėgumai – 160 tūkst.

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Taršos prevencijos
skyrius

6361

01-31-04-01-05

Įgyvendinti
maisto
atliekų
apdorojimo
pajėgumų sukūrimo
projektus

01-31-04-01-06

Įgyvendinti
atliekų
tvarkymo
sistemos
valdymo ir atliekų
deginimo projektus

01-31-05-01-01

34.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
Įgyvendinti potvynių
priemonę.
rizikos
valdymo
PRIEMONĖ 05.1.1-APVAprojektus
V-006 Potvynių rizikos
valdymas.

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

2809

01-31-05-01-02

Įgyvendinti
užterštų
tvarkymo
kokybės
projektus

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Taršos prevencijos
skyrius

4457

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

2019

01-31-05-01-03

praeityje
teritorijų
ir
oro
gerinimo

11 projektų administravimas: 6
įgyvendinami, 5 baigti
P-01-31-05-01-01
Gyventojų,
kuriems
yra
naudingos
apsaugos
nuo
potvynių priemonės, skaičius,
1.816
49 projektų administravimas: 22
35.Laiku ir tinkamai atlikti
įgyvendinami, 27 baigti
veiksmai
administruojant
P-01-31-05-01-02
priemonę.
Išvalytų ir sutvarkytų praeityje
PRIEMONĖS
užterštų
teritorijų
skaičius
05.6.1-APVA-V-020
(vienetai),
13
Užterštų
teritorijų
tvarkymas;

36.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
Įgyvendinti paviršinių priemonę.
vandens
telkinių PRIEMONĖ 05.3.1-APVA- 10 projektų administravimas:
būklės
gerinimo V-012 Paviršinių vandens 10 įgyvendinami
projektus
telkinių būklės gerinimas

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas (01-32)
19 projektų administravimas:
37.Laiku ir tinkamai atlikti 18 įgyvendinami, 1 baigtas
veiksmai
administruojant P-01-32-03-01-01
Įgyvendinti biologinės
priemonę.
Parengtų saugomų teritorijų
01-32-03-01-01 įvairovės
apsaugos
ir
biologinės
PRIEMONĖ 05.5.1-APVA- planavimo
projektus
V-018 Biologinės įvairovės įvairovės
išsaugojimo
dokumentų skaičius (vienetai),
apsauga
2
Administruojami 8 projektai.
Per metus užbaigtas 1 projektas.
Įgyvendinant LIFE IP projektą
NATURALIT:

01-32-03-01-02

01-32-03-01-04

Įgyvendinti aplinkos
išsaugojimo, klimato
politikos,
aplinkos
38.Laiku ir tinkamai atlikti
apsaugos
veiksmai
administruojant
technologijų,
LIFE ir LIFE+ programas
informacijos ir kitus
projektus pagal LIFE+
ir LIFE programas

Parengtos „EB svarbos
natūralių miško buveinių
tipų
tvarkymo
rekomendacijos“,
pristatytos
socialiniams
partneriams,
numatyti
žingsniai jų įteisinimui.
Skatinant agrarinę
aplinkosaugą, pirmą kartą
Lietuvoje suorganizuotas
„Ūkininkavimo gamtai“
čempionatas, skirtas tiek
ūkininkams, tiek
seniūnijoms.
Pasirašyta 1 sutartis
94 projektų administravimas: 56
Tvarkyti ar atkurti 39.Laiku ir tinkamai atlikti
įgyvendinami, 38 baigti.
natūralaus
ar veiksmai
administruojant
urbanizuoto
priemonę.
P-01-32-03-01-03
kraštovaizdžio
PRIEMONĖ 05.5.1-APVAParengtų
savivaldybių
kompleksus ar atskirus R-019
Kraštovaizdžio
kraštovaizdžio apsaugos planų
jų elementus
apsauga
skaičius (vienetai, kaupiamasis)
20

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

4925

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Gamtotvarkos
skyrius
Plėtros skyrius

4944

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

4829

01-32-03-01-05

40.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
Įgyvendinti
pajūrio
2 projektų administravimas: 2
PRIEMONĖ 05.1.1-APVAtvarkymo projektus
įgyvendinami.
V-005
Pajūrio
juostos
tvarkymas

