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Projekto lyginamasis variantas
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS RODIKLIŲ R.S.330, P.S.335, R.S.335 ir P.S.339 SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PAKEITIMO PROJEKTAS

Rodiklio
kodas
1
R.S.330

Rodiklio
pavadinimas
2
„Gerai
informuotų apie
aplinkos
išteklius šalies
gyventojų dalis“

Matavimo
vienetai
3
Procentai

Sąvokų apibrėžtys
4
Aplinkos ištekliai suprantami kaip Lietuvos
Respublikos teritorijoje esanti aplinka ir jai
priklausantys gamtos ištekliai.
Aplinka – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje
susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių,
oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų,
organinių ir neorganinių medžiagų,
antropogeninių komponentų) visuma bei juos
vienijančios natūraliosios ir antropogeninės
sistemos (šaltinis: Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos įstatymas).
Gamtos ištekliai – gyvosios ir negyvosios
gamtos elementai (augalija, gyvūnija, įskaitant
augalų ir gyvūnų buveines, vanduo, žemė (jos
paviršius ir gelmės), kuriuos žmogus naudoja
arba gali naudoti savo reikmėms (šaltinis:
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas).
Informacija apie aplinką – bet kokia rašytinė,
vaizdo, garso, elektroninė ar kitokia materialia
forma saugoma informacija apie: aplinkos
elementų būklę, kraštovaizdį ir biologinę
įvairovę (įskaitant genetiškai modifikuotus
organizmus) bei jų tarpusavio sąveiką;
veiksnius, tokius kaip: medžiagos, energija,
triukšmas ir radiacija, bei veiklą arba priemones
(įskaitant administracines priemones,
susitarimus aplinkosaugos srityje, politiką,
įstatymų leidybą, planus ir programas, turinčius
arba galinčius turėti poveikio aplinkos
elementams, kraštovaizdžio ar biologinei
įvairovei, taip pat išlaidų ir rezultatų bei kitą

Apskaičiavimo
tipas
5
Įvedamas
is

Skaičiavimo
būdas
6
Skaičiuojamas
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijai
atliekant tyrimą.
Imami
tyrimo
duomenys
apie
respondentų,
teigiamai
atsakiusių
į
klausimą
„KaipJūs
esate
informuotas (-a)
apie
dalykus,
susijusius
su
aplinka?“, dalį: t.
y.
atsakiusiųjų
„gerai
informuotas“,
„labai
gerai
informuotas“ ir
„gana
gerai
informuotas“
suminė reikšmė,
išreikšta
procentais
nuo
visos apklausoje
dalyvavusios
respondentų
dalies.

Duomenų šaltinis

Pasiekimo
momentas

7
Pirminiai šaltiniai:
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos
tyrimo ataskaita
„Lietuvos gyventojų
apklausa apie
visuomenės
informuotumą aplinkos
klausimais“, kuri
skelbiama svetainėje
www.am.lrv.lt.

8
Pasiekta
stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma, kai ne
rečiau kaip kartą
per du metus
parengiama
apklausos tyrimo
ataskaita .

Institucija
9
Už duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
gavimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija.

2
ekonominę analizę ir prielaidas, susijusias su
priimamais sprendimais aplinkosaugos srityje);
žmonių sveikatos ir saugos būklę, gyvenimo
sąlygas, kultūros objektų ir statinių būklę tais
atvejais, kai tam turi arba gali turėti įtakos
aplinkos elementai, kraštovaizdžio ar biologinė
įvairovė arba per šiuos elementus šiame punkte
išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės
(šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymas).

3
P.S.335

„Sutvarkyti,
įrengti ir
pritaikyti
lankymui
gamtos ir
kultūros paveldo
objektai ir
teritorijos“

Vienetai

Paveldo objektai – atskiri arba tankias grupes
sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai –
kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės
teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir
naudojimo režimas (šaltinis: Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas).
Gamtos paveldo objektai – saugomi gamtinio
kraštovaizdžio objektai (šaltinis: Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas).
Sutvarkyta, įrengta ir pritaikyta lankymui
teritorija – kraštovaizdžio kompleksai,
valstybiniai draustiniai ir kitos teritorijos,
kuriose įrengti/atnaujinti lankytojų centrai,
vidaus ir lauko ekspozicijos, gamtos mokyklos,
lauko informacinės sistemos,
pažintiniai/mokomieji pėsčiųjų takai, dviračių
takai, trasos, jungtys tarp turizmo trasų,
apžvalgos bokštai, kelio ženklai, eko kempingai.
Sutvarkytas, įrengtas gamtos ir kultūros paveldo
objektas ar sutvarkyta, įrengta ir pritaikyta
lankymui teritorija bus prilyginamas vienam
sutvarkytam, įrengtam ir pritaikytam lankymui
vienetui.Kultūros paveldo objektai – pavieniai,
kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai,
registruoti kaip nekilnojamosios kultūros
vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse,
vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys
statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi
vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta
teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar
gali jais būti (šaltinis: Lietuvos Respublikos
nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas).
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos
ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos –
kultūros, edukacinėms, ekonominėms ir
socialinėms reikmėms, poilsiui gamtoje

