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KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“
2017-10-16 Nr. AM-019-02
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas, uždavinys, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta
jo įgyvendinimo priemonė
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
5.5.1 konkretus uždavinys „Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų
būklę“
05.5.1-APVA-R-019 priemonė „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – priemonė)
2. Galimi pareiškėjai ir partneriai, nustatyti Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.1, 11.3–11.5 papunkčiuose nurodytas veiklas galimi
atitinkamos Veiksmų programos priemonės pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, galimi partneriai – valstybinių parkų direkcijos; pagal priemonės
projektų finansavimo sąlygų apraše
projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą galimi pareiškėjai – Alytaus, Marijampolės,
Panevėžio, Utenos, Tauragės, Klaipėdos ir Vilniaus regionams priklausančios savivaldybių administracijos,
galimi partneriai – valstybinių parkų direkcijos.
3. Remiamos veiklos, nustatytos atitinkamos Remiamos šios veiklos:
Veiksmų programos priemonės projektų 1. kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių
finansavimo sąlygų apraše
bendruosiuose planuose;
2. etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose;
3. kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose;
4. bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (kaip apibrėžta priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 4
punkte) likvidavimas;
5. kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.
4. Bendrieji projektų reikalavimai, nustatyti Bendrieji reikalavimai yra šie:
atitinkamos Veiksmų programos priemonės 1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio
projektų finansavimo sąlygų apraše
įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir turi būti įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą
numatoma finansuoti veikla.
2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.
3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.
4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus,
projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.
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5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą
projektą ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.
6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir užtikrinti.
7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (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“, 411 punkte nustatytomis sąlygomis).
5. Veiksmų programos stebėsenos komiteto
patvirtinti specialieji projektų atrankos
kriterijai, nustatyti atitinkamos Veiksmų
programos priemonės projektų finansavimo
sąlygų apraše

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
1. projektas, kurio metu numatoma vykdyti priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.1–11.4
papunkčiuose nurodytas veiklas turi atitikti:
1.1. 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), bent vieną 9.2.2, 9.2.3, 9.4.1 papunkčiuose nurodytą
uždavinį ir įgyvendinti bent vieną iš 2 priedo 6, 12, 15, 16, 33 punktuose nurodytą priemonę.
1.2. 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.
2. projektas, kurio metu numatoma vykdyti priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.5. papunktyje
nurodytą veiklą, turi atitikti:
2.1. 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 3.2 papunkčio priemonę.
2.2. 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.
Projektų, teikiamų finansuoti pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų 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 arba statinio projektas yra parengtas arba pradėtos projekto
tikrinimo ir derinimo procedūros (projektai pateikti tikrinti ir derinti) iki kvietimo teikti projektinius pasiūlymus
paskelbimo).
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Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų 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.
6. Regionui numatytas Europos Sąjungos 2 253 016 Eur
struktūrinių fondų lėšų limitas, nustatytas
atitinkamos Veiksmų programos priemonės
projektų finansavimo sąlygų apraše
7. Regionui nustatytos siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo tarpinės ir galutinės
reikšmės, nustatytos atitinkamos Veiksmų
programos priemonės projektų finansavimo
sąlygų apraše

