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VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
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Lietuvos Respublikos
agentūra

BAST

Buveinių apsaugai svarbi teritorija

BPD

Bendrasis programavimo dokumentas
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Didžiausias leistinas lygis
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Didžiausia leistina koncentracija
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Europos Komisija
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Europos Sąjunga

ESF

Europos socialinis fondas

ERPF

Europos regioninis pl÷tros fondas
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Horizontalusis prioritetas
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Informacin÷s ir komunikacijų technologijos

LGT

Lietuvos geologijos tarnyba

PAST

Paukščių apsaugai svarbi teritorija

RAAD

Regioninis aplinkos apsaugos departamentas

SF

Struktūriniai fondai

SFMIS

ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacin÷ kompiuterizuota
valdymo ir priežiūros sistema

SSGG analiz÷

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir gr÷smių analiz÷

UBR

Up÷s baseino rajonas

VAAI

Valstybin÷ aplinkos apsaugos inspekcija

VAKS

Valstybin÷s analitin÷s kontrol÷s skyrius

VP

Veiksmų programa

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas

VSTT

Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

aplinkos
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ministerijos

Aplinkos

projektų

valdymo

I. VERTINIMO PAGRINDAS

1.1 Vertinimo tikslas, uždaviniai ir
klausimai
Vertinimo tikslas – įvertinti paramos pagal 2004–2006 m. Bendrojo
programavimo dokumento 1.3 priemonę panaudojimo poveikį ir
rezultatyvumą aplinkos sektoriuje, bei esamus ir prognozuojamus
kokybinius pokyčius šioje srityje, ir pateikti išvadas ir
rekomendacijas d÷l tikslingesnio ir efektyvesnio 2007–2013 m.
finansin÷s paramos paskirstymo tarp aplinkosaugos veiklų grupių.
Technin÷je specifikacijoje numatyti toliau išvardijami vertinimo
uždaviniai.
1. Išanalizuoti bendrą socialinę-ekonominę situaciją Lietuvoje ir
pasikeitimus, susijusius su ES struktūrinių fondų paramos
įgyvendinimu: socialin÷ ir ekonomin÷ situacija, situacija
aplinkos sektoriuje, t.y. kokią įtaką priemon÷s įgyvendinimui
tur÷jo bendrų sąlygų pokyčiai (svarbios socialin÷s-ekonomin÷s
tendencijos, valstybin÷s, regionin÷s ir sektoriaus politikos
pokyčiai) ir kaip priemon÷s įgyvendinimas įtakojo socialinęekonominę situaciją.
2. Įvertinti BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo rezultatyvumą.
3. Įvertinti BPD
politikoms.

1.3

priemon÷s

atitikimą

horizontaliosioms

4. Identifikuoti geros praktikos projektų pavyzdžius pagal 5
punkte išvardytas sritis.
5. Įvertinti ES struktūrin÷s paramos panaudojimo poveikį ir
rezultatus aplinkos sektoriuje įgyvendinus BPD 1.3 priemon÷s
finansuojamus projektus šiose srityse:
•

geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymas;

•

užterštų teritorijų sutvarkymas ar išvalymas;

•

saugomų teritorijų steigimas ir tvarkymas;

•

aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas;

•

informavimo apie aplinką ir gyventojų aplinkosauginio
švietimo skatinimas.

6. Įvertinti suderinamumą su kitomis BPD priemon÷mis ar kitais
Europos Bendrijos finansiniais instrumentais.
1 lentel÷je pateikti vertinimo klausimai. Pirmasis uždavinys yra
susijęs su tinkamumo kriterijumi, antrasis – su rezultatyvumo,
trečiasis – su keliais kriterijais, ketvirtasis – su efektyvumo,
penktasis – su rezultatyvumo ir poveikio kriterijais, šeštasis – su
efektyvumo kriterijumi. Pagal atitinkamus kriterijus ataskaitoje
pateikiami
atsakymai
į
vertinimo klausimus.

8

1 lentel÷. Vertinimo uždaviniai, klausimai ir metodai
Nr.
1.

2.

Vertinimo uždaviniai
Išanalizuoti bendrą socialinę-ekonominę
situaciją Lietuvoje ir pasikeitimus, susijusius su
ES struktūrinių fondų paramos įgyvendinimu:
socialin÷ ir ekonomin÷ situacija, situacija
aplinkos sektoriuje, t. y. kokią įtaką priemon÷s
įgyvendinimui tur÷jo bendrų sąlygų pokyčiai
(svarbios socialin÷s-ekonomin÷s tendencijos,
valstybin÷s, regionin÷s ir sektoriaus politikos
pokyčiai) ir kaip priemon÷s įgyvendinimas dar÷
įtaką socialinei-ekonominei situacijai
BPD 1.3 priemon÷s rezultatyvumo vertinimas
(numatytų ir pasiektų uždavinių palyginimas
pagal kiekybinius rodiklius: pasiekimo,
rezultato, poveikio)

Vertinimo klausimai
1.1 Kokie yra esminiai bendros situacijos aplinkos sektoriuje pasikeitimai nuo
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo?
(palyginti 2004 m. situaciją ir turimus makroekonominius rodiklius su 2005–
2008 m. ir apibendrinti kaip pasikeitimas įtakojo 1.3 priemon÷s įgyvendinimą ir
užsibr÷žto tikslo siekimą)?

Vertinimo metodai
Antrinių šaltinių analiz÷
Rodiklių ir priežiūros informacijos analiz÷
(ypač konteksto rodiklių), statistin÷s
informacijos analiz÷
Loginis poveikio modelis

1.2 Kaip šie pokyčiai veikia BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimą?

2.1 Ar programavimo dokumentuose buvo numatyti tinkami, tikslūs ir pasiekiami
1.3 priemon÷s tikslai?
2.2 Kaip priemon÷s įgyvendinimui daro įtaką besikeičianti socialin÷-ekonomin÷
situacija?
2.3 Ar efektyviai siekiama priemon÷s įgyvendinimo tikslų (kiekybinis ir kokybinis
vertinimas)?
2.4 Kas pasiekta įgyvendinant 1.3 priemonę, lyginant su tikslais, nustatytais BPD
ir BPD priede? Kod÷l (s÷km÷s pavyzdžiai, problemos ir jų sprendimo būdai,
išor÷s/vidaus faktorių įtaka ir kt.)?
2.5 Ar priemon÷s tikslas ir uždaviniai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis?
(vertinant projektų išlaidų efektyvumą bei racionalumą pasiektų rezultatų
atžvilgiu)? Ar galima pasiekti didesnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis?

Antrinių šaltinių analiz÷ (ypač ES ir
nacionalinių strateginių dokumentų)
Rodiklių ir priežiūros informacijos analiz÷
Finansin÷s informacijos analiz÷
BPD 1.3. priemon÷s projektų vykdytojų
apklausa
Vandentvarkos įmonių apklausa
Atskirų veiklos sričių analiz÷
Interviu
BPD 1.3 priemon÷s administravimo
analiz÷
Loginis modelis

2.6 Koks yra finansinių 1.3 priemon÷s įgyvendinimo rodiklių sąryšis su pasiektais
fiziniais rodikliais?
2.7 Ar panaudotos paramos l÷šos tiesiogiai išsprend÷ atskirame regione
(apskrities, savivaldyb÷s ar gyvenviet÷s mastu) identifikuotas aplinkosaugines
problemas? Jei išsprend÷, tuomet kokia dalimi (susiejant investicijas su vartotojų
poreikiu, sukurta infrastruktūra galinčių naudotis lankytojų poreikiu ir pan.)?
3.

BPD 1.3 priemon÷s atitikimas horizontalioms
politikoms (darni pl÷tra, regionin÷ pl÷tra, lygios
galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷)

3.1 Ar programavimo dokumentuose numatyti tinkami, aiškūs ir pasiekiami
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo tikslai?
3.2 Kaip priemon÷ prisid÷jo prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo: ar buvo
formuluojami specifiniai atrankos kriterijai ir skiriami papildomi balai?
3.3 Kaip projektų vykdytojai buvo skatinami įgyvendinti šiuos prioritetus (pateikti
s÷kmingų projektų pavyzdžių)?
3.4 Kaip horizontalieji prioritetai taikomi ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamų projektų lygiu? Kaip renkami priežiūros duomenys ir vykdoma
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo steb÷sena?
3.5 Kaip buvo užtikrintas priemon÷s įgyvendinimo suderinamumas su Europos
Sąjungos horizontalaus lygio sritimis ir kitomis Europos Sąjungos struktūrin÷s
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Antrinių šaltinių analiz÷ (ypač ES
strateginių dokumentų, BPD
įgyvendinimo dokumentų)
BPD 1.3. priemon÷s projektų vykdytojų
apklausa
BPD 1.3 priemon÷s administravimo
analiz÷

Nr.

Vertinimo uždaviniai

4.

Identifikuoti geros ir blogos praktikos projektų
pavyzdžius pagal 5.5 punkte išvardytas sritis

Vertinimo klausimai
paramos programomis?
3.6 Kaip 1.3 priemon÷ padeda siekti Lisabonos strategijos, Europos užimtumo
strategijos, Europos regionin÷s pl÷tros ir kitų ES strateginių tikslų?
4.1 Kurių veiklos sričių įgyvendinimui skirti projektai tur÷jo/gal÷jo tur÷ti
didžiausią teigiamą poveikį (išnaudotas/neišnaudotas ES struktūrin÷s paramos
potencialas)?

Vertinimo metodai

Antrinių šaltinių analiz÷ (ypač BPD
įgyvendinimo dokumentų)
BPD 1.3. priemon÷s projektų vykdytojų
apklausa
Interviu su gerosios praktikos projektų
vykdytojais ir kitais suinteresuotais
asmenimis
Atskirų veiklos sričių analiz÷ (pagal 5
finansuojamas veiklos sritis)

5.

•

geriamo vandens ir nuotekų tvarkymas;

•

užterštų teritorijų sutvarkymas/išvalymas;

BPD gerosios praktikos projektų
pavyzdžių apžvalga ir pristatymas
Antrinių šaltinių analiz÷ (ypač BPD
programavimo ir įgyvendinimo
dokumentų)
Rodiklių ir priežiūros informacijos analiz÷
Finansin÷s informacijos analiz÷
BPD 1.3. priemon÷s projektų vykdytojų
apklausa

•

saugomų teritorijų steigimas ir tvarkymas;

Vandentvarkos įmonių apklausa

•

aplinkos
monitoringo,
prevencijos stiprinimas;

Atskirų veiklos sričių analiz÷

ES struktūrin÷s paramos panaudojimo poveikis
aplinkos sektoriuje įgyvendinus BPD 1.3
priemon÷s
finansuojamus
projektus
šiose
srityse:

•
6.

kontrol÷s

5.1 Koks yra gautos paramos poveikis?
5.2 Kokie yra (bus) ilgalaikiai 1.3 priemon÷s įgyvendinimo socialiniai ir
ekonominiai padariniai? Ar šie padariniai atitinka visuomen÷s poreikius, ar
padeda spręsti socialines ir ekonomines problemas bei tenkinti visuomen÷s
poreikius?

ir

Interviu
Loginis modelis

informavimo apie aplinką ir gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas.

Suderinamumas
su
kitomis
BPD
priemon÷mis/kitais
Europos
Bendrijos
finansiniais instrumentais.

6.1 Kaip BPD 1.3 priemon÷s parama suderinta su kitomis BPD priemon÷mis,
kitais Europos Bendrijos finansiniais instrumentais (ypač Sanglaudos fondu)?
6.2 Kaip bendras situacijos pasikeitimas Aplinkos sektoriuje veikia 1.3 priemon÷s
suderinamumą su kitomis BPD priemon÷mis ir ES struktūriniais fondais?
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Antrinių šaltinių analiz÷
BPD 1.3 priemon÷s administravimo
analiz÷

1.2 Vertinimo loginis pagrindas
Siekiant įvertinti BPD 1.3 priemon÷s (toliau – 1.3 priemon÷)
rezultatyvumą ir ypač poveikį, reikalingas loginis vertinimo
modelis. Remiantis klasikiniu viešosios politikos ciklo modeliu ir
loginiu politikos poveikio modeliu, šiam vertinimui parengtas
aplinkos politikos įgyvendinimo rezultatyvumo ir poveikio vertinimo
modelis (žr. 1 pav.). Norint nustatyti 1.3 priemon÷s įgyvendinimo
rezultatyvumą ir poveikį, pirmiausia reikia įvertinti paramos
tinkamumą ir efektyvumą. Rezultatų pasiekimas ir jų daromas
poveikis priklauso nuo: priemon÷s uždavinių atitikimo poreikiams
aplinkos apsaugos srityje (tinkamumo vertinimas), tinkamo ind÷lių
parinkimo ir panaudojimo taip, kad būtų pasiekti kiekybiškai ir
kokybiškai geriausi rezultatai (efektyvumo vertinimas) bei
atitinkamų veiksmų uždaviniams pasiekti. Įgyvendinus numatytas
veiklas, turi būti sukurti pamatuojami produktai. Priemon÷s
rezultatyvumas priklauso nuo to, ar numatyti uždaviniai yra
pasiekti, ar rezultatai yra kokybiški ir naudojami. Priemon÷s
įgyvendinimo efektyvumui, rezultatyvumui ir poveikiui įtaką taip
pat daro išor÷s veiksniai. 1.3 priemon÷s poveikis suskirstytas į
tiesioginį ar netiesioginį, trumpalaikį ar ilgalaikį bei aplinkosaugos,
socialinį ir ekonominį.
1 paveikslas. Loginis rezultatyvumo ir poveikio vertinimo
modelis

APLINKA

Tinkamumas

Poreikiai

Poveikis

Programiniuose
dokumentuose
nustatyti tikslai

PROGRAMOS LYGMUO

Uždaviniai

Orientuoti į:
padarinius
priežastis

Ind÷liai

Parama
Žmon÷s
Vykdytojai

Pasiekti
Kokybiški
Naudojami

Veiksmai

Produktai

Finansuoja
mos veiklos

Rodiklių
pasiekimas

Rezultatyvumas (ir poveikis)

Šaltinis: sudaryta autorių.

2 lentel÷je pateikiamas pagal rezultatyvumo ir poveikio vertinimo
modelį
parengtas
vertinimo
loginis
pagrindas,
kuriame
detalizuojami vertinime numatomi analizuoti išor÷s veiksniai.
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IŠORöS VEIKSNIAI