Išsaugoti ir pristatyti 41.Laiku
ir
tinkamai
kultūros ir gamtos įvertintos naujos paraiškos ir
paveldą,
siekiant pasirašytos
sutartys.
skatinti
pažintinį PRIEMONĖ 05.4.1-APVA01-32-03-01-06 turizmą
Lietuvos V-016 Saugomų teritorijų ir
nacionaliniuose,
valstybinės reikšmės parkų
valstybinės reikšmės ir tvarkymas,
pritaikymas
regioniniuose
lankymui.
parkuose
Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga (02-33)
Likviduoti aplinkai
padarytą žalą,
apsaugoti ir gausinti
medžiojamųjų gyvūnų
išteklius, atlikti
42.Bendradarbiaujant su
mokslinius
Aplinkos ministerijos
taikomuosius,
Ekonominių priemonių
aplinkos monitoringo,
taikymo politikos skyriumi,
poveikio aplinkai
parengti dokumentus ir
vertinimo darbus,
02-33-07-01-01
paskelbti kvietimus
aprūpinti aplinkos
savivaldybėms pagal
apsaugos įstaigas ir
patvirtintas Aplinkos
organizacijas
apsaugos rėmimo programos
prietaisais, įrenginiais,
priemones. Pasiekti AM
medžiagomis ir
SVP numatytus rodiklius
vykdyti kitas veiklas,
finansuojamas
Aplinkos apsaugos
rėmimo programos
lėšomis

10 projektų administravimas: 8
įgyvendinami, 2 baigti
P-01-32-03-01-02
Sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų
lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektų ir teritorijų
skaičius (vienetai), 63

P-02-33-07-01-01
Įrengtų vandens transporto
priemonių nuleidimo vietų
skaičius (vienetai), 14
R-02-33-07-01
Vandens telkinių skaičius, prie
kurių padidintas rekreacinių
teritorijų potencialas ir vietinės
plėtros galimybės (vienetai), 12
P-02-33-07-01-02
Plotas,
kuriame
taikytos
priemonės
sunaikinti
Sosnovskio barštį, ha; 255
R-02-33-07-02
Savivaldybių dalis, kuriose
naikinant Sosnovskio barštį
sumažintas neigiamas poveikis
aplinkai bei žmonių sveikatai,
procentas. 26,7

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

1340

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Gamtotvarkos
skyrius

7866

Nacionalinių
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Aplinkosaugos
skyrius

670

02-33-08-01-01

43.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
Įgyvendinti
priemonę.
aplinkosauginiųPRIEMONĖ 05.4.1-APVArekreacinių
objektų
V-017
Visuomenės
infrastruktūros
informavimas apie aplinką ir
projektus
aplinkosauginių rekreacinių
objektų tvarkymas

Įvertintos 3 naujos paraiškos ir
pasirašytos 3 sutartys
5 projektų administravimas: 5 Europos Sąjungos
programų valdymo
įgyvendinami
departamento
IV ketvirtis
P-02-33-08-01-02
Gamtotvarkos
Sutvarkytų, atnaujintų gamtos skyrius
muziejų skaičius (vienetai), 2
(kaupiamuoju iki 3)

5483

02-33-08-01-02

44.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
Įgyvendinti
priemonę.
visuomenės
PRIEMONĖ 05.4.1-APVAinformavimo
apie V-017
Visuomenės
aplinką projektus
informavimas apie aplinką ir
aplinkosauginių rekreacinių
objektų tvarkymas

4 projektų administravimas: 3
įgyvendinami, 1 baigtas
P-02-33-08-01-01
Įgyvendintos
visuomenės
informavimo
apie
aplinką
priemonės
(vienetai),
3
(kaupiamuoju iki 21)

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
IV ketvirtis
Gamtotvarkos
skyrius

1375

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas (03-37)

03-37-04-01-03

Įgyvendinti
daugiabučių namų ir
savivaldybių viešųjų
pastatų
modernizavimo
skatinimo projektus

45.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
PRIEMONĖ 04.3.1-APVAV-003 Daugiabučių namų ir
savivaldybių viešųjų pastatų
modernizavimo skatinimas

3 projektų administravimas: 2
įgyvendinami, 1 baigtas
P.N.007-04.3.1-APVA-V-003
Atlikti
atnaujinamų
(modernizuojamų)
pastatų
patikrinimai - 670

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Gamtotvarkos
skyrius

1002

03-37-04-02-03

Įgyvendinti
daugiabučių
namų
modernizavimo
techninės
paramos
projektus

46.Laiku ir tinkamai atlikti
veiksmai
administruojant
priemonę.
PRIEMONĖ 04.3.1-APVAV-023 Daugiabučių namų
modernizavimo
techninė
parama

1 projekto administravimas:
1 įgyvendinamas
P.N.002-04.3.1-APVA-V-023
Techninę
paramą
gavę
daugiabučiai – 200

Europos Sąjungos
programų valdymo
departamento
I-IV ketvirčiai
Gamtotvarkos
skyrius

6003
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