Projekto veiklos turi siekti žemiau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:
1. teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (rodiklio kodas R.N.091);
2. išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų skaičius (rodiklio kodas
P.S.338);
3. kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeistų ar pakoreguotų savivaldybių ar jų dalių
bendrųjų planų skaičius (rodiklio kodas P.N.092);
4. likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių, skaičius (rodiklio kodas
P.N.093);
5. rekultyvuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius (rodiklio kodas P.N.094).
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.1. papunktyje nurodyta veikla turi siekti priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo 26.3 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio.
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.2–11.3. papunkčiuose nurodytos veiklos turi siekti priemonės
projektų finansavimo sąlygų aprašo 26.1–26.2 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių.
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.4 papunktyje nurodyta veikla turi siekti priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo 26.1. ir 26.4. papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių.
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.5. papunktyje nurodyta veikla turi siekti priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo 26.1. ir 26.5. papunktyje nurodytų rodiklių.
Projektu turi būti siekiama priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 26 punkte nustatytų stebėsenos
rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių
reikšmes. Regionai turi pasiekti ne mažesnes stebėsenos rodiklių reikšmes, nei nurodyta priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo 31 punkte pateiktoje lentelėje.
Lentelėje Šiaulių regionui nurodytos reikšmės:
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- Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha (R.N.091) (tarpinė reikšmė
2018 m. pab. – 5, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 42);
- Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (P.S.338) (tarpinė reikšmė
2018 m. pab. – 1, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 4);
- Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių
bendrieji planai (P.N.092) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 2, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 3);
- Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (P.N.093) (tarpinė reikšmė 2018
m. pab. – 4, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 42);
- Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės (P.N.094) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 1, galutinė reikšmė
2023 m. pab. – 2).
Jei į regionų projektų sąrašus įtraukiami projektai, kurie dėl nepagrįstų priežasčių nesiekia priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytų regionams siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių, mažinama regionui skirta
lėšų kvota pagal šiuos įkainius:
1. nepasiekus rodiklio R.N.091 „Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas“,
mažinama kvota 26 024,19 euro už hektarą;
2. nepasiekus rodiklio P.N.092 „kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeistų ar
pakoreguotų savivaldybių ar jų dalių bendrųjų planų skaičius“, mažinama kvota 70 000 eurų už vieną planą;
3. nepasiekus rodiklio P.N.093 „likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių,
skaičius“, mažinama kvota 14 000 eurų už 1 statinį ar įrenginį;
4. nepasiekus rodiklio P.N.094 „rekultyvuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius“, mažinama kvota 181
000 eurų už 1 pažeistą žemę.
8. Projektiniai pasiūlymai dėl regiono
projektų įgyvendinimo turi būti teikiami,
užpildant regionų projektų atrankos tvarkos
aprašo 1 priede nustatytą formą

Savivaldybių vykdomosios institucijos per Šiaulių regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti
projektinius pasiūlymus nurodytą terminą arba iki 2020 m. balandžio 30 d. turi raštu pateikti Šiaulių regiono
plėtros tarybos sekretoriatui projektinį pasiūlymą dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis
pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22
d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede.