Rezultatai
Efektyvumas

Tiesioginis
Netiesioginis
Trumpalaikis
Ilgalaikis

Loginio pagrindo skaitymo logika yra „iš apačios į viršų“. Tik
užtikrinus reikiamus ind÷lius, bus sudarytos sąlygos įvykdyti
numatytas veiklas. Jų tinkamas įvykdymas padeda įgyvendinti
uždavinius, o pastarieji – pasiekti tikslą. Poveikio lygmens rodikliai
naudojami matuoti tikslo pasiekimą, rezultato lygmens rodikliai –
uždavinių pasiekimą , o produkto lygmens rodikliai – veiklų
įvykdymą. BPD apibr÷žto tikslo įgyvendinimui turi įtakos „iš apačios
į viršų“ žemesnio lygmens išor÷s sąlygos. Veiklų įvykdymui įtaką
daro ind÷lio lygmens išor÷s sąlygos, uždavinių pasiekimui – veiklų
lygmens išor÷s sąlygos, o tikslams – uždavinių lygmens išor÷s
sąlygos. Ind÷liams pasiekti nenumatyta išorinių sąlygų.
Analizuojant 1.3 priemon÷s veiklų įvykdymą, svarbu išsiaiškinti ne
tik tai, ar buvo parinkti tinkami įgyvendinimo rodikliai ir efektyviai
paskirstytos l÷šos, bet ir įvertinti, ar priemon÷s administravimo
sistema buvo efektyvi.
Reikalinga atsižvelgti į LR Aplinkos
ministerijos ir APVA paj÷gumus administruoti 1.3 priemonę bei
paramos gav÷jų paj÷gumus rengti ir vykdyti projektus. Bendras
investicijų panaudojimo efektyvumas taip pat priklausys nuo ERPF
paramos derinimo su kitais finansavimo šaltiniais.
Pavyzdžiui, svarbus vandens tiek÷jų, ypač mažų įmonių,
paj÷gumas teikti paslaugas bei palaikyti infrastruktūrą pasibaigus
finansavimui iš ES struktūrinių fondų.
Tam, kad būtų pasiekti priemon÷s uždaviniai ir būtų užtikrintas
rezultatų tęstinumas, taip pat svarbu įvertinti pagrindinius išor÷s
veiksnius (prielaidas ir rizikas). Pirma, svarbu įvertinti projektų
vykdytojų paj÷gumą užtikrinti veiklų tęstinumą pasibaigus
finansavimui iš ES struktūrinių fondų bei tolesnio finansavimo
poreikį. Antra, rezultatų tęstinumas taip pat gali priklausyti nuo
gyventojų paj÷gumo mok÷ti už naujas paslaugas geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje. Trečia, projektų,
kuriuos įgyvendino Aplinkos apsaugos sistemos institucijos,
rezultatų tęstinumas ir poveikis priklausys nuo to, ar pakanka
žmogiškųjų išteklių, ir jų kompetencijos, kuriems įtaką daro
bendros valstyb÷s tarnybos stabilumo ir darbo sąlygų palankumo
aktualijos. Žinoma, rezultatų tęstinumas, ypač saugomų teritorijų
tvarkymo projektų, pagal kuriuos buvo kuriama lankytojams
pritaikyta infrastruktūra, priklausys nuo to, kaip visuomen÷
naudosis tais rezultatais, t. y. ar neterš sutvarkytų teritorijų,
negadins įrengtų informacinių sistemų ir panašiai. Tačiau pastaroji
išor÷s sąlyga šiame vertinime plačiau neanalizuojama.
Uždavinių lygmens išor÷s veiksniai tiek l÷m÷ priemon÷s tikslų ir
uždavinių pasirinkimą, tiek atspindi priemon÷s poveikį. Pavyzdžiui,
svarbu įvertinti teisinio reglamentavimo ES ir nacionaliniu lygmeniu
poveikį priemon÷s uždavinių pasirinkimui. Priemon÷s teigiamas
poveikis priklausys nuo aplinkos apsaugos institucijų kontrol÷s
geb÷jimų bei išvalytų ir sutvarkytų teritorijų naudojimo
visuomeniniams poreikiams bei ekonomin÷ms veikloms. Poveikį
taip pat atspindi besikeičiantys turistų srautai. Žinoma, išor÷s
sąlygos, kurios tur÷jo įtakos kiekvienos 1.3 priemon÷s finansuotų
veiklos sričių tikslų ir uždavinių pasirinkimui, rezultatyvumui bei
poveikiui, pavaizduotos šių veiklų loginiuose modeliuose ataskaitos
2.5.2 skyriuje.
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2 lentel÷. Vertinimo loginis pagrindas
Lygmuo
Tikslai

Pavadinimas
Mažinti vandens, oro ir dirvos užterštumą bei jo potencialią gr÷smę
Lietuvos regionams, užtikrinti visuomen÷s teisę į saugią ir švarią
aplinką, siekti išvengti ūkininkavimo ir kitos veiklos neigiamo poveikio
aplinkai (ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir
formuojant atsakingą visuomen÷s požiūrį į gamtinę aplinką.

Uždaviniai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pagerinti geriamojo vandens ir nuotekų kokybę mažiau kaip 500
gyventojų turinčiose Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose,
pl÷tojančiuose geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir
valymo sistemas, kurių savinink÷s yra savivaldyb÷s ir joms
priklausančios įmon÷s.
Išvalyti užterštas teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos
pavojingomis atliekomis, atkurti natūralią gamtos būklę šiose
teritorijose.
Išpl÷sti saugomų rajonų tinklą, įskaitant „Natura 2000“, įgyvendinti
priemones, skirtas biologinei įvairovei, augalų ir gyvūnų buvein÷ms
apsaugoti bei atkurti.
Tobulinti aplinkos valdymo sistemas ir prevencinę veiklą stiprinant
aplinkos kokyb÷s vertinimo, kontrol÷s ir valdymo institucijas,
atsakingas už aplinkos kokyb÷s valdymą ir žalos prevenciją.
Visais lygmenimis šviesti visuomenę naudojant visuomen÷s
informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones,
rengti ir teikti mokymo programas, užtikrinti integruotą keitimąsi
informacija, skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos
procese.
Atkurti ir išlaikyti kraštovaizdžio sudedamąsias dalis ir įdiegti
apsaugos priemones, padedančias išsaugoti kraštovaizdį.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymas.
Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas.
Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas.
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas.
Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio
švietimo skatinimas.

Veiklos

1.
2.
3.
4.
5.

Ind÷liai

BPD l÷šos, darbuotojų skaičius, projektų skaičius.

Rodikliai
Poveikio
1. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius:
iš viso 400 vnt. „(v/m)“.
2. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius
400 vnt., iš jų: moterų.
3. Dalis gyventojų kaimo vietov÷se, kuriems
tiekiamo geriamojo vandens kokyb÷
atitinka ES ir nacionalinius reikalavimus.
Rezultato
1. Prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
sistemų prijungtų gyventojų skaičius.
2. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius iš
viso 500 vnt.: „(v.m)“.
3. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius
500 vnt., iš jų: moterų.

Produkto
1. Nutiestų ar atnaujintų vandens tiekimo
arba nutekamojo vandens tinklų ilgis.
2. Įsteigta, suplanuota, sutvarkyta saugomų
teritorijų.
3. Išvalyta užterštų teritorijų.
4. Sustiprinta aplinkosaugos institucijų.
5. Įgyvendinta visuomen÷s informavimo
apie aplinką priemonių.
Mln. Lt ar Eur, darbuotojų ir projektų skaičius.
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Išor÷s veiksniai

Teisinio reglamentavimo pokyčiai ES
ir nacionaliniu lygmenimis.
Aplinkos apsaugos institucijų
kontrol÷s geb÷jimai.
Išvalytų teritorijų naudojimas
visuomeniniams poreikiams ir
ekonomin÷ms veikloms.
Turistų srautai, turizmo paslaugų
pl÷tra.

Projektų vykdytojų ar naudos gav÷jų
geb÷jimai tęsti finansuotas veiklas
(užtikrinti rezultatų tęstinumą).
Gyventojų paj÷gumas mok÷ti už
paslaugas.
Bendras valstyb÷s tarnybos
stabilumas ir darbo sąlygų Aplinkos
sistemos institucijose palankumas.
Tolesnis finansavimas.
AM, APVA paj÷gumas administruoti,
paramos
ar
naudos
gav÷jų
paj÷gumas įgyvendinti projektus.
ERPF paramos derinimas su kitais
finansavimo šaltiniais.

1.3 Vertinimo metodai
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo
poveikiui ir rezultatyvumui aplinkos sektoriuje įvertinti taikomas
mišrus kokybinis-kiekybinis tyrimo būdas, apimantis įvairius
metodus. D÷l informavimo veiklų specifikos informavimo apie
aplinką
ir
gyventojų
aplinkosaugos
švietimo
projektų
rezultatyvumas
bei
poveikis
nagrin÷jami
taikant
atskirą
metodologinę prieigą, kuri aprašyta ataskaitos 9 priede. Vertinime
naudojami toliau išvardijami svarbiausi metodai.
Antrinių šaltinių analiz÷ – tai jau egzistuojančios informacijos
rinkimas iš įvairių šaltinių ir jos analiz÷. Vertinimo metu
analizuojami įvairūs antriniai šaltiniai: strateginiai Lietuvos ir ES
dokumentai aplinkos apsaugos srityje; abiejų programinių
laikotarpių paramos įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai;
teminiai tam tikros aplinkos apsaugos sritis reglamentuojantys
dokumentai; su šio vertinimo objektu susiję Lietuvos ir užsienio
vertinimai, ataskaitos, studijos; kiti reikalingi dokumentai.
Rodiklių ir priežiūros informacijos analiz÷ apr÷pia naujausių
prieinamų duomenų apie 1.3 priemon÷s rodiklių įgyvendinimo bei
projektų atrankos kriterijų vertinimą. Papildomai apklausos būdu
įvertinta, kiek projektų keit÷ ir kiek pasiek÷ suplanuotus rodiklius.
Vertinimo metu taip pat bus atsižvelgta į 2007–2013 m.
finansuojamų aplinkos apsaugos veiklos sričių rodiklius.
Finansinių duomenų analiz÷ atlikta, siekiant įvertinti, koks yra
finansinių 1.3 priemon÷s rodiklių sąryšis su pasiektais fiziniais
rodikliais. BPD finansinių duomenų bei išlaidų kategorijų analizei
naudojami SFMIS, LR Aplinkos ministerijos pateikti duomenys, kiti
antriniai šaltiniai.
Apklausa – metodas tam tikros situacijos, socialinio požiūrio ar
elgesio reprezentatyviam supratimui pasiekti. Teikiant vertinimo
paslaugas buvo atliktos šios apklausos:
• 2004–2006 m. BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojų
apklausa internetu; apklausos metodologija aprašyta 4
priede; jos rezultatai pateikti 5 priede.
• vandentvarkos įmonių, kurios per÷m÷ ar perims geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkymo projektų rezultatus,
apklausa; apklausos klausimynas pateikiamas 3 priede.
Interviu – apibūdina informacijos rinkimą iš vieno ar kelių žmonių
dažniausiai „akis į akį“ pokalbio metu bei telefonu ar elektroniniu
paštu. Interviu atlikti su šiomis tikslin÷mis grup÷mis:
•

•

•

2004–2006 m. bei 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos administravimo sistemos institucijų darbuotojais
ir LR Aplinkos ministerijos už atskirų aplinkos apsaugos
sričių politikos formavimą atsakingais darbuotojais;
2004–2006 m. BPD projektų vykdytojais ir projektų
naudos gav÷jais (gerosios praktikos projektų atstovais,
vandentvarkos įmon÷mis);
pagrindinių tikslinių grupių atstovais (LR Aplinkos
ministerijai atskaitingomis institucijomis, savivaldyb÷mis,
nevyriausybin÷mis organizacijomis);
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•

kitomis suinteresuotosiomis grup÷mis: socialiniais ir
ekonominiais partneriais, kitomis nevyriausybin÷mis
organizacijomis, aplinkos ekspertais, t. t.

Siekiant išsamiau išanalizuoti tyrimo metu gautus duomenis, kaip
atskiras tyrimo metodas naudojama atskirų veiklos sričių
analiz÷. Vertinime išsamiai nagrin÷jamos penkios sritys pagal BPD
1.3 priemon÷s finansuojamas sritis:
• geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymas;
• užterštų teritorijų sutvarkymas ar išvalymas;
• saugomų teritorijų steigimas ir tvarkymas;
• aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas;
• informavimo apie aplinką ir gyventojų aplinkosauginio
švietimo skatinimas.
Gerosios praktikos projektų atranka atlikta vadovaujantis šiais
kriterijais:
•
•
•
•
•
•
•
•

projekto teigiamas poveikis;
novatoriškumas;
aukštas tikslų pasiekimo laipsnis;
rezultatų tvarumas ar tęstinumas;
atitikimas tikslin÷s grup÷s poreikiams;
partneryst÷s skatinimas;
patirties viešinimas;
atitikimas horizontaliesiems informacin÷s visuomen÷s,
lygių galimybių ir regionin÷s pl÷tros prioritetams1.

Viešinimo veiklų vertinimo metodologin÷ prieiga plačiau
aprašyta 9 priede. Literatūroje išskiriami 4 viešinimo veiklų
vertinimo objektai, lemiantys vertinimo pobūdį. Tai2:
• formavimas – viešinimo priemon÷s, jų tinkamumas
pranešimui skleisti ir tikslinei auditorijai pasiekti;
• procesas – viešinimo veiklų organizavimas;
• rezultatas – pranešimų sklaida tikslin÷je auditorijoje;
• poveikis – pranešimų poveikis tikslin÷s auditorijos elgsenai.
Be išvardytų vertinimo objektų, šiame vertinime nagrin÷jami
strateginio, taktinio ir operacinio lygmens aspektai. Strateginiu
lygmeniu tiriama, kokios buvo strategin÷s prielaidos veiksmingai
panaudoti viešinimo veikloms skirtus išteklius . Taktiniu lygmeniu
vertinamas
pasirinktas
viešinimo
veiklų
organizavimo
ir
finansavimo modelis, vykdytojų kompetencija ir galimyb÷s pasiekti
tikslines grupes. Galiausiai operaciniu lygmeniu aprašomos
problemos, kilusios atskirų projektų vykdymo lygiu. Taigi šiame
vertinime nesitenkinama vien projektų lygmens rezultatų
apibendrinimu, o priemon÷s finansuotos veiklos vertinamos ir kaip
viena unifikuota viešinimo kampanija.

1

Kadangi 1.3 aplinkosaugos priemon÷ yra tiesiogiai susijusi su darniojo vystymosi horizontaliojo prioriteto
įgyvendinimu, daroma prielaida, kad visi projektai atitiko šį prioritetą.
2
Julia Coffman, „PUBLIC COMMUNICATION CAMPAIGN EVALUATION: An Environmental Scan of
Challenges, Criticisms, Practice, and Opportunities“, Harvard Family Research Project, 2002.
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II. VERTINIMO REZULTATAI

2.1 Aplinkos situacijos vertinimas
Europos Sąjungos parama pirmiausia skiriama prioritetin÷ms
aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Sanglaudos fondo l÷šos
skiriamos dviems svarbiausioms aplinkos apsaugos problemoms –
vandens išteklių kokyb÷s gerinimui bei atliekų tvarkymo
regionin÷ms sistemoms įkurti. Struktūrinių fondų finansuojamos
veiklos sritys atspindi pagrindinius prioritetus, nors jos susijusios
su daug mažesn÷s apimties projektais. Vandens išteklių apsauga,
užterštų teritorijų tvarkymas, aplinkos apsaugos institucijų
stiprinimas bei visuomen÷s švietimas visada buvo vienas tiek
Aplinkos apsaugos strategijos, tiek kitų pagrindinių Lietuvos
aplinkos apsaugos strateginių dokumentų pagrindinių uždavinių.
Šiame skyriuje apžvelgiama sektorių, kuriems buvo skirta
struktūrinių fondų parama, pad÷tis ir jos pokytis BPD įgyvendinimo
laikotarpiu.
Prieš apžvelgiant pad÷tį specifiniuose sektoriuose, pabr÷žtina
keletas dalykų:
• Tiek 2003, tiek 2007 m. pagrindin÷s pastangos aplinkos
apsaugos srityje skiriamos Europos Sąjungos teisinių
reikalavimų
įgyvendinimui.
Pastarieji
visuose
nagrin÷jamuose
sektoriuose
sutampa
su
Lietuvos
nacionaliniais prioritetais.
• Prioritetai aplinkos apsaugos srityje per pastarąjį penkerių
metų laikotarpį nepasikeit÷. Galima tik pamin÷ti, jog buvo
„atrastas“ vienas su vandens išteklių kokyb÷s gerinimo
problema susijęs prioritetas vandens išteklių srityje –
paviršinių (lietaus) nuotekų taršos mažinimo prioritetas.
Taip pat pastaruoju metu ypač aktualu tapo įstatymų
laikymasis ir kontrol÷ saugomų teritorijų sektoriuje.
• Ūkio vystymosi struktūra ir tendencijos 2003–2007 m. buvo
labai panašios, tod÷l čia skirtingo poveikio aplinkai nebuvo.
Žinoma, šiuo laikotarpiu atsiradę įgyvendintini Europos
Sąjungos ir Lietuvos aplinkos apsaugos teis÷s aktai
patikslina trumpalaikius prioritetus (pvz., pramon÷s įmonių
įsipareigojimas įgyvendinti cheminių medžiagų tvarkymo
srityje įsigaliojusius REACH (angl. Registration, evaluation
and authorisation of chemicals) reikalavimus, tačiau tai n÷ra
visiškai nauji, iš anksto nežinomi ir neplanuoti reikalavimai.
2.1.1 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Vienas svarbiausių aplinkos apsaugos tikslų – vandens išteklių
racionalus naudojimas ir apsauga nuo teršimo. Gyventojų
aprūpinimas tinkamu geriamuoju vandeniu – taip pat viena iš
Aplinkos ministerijos misijos „Užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę
Lietuvos gyventojams, atsižvelgiant į Europos Sąjungos normas ir
standartus, įgyvendinti darnaus vystymosi principus“dalių.
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Visas geriamasis vanduo Lietuvoje tiekiamas iš požeminio vandens
šaltinių. Požeminio vandens atsargų Lietuvoje yra daug, ir jų turi
pakakti patenkinti visus ateities poreikius. Požeminio vandens
naudojimas visoms reikm÷ms pastaraisiais metais beveik nekinta.
2000–2006 m. buvo paimama maždaug 160 mln. m³ požeminio
vandens kasmet; ūkiui ir buičiai naudojama didžioji šio paimto
vandens dalis – apie 100 mln. m³ („Aplinka“, 2007).
Tiek Vandens tiek÷jų asociacijos, tiek Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos duomenimis, nuo 1999 m. nuolat
maž÷ja vidutinis vieno gyventojo per parą sunaudojamo vandens
kiekis. 2007 m. vieno miestų, kuriuose yra centralizuota vandens
tiekimo sistema, gyventojo vidutiniškai sunaudojamas vandens
kiekis per parą buvo maždaug 61 litras. Pagrindinis tokį maž÷jimą
skatinantis veiksnys – did÷jančios vandens paslaugų kainos.
Kadangi geriamojo vandens sunaudojimas apskritai nemaž÷ja,
mažesnį gyventojų vartojimą atsveria didesnis maisto ir panašių
pramon÷s šakų vandens poreikis.
Geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis did÷ja, nors į jų pl÷trą
investuojama mažiau, nei į nuotekų surinkimo tinklus (2006 m.
buvo apie 7600 km (Strategic, 2006). Dabartinis vandens tiekimo
įrenginių paj÷gumas yra gerokai didesnis negu geriamojo vandens
paklausa.
Nuotekų tvarkymas Lietuvoje ilgai buvo prioritetas, tod÷l nuotekų
valymo apimtis nuolat did÷ja (žr. 2 pav.). Svarbiausia tokios
teigiamos tendencijos priemon÷ yra statomi ir rekonstruojami
nuotekų surinkimo vamzdynai bei nuotekų valymo įrenginiai. Kaip
tvirtinama Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos
2007 m. metin÷je ataskaitoje, nuotekų vamzdynų ilgis 2007 m.
buvo 6500 km (2005 m. – apie 5700 km).
2 paveikslas. Ūkio ir buities bei gamybinių nuotekų valymo
kokyb÷s pokyčiai 2000–2006 m.