Automati
škai
apskaičiu
ojamas

Sumuojami
įgyvendinant
projekto veiklas
sutvarkyti, įrengti
ir pritaikyti
lankymui gamtos
ir kultūros
paveldo objektai
ir teritorijos.
Kai skaičiuojami
kultūros paveldo
objektai:
1) pavieniai
objektai
skaičiuojami
pagal Kultūros
vertybių registre
jiems suteiktą
unikalų objekto
kodą;
2) kompleksą
sudarantys
objektai
skaičiuojami
pagal Kultūros
vertybių registre
šiems objektams
suteiktą unikalų
objekto kodą;
3) vietovės
skaičiuojamos
pagal Kultūros
vertybių registre
joms suteiktą
unikalų objekto
kodą.
Jeigu toje pačioje
teritorijoje yra
sutvarkomas(-i),
įrengiamas(-i)

Pirminiai šaltiniai
kultūros paveldo
objekto tvarkomųjų
paveldosaugos darbų
priėmimo aktas (kai
taikoma), statybos
užbaigimo aktas arba
deklaracija apie
statybos užbaigimą,
arba statybos darbų
priėmimo-perdavimo
aktas, jeigu pagal
Lietuvos Respublikos
statybos įstatymą
statybos užbaigimo
dokumentai nėra
privalomi.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
pasirašomas
kultūros paveldo
objekto
tvarkomųjų
paveldosaugos
darbų priėmimo
aktas (kai
taikoma), statybos
užbaigimo aktas
arba deklaracija
apie statybos
užbaigimą, arba
statybos darbų
priėmimoperdavimo aktas,
jeigu pagal
Lietuvos
Respublikos
statybos įstatymą
statybos
užbaigimo
dokumentai nėra
privalomi.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.

4
pritaikyti gamtos, kultūros ir paveldo objektai ir
teritorijos.

gamtos ar kultūros
paveldo objektas(ai) ir kartu
sutvarkoma,
įrengiama ir
pritaikoma
lankymui
teritorija, teritorija
du kartus
neskaičiuojama
(laikoma vienu
vienetu).

5
R.S.335

„Ypatingai
didelio pavojaus
potencialūs
taršos židiniai“

Vienetai

Taršos židinys – žemės paviršiuje arba
gilesniuose sluoksniuose esanti taršiųjų
cheminių medžiagų sankaupa, iš kurios šios
cheminės medžiagos patenka į dirvožemį,
gruntą ir (ar) požeminį vandenį (šaltinis:
Lietuvos Respublikos terminų bankas).
Pavojus – pavojingosios medžiagos savybės ar
susidariusios situacijos keliama grėsmė
žmonėms ir (arba) aplinkai (šaltinis: Lietuvos
Respublikos terminų bankas).

Įvedamas
is

Skaičiuojamas
sumuojant
ypač didelio
pavojaus
potencialius taršos
židinius.

Pirminiai šaltiniai:
Lietuvos geologijos
tarnybos duomenys
apie ypač didelio
pavojaus potencialių
taršos židinių skaičių.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos,
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekta
stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma, kai
kiekvienais
einamaisiais
kalendoriniais
metais Lietuvos
geologijos tarnyba
apskaičiuoja
ypač didelio
pavojaus
potencialių taršos
židinių skaičių.

Už duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
gavimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija.

6
P.S.339

„Įsigyti gatvių
valymo
įrenginiai“

Vienetai

Gatvė – kelias ar atskiras jo ruožas, esantis
miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje,
paprastai turintis pavadinimą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos kelių įstatymas).

Automati
škai
apskaičiu
ojamas

Sumuojami
įgyvendinant
projekto veiklas
įsigyti gatvių
valymo įrenginiai.

Valymas – veiksmas, kai šalinamos
kenksmingosios ar nepageidaujamos medžiagos
ar jų sudedamosios dalys (preparatai ar
cheminiai elementai) iš daiktų, medžiagų,
objektų ar aplinkos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos terminų bankas).
Įrenginys – tam tikrą technologinę operaciją ar
jų seką atliekanti mašina (šaltinis: Lietuvos
Respublikos terminų bankas).

___________________________

Pirminiai šaltiniai:
priėmimo–perdavimo
aktai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu, kai
pasirašomas
priėmimo–
perdavimo aktas.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.