9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl regiono Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti elektronines ir popierines šių priedų
projekto įgyvendinimo privalomi pateikti versijas:
priedai
1. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.2–11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, jei
įgyvendinti suplanuotų investicijų į žemiau nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms
tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos
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supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias
normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, pateikia sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelę.
Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelėje pateikiamas investicijų vertės prielaidų apskaičiavimas,
išnagrinėtos ir palygintos investavimo objekto inžineriniai statiniai alternatyvos pagrindiniam projekto
investavimo objekto tipui – naujų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir (arba)
inžinerinių statinių) statyba arba esamų inžinerinių statinių techninių savybių (susisiekimo komunikacijų,
inžinerinių tinklų ir (arba) inžinerinių statinių) gerinimas arba esamų inžinerinių statinių (susisiekimo
komunikacijų, inžinerinių tinklų ir/arba inžinerinių statinių) keitimas, kurios nurodytos Investicijų projektų,
kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų,
rengimo metodikos 4 priede, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Papildomos alternatyvos gali būti išnagrinėtos pareiškėjo iniciatyva. Nenagrinėjamos alternatyvos, kurioms
taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai;
2. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.2–11.4 papunkčiuose nurodytas veiklas,
pateikiamas Nekilnojamojo turto registro išrašas, patvirtinantis tiesiogiai su projektu susijusio nekilnojamojo
turto priklausomybę pareiškėjui nuosavybės teise arba valdymo patikėjimo ar panaudos teise, o kai žemės sklypas
nesuformuotas arba neįregistruota suformuoto sklypo valdymo teisė, arba sklypas suformuotas, bet jo valdytojas
yra Nacionalinė žemės tarnyba, Nacionalinės žemės tarnybos pritarimas planuojamai vykdyti veiklai arba viešojo
juridinio asmens sutikimas vykdyti projekto veiklas jo naudojamoje žemėje;
3. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą, papildomai
pateikia savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos ar jos dalies
kopiją, kurioje išvardinti siūlymai dėl bendrojo plano sprendinių, susijusių su kraštovaizdžiu ir (ar) gamtiniu
karkasu, keitimo ar koregavimo būtinybės;
4. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą, papildomai
pateikia šiuos dokumentus:
4.1. vietovės planą, kuriame nurodomas kelio numeris, pažymimos planuojamos tvarkyti teritorijos ribos,
nurodomas atstumas nuo Lietuvos valstybės sienos ir teritorijos atstumas nuo kelio;
4.2. ištrauką iš savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano grafinių sprendinių su pareiškėjo paaiškinimais, kaip
numatoma vykdyti veikla atitinka bendrojo plano sprendinius ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
programą (priemonių plano priemones) (tekstas turi paaiškinti grafinius sprendinius ir remtis tekstiniais plano
sprendiniais, tekstas ne ilgesnis kaip vieno puslapio);
5. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.3 papunktyje nurodytą veiklą, papildomai
pateikia ištrauką iš savivaldybės ar jos dalies bendrojo ar specialiojo plano grafinių sprendinių, įrodančią, kad
teritorija patenka į gamtinį karkasą; pareiškėjo paaiškinimus, kaip numatoma vykdyti veikla atitinka bendrojo
plano sprendinius ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą (priemonių plano priemones) (tekstas
turi paaiškinti grafinius sprendinius ir remtis tekstiniais plano sprendiniais, tekstas ne ilgesnis kaip vieno
puslapio) ir vieną iš šių dokumentų (informacija gali būti nurodoma viename brėžinyje):
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5.1. jei planuojama tvarkyti teritorija patenka į gamtiniame karkase esančią pramonės ir sandėliavimo objektų
teritoriją, pateikiama ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento, patvirtinančio, kad teritoriją numatyta keisti į
bendro naudojimo, gyvenamąją ar rekreacinę teritoriją ir vietovės planą su pažymėtomis planuojamos tvarkyti
teritorijos ribomis ir jos plotu;
5.2. jei teritorija yra paviršinio vandens telkinio apsaugos zonoje ir (ar) apsaugos juostoje, kurioje yra pažeistos
ar pakeistos hidrologinės ir (ar) morfologinės sąlygos, pateikiama Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių
kadastro (naudojantis šio kadastro elektroninių duomenų teikimo paslaugų sistemos išoriniu portalu
https://uetk.am.lt/portal/), įsteigto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114
„Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, žemėlapio
ištrauka, kurioje pateikiamas paviršinio vandens telkinio pavadinimas ir (ar) vietovės melioracijos sistemų
planas, ir (ar) topografinis vietovės planas, kuriame pažymimos tvarkomos teritorijos ribos, eroduojami šlaitai
(nurodomas jų statumas), natūralios upės vagos vietos (-a), planuojamos tvarkyti teritorijos plotas;
5.3. jei teritorija yra želdynų sistemoje, pateikiama tai įrodanti ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento su
pažymėtomis planuojamos tvarkyti teritorijos (teritorijų) ribomis, nurodomas teritorijos plotas arba, jei nėra
galiojančio vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento, pateikiamas vietovės topografinis planas, kuriama
pažymima planuojama tvarkyti teritorija (želdynų sistemos dalis), nurodamas jos plotas;
5.4. jei teritorija yra savivaldybės įsteigtoje saugomoje teritorijoje, pateikiama savivaldybės tarybos patvirtinto
draustino ribų plano (ar jo dalies), kuriame pažymima planuojama tvarkyti teritorija, nurodomas jos plotas,
kopija;
5.5. teritorijos tvarkymo projektas (jeigu parengtas);
6. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.4 veiklą, papildomai pateikia:
6.1. teismo sprendimą dėl statinių ar įrenginių pripažinimo bešeimininkiais ir (ar) jų perdavimo savivaldybės
nuosavybė kopiją arba, jeigu statiniai perduoti savivaldybės nuosavybėn pagal Bankroto įstatymą, pateikiamas
savivaldybės tarybos sprendimas ir Registrų centro išrašas dėl statinio priklausomybės savivaldybei nuosavybės
teise. Jeigu iki projektinio pasiūlymo pateikimo vyksta teisminės procedūros dėl statinių ar įrenginių pripažinimo
bešeimininkiais ir jų perdavimo savivaldybės nuosavybėn arba statinių perdavimo savivaldybei pagal Bankroto
įstatymą, projekto pareiškėjas teismo sprendimo kopiją arba savivaldybės tarybos sprendimo arba registrų išrašo
kopiją teikia su paraiška;
6.2. jeigu nenaudojamo gręžinio priklausiniai yra privataus, valstybinės žemės išnuomoto, patikėjimo ar
panaudos teise perleisto sklypo ribose, pateikiamas raštiškas sklypo savininko / naudotojo sutikimas, kad jis