Šaltinis:http://193.219.133.6/aaa/pranesimai/aplinkos_bukle/vanduo.html

Valytų nuotekų atitikimas teis÷s aktų nustatytiems reikalavimams
yra vienas iš siūlomo Darnaus vystymosi strategijos atnaujinimo
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projekto darnaus vystymosi rodiklių. Kaip matyti, kol kas s÷kmingai
siekiama tokio rodiklio įgyvendinimo. Atitinkamai maž÷ja ir iš
sutelktosios taršos šaltinių į paviršinius vandenis patenkančių
teršalų (žr. 3 pav.), nors vis dar aktuali nuotekų dumblo
sutvarkymo problema.
3 paveikslas. Pagrindinių teršalų kiekis, patekęs į paviršinius
vandens telkinius 2000–2006 m.

Šaltinis:http://193.219.133.6/aaa/pranesimai/aplinkos_bukle/vanduo.html
4 paveikslas. Paviršinių nuotekų valymo kokyb÷s pokyčiai 2000–
2006 m.

Šaltinis:http://193.219.133.6/aaa/pranesimai/aplinkos_bukle/vanduo.html

Paviršinių (t. y. lietaus ir sniego) nuotekų tvarkymui tik
pastaraisiais metais skiriamas ypatingas d÷mesys. Tai labai
aktualus klausimas, nes su šiomis nuotekomis į aplinką iš
stacionarių taršos šaltinių patenka apie 10,9 proc. organinių
medžiagų ir apie 29 proc. naftos bei jos produktų. Dažniausiai
paviršin÷s miestų nuotekos išleidžiamos nevalytos, daug jų į
paviršinius vandens telkinius patenka iš išsklaidytų taršos šaltinių.
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Augant automobilių srautui, intensyv÷jant statyboms, vykdant kelių
priežiūrą, did÷ja paviršinių nuotekų užterštumas. 4 paveiksle
iliustruojama paviršinių nuotekų tvarkymo pad÷tis.
Norint įgyvendinti aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimus bei
užtikrinti paslaugų visuotinumą ir prieinamumą, reikia ne tik
instituciškai pertvarkyti vandens paslaugų sektorių, bet ir nemažų
investicijų. Apibendrinant statistinę informaciją ir pad÷tį geriamojo
vandens pa÷mimo ir nuotekų išleidimo bei tvarkymo srityje, būtina
išryškinti problemas, kartu nurodant sritis, į kurias pirmiausia
reik÷tų kreipti investicines l÷šas ir institucijų pastangas:

•

•

•

•
•

Kokybišku vandeniu aprūpinama tik apie 73 proc.
gyventojų. Apie 30 proc. arba 1 mln. šalies gyventojų
naudoja šachtinių šulinių vandenį, kurio kokyb÷ neatitinka
reikalavimų, keliamų geriamojo vandens kokybei. Panaši
pad÷tis yra ir nuotekų tvarkymo srityje – centralizuotai
surenkamos ir valomos tik 62 proc. gyventojų nuotekos.
Vandens paslaugų prieinamumas mieste ir kaime labai
nevienodas. Kaimuose centralizuoto geriamojo vandens
tiekimo sistemos įrengtos tik maždaug 30–40 proc.
gyventojų.
Dabartin÷ vandens ūkio struktūra d÷l labai didelio
vandens tiekiančių įmonių skaičiaus, nors jų pastaruoju
metu ir maž÷ja (2003 m. buvo apie 700 vandens tiek÷jų,
o 2007 m. – apie 300) dar n÷ra veiksminga. Be to, d÷l ne
visada tinkamo kainų nustatymo tik kelios (2007 m. – 6
įmon÷s) vandens tiekimo įmon÷s dirbo pelningai.
Paviršinių nuotekų tvarkymo sritis reikalauja didesnio tiek
administracinio, tiek investicinio d÷mesio.
Bendras reikalingas investicijų kiekis infrastruktūros
statybai ir modernizavimui – 3,6 mlrd. Lt. Vandens ūkio
valdymo reformos svarbiausia kryptis – geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo
didinimas, paslaugų kokyb÷s gerinimas, geriamojo
vandens tiekimo įmonių stambinimas, jų priežiūros
stiprinimas.

2008 m. rugpjūčio 27 d. LR Vyriausyb÷ patvirtino Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. pl÷tros
strategiją. Naująja strategija siekiama, kad geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos 2015 m. būtų prieinamos
ne mažiau kaip 95 proc. visų šalies gyventojų, o viešai tiekiamas
geriamasis vanduo saugos ir kokyb÷s reikalavimus atitiktų ne
mažiau kaip 100 proc.
Kaip patvirtinta LR aplinkos ministro įsakyme 2008 m. vasario 14
d. įsakyme Nr. D1-101 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. D1-576 redakcija), geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai pl÷toti bei
modernizuoti pagal Sanglaudos skatinimo priemonių programą iš
Sanglaudos fondo 2007–2013 m. numatyta skirti apie 2,1 mlrd. Lt
ES struktūrin÷s paramos ir valstyb÷s biudžeto l÷šų. Savivaldyb÷ms
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parengus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
pl÷tros planus, bus galima apskaičiuoti reikalingų l÷šų poreikį. LR
Aplinkos ministerijos 2008 m. rugpjūčio 4 d. pateiktais
duomenimis, n÷ viena iš 60 šalies savivaldybių ligi šiol dar n÷ra
patvirtinusi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
pl÷tros plano. Manoma, kad sustambintos geriamojo vandens
tiekimo įmon÷s bus paj÷gesn÷s užtikrinti, kad did÷tų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas3.

2.1.2 Praeities tarša ir jos teritorijos
BPD 1.3 priemon÷s „Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir
išvalymas“ finansuotos veiklos buvo suskirstytos į dvi grupes:
• užterštos teritorijos sutvarkymas ir rekultivacija;
• upių, upelių, ežerų ir jų sl÷nių gamtosauginis tvarkymas bei
išvalymas nuo kenksmingų medžiagų.
Toliau pateikiamame skyriuje d÷mesys sutelkiamas į dirvožemio ir
gruntinio vandens bei upių, upelių ir kitų vandens telkinių pad÷tį,
kuri nagrin÷jama praeities taršos aspektu.
Dirvožemio ir požemio tarša
Dirvožemio ir požeminio vandens koncentruotos taršos šaltiniai
(pramon÷s įmon÷s, didel÷s gyvulininkyst÷s fermos, kuro, trąšų,
pesticidų ir kitų medžiagų saugyklos, dumblo laukai, buitinių ir
pramoninių atliekų sąvartynai, teršiančių medžiagų avarinių
išsiliejimų geležinkeliuose vietos ir pan.) yra plačiai paplitę
Lietuvoje. Kol kas n÷ra atliktas visos Lietuvos užterštų teritorijų
įvertinimas, tačiau preliminariais duomenimis, pagal atskirų objektų
išsid÷stymą bei ūkio išsivystymą ir jo struktūrą, sp÷jama, kad tokių
užterštų vietų šalies teritorijoje yra kelios dešimtys tūkstančių. Vien
su naftos produktų tarša susijusių objektų yra apie 5–6 tūkst., o
jais užterštos hidrogeosferos plotas gali būti apie 6 tūkst. ha, t. y.
maždaug 0,1 proc. Lietuvos teritorijos. Šių teritorijų požeminio
vandens viršutiniame sluoksnyje, t. y. gruntiniame vandenyje,
paprastai aptinkama pavojingų ir higienos normos HN 24:2003
apribojamų junginių. Stipriai žem÷ užteršta ir kitokios ūkin÷s
veiklos vietose. Sąvartynų, fermų, srutų laistymo laukų, valymo
įrenginių, trąšų sand÷lių ir kitų panašių objektų aplinkoje,
dažniausiai gruntiniame vandenyje, aptinkamos teršiančios
medžiagos yra biogeniniai junginiai (azoto ir fosforo junginių grup÷)
ir pesticidai bei jų irimo produktai, taip pat neidentifikuoto pobūdžio
organin÷ tarša (fiksuojama pagal ChDS, BDS7 ir bendrąją organinę
anglį). Pramon÷s įmon÷se, valymo įrenginių dumblo kauptuvų
teritorijų požeminiame vandenyje aptinkama nemaži sunkiųjų
metalų (Zn, Ni, Cr, Pb ir kt.) kiekiai. Kelių priežiūros įmonių,
katilinių, degalinių, elektrinių teritorijose gruntinis vanduo paprastai
būna užterštas NaCl ir KCl druskomis. Atskirose pramon÷s ir
buvusiose karin÷se teritorijose gruntiniame vandenyje aptinkama
halogenintų angliavandenilių – tetra ir trichloreteno, 1,2dichloretano ir kitų specifinių cheminių junginių (detergentų,
fenolių). Pagrindiniai taršos židiniai regioniniu lygmeniu yra
žemdirbyst÷s laukai ir urbanizuotos teritorijos.

3

Interviu su LR Aplinkos ministerijos Vandens paslaugų skyriaus vyr. specialiste Laura Berneckaite.
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2003 m. buvo įteisinta Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį
vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka bei
Potencialaus taršos židinio inventorizavimo anketa4 (Žin., 2003,
Nr. 17-770). Pagal šią tvarką juridiniai ir fiziniai asmenys bei
institucijos Lietuvos geologijos tarnybai privalo pateikti užpildytą
Potencialaus taršos židinio inventorizavimo anketą (deklaraciją).
Visi gauti duomenys suvedami į informacinę sistemą. Daugiausia
deklaracijų pateikta apie degalines ir naftos bazes bei chemikalų
sand÷lius. Pagal tokią tvarką gautas taršos židinių išsid÷stymas
pateiktas 5 paveiksle.
D÷l to, kad yra labai daug koncentruotos taršos židinių, numatoma
taršos židinių identifikaciją pirmiausia atlikti tik tose teritorijose,
kuriose požemio tarša turi ar gali tur÷ti tam tikros įtakos esamų (ir
perspektyvinių) vandenviečių išteklių kokybei. Lietuvos geologijos
tarnybos duomenimis, šiuo metu vandenviečių sanitarin÷s
apsaugos zonose jau yra užfiksuota apie 350 koncentruotos taršos
židinių, tačiau tai tik maža visų potencialių taršos židinių dalis.
Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, preliminariai ištirta apie
100 šių taršos židinių, o detaliai – 50.
5 paveikslas. Pateiktų deklaracijų d÷l galimų koncentruotos taršos
židinių išsid÷stymas

● – pramon÷s, energetikos, transporto ir paslaugų objektai
● – teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai
● – gyvulininkyst÷s objektai
Šaltinis: http://www.lgt.lt/index.php?page=54&PHPSESSID=12e1342d7b7
bfaf354fda7ad03c16280

Norint racionaliai ir veiksmingai mažinti tokio pobūdžio taršą,
pirmiausia, būtina gerai žinoti esamą technogenin÷s apkrovos
pad÷tį, požemio užterštumo lygį, geologines-hidrogeologines
sąlygas, jų tarpusavio ryšį bei sąveikos d÷sningumus. Šią problemą
m÷ginama spręsti teis÷s aktuose nustatant privalomuosius tokių
vietų ekologinius-geologinius tyrimus bei atliekant požeminio
vandens steb÷seną. Šis procesas pamažu plečiasi ir ateityje tur÷tų
tapti vienu svarbiausios informacijos apie koncentruotos taršos
židinių poveikį požeminei sferai šaltiniu.
4

Lietuvos Geologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas „D÷l pavojingų
medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“,
„Valstyb÷s žinios“, 2003-02-19, Nr. 17-770.
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Lietuvos ežerų ir upių kokyb÷s vertinimas
Paviršinio vandens kokyb÷ – organinių medžiagų, azoto ir fosforo
junginių koncentracija up÷se, ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos
jūros priekrant÷s zonoje – yra vienas iš šiuo metu siūlomo Darnaus
vystymosi strategijos atnaujinimo projekto darniojo vystymosi
rodiklių. Nutarta, kad statistin÷ms institucijoms, be kitų detalių
duomenų, būtų teikiamos kiekvieno iš pagrindinių teršalų
medianin÷s koncentracijos.
Nuo 2005 m. upių ir ežerų monitoringas Lietuvoje vykdoma pagal
naująją Valstybinę aplinkos monitoringo programą 2005–2010
metams. Naujoji vandens telkinių monitoringo programa parengta
pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą 2000/60/EB ir kitas
direktyvas, tarptautines konvencijas bei nacionalinius teis÷s aktus.
Kasmet vandens kokyb÷ tiriama nevienodame upių ir ežerų
skaičiuje, nes skiriasi m÷ginių ÷mimo dažnumas. 2008 m. tiriama
apie 200 upių ir 80 ežerų vietų. Be to, tam tikrose strategin÷se
vietose tiriamos ir upių bei ežerų nuos÷dos.
Turimi duomenys neleidžia daryti ilgamečių apibendrinimų, nes
daugelyje ežerų būkl÷s steb÷senai taikomas ekstensyvus
monitoringas, t. y. vanduo netiriamas kasmet. Pastaraisiais metais
atlikti tyrimai rodo, kad daugumoje tirtų ežerų bendrojo fosforo ir
fosfatų – pagrindinių veiksnių, skatinančių intensyvų dumblių
augimą ir eutrofikaciją, – vidutin÷s metin÷s koncentracijos neviršijo
didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Kai kuriuose ežeruose
tam tikrais metais stebimi bendrojo fosforo ir (ar) fosfatų DLK
viršijimai (pvz., Lūksto ir Didžiulio ežeruose 2005 m.).
6 paveikslas. Ežerų vandens kokyb÷s atitikimas normoms
valstybin÷s monitoringo vietose pagal bendrojo fosforo ir fosfatų
vidutines koncentracijas 2006 m.

Šaltinis:http://193.219.133.6/aaa/pranesimai/aplinkos_bukle/vanduo.html

2006 m. buvo tirtas 20 ežerų trofiškumas. 70 proc. jų priklauso
mezotrofinių ežerų (švarūs, vidutiniškas maisto medžiagų kiekis,
didžiausia rūšių ir bendrijų įvairov÷) kategorijai, 25 proc. –
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eutrofiniams (daug biogeninių medžiagų, gausi vandens augalija) ir
5 proc. (tik vienas Rieš÷s ežeras) – hipertrofiniams (persotinti
biogeninių medžiagų, tod÷l juose gyvena tik tokioms sąlygoms
pakantūs organizmai) ežerams. Tyrimai rodo, kad ežerų trofin÷
būkl÷ smarkiai nesikeičia5.
Upių vandens kokyb÷s atitikimas normoms valstybin÷s monitoringo
vietose pagal bendrojo azoto, amonio azoto, nitratų, bendrojo
fosforo, fosfatų vidutines koncentracijas ir BDS7 vertes 2006 m.
parodytas 7 paveiksle.
7 paveikslas. Upių kokyb÷ pagal pagrindinius cheminius taršos
parametrus (raudona spalva pažym÷ta tyrimo vieta, kurioje
nustatytas DLK viršijimas bent pagal vieną parametrą) 2006 m.

