LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D.
ĮSAKYMO 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“ PAKEITIMO
2015 m. liepos 8 d. Nr. D1-533
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą 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“:
1. Papildau 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano I skyrių antruoju skirsniu:
„ANTRASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 04.3.1-APVA-V-003 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ
PASTATŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“
1. Priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų
modernizavimo skatinimas“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis;
1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo;
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. Informavimo priemonių įgyvendinimas, skatinant daugiabučių namų ir savivaldybių
viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo;
1.3.2. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų modernizavimui ir jų įgyvendinimo
stebėsena;
1.3.3. Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra;
1.4.2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
1.5. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas
4. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.N.004
„Daugiabučių namų
Procentai
gyventojų dalis, pritarianti
daugiabučių namų
modernizavimui“
P.N.005
„Įgyvendintos daugiabučių
Skaičius
namų modernizavimo
viešinimo priemonės“
P.N.006
„Įgyvendintos viešųjų pastatų Skaičius
modernizavimo viešinimo
priemonės“
P.N.007
„Atlikti atnaujinamų
Skaičius
(modernizuojamų) pastatų
patikrinimai“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
51

Galutinė reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES
Lietuvos
Lietuvos
struktūrinių Respublikos
Iš viso – Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privafondų
valstybės
ne
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
čios
lėšos – iki
biudžeto
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
lėšos – iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
5.044.300
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
3.644.300
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
8.688.600
0
0
0
0
0
0“
2. Papildau 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyrių vienuoliktuoju skirsniu:
„VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 05.4.1-APVA-V-016 „SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS PARKŲ TVARKYMAS, PRITAIKYMAS LANKYMUI“

1. Priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų
tvarkymas, pritaikymas lankymui“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis;
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“
įgyvendinimo;
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. saugomų teritorijų, įskaitant kultūros ir gamtos paveldo vertybes, tvarkymas,
pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam švietimui;
1.3.2. saugomų teritorijų rinkodaros plėtra;
1.3.3. valstybinės reikšmės parkų tvarkymas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
1.4.2. savivaldybių administracijos.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. saugomų teritorijų direkcijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Projektai pagal šią Aplinkos ministerijos priemonę nefinansuojami, jei jie finansuojami pagal
Ūkio ministerijos administruojamas Veiksmų programos priemones Nr. 05.4.1-LVPA-K-829
„Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“, Nr. 05.4.1-LVPA-V-830 „Nacionalinių
turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ ir Nr.
05.4.1-LVPA-R-831 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
rodiklio kodas
R.N.072

P.B.209

P.S.335

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

„Lankytojų
skaičiaus
padidėjimas
lankytojų Procentai
centruose“
„Numatomo
apsilankymų
remiamuose kultūros ir gamtos Apsilanpaveldo objektuose bei turistų kymai per
traukos
vietose
skaičiaus metus
padidėjimas“
„Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
Skaičius
lankymui gamtos ir kultūros

Tarpinė
reikšmė 2018
m. gruodžio
31 d.

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
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P.N.070

paveldo objektai ir teritorijos“
„Įgyvendintos
visuomenės
informavimo apie aplinką
priemonės“
„Sutvarkyti
valstybinės
reikšmės parkai“

Skaičius
Skaičius
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
ES
RespubliIš viso – ne
Lietuvos
Savivaldybės
struktūrinių
kos
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
fondų
Privačios
valstybės
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos – iki
lėšos
biudžeto
biudžeto
lėšos
lėšos – iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
42.842.908 6.896.983
705.883
0
705.883
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
2.734.654
440.233
0
0
0
3. Iš viso
45.577.562 7.337.216
705.883
0
705.883
0
0“
3. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus šeštojo skirsnio „Veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės
informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ 1.3.1 papunktį ir jį
išdėstau taip:
„1.3.1. visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemonių įgyvendinimas;“.
4. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus pirmojo skirsnio „Veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ 1 punktą ir išdėstau jį taip:
„1. Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
ūkio gerinimas“ (toliau – priemonė) aprašymas:“.
5. Papildau Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą 10 ir 11 punktais:

Eil.
Nr.

Rodiklio
kodas

„10.
10.1.