neprieštarauja projekto veiklų įgyvendinimui jo valdomame sklype;
6.3. taip pat pateikia vieną iš šių dokumentų:
6.3.1. jei ketinamas likviduoti statinys yra avarinės būklės, pateikiamas statinio ekspertizės aktas su išvada, kad
statinys avarinis arba teismo nutarties kopiją, kad statinys kelia grėsmę žmonių sveikatai;
6.3.2. jei ketinamas likviduoti bešeimininkis statinys ar gręžinys arba pagal Bankroto įstatymą savivaldybės
nuosavybėn perduotas statinys yra urbanizuotoje teritorijoje arba greta jos (iki 1 km atstumu), pateikiama ištrauka
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iš teritorijų planavimo dokumento su urbanizuotos teritorijos pavadinimu ir pažymėta planuojamo likviduoti
statinio ar įrenginio vieta;
6.3.3. jei ketinamas likviduoti bešeimininkis statinys ar gręžinys arba pagal Bankroto įstatymą savivaldybės
nuosavybėn perduotas statinys yra greta magistralinio, krašto ar rajoninio kelio (iki 3 km atstumu), pateikiama
ištrauka iš topografinio plano arba žemėlapio, kuriame nurodomas kelio numeris, pažymimas planuojamas
likviduoti statinys ar gręžinys ir nurodomas atstumas nuo kelio;
6.3.4. jei ketinamas likviduoti bešeimininkis statinys ar gręžinys arba pagal Bankroto įstatymą savivaldybės
nuosavybėn perduotas statinys yra matomas nuo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros statinių, įrenginių,
saugomų gamtos ar kultūros paveldo objektų (matymo zona iki 1 km), pridedama tai įrodanti fotofiksacinė
medžiaga ir ištrauka iš topografinio plano arba žemėlapio, kuriame nurodomas atstumas bešeimininkio statinio
ar gręžinio nuo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros statinių, įrenginių, saugomų gamtos ar kultūros
paveldo objektų;
6.3.5. jei ketinamas likviduoti bešeimininkis statinys ar gręžinys arba pagal Bankroto įstatymą savivaldybės
nuosavybėn perduotas statinys yra paviršinio vandens telkinio apsaugos zonoje ar pakrantės apsaugos juostoje,
pateikiama ištrauka iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento, kuriame pažymėta paviršinio vandens telkinio
apsaugos zona ir (ar) pakrantės apsaugos juosta, nurodoma statinio ar gręžinio vieta;
6.3.6. jei ketinamas likviduoti bešeimininkis statinys ar gręžinys arba pagal Bankroto įstatymą savivaldybės
nuosavybėn perduotas statinys yra saugomoje teritorijoje, pateikiama tai įrodanti kartografinė medžiaga;
7. įgyvendinant priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.5 veiklą, papildomai pateikia:
7.1. išrašą iš Nacionalinės žemės tarnybos, kad planuojama rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas)
priklauso Laisvos valstybinės žemės fondui arba patvirtintą dokumentą, įrodantį, kad planuojama rekultivuoti
pažeista žemė (karjeras ar durpynas) yra savivaldybės valdoma panaudos ar patikėjimo teise;
7.2. Lietuvos geologijos tarnybos išvadą, kad pasirinktoje tvarkyti pažeistoje žemėje nėra žemės gelmių išteklių,
ir vieną iš šių dokumentų:
7.2.1. jei ketinama rekultivuoti pažeista žemė yra saugomoje teritorijoje, pateikiama tai įrodanti kartografinė
medžiaga;
7.2.2. jei ketinama rekultivuoti pažeista žemė yra urbanizuotoje teritorijoje arba greta jos (iki 3 km atstumu),
pateikiama ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento su urbanizuotos teritorijos pavadinimu ir pažymėta
planuojama sutvarkyti pažeista teritorija;
7.2.3. jei ketinama rekultivuoti pažeista žemė yra matoma nuo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros
statinių, saugomų gamtos ar kultūros paveldo objektų (matymo zona iki 1 km), pateikiama tai įrodanti
fotofiksacinė medžiaga, nurodomas atstumas pažeistos žemės nuo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros
statinių, saugomų gamtos ar kultūros paveldo objektų;
7.2.4. jei pažeistos žemės (durpyno) rekultivavimu siekiama sudaryti sąlygas pelkinės ekosistemos atsikūrimui
arba sudaryti sąlygas saugomų augalų ir gyvūnų rūšių išsaugojimui, pateikiamos mokslinių tyrimų instituto arba
valstybinio universiteto ekspertinio vertinimo išvados, pagrindžiančios galimybę racionaliomis sąnaudomis toje
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vietoje atkurti pelkinę ekosistemą arba sudaryti sąlygas saugomų augalų ir gyvūnų rūšių įsikūrimui ir (ar)
išsaugojimui;
8. patvirtinimą raštu, kad į projektą įtrauktos veiklos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo 45 punkte nurodytų priemonių;
9. savivaldybės tarybos ir projekto partnerio (-ių) (jei taikoma) įsipareigojimą 5 metus po projekto užbaigimo
savo lėšomis padengti sutvarkytos teritorijos priežiūros išlaidas (taikoma, jei projektu įgyvendinamos priemonės
projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.2–11.3 ir (ar) 11.5. papunkčiuose nurodytos veiklos);
10. jei veikla vykdoma viešojo juridinio asmens naudojamoje teritorijoje, pateikiama sutarties tarp pareiškėjo ir
viešojo juridinio asmens kopija, kurioje nustatyti kiekvienos šalies įsipareigojimai ir atsakomybė dėl veiklų
tęstinumo užtikrinimo 5 metus po projekto užbaigimo.
10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 m. Europos
būti rengiamas projektinis pasiūlymas dėl Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas
regiono projekto įgyvendinimo
ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą patvirtinimo“ (ir susiję pakeitimai)
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano
ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
5. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2014/8-337
(patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos
ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika) (metodika skelbiama svetainėje www.ppplietuva.lt);
6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014
m. spalio 13 d. posėdžio sprendimas (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“ (metodikos skelbiamos svetainėje www.ppplietuva.lt)
7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“
8. Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija, priimta Europos Vadovų Tarybos susitikime 2009 m. spalio
29–30 d. Briuselyje
9. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
11. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
12. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
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13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą“
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių,
iškasus naudingąsias iškasenas, rekultyvavimo metodikos patvirtinimo“
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir
priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso
nuostatų patvirtinimo“
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių
vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“
11. Šiaulių regiono plėtros tarybos
sekretoriato adresas, kuriuo reikia teikti
projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų
įgyvendinimo, ir kontaktai, kuriais galima
gauti papildomą informaciją, rengiant
projektinį pasiūlymą dėl regiono projekto
įgyvendinimo