Šaltinis:http://193.219.133.6/aaa/pranesimai/aplinkos_bukle/vanduo.html

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, didel÷s azoto junginių
koncentracijos upių vandenyje užfiksuotos daugiausia žem÷s ūkio
rajonuose – vidurio, šiaur÷s ir pietvakarių Lietuvoje. Šiose
teritorijose nemažos ir fosforo junginių koncentracijos. Tokią pad÷tį
didžiąja dalimi lemia mineralinių trąšų naudojimas ir tarša iš
gyvulininkyst÷s ūkių. Padid÷ję organinių medžiagų, amonio azoto ir
fosforo junginių kiekiai dažniausiai nustatomi žemiau didesnių
gyvenviečių, ypač mažesn÷se up÷se. 2006 m., palyginti su
ankstesniaisiais, šalies upių vandens kokyb÷ dar pager÷jo – jis
buvo švarus 38 proc. visų tirtų upių intensyvios monitoringo vietų
(2005 m. – 36 proc.).
2006 m. d÷l taršos pavojingomis medžiagomis ištirta 16 upių. Kaip
ir 2005 m., dviejose up÷se – Ventoje žemiau Mažeikių ir Šventosios
up÷s žiotyse – buvo rasta normas gerokai viršijančių pavojingų
medžiagų (trichlormetano (chloroformo) ir aldrino). Be to, Aplinkos
apsaugos agentūra 2006 m. 15 upių vietų, esančių ten, kur jos
įteka į Lietuvą ir išteka iš šalies, taip pat žemiau pagrindinių
miestų, papildomai ištyr÷ ligi tol niekada upių vandenyje netirtas
5

LR Aplinkos ministerijos leidinys „Aplinka“.
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pavojingas medžiagas. Tyrimų metu daug kur buvo nustatyta, kad
ftalatų ir organinio alavo junginių koncentracijos dažnai viršija
leidžiamas normas.
Nuos÷dų tyrimai d÷l metalų ir pavojingų medžiagų kol kas
atliekami keliose pasienio upių vietose, Kuršių mariose ir kai
kuriuose ežeruose. Kadangi dar n÷ra (nei Europos Sąjungos
įstatymuose) tokių nuos÷dų užterštumo normų, tačiau apie jas jau
diskutuojama, šie tyrimai praktiškai yra paruošiamieji darbai
rengiantis pasiekti būsimus reikalavimus.
2.1.3 Saugomos teritorijos Lietuvoje
Bendrąją saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje sudaro (pagal
Saugomų teritorijų tarnybos interneto svetain÷je paskelbtą
informaciją; taip pat žr. 8 paveikslą):
•

•

•

•

konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose
saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio
kraštovaizdžio kompleksai ir objektai; joms priskiriami
rezervatai (gamtiniai ir kultūriniai), draustiniai bei gamtos
ir kultūros paveldo objektai (paminklai);
ekologin÷s apsaugos prioriteto saugomos teritorijos,
išskiriamos norint išvengti neigiamo poveikio saugomiems
gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams
arba neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai;
šiai kategorijai priskiriamos ekologin÷s apsaugos zonos;
atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos
gamtos ištekliams atkurti, pagausinti bei apsaugoti; joms
priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai;
kompleksin÷s saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos
išsaugančios, apsaugančios, rekreacin÷s ir ūkin÷s zonos
pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą;
joms priskiriami valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai)
parkai bei biosferos monitoringo teritorijos (biosferos
rezervatai ir biosferos poligonai).

D÷l savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksin÷s
saugomos teritorijos vadinamos ypač saugomomis teritorijomis.
Šiuo metu ypač saugomų teritorijų sistema yra didesn÷ kaip
998 tūkst. ha, t. y. apie 15,3 proc. šalies ploto. 2003 m. šis plotas
sudar÷ 12,03 proc. Lietuvos teritorijos. Saugomų teritorijų ploto
pasiskirstymas pagal kategorijas pateiktas 9 paveiksle. Šis rodiklis
yra vienas iš siūlomo Darnaus vystymosi strategijos atnaujinimo
projekto darniojo vystymosi rodiklių.
Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų D÷l laukinių
paukščių apsaugos6 ir D÷l natūralių buveinių ir laukin÷s faunos bei
floros apsaugos7 reikalavimus, Lietuvoje yra pl÷tojamas „Natura
2000“ teritorijų tinklas. „Natura 2000“ teritorijos integruojamos į
dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą. 2008 m. kovo
m÷n. Duomenimis, Lietuvoje jau yra įsteigtos 77 paukščių apsaugai
svarbios teritorijos ir 298 buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Tai
6
7

Tarybos direktyva 79/409/EEB „D÷l laukinių paukščių apsaugos“, 1979 m. balandžio 2 d.
Tarybos direktyva 92/43/EEB „D÷l natūralių buveinių ir laukin÷s faunos bei floros apsaugos“, 1992 m.
geguž÷s 21 d.
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sudaro 12,5 proc. šalies teritorijos. Per pastaruosius metus ypač
pasistūm÷jo buveinių apsaugai skirtų teritorijų steigimas, o
dauguma paukščiams svarbių vietų jau šiek tiek anksčiau buvo
paskelbtos saugotinomis.
8 paveikslas.
2008 m.

Visų

kategorijų

saugomos

teritorijos

Lietuvoje

Šaltinis:http://www.vstt.lt/VI/files/File/Statistika/ST%20zemelapis_max.jpg
9 paveikslas. Saugomų
kategorijas (proc.)
Atkuriamieji sklypai
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Pagrindin÷s Lietuvos saugomų teritorijų sistemos problemos yra
susijusios su privačios žem÷s nuosavyb÷s atsiradimu saugomose
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teritorijose ir patirties sureguliuoti privačių asmenų veiklą stoka. Be
to,
veiklos
saugomose
teritorijose
finansavimu,
žem÷s
privatizavimo proceso reguliavimu, neužtikrinamu nustatyto
saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo laikymusi,
nepakankamu
rekreacin÷s
infrastruktūros
formavimu
nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Taip pat vis dar
egzistuoja nepalankus saugomų teritorijų įvaizdis bei tik pradeda
veikti kompensacijų už apribojimus saugomose teritorijose
mechanizmas. Dar nebaigta kurti kultūrinių saugomų teritorijų,
pirmiausia istorinių nacionalinių parkų, sistema. Pabr÷žtina ir
institucinių geb÷jimų nuolatinio stiprinimo saugomų teritorijų
administracijose svarba.
Pastaraisiais metais labai pasistūm÷jo teritorinio planavimo
dokumentų rengimas. Kaip informavo Saugomų teritorijų tarnybos
Planavimo skyriaus ved÷ja Vitalija Valantiejien÷8, šiuo metu
maždaug trečdalis reikalingų teritorinio planavimo dokumentų jau
patvirtinta, trečdalis parengta patvirtinti, o likęs trečdalis jau
baigiama rengti. Labai l÷tai vyksta šių dokumentų tvirtinimas
Vyriausyb÷je. Strateginio planavimo dokumentai – gamtotvarkos
planai – taip pat sparčiai rengiami ir tvirtinami. Iki šiol jų parengta
ir (ar) patvirtinta apie 120, o 2008–2013 m. suplanuota dar
parengti ir patvirtinti 100 gamtotvarkos planų.
Ekspertų manymu, labai svarbu į saugomų teritorijų valdymą kuo
aktyviau įtraukti vietines suinteresuotąsias puses (savivaldos
institucijas, nevalstybines ir privačias organizacijas). Saugomos
teritorijos tur÷tų siekti, kur ir kiek įmanoma, įgyvendinti lanksčius
finansinius mechanizmus bei pritraukti daugiau privačių l÷šų, kad
palengvintų savo ekonominę pad÷tį. Jų vaidmuo socialiniameekonominiame kaimo bendruomenių gyvenime tur÷tų būti gerokai
svarbesnis negu yra dabar. Sektorin÷ integracija, t. y. procedūrų
derinimas su teritoriniu planavimu, bendradarbiavimas su kultūros
paveldo ir kitomis institucijomis taip pat pabr÷žtina kaip viena iš
labai svarbių saugomų teritorijų sistemos tobulinimo garantijų.
2.1.4 Aplinkos
stiprinimas

monitoringo,

kontrol÷s

ir

prevencijos

Struktūrinių fondų parama skirta dviems projektų grup÷ms. Vieni
susij3 su aplinkos tyrimų laboratorijų tobulinimu ir įrengimu, kiti –
su aplinkos apsaugos inspektorių geb÷jimų ir materialin÷s baz÷s
stiprinimu. Tod÷l labai trumpai apibūdinsime šiose dviejose srityse
esančią pad÷tį.
LR Aplinkos ministerijai pavaldus Aplinkos apsaugos agentūros
Aplinkos tyrimų departamento Valstybin÷s
analitin÷s kontrol÷s
skyrius (toliau – VAKS) atlieka laboratorijų funkcijas
ir yra
svarbiausia aplinkos apsaugos laboratorijų sistemos dalis. Šis
skyrius metodiškai vadovauja kitiems aštuoniems
VAKS,
esantiems Regionų aplinkos apsaugos departamentuose (Klaip÷dos
regione VAKS yra Jūrinių tyrimų centre). Regionų laboratorijų
įranga skirta nuolatin÷ms analiz÷ms ir pagal steb÷senos programą
atliekamiems
tyrimams.
Pagrindiniame
Aplinkos
apsaugos
agentūros Aplinkos tyrimų departamento VAKS, be įprastų,
8

Interviu su Saugomų teritorijų tarnybos Planavimo skyriaus ved÷ja Vitalija Valantiejiene.
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atliekami ir pavojingų bei specifinių medžiagų vandens, oro ir
dirvožemio tyrimai. Pastaraisiais metais laboratorijoje visiškai
įdiegta kokyb÷s užtikrinimo sistema LST ISO17025. 2004 m. ši
laboratorija akredituota Nacionaliniame akreditacijos biure, kuris
yra Europos akreditacijos organizacijos tikrasis narys.
Regionų aplinkos apsaugos departamentų VAKS šiuo metu rengiasi
akreditacijai. Jie turi būti pasiruošę atlikti visus tyrimus, kurie
reikalaujami pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą ir ES
direktyvas bei atitinkamus nacionalinius teis÷s aktus. D÷l to turi
būti nuolat atnaujinama tyrimų baz÷ ir reikalingi instrumentai.
Svarbiausia strategin÷ aplinkos apsaugos kontrol÷s institucija –
Valstybin÷ aplinkos apsaugos inspekcija – taip pat yra tiesiogiai
pavaldi ir atskaitinga LR Aplinkos ministerijai. Inspekcija
koordinuoja ir prižiūri regionų aplinkos apsaugos departamentų,
aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s pareigūnų veiklą,
metodiškai vadovauja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančioms institucijoms, organizuoja ir atlieka operatyvinius,
tikslinius ir kompleksinius regionų aplinkos apsaugos departamentų
veiklos patikrinimus, analizuoja ir vertina šios veiklos rezultatus bei
teikia siūlymus, kaip pagerinti šį darbą; nustatyta tvarka
informuoja atitinkamas institucijas ir pareigūnus apie ekstremalias
situacijas ir avarijas, turinčias ar galinčias tur÷ti neigiamą poveikį
aplinkai ir panašiai.
Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantys pareigūnai
2003 m. iš viso išaiškino beveik 16 tūkst. aplinkos apsaugos ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teis÷s aktų reikalavimų pažeidimų. 2006 m. buvo išaiškinta
daugiau kaip 19 tūkst. tokių pažeidimų. Nustatytų pažeidimų oro
sektoriuje nuolat maž÷ja, vandenų sektoriuje jų skaičius mažai
keičiasi, o atliekų sektoriuje nuo 2002 m. Pažeidimų padaug÷jo
daugiau kaip dvigubai (nuo maždaug 1200 iki 2900). Atliekų
tvarkymo kontrol÷ 2006 m. buvo prioritetin÷ aplinkos kontrol÷s
sritis. Taip pat išaugo ir kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų
pažeidimų skaičius (2004 m. – 1450, o 2006 m. – 1600). Paprastai
pagal skaičių daugiausia išaiškinama gyvūnijos (maždaug 28 proc.
visų pažeidimų) ir miško apsaugos reikalavimų pažeidimų
(23 proc.). Šie skaičiai, palyginti su 2002 m., šiek tiek sumaž÷jo,
tačiau pastaraisiais metais nesikeičia.
Aplinkos apsaugos pažeidimų išaiškinimas gali būti naudojamas
kaip aplinkos būkl÷s rodiklis (jei pažeidimų maž÷ja – būkl÷ ger÷ja;
taip interpretuojama LR Aplinkos ministerijos metiniame leidinyje
„Aplinka“), nors netur÷tų būti labai tiesiogiai taip teigiama, nes šis
rodiklis neatspindi, kokią procentinę dalį iš per metus padaromų
pažeidimų sudaro išaiškinti pažeidimai.
Suprantama,
kad
norint
efektyviai
įgyvendinti
aplinkos
monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos tikslus, be institucinių
geb÷jimų stiprinimo, būtina nuolat atnaujinti ir modernizuoti
techninę šios sistemos bazę.
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2.1.5 Visuomen÷s aplinkosauginis švietimas ir informavimas
Tai, kad siekiant aplinkos politikos tikslų būtina aplinkosaugos
klausimais informuoti ir šviesti visuomenę, minima ne viename
Lietuvos teis÷s akte. Tarp šių dokumentų yra BPD, jo priedas,
visuomen÷s informavimo apie aplinką ir Aplinkosauginio švietimo
programa, kiti dokumentai. Su šiomis veiklomis taip pat susijusios
Lietuvai privalomos Europos Sąjungos direktyvos, tokios kaip
Orhuso konvencija bei Direktyva d÷l laisvo prieinamumo prie
informacijos apie aplinką.
Tačiau gyventojų informuotumo apie aplinkos klausimus lygis
Lietuvoje yra žemas. 2008 m. paskelbtame Eurobarometro tyrime9
lietuviai yra tarp blogiausiai apie aplinką informuotų Europos
piliečių. Gerai apie aplinkos klausimus informuotais save laiko
35 proc. gyventojų, labai gerai – tik 3 proc. gyventojų. Pagal šį
rodiklį Lietuva lenkia tik naujausias ES nares – Rumuniją ir
Bulgariją. Taip pat smarkiai atsiliekama nuo kai kurių kaimynių,
pavyzdžiui, Latvijos, kurioje šie rodikliai atitinkamai 47 proc. ir
5 proc. bei yra netoli ES vidurkio – 50 proc. ir 5 proc. Žemesnis
informuotumo lygis gali reikšti ir tai, kad aplinkos klausimai n÷ra
tarp svarbiausių temų Lietuvos viešojoje dienotvark÷je. Tai iš dalies
patvirtina ir šio tyrimo rezultatai, kurie rodo, jog ekonominius ir
socialinius veiksnius Lietuvos gyventojai laiko kiek svarbesniais
lemiant jų gyvenimo kokybę. Tačiau šis skirtumas n÷ra labai
didelis, taip pat nesmarkiai skiriasi nuo ES vidurkio.
Tame pačiame tyrime galima rasti ir daugiau įrodymų, kad
aplinkosauginio švietimo pad÷tis Lietuvoje yra taisytina bei rasti
krypčių, kuriomis ji gali būti gerinama. Lietuviams būdingas
asmenin÷s iniciatyvos trūkumas. Tik 22 proc. apklaustųjų visiškai
sutinka su teiginiu, kad kaip individai jie gali prisid÷ti prie
teigiamos aplinkos kaitos. Europos Sąjungos vidurkis čia beveik
dvigubai didesnis – net 43 proc. Ši nuostata
atsispindi ir
atsakymuose, rodančiuose, kiek apklaustieji linkę keisti savo
elgseną, kad ji mažiau veiktų aplinką. Pagal daugumą jų Lietuva
atsilieka, o tai rodo neišnaudotas galimybes informuojant ir
įtikin÷jant gyventojus keisti savo gyvenimo būdą bei elgseną.
Lietuviai kur kas labiau nei dauguma Europos gyventojų įsitikinę,
kad už aplinkos problemas atsakingi didieji terš÷jai, pavyzdžiui,
pramon÷s įmon÷s. Taip pat labiau nei kitiems Europos piliečiams
lietuviams trūksta informacijos apie genetiškai modifikuotų
produktų poveikį ar kasdien÷se situacijose naudojamų cheminių
produktų poveikį. Tai rodo, kad gyventojai kaip vartotojai yra
nepakankamai informuoti šiais klausimais.
Lietuva skiriasi nuo kitų šalių ir tuo, kokiais šaltiniais naudojasi jos
gyventojai. Televiziją ir spaudą kaip informavimo šaltinį jie renkasi
dažniau nei kitų šalių gyventojai. Šiais šaltiniais taip pat kur kas
labiau pasitikima, nei, pavyzdžiui, valdžios ar savivaldybių
institucijomis.
Nors
pasitik÷jimas
aplinkosaugin÷mis
organizacijomis yra vienas didesnių, palyginti su kitais tyrime
nagrin÷jamais šaltiniais, jis yra smarkiai žemesnis už ES vidurkį.
Tai rodo gana silpną aplinkosauginių organizacijų poziciją
visuomen÷je. Nevyriausybinis sektorius Lietuvoje yra mažai
9