R.N.004

MataviApskaičiaviSkaičiavimo
Duomenų
Pasiekimo
mo
Sąvokų apibrėžtys
Institucija
mo tipas
būdas
šaltinis
momentas
vienetai
Priemonė Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“
Daugiabučių Procentai Daugiabučio namo
Automatiškai Skaičiuojamas
Pirminiai
Stebėsenos
Už stebėsenos
namų
gyventojas – nuolatinis
apskaičiuoja- atliekant
šaltiniai:
rodiklis
rodiklio
gyventojų
Lietuvos gyventojas,
mas
Kiekybinį
atlikto tyrimo laikomas
pasiekimą ir
dalis,
kurio sąvoka apibrėžta
sociologinį
ataskaita.
pasiektu, kai duomenų apie
pritarianti
Lietuvos Respublikos
visuomenės
projekto
pasiektą
daugiabučių
gyventojų pajamų
nuomonės tyrimą
Antriniai
įgyvendinimo stebėsenos
namų
mokesčio įstatyme,
daugiabučių namų
šaltiniai:
metu
rodiklio reikšmę
modernizavigyvenantis
modernizavimo
mokėjimo
parengiama
teikimą
mui
daugiabučiame name,
programos
prašymai
tyrimo
antriniuose
pastatytame pagal
klausimais
ataskaita.
šaltiniuose
statybos leidimą, išduotą
tyrimą. Detali
atsakingas
iki 1993 metų.
tyrimo metodika
projekto
bus pateikta
vykdytojas.
Daugiabutis namas –
tyrimo
trijų ir daugiau butų
ataskaitoje.
gyvenamasis namas.
Imami tyrimo
Daugiabučiame name
duomenys apie
gali būti ir
respondentų,
negyvenamųjų patalpų
pozityviai
– prekybos,
atsakiusių į
administracinių, viešojo
klausimą „Ar
maitinimo ir kitų
pritariate
(šaltinis: Lietuvos
daugiabučių namų
Respublikos
atnaujinimui
daugiabučių
(modernizavimui)
gyvenamųjų namų ir
ir esant
kitos paskirties pastatų
tinkamoms
Rodiklio
pavadinimas

savininkų bendrijų
įstatymas)

10.2.

P.N.005

Įgyvendintos
daugiabučių
namų
modernizavimo viešinimo
priemonės

Skaičius

Daugiabučio namo
atnaujinimas
(modernizavimas) –
statybos darbai, kuriais
atkuriamos ar
pagerinamos pastato ir
(ar) jo inžinerinių
sistemų fizinės ir
energinės savybės ir
(ar) kuriais
užtikrinamas iš
atsinaujinančių
energijos šaltinių
gaunamos energijos
naudojimas (šaltinis:
Lietuvos Respublikos
valstybės paramos
daugiabučiams namams
atnaujinti
(modernizuoti)
įstatymas)
Daugiabučių namų
modernizavimo
viešinimas –
informacijos apie
Daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
programą (teikiamų

aplinkybėms
ketinate dalyvauti
savo daugiabučio
namo atnaujinimo
(modernizavimo)
procesuose?“,
dalį.

Automatiškai
apskaičiuoja
mas

Skaičiuojamas
sumuojant
daugiabučių namų
modernizavimo
viešinimo
priemones, kurios
įgyvendintos
projekto veiklų

Pirminiai
šaltiniai:
priėmimo–
perdavimo
aktai.
Antriniai
šaltiniai:

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą

galimybių ir
įgyvendinimo rezultatų)
skleidimas (šaltinis: LR
terminų bankas).
Viešinimo priemonė –
informacijos perdavimo
forma, pasitelkiant
visuomenės informavimo
priemones (visuomenės
informavimo priemonės
suprantamos, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos
Respublikos visuomenės
informavimo įstatyme) ir
(ar) kitas informacijos
sklaidos formas (pvz.,
renginiai, diskusijos,
seminarai, reklaminiai
suvenyrai, lankstinukai ir
pan.).
Įgyvendinta viešinimo
priemonė – viešinimo
priemonė, kuri turi
konkretų tikslą,
uždavinį, susideda iš
vienos ar kelių
konkrečių
įgyvendinimo
iniciatyvų, turi pradžią
ir pabaigą, gali būti

įgyvendinimo
metu.

mokėjimo
prašymai.

pasirašomas
priėmimo–
perdavimo
aktas.

antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas.

skirta tikslinei grupei ir
informacijai,
susipažinti, visuomenės
nuomonei tam tikru
klausimu skleisti,
aktualioms problemoms
atskleisti, gyventojų
įpročiams keisti,
organizacijos indėliui
atskleisti ir pan. Pvz.,
informacijos sklaida
televizijoje, leidinių
parengimas ir
išleidimas, akcijų
organizavimas laikomi
priemonėmis, kurių
kiekviena susideda iš
konkrečių
įgyvendinimo
iniciatyvų, t. y.
ištransliuota viena TV
laida ar kelių laidų
ciklas tam tikromis
temomis, išleistas
leidinys tikslinei
auditorijai, įvykusi
viena akcija ar kelios
akcijos, skirtos tikslinei
auditorijai konkrečia
tematika ar jų
kompleksas, kai vieną
viešinimo priemonę

10.3.

