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Aplinkos ministerijos valdomų ES fondų lėšų
pasiskirstymas 2014–2020 m. laikotarpiu

VP 4 prioritetas

Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos ir naudojimo 
skatinimas

VP 4 prioritetas

Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos ir naudojimo 
skatinimas

VP 5 prioritetas

Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato 
kaitos

VP 5 prioritetasVP 5 prioritetas

Aplinkosauga, gamtos iAplinkosauga, gamtos iššteklitekliųų
darnus naudojimas ir darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato prisitaikymas prie klimato 
kaitoskaitos

Skiriama ES investicijų,
mln. €

711, 833

Skiriama ES investicijų, 
mln. €

339, 957  

Viso: 1.051,79 mln. €



5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” investicijų

pasiskirstymas (€ ir %)

Investicijų srities pavadinimas 

ES parama 
numatomai 

investicijų sričiai 
€

Prisitaikymas prie klimato kaitos 104 842 446

Atliekų sektorius 91 230 305

Baltijos jūros  stebėsena ir 
paviršinių vandens telkinių būklės 
gerinimas

35 333 642

Vandens tiekimas ir nuotekos 335 075 327

Kultūrinio ir gamtinio paveldo 
apsauga 67 733 493

Biologinės įvairovės ir 
kraštovaizdžio apsauga 50 683 503

Miestų aplinkos gerinimo veiksmai 26 934 661

VISO: 711 833 380



2007-2013 m.
Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas

59 projektai (3 veiklos)

~ 46 mln. Lt

•1 veikla – praeityje užterštų teritorijų išvalymas nuo 
aplinkai pavojingų medžiagų:

~ 36 mln. Lt.

37 projektai

išvalyta apie 20 ha



2014-2020 m.

5.6 Investicinis prioritetas. Miestų aplinkos gerinimo, miestų atkūrimo, 
apleistų pramoninių teritorijų (įskaitant pertvarkomas teritorijas) išvalymo ir 
atkūrimo, oro taršos mažinimo bei  triukšmo mažinimo priemonių skatinimas

5.6.1 uždavinys - Sumažinti miestuose kietųjų dalelių kiekį ore ir cheminių
medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį



2014-2020 m.
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS

Remiama veikla – cheminėmis medžiagomis užterštų
urbanizuotų teritorijų tvarkymas.

Projektų atranka – valstybės projektų planavimas.

Parama - 95 proc.
Savivaldybės – 5 proc.



2014-2020 m.
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS

PROCESAI:

PFSA:  I – 2015  birželis - liepa, II – 2016 vasaris

Projektiniai pasiūlymai: I - 2015 rugsėjis, II – 2016 
balandis

Sąrašai: I – 2015 spalis (lapkritis), II – 2016 gruodis

Paraiškos – I 2015 gruodis (2016 sausis), II – 2017



2014-2020 m.
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS

DOKUMENTAI:

-Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas (2015 m. 
balandžio 3 d. LR aplinkos ministro įsak. D1-276) – 1priedas, 
Projektinis pasiūlymas.
-Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės (2014 
m. spalio 8 d. LR finansų ministro įsak. 1K-316) – 3 priedas, 
Paraiška.
-Užterštų teritorijų tvarkymo 2013-2023 m. planas (2012 m. 
rugsėjo 27 d. LR aplinkos ministro įsak. D1-790) – 2 priedas, 
sąrašas.
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