European Commision. Attitudes of european citizens towards the environment. Special eurobarometer
issue 295. March 2008.
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išpl÷totas ne tik aplinkosaugos bet ir kitose srityse. Svarbus
pokytis aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų veikloje buvo
sumaž÷jusi tarptautinių donorų parama – Lietuvai įstojus į ES,
paramą tokioms organizacijoms nutrauk÷ Jungtinių Tautų Vystymo
Programa. Aplinkosaugos organizacijų projektų paramai buvo skirta
mažųjų projektų programa. Tačiau
panašaus nacionalinio
finansavimo šaltinio nebuvo sukurta, jį pakeit÷ struktūrinių fondų
parama.
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2. 2 Tinkamumo vertinimas

Ši ataskaitos dalis yra skirta 1.3 priemon÷s tinkamumui vertinti.
Tinkamumas apibr÷žiamas kaip programavimo dokumentuose
apibr÷žtų priemon÷s tikslų ir uždavinių atitikimas strateginiams
Lietuvos ir ES teis÷s aktams. Taip pat nagrin÷jama, ar šie tikslai ir
uždaviniai yra aiškūs bei pasiekiami. Galiausiai pateikiamas
priemon÷s atrankos kriterijų tinkamumo vertinimas. Vertinami tik
specifiniai veiklos srities kriterijai, t. y. nevertinami administracin÷s
atitikties ir kiti bendro pobūdžio kriterijai. Priemon÷s tikslų ir
uždavinių tinkamumas vertinamas jų programavimo laikotarpiu,
t. y. 2004–2005 m.
BPD yra numatytas šis pagrindinis 1.3 priemon÷s tikslas:

„Mažinti vandens, oro ir dirvos užterštumą ir jo potencialią gr÷smę
Lietuvos regionams, užtikrinti visuomen÷s teisę į saugią ir švarią
aplinką, siekti išvengti ūkininkavimo ir kitos veiklos neigiamo
poveikio aplinkai (ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių išteklių darnų
naudojimą ir formuojant atsakingą visuomen÷s požiūrį į gamtinę
aplinką.“

Nors buvo numatytas 1.3 priemones tikslas mažinti oro
užterštumą, tokia veikla nefinansuota10. Pagal šią priemonę buvo
finansuojamos 5 veiklos sritys:
• geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
• praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir
išvalymas;
• saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir
tvarkymas;
• aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas;
• informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas.
Priemon÷s uždaviniai
Priemon÷s tikslas atitinka Valstybinę aplinkos apsaugos strategiją11
bei Aplinkos apsaugos įstatymą12. 1996 m. priimtoje strategijoje
išd÷styti svarbiausi aplinkos apsaugos tikslai, prioritetai ir
priemon÷s bei pateikiamas veiksmų planas 1996–2000 m.13
Strategijoje pirmenyb÷ teikiama vandenų ir oro apsaugai. Aplinkos
apsaugos įstatymas skirtas visuomeniniams santykiams reguliuoti
bei nustatyti asmenų teises ir pareigas aplinkosaugos srityje.
Tačiau
pagrindin÷s
strategijos,
kuriomis
buvo
remiamasi
programuojant
struktūrinių
fondų
paramą,
buvo
šakin÷s

10

Gair÷se pareišk÷jams minimas tik vandens ir dirvožemio užterštumo mažinimo tikslas.
LR Seimo 1996 m. rugs÷jo 25 d. nutarimas „D÷l Valstybin÷s aplinkos apsaugos strategijos
patvirtinimo“, „Valstyb÷s žinios“, Nr. I-1550.
12
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, 1992 m. vasario 20 d., „Valstyb÷s žinios“, Nr. 5-75.
13
Šios strategijos atnaujinimas yra vienas iš svarstytinų klausimų.
11
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strategijos. Atitikimas šioms strategijoms aprašytas atskirai pagal
veiklos sritis.
2.2.1 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
BPD apibr÷žtas tikslas:
„Pagerinti geriamojo vandens ir nuotekų kokybę mažiau kaip 500
gyventojų turinčiose Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose,
pl÷tojančiuose geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir
valymo sistemas, kurių savinink÷s yra savivaldyb÷s ir joms
priklausančios įmon÷s.“

Gair÷se apibr÷žtas tikslas:
„Užtikrinti tinkamos kokyb÷s (atitinkančios nacionalinius ir ES
reikalavimus) geriamojo vandens tiekimą mažų gyvenviečių
gyventojams bei užtikrinti tinkamą tokių gyvenviečių nuotekų
tvarkymą
(surinkimą,
valymą,
išleidimą,
valymo
metu
susidarančių atliekų tvarkymą ir pan.).“

Gair÷se apibr÷žtas ambicingesnis tikslas užtikrinti tinkamos
kokyb÷s paslaugas (visiems) mažų gyvenviečių gyventojams.
Tačiau panaudojus struktūrinių fondų paramą šio tikslo nebuvo
įmanoma pasiekti 2004–2006 m. laikotarpiu, nes projektų
įgyvendinimas neapr÷p÷ visų mažų gyvenviečių. Pagal šį tikslą
buvo parengtas rezultato lygmens priežiūros rodiklis d÷l geriamojo
vandens kokyb÷s atitikimo ES ir nacionaliniams reikalavimams. Jo
interpretavimas taip pat gali sukelti problemų (žr. 2.4.1 skyrių).
Atitikimas ES strateginiams dokumentams
Vandenų sektorius yra viena iš griežčiausiai reguliuojamų ES
aplinkosaugos sričių. Svarbiausios dvi vandens ir nuotekų tvarkymo
sektorių reglamentuojančios direktyvos: Geriamojo vandens ir
Miesto nuotekų valymo. Investicijas į vandens ir nuotekų valymą
Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, iš esm÷s l÷m÷ šių direktyvų
įgyvendinimo reikalavimai.
2004–2006 m. laikotarpiu parama buvo skirta geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymui mažose gyvenviet÷se (iki 500 gyventojų), o
2007–2013 m. – daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų turinčioms
gyvenviet÷ms. 2004–2006 m. paramos pasiskirstymas iki 500 ir
daugiau gyventojų turinčioms gyvenviet÷ms buvo suderintas su
Sanglaudos fondo projektais. Iš Sanglaudos fondo buvo
finansuojami vandens ir nuotekų tvarkymo projektai daugiau kaip
500 gyventojų turinčiose gyvenviet÷se. Jie buvo planuojami upių
baseinų (Nemuno, Ventos, Lielup÷s ir Dauguvos) pagrindu,
remiantis ilgalaik÷mis investicin÷mis programomis. Kaip min÷ta
ataskaitos Aplinkos vertinimo dalyje, yra siekiama, kad mažose
gyvenviet÷se pačios savivaldyb÷s ir ypač vandens tiekimo įmon÷s
pasirūpintų investicijomis į vandens kokyb÷s gerinimą bei nuotekų
valymą. Vandens tiek÷jų tinklo stambinimas tur÷tų sudaryti sąlygas
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didinti jų veiklos efektyvumą ir taip užtikrinti didesnes investavimo
galimybes. Vis d÷lto pabr÷žtina, kad vandens tiekimas ir nuotekų
valymas mažose gyvenviet÷se yra problematiškiausias. Tad
nenumačius papildomų priemonių ar paramos šaltinių, gali išlikti
gr÷sm÷, kad šie gyventojai bus nepakankamai aprūpinti, o
direktyvos – ne iki galo įgyvendintos.
Atitikimas Lietuvos strateginiams dokumentams
Nagrin÷jamos veiklos srities tikslas ir remiamos priemon÷s atitiko
šios srities Lietuvos strateginius teis÷s aktus, į kuriuos buvo
perkelti min÷tų direktyvų reikalavimai. Tačiau teis÷s aktų paketas,
kuriuo sureguliuotas vandens tiek÷jų tinklo reorganizavimas ir
paslaugų teikimas, buvo priimtas tik 2006 m. pabaigoje (žr. 7
priedą).
Paramos programavimo laikotarpiu prad÷jus įgyvendinti projektus,
geriamojo
vandens
tiekimo
ir
nuotekų
tvarkymo
sritį
reglamentuojančiuose
teis÷s
aktuose
nebuvo
nustatyta
reikalavimų, kuri dalis gyventojų privalo tur÷ti pri÷jimą prie
geriamojo vandens tiekimo paslaugų, taip pat kokio dydžio tur÷tų
būti vandens tiekimo įmonių tinklas. Nustatytas reikalavimas į rinką
tiekti tik tokį vandenį, kuris atitinka teis÷s aktų reikalavimus.
Tačiau Vandentvarkos ūkio pl÷tros strategijoje buvo numatytos
priemon÷s, kaip stambinti vandentvarkos įmones ir didinti jų
veiklos efektyvumą. LR Vyriausyb÷s 2004–2006 m. ir 2006–
2008 m.
programose
taip
pat
numatyta
modernizuoti
vandentvarkos ūkį ir sukurti veiksmingą valdymo institucijų
sistemą regioniniu pagrindu. 2006 m. LR Vyriausyb÷s nutarimu14
viešojo vandens tiekimo regionai prilyginti apskritims.
2006 m. priimtas ir 2007 m. papildytas Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 2008 m. rugpjūčio m÷n. patvirtinta
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m.
pl÷tros strategija. Naujojoje strategijoje nustatyta, kad 2015 m.
viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo
paslaugomis turi būti aprūpinama ne mažiau kaip 95 proc.
gyventojų.
Eurostato duomenimis, 2005 m. Lietuvoje prie viešojo vandens
tiekimo sistemų savo namų ūkius buvo prisijungę 76 proc.
gyventojų. Tai yra gana mažas procentas, palyginti su kitomis ES,
ypač Vakarų Europos šalimis. Taigi investicijos į vandens tiekimo
sistemų renovaciją ir pl÷trą buvo tikslingos, tačiau išsikeltas tikslas
yra pakankamai ambicingas. Įgyvendinus struktūrinių fondų
projektus, prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų buvo
prijungta arba sudarytos galimyb÷s prisijungti 5700 gyventojų
namų ūkių (AM, 2008- m. spalio 21 d.) arba 0,7 proc. visų mažų
gyvenviečių gyventojų.

14

LR Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas „D÷l viešojo vandens tiekimo regionų nustatymo“,
„Valstyb÷s žinios“, Nr. 118-4467.
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10 paveikslas. Gyventojai, prisijungę prie viešųjų vandens tiekimo
sistemų 2005 m. (proc.)
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Šaltinis: Eurostat, 2008 m. rugpjūčio 25 d..

Projektų atrankos kriterijai
Projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijai iš esm÷s buvo skirti
projektų efektyvumui įvertinti. Jie pakankamai detaliai matavo
projekto investicijas į kuriamus paj÷gumus. Tačiau buvo nustatyta
ir keletas vandens tiekimo bei nuotekų valymo kokyb÷s prioritetų.
Viena vertus, rodikliai nustat÷ tam tikrus geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kokyb÷s prioritetus, kurie nebuvo
apibr÷žti BPD (d÷l fluoro koncentracijos, geriamojo vandens
kokyb÷s, projektų įgyvendinimo karstiniame regione ir kt.).
Pavyzdžiui, pernelyg didel÷s fluoro koncentracijos vandenyje yra
aktuali problema, tod÷l buvo svarbu nustatyti prioritetus, kurie
leistų spręsti šią problemą. Antra vertus, jie neapr÷p÷ kai kurių
reikalavimų, numatytų BPD ir strateginiuose dokumentuose. BPD
buvo numatytas tikslas spręsti esmines geriamojo vandens
užterštumo problemas, intensyvios žem÷s ūkio veiklos rajonuose,
tačiau nebuvo nustatyta jokių reikalavimų projektams ir atrankos
kriterijų, susijusių su vietov÷s užterštumu ar ūkininkavimo lygiu.
Pirma, palyginus paramą gavusias savivaldybes (žem÷lapyje jos
pažym÷tos žalia ir rausva spalva) su mažiau ūkininkauti
tinkamomis teritorijomis15 (ruda ir rausva spalva) matyti, kad penki
projektai (Lazdijų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmerg÷s r. sav.,
Pasvalio r. sav., Biržų r. sav.) buvo vykdomi min÷tose teritorijose
(26,3 proc. visų mažiau ūkininkauti tinkamų teritorijų). Taigi
atrenkant projektus, nebuvo užtikrinta, kad jie būtų vykdomi
intensyvios žem÷s ūkio veiklos rajonuose.

15

N÷ra patvirtinto intensyvios žem÷s ūkio veiklos teritorijų sąrašo, tod÷l buvo naudojamas mažiau
ūkininkauti tinkamų teritorijų sąrašas.
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11 paveikslas. Projektų
tinkamose teritorijose

pasiskirstymas

mažiau

ūkininkauti

– paramą gavusios
savivaldyb÷s
ir
ūkininkauti
mažiau
tinkančios teritorijos

–

Šaltinis: sudar÷ VPVI pagal LR Aplinkos ministerijos ir LR Žem÷s ūkio
ministerijos informaciją.

Antra, nebuvo atsižvelgta į numatomą vandens tiek÷jų tinklo
stambinimą, kuris aprašytas strateginiuose dokumentuose.
Nenustatyta
jokių
prioritetų
projektams,
susijusiems
su
infrastruktūros pl÷tros planų rengimu.
Apibendrinant vandens ir nuotekų tvarkymo tikslų ir uždavinių
tinkamumą, galima teigti, kad 2004–2006 m. laikotarpio
programavimo dokumentuose numatyti tikslai atitiko Lietuvos ir ES
strateginių dokumentų reikalavimus. Jie buvo skirti spręsti dvi
aktualias problemas: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kokyb÷ bei nepakankamos infrastruktūros ir
gyventojų nepakankamas aprūpinimas šiomis paslaugomis mažose
gyvenviet÷se. Laikotarpio pabaigoje buvo priimti strateginiai
dokumentai,
kuriuose
numatytas
vandens
tiek÷jų
tinklo
restruktūrizavimas, tod÷l programuojant 2007–2013 m. paramą
svarbu atsižvelgti į šiuos pokyčius.
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2.2.2 Praeities
išvalymas

taršos

ir

jos

teritorijų

nustatymas

ir

Šios veiklos srities uždavinys, numatytas BPD yra:

„Išvalyti užterštas teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos
pavojingomis atliekomis, atkurti natūralią gamtos būklę šiose
teritorijose.“

Uždavinys išvalyti (visas) užterštas teritorijas n÷ra pakankamai
tikslus ir pasiekiamas. Jį reikalinga detalizuoti nustatant, kad bus
valomos labiausiai užterštos teritorijos ir vandens telkiniai bei
žemesnio lygio uždaviniuose apibr÷žiant jų valymo prioritetus.
Gair÷se pareišk÷jams apibr÷žtas tikslas:

„[...] įgyvendinus projektus padidinti regionų patrauklumą ir
sąlygoti jų spartesnį ekonominį vystymąsi, apsaugoti paviršinius
vandens telkinius nuo kenksmingų medžiagų žalojančio poveikio ir
sumažinti gr÷smę visuomenei.“