Projektinį pasiūlymą teikti adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Kontaktai papildomai informacijai:
- vyr. specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Virginija Šimkutė, tel. (8 41) 501 136, el. paštas
virginija.simkute@vrm.lt
- vyr. specialistė Jolita Donėlienė, tel. (8 41) 524 536, el. paštas jolita.doneliene@vrm.lt
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12. Projektinių pasiūlymų dėl regiono
projektų įgyvendinimo pateikimo tarpiniai
etapai bei finansavimo apimčių limitai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos
projektų sutartys, planuojant, kad projektų sutartys bus pasirašytos iki 2019 m. kovo 31 d.: 2017 m. –
1 464 460,00 Eur, 2019 m. – 788 556,00 Eur.
Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis: 2017 m. – 563 254,00 Eur, 2018 m. – 653 374,64 Eur, 2019 m. – 247 831,76 Eur, 2020 m. –
247 831,76 Eur, 2021 m. – 247 831,76 Eur, 2022 m. – 292 892,08 Eur.
Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo remiamas veiklas iki 2016 m. lapkričio 1 d. sudaromas
regionų projektų sąrašas. Nauji regiono projektai į regiono projektų sąrašą gali būti įrašomi iki regionų projektų
atrankos tvarkos apraše nustatyto termino. Regionų projektų sąrašai gali būti keičiami vadovaujantis regionų
projektų atrankos tvarkos aprašu iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