P.N.006

Įgyvendintos
viešųjų
pastatų
modernizavimo viešinimo
priemonės

Skaičius

sudaro kelios
įgyvendinimo
iniciatyvos.
Viešųjų pastatų
modernizavimo
viešinimas –
informacijos apie
Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo
didinimo programą
(teikiamų galimybių ir
įgyvendinimo rezultatų)
skleidimas.
Viešinimo priemonė –
informacijos perdavimo
forma, pasitelkiant
visuomenės informavimo
priemones (visuomenės
informavimo priemonės
suprantamos, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos
Respublikos visuomenės
informavimo įstatyme) ir
(ar) kitas informacijos
sklaidos formas (pvz.,
renginiai, diskusijos,
seminarai ir pan.).
Įgyvendinta viešinimo
priemonė – viešinimo
priemonė, kuri turi

Automatiškai
apskaičiuoja
mas

Skaičiuojamas
sumuojant viešųjų
pastatų
modernizavimo
viešinimo
priemones, kurios
buvo
įgyvendintos
projekto veiklų
įgyvendinimo
metu.

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

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu
pasirašomas
priėmimo–
perdavimo
aktas.

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

konkretų tikslą,
uždavinį, susideda iš
vienos ar kelių
konkrečių
įgyvendinimo
iniciatyvų, turi pradžią
ir pabaigą, gali būti
skirta tikslinei grupei ir
informacijai,
susipažinti, visuomenės
nuomonei tam tikru
klausimu skleisti,
aktualioms problemoms
atskleisti, gyventojų
įpročiams keisti,
organizacijos indėliui
atskleisti ir pan. Pvz.,
leidinių parengimas ir
išleidimas, akcijų
organizavimas laikomi
priemonėmis, kurių
kiekviena susideda iš
konkrečių
įgyvendinimo
iniciatyvų, t. y. išleistas
leidinys tikslinei
auditorijai, įvykusi
viena akcija ar kelios
akcijos, skirtos tikslinei
auditorijai konkrečia
tematika ar jų
kompleksas, kai vieną

10.4.

P.N.007

Atlikti
atnaujinamų
(modernizuojamų) pastatų
patikrinimai

Skaičius

viešinimo priemonę
sudaro kelios
įgyvendinimo
iniciatyvos.
Pastato atnaujinimas
(modernizavimas) –
statybos darbai, kuriais
atkuriamos ar
pagerinamos pastato ir
(ar) jo inžinerinių
sistemų fizinės ir
energinės savybės ir
(ar) kuriais
užtikrinamas iš
atsinaujinančių
energijos šaltinių
gaunamos energijos
naudojimas.
Patikrinimas – teisės
aktų reglamentuoti,
įstatymų nustatyta
tvarka įgaliotų atlikti
viešąjį administravimą
subjektų vykdomi
veiksmai (ūkio subjekto
dokumentų, darbų
patikrinimas, tyrimas,
inspektavimas,
dokumentų poėmis ir
kiti), kuriais tikrinama
ūkio subjekto veikla

Automatiškai
apskaičiuoja
mas

Skaičiuojamas
sumuojant po
modernizuojamo
pastato
patikrinimo
užpildytus pastato
patikrinimo aktus.
Skaičiuojant
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę 1
pastato
patikrinimo aktas
= 1 patikrinimas.

Pirminiai
šaltiniai:
patikrinimo
aktai.
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto
įgyvendinimo
metu projekto
vykdytojas
pateikia
pastato
patikrinimo
aktų sąrašą,
patvirtintą
projekto
vykdytojo
institucijos
vadovo arba
įgalioto
asmens.