Pirma, nors buvo keliamas tikslas, kad įgyvendinti projektai tur÷tų
skatinti spartesnį regionų ekonominį vystymąsi, daugiausia
d÷mesio skirta projektų aplinkosauginiam poveikiui. Atliekant
projektų naudos ir kokyb÷s vertinimą, buvo galima gauti
daugiausia 7 balus iš 100 už projekto rezultatų poveikį regiono
patrauklumui ekonomikos pl÷tros atžvilgiu. Antra, nebuvo
nustatyta reikalavimo, kad projektas tur÷tų ir pagrįstų teigiamą
poveikį regiono ekonominiam vystymuisi.
BPD ir Gair÷se apibr÷žti nagrin÷jamos veiklos srities tikslas ir
uždavinys papildo vienas kitą: vienas pabr÷žia aplinkosauginį, kitas
– socialinį-ekonominį poveikį. Juos būtų galima sujungti,
atitinkamai nustatant prioritetus ir atrankos kriterijus.
Atitikimas ES strateginiams dokumentams
ES lygmeniu vandens sektorių reglamentuoja daugiau kaip 25
direktyvos ir sprendimai16. Atrenkant projektus, pirmenyb÷ taip pat
buvo teikiama projektams, įgyvendinantiems ES aplinkosaugos
direktyvas. Tačiau šios veiklos srities finansavimas nebuvo
tiesiogiai susijęs su konkrečios direktyvos įgyvendinimu. Projektai
gal÷jo iš dalies prisid÷ti prie Bendrosios vandens politikos
direktyvos įgyvendinimo (žr. 7 priedą), taip pat Požeminio
vandens17, Nitratų 91/676/EEB18 ir kitų direktyvų įgyvendinimo.
16

A. Rimas, Bendroji vandens politikos direktyva: tikslai ir įgyvendinimas. Aplinkos apsaugos agentūra,
2008 m. liepos 31 d.
17
Tarybos direktyva 80/68/EEB d÷l požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų
keliamos taršos, 1979 m. gruodžio 17 d.
18
Europos Bendrijos Tarybos direktyva 91/676/EEB d÷l vandenų apsaugos nuo žem÷s
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Europos Komisija pareng÷ ES dirvožemio apsaugos strategijos
projektą, kurį sudaro Komisijos komunikatas ES institucijoms ir
direktyvos projektas. Komunikate paaiškinta, kod÷l reikia imtis
veiksmų šioje srityje, nustatytas bendras tikslas ir pagrindin÷s
dirvožemio apsaugos priemon÷s. Direktyvoje nustatyti bendri
dirvožemio apsaugos principai, kuriais vadovaudamosi šalys nar÷s
gal÷s pačios pasirinkti tinkamiausias savo teritorijoje priemones.
Taip pat žr. 7 priedą.
Atitikimas Lietuvos strateginiams dokumentams
2004–2006 m. laikotarpiu nebuvo patvirtintas Lietuvos geologijos
tarnybos (LGT) projektas „Požeminio vandens taršos židinių
inventorizacija ir renatūralizacijos prioritetų nustatymas“.Šis
projektas buvo skirtas: 1) potencialių taršos židinių inventorizacijai
upių sl÷niuose ir gruntinio vandens vandenviečių sanitarin÷s
apsaugos zonose atlikti; 2) taršos židinių pavojingumo vandens
ištekliams vertinimo metodikai parengti ir 3) taršos židinių
pavojingumo vandens ištekliams ir žmonių sveikatai vertinimui
atlikti.
Naujuoju
paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu
buvo
patvirtintas ir 2008 m. rugpjūčio m÷n. prad÷tas įgyvendinti LGT
projektas
„Užterštų
teritorijų
poveikio
vertinimas“,skirtas
inventorizuoti potencialiai užterštas teritorijas (ne tik požeminio
vandens taršos židinius) 39 šalies savivaldyb÷se. Inventorizacija
bus atliekama 39,3 tūkst. kvadratinių kilometrų plote. 100
nustatytų pavojingiausių aplinkai objektų bus atlikti išsamūs
ekogeologiniai tyrimai. Projektas bus baigtas 2011 m. ketvirtąjį
ketvirtį. Jo metu sukaupti duomenys leis parengti nacionalin÷s
užterštų teritorijų valdymo strategijos pagrindus19. Taigi tiek 2004–
2006 m., tiek 2007–2013 m. laikotarpiais programinių dokumentų
tikslai ir uždaviniai d÷l užterštų teritorijų valymo buvo
formuluojami neatlikus labiausiai užterštų teritorijų vertinimo.
Svarbiausi strateginiai dokumentai (Chemin÷mis medžiagomis
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai ir
Ekogeologinių tyrimų reglamentas), kuriuos galima laikyti teisiniu
pagrindu užterštų teritorijų valymui, taip pat buvo priimti baigiantis
BPD projektų įgyvendinimui. Praeities taršos ir jos teritorijų
nustatymo ir išvalymo sritį reglamentuojantys Lietuvos strateginiai
dokumentai aprašyti 7 priede.
Projektų atrankos kriterijai
Projektams buvo nustatyti užterštumo (pažeidimo) laipsnio bei
gr÷sm÷s aplinkai pagal taršos išplitimą kriterijai. Kaip min÷ta,
projektų rezultatų poveikis regionų socialinei-ekonominei pl÷trai
buvo vertinamas pagal vieną kriterijų: ar savivaldyb÷s taryba yra
patvirtinusi planą naudoti teritoriją socialin÷ms(poilsio) reikm÷ms
ar pl÷sti verslą, ir šis kriterijus nebuvo laikomas pakankamai
svariu.
Iš viso pagal šią veiklos sritį buvo finansuotos 24 galimybių studijos
ir 16 valymo projektų, bet n÷ vienas iš jų nebuvo skirtas sausumos
teritorijoms valyti. Pirma, užterštų teritorijų valymo projektams
vertinti taikytas užterštumo (pažeidimo) laipsnio kriterijus, kuris
ūkyje naudojamų nitratų taršos.
19
Interviu su K. Kadūnu, Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus ved÷ju.
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apima grunto suminį užterštumo pavojingomis chemin÷mis
medžiagomis rodiklį Zd arba užterštumo atskira pavojinga chemine
medžiaga koeficientą K0, arba žem÷s paviršiaus ar giliųjų žem÷s
sluoksnių grunto arba gruntinio vandens užterštumą naftos
produktais DLL. Tačiau LGT pagal šiuos rodiklius yra įvertinusi tik
tam tikrų teritorijų užterštumą (parengti atskiri žem÷lapiai), tod÷l
ne visos paraiškas pateikusios savivaldyb÷s gal÷jo šiuos rodiklius
nurodyti (arba tur÷jo užsakyti papildomą tyrimą). Antra, šie
rodikliai n÷ra visiškai tinkami pagal projektų specifiką. Pavyzdžiui,
Higienos
normoje
60:2004,
kuria
vadovaujantis
buvo
skaičiuojamas
užterštumo
(pažeidimo)
laipsnio
kriterijus,
nustatytos pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leistinos
koncentracijos tik gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų bei žem÷s
ūkiui naudojamam dirvožemiui.
Vandens telkinių valymo projektai buvo vertinami remiantis keliais
kriterijais: ar pagal galiojančius teis÷s aktus vandens kokyb÷
priskiriama blogos kokyb÷s klasei ir kiek kartų viršijamos aplinkos
kokyb÷s normos. Pirma, pateikiama nuoroda, kad šis kriterijus
nustatomas pagal atitikimą galiojantiems teis÷s aktams, tačiau iš
pateiktų teis÷s aktų sąrašo n÷ra iki galo aišku, pagal ką bus
nustatyta vandens kokyb÷s klas÷ ir kokios yra vandens kokyb÷s
normos. Tod÷l šis kriterijus yra nepakankamai tikslus ir neaišku,
kaip jis apskaičiuojamas. Antra, LGT yra detaliai ištyrusi tik 50
užterštų vietų, tod÷l trūksta duomenų, kuriais remiantis būtų
galima patvirtinti, ar vandens telkinių užterštumas atitinka
nustatytas normas. Taip pat kito kriterijaus (Projekto rezultatų
poveikis aplinkos būkl÷s pagerinimui (efektyvumas), nustatomo
pagal tai, ar įgyvendinus projektą, tvarkomos teritorijos
dirvožemio, grunto ir gruntinio vandens užterštumas neviršys
leistino lygio (DLK/DLL) ir teritorija bus visiškai parengta
(sutvarkyta ar rekultivuota), pagal numatytą paskirtį n÷ra
pakankamai aiškus, nes trūksta duomenų, padedančių nustatyti
teritorijų užterštumo lygį.
Apibendrinant, 1.3 priemon÷s užterštų teritorijų valymo veiklos
srities tikslas ir uždaviniai atitiko to meto Lietuvos ir ES teis÷s
aktus, tačiau buvo nepakankamai tiksliai apibr÷žti. Kadangi tikslo
išvalyti visas užterštas teritorijas nebuvo įmanoma pasiekti,
reikalinga nustatyti labiausiai užterštų teritorijų valymo tikslą ir
atrankos kriterijus. Kadangi nebuvo identifikuotos labiausiai
užterštos teritorijos ir parengti prioritetai d÷l jų valymo, nustatyti
specialūs atrankos kriterijai d÷l labiausiai užterštų teritorijų. Tačiau
šie kriterijai nepakankamai pritaikyti pagal numatomų finansuoti
projektų specifiką.
2.2.3 Saugomų
tvarkymas

ir

nesaugomų

teritorijų

įsteigimas

BPD apibr÷žti uždaviniai:
•

Išpl÷sti saugomų rajonų tinklą, įskaitant „Natura 2000“,
įgyvendinti priemones, skirtas biologin÷s įvairov÷s, augalų
ir gyvūnų buveinių apsaugai bei atkūrimui.
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ir

•

atkurti ir išlaikyti kraštovaizdžio sudedamąsias dalis ir
įdiegti apsaugos priemones, padedančias išsaugoti
kraštovaizdį

Gair÷se pareišk÷jams apibr÷žti uždaviniai:
•
•

•

•

išpl÷sti saugomų teritorijų tinklą;
užtikrinti „Natura 2000“ir nacionalinių saugomų teritorijų
išsaugojimą,
įgyvendinant
apsaugos
ir
naudojimo
priemones bei pritaikant šias teritorijas darniam
visuomen÷s naudojimui ir švietimo reikm÷ms, sukuriant
informacinę sistemą ir lankytojų infrastruktūrą saugomose
teritorijose, tvarkant gamtos paveldo objektus;
užtikrinti, kad nenaudojami žem÷s ūkio gamybiniai
centrai, prad÷ti ir nebaigti statyti statiniai, nenaudojamos
aikštel÷s, kiti statiniai, darkantys saugomų ir nesaugomų
teritorijų kraštovaizdį, būtų demontuoti (likviduoti) ir
sutvarkyta aplinka;
įgyvendinti priemones, skirtas biologin÷s įvairov÷s, augalų
ir gyvūnų buveinių apsaugai ir atkūrimui.

Šios veiklos srities uždaviniai yra pasiekiami, aiškiai bei tiksliai
apibr÷žti ir tiesiogiai susiję su finansuotomis priemon÷mis.
Atsižvelgiant į ES reikalavimus ir nacionalinius prioritetus, parama
buvo skirta:
•

•
•

saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentams
parengti („Natura 2000“tinklo, regioniniams ir valstybiniams
parkams steigti bei tvarkyti, gamtos paveldo objektams
tvarkyti);
saugomoms teritorijoms tvarkyti ir lankytojų centrams
steigti;
apleistiems
objektams
saugomose
ir
nesaugomose
teritorijose likviduoti.

Pagal šios veiklos srities atskirą veiklą buvo finansuojamas pajūrio
juostos tvarkymas – apsauginio paplūdimio kopagūbrio ir pliažų
atkūrimas bei sutvarkymas, informacinių draudžiamųjų ženklų
įrengimas ir kita. Parama šiai sričiai atitiko Lietuvos strateginius
dokumentus (žr. 7 priedą). Pajūrio juostos tvarkymo projektai taip
pat neprieštaravo Buveinių direktyvai.
Atitikimas ES strateginiams dokumentams
Paramos skyrimą saugomų teritorijų steigimui ir tvarkymui iš
esm÷s l÷m÷ Paukščių20 ir Buveinių21 direktyvų reikalavimai.
Paukščių direktyvoje nustatytos visų laukinių paukščių rūšių
apsaugos Europos Sąjungoje taisykl÷s. Jos taikomos paukščiams,
jų kiaušiniams, lizdams ir buvein÷ms. Apsaugai užtikrinti
20

Tarybos direktyva 79/409/EEB „D÷l laukinių paukščių apsaugos“, 1979 m. balandžio 2 d.
Tarybos direktyva 92/43/EEB „D÷l natūralių buveinių ir laukin÷s faunos bei floros apsaugos“, 1992 m.
geguž÷s 21 d.

21
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steigiamos specialios paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST),
kurios yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis. Europos
Komisija prieš Lietuvą yra prad÷jusi pažeidimo procedūrą d÷l
teisinio perk÷limo22 (tam tikri direktyvos reikalavimai į nacionalinius
teis÷s aktus nebuvo perkelti ar netinkamai perkelti) ir
(atsisakyta
vienos
teritorijos
nepakankamo
įgyvendinimo23
steigimo, šiuo metu steigiamos dvi teritorijos). Abi pažeidimo
procedūros yra tęsiamos.
Buveinių direktyva siekiama apsaugoti Europos Sąjungos šalių
augaliją bei gyvūniją ir natūralias jų buveines. Šio biologin÷s
įvairov÷s palaikymo tikslo siekiama atsižvelgiant į ekonominius,
socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus, palaikant ar
kartais netgi skatinant žmogaus veiklą. Vadovaujantis direktyva,
steigiamos buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Jos kartu
su PAST sudaro bendrą „Natura 2000“ ekologinį tinklą.
Europos Komisija Buveinių direktyvos įgyvendinimo progresą
matuoja naudodama saugomų teritorijų pakankamumo rodiklį.
Pagal šį rodiklį Lietuva yra viena prasčiausiai direktyvą
įgyvendinančių šalių (žr. 12 pav.). Pagal šį rodiklį vertinant šalies
pažangą, svarbu pamin÷ti, kad šalyse nar÷se gali smarkiai skirtis
saugotinų gyvūnų ir augalų rūšių, vadinasi, atitinkamai, ir buveinių
skaičius. Pavyzdžiui, Lietuvoje tokių buveinių yra daugiau negu
Danijoje ar Olandijoje, tod÷l kyla smarkiai didesnis poreikis ir reikia
daugiau pastangų bei l÷šų įgyvendinti direktyvą. Akivaizdu, kad
siekiant įgyvendinti direktyvos reikalavimus buvo tikslinga sutelkti
paramą saugomoms teritorijoms steigti.
12 paveikslas. Saugomų teritorijų pakankamumas