13. Galutinė projektinių pasiūlymų dėl
regiono projektų įgyvendinimo pateikimo
regiono plėtros tarybai data (nustatoma
vadovaujantis regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 5 punktu ir atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašu)
14. Kita savivaldybių vykdomosioms
institucijoms reikiama žinoti informacija

Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai data
2020 m. kovo 31 diena

Viena savivaldybė gali pateikti vieną projektą, įrašomą į regiono projektų sąrašą, iki 2016 m. lapkričio 1 d. ir
(arba) vieną projektą, įrašomą į regiono projektų sąrašą iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Nepanaudojus viso ES fondo
lėšų limito, savivaldybė papildomai gali pateikti vieną projektą, įrašomą į regiono projektų sąrašą, iki regionų
projektų atrankos tvarkos apraše nustatyto termino.
Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį
pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas. Jei projektinis pasiūlymas pateikiamas pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu, skenuotos kopijos neteikiamos.
Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo
priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.
Tarpiniai skaičiavimai su formulėmis, siekiant užtikrinti skaičiavimų atsekamumą, turi būti pateikti sąnaudų ir
naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelėje / skaičiuoklėje bei turi būti naudojama
aktuali lentelės / skaičiuoklės versija, aktualios konversijos koeficientų ir socialinės – ekonominės naudos (žalos)
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komponentų
įverčių
reikšmės
(dokumentų
elektroninės
versijos
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai)

pateikiamos

adresu

_____________________________

Pakeitimai:
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-408 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu 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“ pakeitimo“ (informacija savivaldybių vykdomosioms institucijoms pateikta 2018 m. gegužės 30 d. Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštu Nr. 51/5D-165). Pakeisti kvietimo punktai: 8, 9.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2019 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. (15-1)-D8-3115 „Dėl nesuplanuotų Šiaulių regiono priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ lėšų
naudojimo“ (informacija savivaldybių vykdomosioms institucijoms pateikta 2019 m. spalio 1 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštu
Nr. 51/5D-162).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-744 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ (informacija savivaldybių vykdomosioms institucijoms pateikta 2019 m. gruodžio 20 d. Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštu Nr. 51/5D-237). Pakeisti kvietimo punktai: 8, 12, 14.
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. D1-347 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ (informacija savivaldybių vykdomosioms institucijoms pateikta 2020 m. birželio 18 d. Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštu Nr. 51/5D-113). Pakeisti kvietimo punktai: 12, 14.