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

11.
11.1. P.N.070

(šaltinis: Statybos ir
ūkio subjektų veiklos
patikrinimo tvarkos
aprašas)
Priemonė Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“
„Sutvarkyti
Skaičius
Valstybinės reikšmės Automatiškai
Skaičiuojamas
Pirminiai
Stebėsenos
Už stebėsenos
valstybinės
parkas – parkas, turintis apskaičiuojam sumuojant
šaltiniai:
rodiklis
rodiklio
reikšmės
ypatingą istorinę,
as
sutvarkytus
deklaracijos
laikomas
pasiekimą ir
parkai“
architektūrinę,
valstybinės
apie
pasiektu, kai duomenų apie
kultūrinę, mokslinę,
reikšmės parkus.
užbaigtus
įgyvendinant pasiektą
estetinę, ekologinę ir
darbus,
projekto
stebėsenos
dendrologinę vertę.
.
atliktų darbų veiklas
rodiklio reikšmę
(šaltinis: Lietuvos
priėmimo–
pasirašomas
teikimą
Respublikos želdynų
Vienas
perdavimo
priėmimo–
antriniuose
įstatymas).
sutvarkytas
aktai,
perdavimo
šaltiniuose yra
valstybinės
deklaracija
aktas.
atsakingas
Sutvarkytu parkas
reikšmės parkas - apie
projekto
laikomas, kai
1 vienetas.
užbaigtus
vykdytojas.
sutvarkyta parko
darbus.
dendrologinė dalis,
žolinė augalija (vejos,
Antriniai
gėlynai ir kita), parko
šaltiniai:
mažosios
mokėjimo
kraštovaizdžio
prašymai.
architektūros ir kiti
statiniai, infrastruktūros
elementai

11.2. R.N.072

„Lankytojų
skaičiaus
padidėjimas
lankytojų
centruose“

Procentai

Lankytojų centras –
Įvedamasis
saugomos teritorijos
(toliau – ST)
lankytojams skirtos
patalpos (pastatas ar jo
dalis), kuriose
pateikiama informacija
apie gamtos ir kultūros
paveldo vertybes,
išskirtinę saugomų
teritorijų vertę,
organizuojamas
visuomenės
aplinkosauginis
(ekologinis) ugdymas,
puoselėjamos
etnokultūros tradicijos.
Lankytojas – asmuo,
kurio svarbiausias
apsilankymo tikslas yra
pažintinis turizmas ar
rekreacija, pvz.,
gamtos, kultūros
paveldo bei kitų objektų
lankymas, ekskursijos,
žygiai, poilsis prie
vandens telkinių.
(šaltinis: Lietuvos
saugomų teritorijų
lankytojų monitoringo
programa, patvirtinta
Valstybinės saugomų

Lankytojų
skaičius lankytojų
centruose
skaičiuojamas
vadovaujantis
Lietuvos saugomų
teritorijų
lankytojų
monitoringo
programa,
patvirtinta
Valstybinės
saugomų teritorijų
tarnybos
prie
Aplinkos
ministerijos
direktoriaus 2012
m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. V114. Padidėjimas
nustatomas
lyginant su 2012
m. duomenimis, t.
y.
lankytojų
skaičiaus
lankytojų
centruose reikšmė
– 218.854

Pirminiai
šaltiniai:
saugomų
teritorijų
lankytojų
monitoringo
ataskaitos.
Antriniai
šaltiniai:
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemis.

Pasiekta
rodiklio
reikšmė
nustatoma,
kai
pasibaigus
kalendoriniams
metams
Aplinkos
ministerija
pagal
Valstybinės
saugomų
teritorijų
tarnybos
pateiktus
duomenis
apie praėjusių
metų suminį
lankytojų
skaičių
lankytojų
centruose
apskaičiuoja
praėjusiais
metais
pasiektą
rodiklio
reikšmę.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
pateikimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakinga
Aplinkos
ministerija,
kuriai duomenis
teikia
Valstybinė
saugomų
teritorijų
tarnyba.“

teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2012 m.
gegužės 8 d. įsakymu
Nr. V-114).
Lankytojų skaičius
parodo kiekvienos ST
naudojimo mastą (t. y.
lankytojų ar lankymų
skaičių) (šaltinis:
Lietuvos saugomų
teritorijų lankytojų
monitoringo programa,
patvirtinta Valstybinės
saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos
ministerijos
direktoriaus 2012 m.
gegužės 8 d. įsakymu
Nr. V-114).

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

SUDERINTA:
1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2015-06-04 raštu Nr. ((24.37)-5K-1511072-5K-1511259-5K-1511614)-6K-1504413;
2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2015-06-08 raštu Nr. ((24.37)-5K-1504778)-6K-1504470.