Šaltinis: European Commission, Commission Staff Working Document,
accompanying the Communication from the Commission to the Council and
European Parliament „2007 European Policy Review“, COM(2008) 409
final.
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Analogiška procedūra prad÷ta prieš kitas 15 ES šalių narių.
Analogiška procedūra prad÷ta prieš kitas 7 ES šalis nares.
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Atitikimas Lietuvos strateginiams dokumentams
Pagrindiniai Lietuvos strateginiai dokumentai, pagal kuriuos
reglamentuojama nagrin÷jama veiklos sritis, buvo priimti
įgyvendinant Paukščių ir Buveinių direktyvas. Priemon÷s uždaviniai
taip pat atitiko kitus saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo,
Baltijos jūros ir jos krantų apsaugą reglamentuojančius Lietuvos
teis÷s aktus (žr. 7 priedą).
Saugomų teritorijų planavimo ir tvarkymo programa
Ši programa buvo paramos skyrimo pagrindas saugomoms ir
nesaugomoms teritorijoms steigti bei tvarkyti. Joje identifikuotos ir
aprašytos
didžiausios
planavimo
laikotarpiu
egzistavusios
problemos saugomose teritorijose:
• planavimo dokumentų trūkumas;
• vieningos informacin÷s sistemos natūroje
nebuvimas;
• nepakankamai įgyvendinamos apsaugos ir tvarkymo
priemon÷s;
• kraštovaizdį darkančių apleistų pastatų bei kitų
aplinką žalojančių objektų egzistavimas;
• duomenų apie saugomų teritorijų būklę trūkumas.
Atsižvelgiant į šias problemas, išskirti veiklos prioritetai, sudarytas
veiksmų planas ir pateikti finansavimui siūlomi projektai 2005–
2006 m. laikotarpiui. Taip pat pateikta informacija: 1) kurioms
saugomoms teritorijoms tvarkymo planai jau yra parengti,
pradedami rengti ir numatomi rengti iš struktūrinių fondų ir „Phare“
l÷šų; 2) kuriose saugomose teritorijose yra įrengti, pradedami
įrengti ir numatomi įrengti lankytojų centrai investicijų programos,
struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų l÷šomis; 3) kuriose
saugomose teritorijose įrengtos, pradedamos rengti ir numatomos
įrengti informacin÷s sistemos struktūrinių fondų ir „Phare“ l÷šomis.
Apibendrinant galima teigti, kad programa yra pakankamas
planavimo instrumentas, kuriuo remiantis buvo skirta parama
saugomų ir nesaugomų teritorijų steigimo bei tvarkymo
projektams.
Projektų atrankos kriterijai
Saugomų ir nesaugomų teritorijų steigimo bei tvarkymo projektai
buvo finansuojami tiesioginio finansavimo skyrimo būdu. Tod÷l
jiems nustatyti tik administracin÷s atitikties ir tinkamumo
finansuoti kriterijai, nebuvo taikomi naudos bei kokyb÷s vertinimo
kriterijai. Jų kokybei užtikrinti svarbiausias reikalavimas yra
tinkamas ir pagrįstas jų planavimas. Tai reiškia, kad projektai turi
būti vykdomi pagal specialias paramos poreikį ir poveikį
pagrindžiančias programas arba kitus strateginius dokumentus,
kuriuose aiškiai apibr÷žtos numatytos taikyti priemon÷s. Kaip
min÷ta ankstesniame skyriuje, tokiu pagrindu buvo saugomų
teritorijų planavimo ir tvarkymo programa.
Tačiau galima pamin÷ti keletą pastabų d÷l šios srities projektų
atrankos kriterijų. Projektai tur÷jo atitikti arba nepažeisti ES
aplinkosaugos direktyvų, Lietuvos Aplinkosaugos strategijos ir
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veiksmų programos tikslų, viešųjų pirkimų reikalavimų. Projektų
poveikiui pagrįsti buvo skirti du kriterijai: teigiamo poveikio aplinkai
ir socialinio-ekonominio poveikio. Atrankos kriterijai yra gana
plačiai apibr÷žti, nepritaikyti specialiai saugomų ir nesaugomų
teritorijų steigimo bei tvarkymo veiklai. Pavyzdžiui, n÷ra
detalizuota, kokias ES direktyvas ar kitus dokumentus turi atitikti
projektai. Apskritai Gair÷se pareišk÷jams24, kurios buvo skirtos
saugomų ir nesaugomų teritorijų steigimo bei tvarkymo, ir aplinkos
monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo veiklos sritims,
nebuvo išskirta specialių kriterijų pagal kiekvieną veiklos sritį.
2.2.4 Aplinkos
stiprinimas

monitoringo,

kontrol÷s

ir

prevencijos

BPD ir Gair÷se pareišk÷jams apibr÷žtas uždavinys:

Tobulinti aplinkos valdymo sistemas ir prevencinę veiklą
stiprinant aplinkos kokyb÷s vertinimo, kontrol÷s ir valdymo
institucijas, atsakingas už aplinkos kokyb÷s valdymą ir
žalos prevenciją.

Šios veiklos srities uždavinys yra gana plačiai apibr÷žtas ir
neišryškina konkretaus siekiamo rezultato.
Pagal šią veiklos sritį buvo finansuojamas:

Valstybinių institucijų, atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir
monitoringą, stiprinimas:
– Utenos, Panev÷žio, Marijampol÷s, Vilniaus, Šiaulių regionų
aplinkos apsaugos departamentų, Aplinkos apsaugos agentūros
Radiologijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, laboratorijų
rekonstrukcijų projektavimo darbai;
– Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų prietaisų, reikalingų
m÷giniams
paimti
ir
analizei
atilikti
bei
Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos laboratorijos etaloninių
matavimų priemonių patikrai atlikti bei kalibravimo priemon÷ms
įsigyti.
Valstybinių institucijų, atsakingų už inspekcinę veiklą ir
kontrolę, stiprinimas:
– įsigyti priemonių, reikalingų aplinkos kokyb÷s kontrolei,
užtikrinančių operatyvų aplinkos apsaugos pareigūnų atvykimo į
objektą ar aplinkos poveikio vietą bei būtinų bandinių pa÷mimą
esant sud÷tingos susisiekimo sąlygoms.

24

Gair÷s pareišk÷jams, teikiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos Bendrojo programavimo
dokumento priemon÷s „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos sritis „Saugomų
ir nesaugomų teritorijų steigimas ir tvarkymas“ bei „Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas“
taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą. 2005 m. rugs÷jo 22 d., Nr. D1-459.
Gair÷s pareišk÷jams pagal Bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s
infrastruktūros pl÷tra“ 1.3 priemonę „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, 2004 m.
kovo 19 d., Nr. D1-123.
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Galimybių likviduoti ekologines avarijas, susijusias su
naftos išsiliejimu jūroje, studijos ir technin÷s bei
konkursin÷s dokumentacijos įrangai įsigyti parengimas.

Parama šiai veiklos sričiai leidžia išspręsti specifines Lietuvos
aplinkos apsaugos sistemos institucijų (daugiausia infrastruktūros ir
įrangos trūkumo) problemas. Tai n÷ra viena iš tradicinių ES
struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų aplinkosauginių
intervencinių sričių (ES struktūrin÷s paramos pasiskirstymas pagal
intervencines sritis aplinkosaugos srityje pateiktas 8 pav.).
Pavyzdžiui, ji n÷ra finansuojama Latvijoje ar Estijoje. Esant
ribotoms valstyb÷s biudžeto galimyb÷ms finansuoti institucijų,
atsakingų už kokyb÷s vertinimą, monitoringą ir inspekcinę veiklą
infrastruktūros įrangos atnaujinimą, šių institucijų veiklos rezultatai
netenkino griežt÷jančių ES reikalavimų25, darbo priemon÷s buvo
nepakankamos institucijų funkcijoms vykdyti.
Atitikimas ES strateginiams dokumentams
Stiprinti Aplinkos valdymo sistemos ir prevencinę veiklą vykdančias
institucijas buvo labiausiai reikalinga d÷l naujų ar griežt÷jančių ES
reikalavimų. Pasak Aplinkos apsaugos agentūros atstovo, paramos
skyrimą institucijų, atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir steb÷senos
stiprinimą l÷m÷ ES direktyvų reikalavimai. Buvo pasirinkta remti
tas Agentūros vykdomas veiklas, kurių rezultatai yra stebimi ES
lygmeniu arba neatitinka ES keliamų reikalavimų26.
Valstybinių institucijų vykdomos inspekcin÷s veiklos ir kontrol÷s
srityje iš viso 15 ES direktyvų reikia iš anksto suplanuoto
inspektavimo, patikrinimo aktų, ataskaitų rengimo, visuomen÷s ir
Europos Komisijos informavimo, bei kitų priemonių taikymo.
Galimybių likviduoti ekologinių avarijų padarinius, susijusius su
naftos išsiliejimu jūroje, studijos ir technin÷s bei konkursin÷s
dokumentacijos įrangai įsigyti parengimas atitinka Jungtinių Tautų
jūrų teis÷s konvenciją ir 1992 m. Baltijos jūros aplinkos apsaugos
konvenciją.
Svarbiausia direktyva, kurios įgyvendinimas reikalauja kontrol÷s ir
institucijų geb÷jimų stiprinimo yra Taršos integruotos prevencijos ir
kontrol÷s direktyva. Kitas svarbus dokumentas yra Rekomendacija
2001/331/EB, kurioje nustatyti minimalūs aplinkosaugos tikrinimų
kriterijai (žr. 7 priedą). Lietuva taip pat priklauso ES aplinkos
apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo darbo
tinklui (IMPEL), kurio pagrindinis tikslas yra skatinti kuo
veiksmingiau taikyti aplinkosaugos įstatymus. Jo rekomendacijomis
VAAI taip pat vadovaujasi vykdydama kontrol÷s ir inspektavimo
funkcijas.
Parama aplinkos monitoringo, prevencijos ir kontrol÷s stiprinimo
sričiai buvo skirta tiesioginio finansavimo skyrimo būdu,
vadovaujantis 2004 m. Valstybinių institucijų, atsakingų už
25
26

Pavyzdžiui, d÷l did÷jančių hidrometeorologijos steb÷senos surinkimo duomenų reikalavimų.
Interviu su Aplinkos tyrimų departamento direktoriumi Bronislavu Giedraičiu.
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inspekcinę veiklą ir kontrolę, stiprinimo bei Valstybinių institucijų,
atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir monitoringą, stiprinimo
programomis. Pastarosios veiksmų planas buvo pakoreguotas ir
papildytas 2005 m. Nagrin÷jamos veiklos srities uždavinys ir
finansuojamos priemon÷s taip pat atitinka kitus 7 priede išvardytus
strateginius Lietuvos dokumentus.
Valstybinių institucijų, atsakingų už inspekcinę veiklą ir
kontrolę, stiprinimo programa
2004 m. patvirtintoje programoje pateiktas esamos valstybin÷s
aplinkos apsaugos sistemos pad÷ties aprašymas, išskirtos
svarbiausios problemos, veiklos prioritetai ir veiksmų planas 2004–
2006 m. Pagrindin÷s problemin÷s sritys, kuriose būtina gerinti
valstybin÷s kontrol÷s kokybę ir efektyvumą yra:
• aplinkos kokyb÷s kontrol÷;
• gamtos išteklių ir gyvosios gamtos kontrol÷;
• avarijų prevencija ir valdymas.
Aprašant kiekvieną probleminę sritį, išsamiai išd÷styta, kokie
Lietuvos ir ES teis÷s aktai yra įgyvendinami šiose srityse, kokias
funkcijas institucijos vykdo, kokie pasiekti rezultatai ir kokios
problemos, su kuriomis jos susiduria. 2005 m. Aplinkos ministro
įsakymu detalizuotas l÷šų pasiskirstymas numatomoms finansuoti
priemon÷ms. Tačiau programoje trūksta aiškios esamos pad÷ties ir
numatomų finansuoti priemonių palyginimo. Pavyzdžiui, teigiama,
kad labai trūksta įrangos ir transporto priemonių, tačiau
nenurodoma, kiek jų dabar yra, kokios jos yra kokyb÷s, kurios
valstybin÷s kontrol÷s institucijos nepakankamai aprūpintos ar
neaprūpintos šiomis priemon÷mis ir kurios konkrečiai institucijos
naudosis vykdant projektus įsigytomis priemon÷mis.

Valstybinių institucijų, atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir
monitoringą, stiprinimo programa
Aplinkos apsaugos agentūros vykdytų projektų l÷šų poreikis buvo
pagrįstas Valstyb÷s institucijų, atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir
monitoringą, stiprinimo programoje ir jos 2005 m. spalio 24 d.
pakeitime (Nr. D1-505). Programoje aprašyta dešimties valstybinių
aplinkos tyrimų laboratorijų ir metrologijos laboratorijų dabartin÷
pad÷tis.
Pagal
programą
Aplinkos
tyrimų
departamento
laboratorijos (išskyrus radiologijos) Vilniuje atitinka pagrindinius
reikalavimus kokybei užtikrinti ir kontrolei, tod÷l yra visos
objektyvios prielaidos akredituoti kokyb÷s sistemą. Pad÷tis gerokai
prastesn÷ Jūrinių tyrimų centro, RAAD ir Aplinkos tyrimų
departamento radiologijos laboratorijose, kurios didžiąja dalimi
neatitinka akreditacijai keliamų reikalavimų.
Nustatytas 2004–2006 m. veiklos tikslas – pasiekti, kad
tyrimų laboratorijos atitiktų ES standartus ir būtų
operatyviai pateikti tikslią bei patikimą informaciją apie
būklę ir aplinkai daromą poveikį. Numatomi pasiekti
rezultatai toliau išvardijami.
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aplinkos
paj÷gios
aplinkos
projektų

Pagerinta laboratorin÷ aplinka ir instrumentin÷ baz÷, užtikrinta
matavimo rezultatų sietis su šalies bei tarptautiniais pamatiniais
etalonais ir gaunamų rezultatų patikimumas.
Sudarytos sąlygos laboratorijoms įgyti akreditaciją pagal
tarptautinius standartus. Tai atitinkamai leistų:
– objektyviai atspind÷ti aplinkos būklę ir prireikus imtis visų
aplinkos taršos mažinimo bei prevencijos priemonių;
– objektyviau atspind÷ti aplinkai padarytą žalą įvykus
ekologin÷ms avarijoms.
Taip pat pagal šią
programą vykdomi projektai užtikrintų
veiksmingą valstybin÷s laboratorin÷s kontrol÷s mechanizmą,
prisid÷tų prie Lietuvos aplinkos strategijos ir Veiksmų programos
tikslų įgyvendinimo.

Programos tikslas ir siekiami rezultatai apibr÷žti labai bendrai ir
n÷ra detalizuoti į žemesnio lygio uždavinius bei neišreikšti
kiekybiškai. Tod÷l, išskyrus numatomą gauti akreditaciją, n÷ra kitų
rodiklių, kurie leistų įvertinti projektų įgyvendinimo kokybę ir
rezultatų poveikį.
Atrankos kriterijai
Nagrin÷jamos veiklos srities projektai buvo finansuojami tiesioginio
paramos skyrimo būdu, tod÷l, kaip ir saugomų teritorijų steigimo
bei tvarkymo projektų atveju, svarbiausias kriterijus šių projektų
kokybei užtikrinti yra tinkamas ir pagrįstas tokių projektų
planavimas. Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimo
projektai tur÷jo atitikti min÷tų programų tikslus. Tačiau Institucijų,
atsakingų už inspekcinę veiklą ir kontrolę, stiprinimo programoje
yra išskirti valstybin÷s kontrol÷s veiklos tikslai, bet jie plačiau
neapibr÷žti ir neparodo, kokių konkrečių rezultatų siekiama
įgyvendinant projektus. Tod÷l reikalinga programoje nustatyti tikslą
ir detalius uždavinius.
Taigi Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo
programiniuose dokumentuose apibr÷žtas tikslas atitiko Lietuvos ir
ES strateginius dokumentus, tačiau yra nepakankamai tiksliai
apibr÷žti ir detalizuoti žemesnio lygmens uždaviniai.
2.2.5 Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas
Viešinimo kampanijos formavimas susijęs su kampanijos tikslų
nustatymu. Nustatant tikslus, paprastai remiamasi duomenimis ir
žiniomis apie tikslines grupes, jų informacijos poreikius bei poveikio
viešinimo priemon÷mis galimybes. Taip pat nagrin÷jama praeities
viešinimo veiklų patirtis.
BPD ir jo priede pateikiamame 1.3 priemon÷s tikslo aprašyme
viešinimas yra suvokiamas kaip kitas priemones papildanti
viešosios politikos priemon÷:
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„Pagrindinis […] tikslas yra mažinti vandens ir dirvožemio
užterštumą ir jo potencialią gr÷smę, užtikrinti visuomen÷s teisę į
saugią ir švarią aplinką, siekti išvengti ūkin÷s ir kitos veiklos
neigiamo poveikio aplinkai (ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių
išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomen÷s
požiūrį į gamtą.“

Čia atsakingas visuomen÷s požiūrio į gamtą formavimas
(pasiekiamas
informavimo
ir
švietimo
priemon÷mis)
yra
suvokiamas kaip vienas būdų kitiems tikslams pasiekti. Toliau
šiame dokumente aprašomi BPD 1.3 priemon÷s informavimo ir
švietimo uždaviniai:

„Visais lygiais šviesti visuomenę naudojant visuomen÷s
informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones,
rengti ir teikti mokymo programas, užtikrinti integruotą keitimąsi
informacija, skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos
procese.“

Tai labai apibendrintas uždavinys. Jame daugiausia d÷mesio
skiriama atskiroms viešinimo priemon÷ms ar kanalams. Viena šio
teksto dalis gali būti apibūdinta kaip aukštesnio lygmens tikslas –
„skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos procese“.
Tolesniame viešinimo veiklų pagrindimo aprašyme poreikis šioms
veikloms grindžiamas did÷jančiu visuomen÷s poreikiu gauti
informacijos apie aplinkosaugą ir nepakankamais ištekliais ją teikti:

„Visuomenei ÷mus labiau dom÷tis aplinka, informacijos sklaidos ir
supratimo skatinimo techninių paj÷gumų nebepakanka. Šios
veiklos grup÷s tikslas – pl÷toti ir skatinti visuomen÷s
aplinkosauginį švietimą, skatinti visuomenę aktyviau dalyvauti
priimant sprendimus, kuriais siekiama gerinti aplinką.“

Taigi priemon÷s aprašyme nurodytas dvilypis informavimo ir
švietimo veiklų tikslas. Pirmiausia tai papildomos viešosios politikos
priemon÷s veiklos, padedančios pasiekti ir kitomis priemon÷ms
siekiamų tikslų. Tačiau taip pat viešinimas suvokiamas kaip
informacijos apie aplinką sklaida, kuri tur÷tų užtikrinti aktyvesnį
piliečių dalyvavimą aplinkosaugos procesuose. Čia nenustatomi
tikslai, prie kurių tur÷tų prisid÷ti viešinimas, o daroma prielaida,
kad
geriau
informuota
visuomen÷
atsirinks
svarbiausias
aplinkosaugos problemas ir užtikrins jų atsiradimą viešojoje
dienotvark÷je.
Priemon÷s
aprašyme
numatoma
sudaryti
prioritetinių veiklos grupių sąrašą. Tai rodo, kad konkretesni
žemesnio lygmens viešinimo ir švietimo tikslai turi būti nustatomi
kituose dokumentuose.
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Informavimo ir švietimo programa
Svarbiausias strateginis dokumentas, kuriuo remiantis buvo skirta
parama šiai veiklos sričiai, yra Informavimo apie aplinką ir Lietuvos
gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programa27.
Šiame dokumente teigiama, kad programa parengta siekiant
įsisavinti BPD 1.3 priemon÷s l÷šas. Esamos pad÷ties analiz÷je
programa daugiausia pabr÷žia ir atkartoja Orhuso konvencijos bei
90/313/EEC direktyvos d÷l laisvo prieinamumo prie informacijos
apie aplinką nuostatas. Šioje programoje atsiranda šalutinis tikslas
remti aplinkosaugos nevyriausybines organizacijas šį tikslą
grindžiant tuo, kad valstyb÷s institucijos, skleisdamos informaciją,
pačios negali veiksmingai pasiekti tikslinių grupių. Šis tikslas
sudar÷ pagrindą tarp galimų pareišk÷jų 1.3 priemon÷s viešinimo
veiklų projektams įtraukti ir nevyriausybines organizacijas.
Šiame dokumente išskiriant prioritetines veiklas pateikiamas gana
platus veiklų sąrašas, suskirstytas į tris grupes:
•
•
•

visuomen÷s informavimo priemonių naudojimas;
visuomen÷s
ekologinio
švietimo
priemonių
naudojimas;
Aplinkos ministerijos koordinuojamo visuomen÷s
aplinkosauginio informavimo ir švietimo paj÷gumų
stiprinimas.

Be šių švietimo ir informavimo veiklų, numatyta gerinti ir
prieinamumą prie informacijos. Šiame dokumente pateikiamas
gana išsamus švietimo ir informavimo priemonių, kurios gali būti
finansuojamos pagal šią programą, sąrašas, tačiau n÷ra nustatyti
žemesnio lygmens švietimo ir informavimo veiklų tikslai. Tokiu
būdu
nenustačius
konkretesnių
žemesnio
lygmens
tikslų(pageidautina
išmatuojamų)
pagal
šią
programą
finansuojamas viešinimas tampa tikslas pats savaime. Be to, jis
praranda viešinimo kaip kitas priemones papildančios viešosios
politikos priemon÷s prasmę, kuri jam suteikiama BPD 1.3
priemon÷s aprašyme.
Šią programą galima vertinti ir kaip viešinimo kampanijos
programas, kuriose paprastai yra numatomos kertin÷s kampanijos
dalys: tai kampanijos tikslas (ar tikslai), lemiantis komunikacijos
turinį, tikslin÷s grup÷s, pranešimus kuriantys ir skleidžiantys
kampanijos dalyviai, komunikacijos priemon÷s arba kanalai, kuriais
pasiekiamos tikslin÷s grup÷s, ir galiausiai kampanijos biudžetas. Be
to, visos šios dalys turi būti sujungiamos: komunikacijos turinys ir
tikslin÷s grup÷s turi atitikti tikslus, pasirinktos priemon÷s (ar
kanalai) – tikslines grupes. 3 lentel÷je pateikiamas Informavimo
apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo
skatinimo programos komentaras vertinant atskiras viešinimo
programai įprastas dalis.
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LR aplinkos ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymas „D÷l Informavimo apie aplinką ir Lietuvos
gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programos patvirtinimo“, Nr. D1-317.
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3
lentel÷. Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimo programa kaip viešinimo
kampanijos programa
Programos
dalis
Tikslai
Komunikacijos
turinys
Tikslin÷ grup÷
Dalyviai

Priemon÷s

Biudžetas

Komentaras
Programoje pateikti tikslai, tačiau jie labai bendri, sunkiai
išmatuojami.
Tikslų
bendrumas
neleidžia
tiksliau
apibr÷žti
galimo
komunikacijos turinio, prioritetinių temų.
Tikslin÷ grup÷ – visuomen÷. Tai labai apibendrinta tikslin÷
grup÷, tačiau tai įprasta aplinkosaugos programoms.
Programoje apibr÷žiami galimi dalyviai – tai valstyb÷s
institucijos, apskričių bei savivaldybių administracijos ir
aplinkosaugos srityje dirbančios nevyriausybin÷s organizacijos.
Programoje išskiriama labai daug galimų informavimo ir
švietimo priemonių (bei kanalų), tačiau šių priemonių
naudojimas nesiejamas su konkrečiais tikslais ar tikslin÷mis
grup÷mis.
Biudžetas pateiktas ir susietas su dalyviais.

Apibendrinant galima teigti, kad ši programa ir kiti aptarti
dokumentai sudaro teisines sąlygas finansuoti daug informavimo ir
švietimo veiklų. Taip pat sudaromos teisin÷s prielaidos šioms
veikloms naudoti įvairias viešinimo priemones bei kanalus.
Programoje galima identifikuoti daugumą informavimo kampanijų
programoms būdingų dalių. Programoje atkartojamos kitų teisinių
dokumentų nuostatos, tačiau neišskiriama konkrečių žemesnio
lygmens tikslų bei prioritetinių sričių. BPD numatytas veiklų
prioritetų išskyrimas žemesnio lygmens dokumentuose šiuo
dokumentu nebuvo įgyvendintas. Tokiu būdu informavimas ir
viešinimas tapo tikslas pats savaime. Viešinimas šioje programoje
nebuvo derinamas su kitokio pobūdžio viešosios politikos
priemon÷mis. Pasirinkti žemesnio lygmens tikslus buvo palikta
paramos gav÷jams.
Galimos kelios informavimo ir švietimo programos tobulinimo
kryptys.
•

Nustatant viešinimo tikslus, reikalinga naudoti gyventojų
nuostatų tyrimų bei aplinkos būkl÷s tyrimų duomenis. Tam
svarbu pasinaudoti turima informacija apie aplinkos būklę
Lietuvoje. Gana išsamių ir palyginamų duomenų apie
gyventojų nuostatas aplinkos atžvilgiu teikia periodiškai
Europos Komisijos užsakymu atliekamas tyrimas „Attitudes
of European citizens towords the environment“. Esant
poreikiui
tiksliau
atskleisti
specifines
aplinkosaugos
problemas, gali būti atliekami papildomi tyrimai. Derinant šių
tyrimų duomenis, galima nustatyti kokybiškus žemesnio
lygmens tikslus, kurių pasiekimą būtų įmanoma išmatuoti.

•

Reikalinga išskirti aplinkosaugos problemas, kurias gali pad÷ti
spręsti informavimas. Šiuo būdu dažniausiai siekiama įtikinti
keisti nepageidautiną gyventojų elgseną, o tai aktualu tik tam
tikrose aplinkosaugos srityse. Švietimo projektais siekiama
bendresnių tikslų, jie dažniausiai n÷ra glaudžiai susieti su
konkrečiomis aplinkosaugos problemomis.

•

Nustatant informavimo tikslus, į informavimą turi būti
žvelgiama kaip į kitas viešosios politikos priemones
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papildančią priemonę. Viešinimo priemon÷s
derinamos su kitomis šios srities priemon÷mis.

tur÷tų

būti

Nustatant informavimo ir ypač švietimo tikslus, turi būti
įtraukiami
socialiniai
partneriai
–
nevyriausybin÷s
organizacijos, kurias ketinama pasitelkti šiems tikslams
įgyvendinti, taip pat viešinimo specialistai, galintys įvertinti
ankstesnę viešinimo patirtį.

•

Toliau pateikta galima informavimo ir švietimo tikslų nustatymo
schema.
13 paveikslas. Viešinimo (informavimo ir švietimo) aplinkosaugos
srityje tikslų nustatymas

Viešinimo
patirtis

Gyventojų
nuostatų tyrimai

Aplinkos būkl÷s
tyrimai,
teis÷s aktai

Informavimo ir švietimo tikslai

Bendro pobūdžio tikslai

Specifinio pobūdžio tikslai

Švietimas

Informavimas

Kitos
priemon÷s

Rezultatai (pakitusi elgsena ir nuostatos)

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Projektų atrankos kriterijai
Aptartų dokumentų nuostatos perkeltos į Gaires pareišk÷jams. Jose
numatyti informavimo ir švietimo veiklų uždaviniai, kaip ir įprasta
tokiuose dokumentuose, iš esm÷s nepakeičia aukštesnio lygmens
dokumentuose nustatytų tikslų bei uždavinių. Tačiau gair÷se
pateikiami projektų atrankos kriterijai. Informavimo projektams
taikyti tik du tinkamumo finansuoti kriterijai:
•
•

projektas atitinka Visuomen÷s informavimo ir mokymo
programos tikslus;
projektas šviečia ir informuoja visuomenę aplinkosaugos
srityje.

Kadangi programos tikslai labai apibendrinti, pirmasis kriterijus
nelabai gal÷jo paveikti projektų turinį. Tačiau tokį poveikį gal÷jo
tur÷ti projektų atitikimas naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijams.
Šiuose kriterijuose atsiranda teminiai prioritetai, kurių nebuvo n÷
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viename aukštesnio lygmens dokumente. Projektai, kurie atitiko ES
direktyvas atliekų tvarkymo ir genetiškai modifikuotų produktų
srityje, gal÷jo gauti papildomai daugiau balų už kitus projektus.
Taigi teminiai projektų prioritetai atsiskleid÷ tik kriterijų lygmeniu.
Prioritetai nukreipti tik į ES direktyvų vykdymą. Tačiau tarp šių
prioritetų n÷ra minimos nacionalin÷je Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje išskirtos aplinkosaugos problemos.
Papildomų balų taip pat gal÷jo gauti projektai, kuriuose
„numatomos priemon÷s įtraukti visuomenę į aktyvią aplinkosauginę
veiklą, skatinančią darnų vystymąsi ir siejamą su sprendimų
pri÷mimu“. Kiti kriterijai buvo labiau susiję su projekto pagrindimo
ir planavimo bei valdymo kokybe. Tačiau vertinant planavimą ir
valdymą, nebuvo išskirta jokių viešinimo kampanijoms būdingų
kriterijų, pavyzdžiui, tikslin÷s grup÷s apibr÷žtumas, pasirinktų
viešinimo kanalų tinkamumas tikslinei grupei bei pranešimo
specifikai, tai, ar biudžetas atitinka pasirinktą auditoriją ir kanalus.
Vienas kriterijų „pareišk÷jas yra įgyvendinęs panašaus pobūdžio
projektą anksčiau“ vietoj pareišk÷jo patirties atliekant viešinimo
projektus vertinimo skatino teikti neinovatyvias projektų id÷jas.
Papildomų balų gal÷jo surinkti ir projektai, kuriuose pagrįstas jų
tęstinumas. Dažnai viešinimo veiklų tęstinumas labai priklauso nuo
tolesnio finansavimo. Projekto teikimo stadijoje sunku įvertinti
realų projekto veiklų tęstinumą. Papildomų balų skyrimas už
projekto tęstinumą užtikrinančias priemones skatina į projekto
aprašymą įtraukti interneto svetaines ar panašias priemones net ir
tuo atveju, jei tai neprisideda siekiant projekto rezultatų. Projektų
vadovų apklausa parod÷, kad dauguma organizacijų planuoja toliau
tęsti švietimo ir informavimo veiklas. Net 77 proc. apklaustųjų
teig÷, kad organizacija, projektui pasibaigus, planuoja (nors ir
mažesniu mastu) toliau vykdyti švietimo ir informavimo veiklas.
23 proc. respondentų teig÷, kad tokias veiklas vykdys tokiu pačiu
mastu kaip ir įgyvendinant projektą. Tokie rezultatai rodo, kad
paramą gavusios organizacijos linkusios toliau skleisti su
aplinkosauga susijusią informaciją.
Atrankos kriterijai sudar÷ sąlygas projektus vertinti atsižvelgiant į
tematinius ir organizavimo prioritetus. Tačiau šie kriterijai buvo
gana formalūs – tai, ar projektas atitinka šiuos kriterijus, buvo
lengvai pagrindžiama, bet tematinių prioritetų pasirinkimas n÷ra
aiškus. Projekto planavimo ir valdymo kriterijuose nebuvo
atsižvelgiama į viešinimo projektų organizavimo specifiką.
Galiausiai, remiantis tokiais kriterijais, buvo sunku išskirti tinkamus
projektus, kriterijai nedidino konkurencijos, neskatino projektų
turinio kokyb÷s. Praktiškai buvo finansuojami visi administracin÷s
atitikties vertinimą atitikę projektai. Prie to prisid÷jo ir tai, kad
gauta mažai paraiškų, ypač gautas po antrojo šaukimo. Tod÷l
siekiant geresnių viešinimo projektų rezultatų, galima tobulinti
šiuos projektų atrankos kriterijus. Teminių prioritetų pasirinkimą
turi lemti programa. Planavimo ir organizavimo kriterijus reikia
pritaikyti viešinimo specifikai pridedant auditorijos, kanalų,
biudžeto ir visų šių viešinimo kampanijos veiksnių susiejimo
vertinimą.
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2.2.6 Atitikimas tikslinių grupių poreikiams
1.3 priemon÷s tikslų ir uždavinių atitikimą tikslinių grupių poreikiams
galima įvertinti instituciniu lygmeniu analizuojant aplinkos apsaugos
sistemos institucijų strateginius veiklos planus. Peržvelgus valstybin÷s
saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybin÷s
aplinkos apsaugos inspekcijos 2004–2006 m. strateginius planus, galima
teigti, kad jų poreikiai buvo atspind÷ti BPD.
4 lentel÷. Pagrindinių tikslinių grupių veiklos prioritetų, BPD
projektų palyginimas su BPD prioritetais
BPD 1.3 priemon÷s uždaviniai
Atkurti ir išlaikyti kraštovaizdžio
sudedamąsias dalis ir įdiegti
apsaugos priemones, padedančias
išsaugoti kraštovaizdį.

Išpl÷sti saugomų rajonų tinklą,
įskaitant „Natura 2000“, įgyvendinti
priemones, skirtas biologin÷s
įvairov÷s, augalų ir gyvūnų buveinių
apsaugai bei atkūrimui.
Išvalyti užterštas teritorijas ir jas
sutvarkyti nuo praeities taršos
pavojingomis atliekomis, jose atkurti
natūralią gamtos būklę.

VSTT 2004–2006 m. veiklos
prioritetai
Užtikrinti kraštovaizdžio ir gamtinių
ekosistemų apsaugą.
Išsaugoti bei atkurti pažeistas
gamtos ir kultūros paveldo vertybes.
Vykdyti ES „Natura 2000“ teritorijų
monitoringą ir tvarkymą.
Tvarkyti saugomų teritorijų
rekreacines teritorijas bei lankomus
objektus, sukurti informacinę
saugomų teritorijų sistemą
lankytojams, vykdyti gamtosauginę,
aukl÷jamąją ir šviet÷jišką veiklą.

Tobulinti aplinkos valdymo sistemas
ir prevencinę veiklą, stiprinant
aplinkos kokyb÷s vertinimo,
kontrol÷s ir valdymo institucijas,
atsakingas už aplinkos kokyb÷s
valdymą ir žalos prevenciją.
Visais lygmenimis šviesti visuomenę
naudojant visuomen÷s informavimo
vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir
kitas priemones, rengti ir teikti
mokymo programas, užtikrinti
integruotą keitimąsi informacija,
skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos
apsaugos procese.
BPD 1.3 priemon÷s uždaviniai
Tobulinti aplinkos valdymo sistemas
ir prevencinę veiklą stiprinant
aplinkos kokyb÷s vertinimo,
kontrol÷s ir valdymo institucijas,
atsakingas už aplinkos kokyb÷s
valdymą ir žalos prevenciją.

Saugomų teritorijų
tvarkymas ir priežiūra I.
Saugomų teritorijų
steigimo ir planavimo
dokumentų parengimas.
Apleistų pastatų
likvidavimas.
Saugomų teritorijų
tvarkymas ir priežiūra II.
Valstyb÷s institucijų,
vykdančių buveinių ir
paukščių apsaugai svarbių
teritorijų monitoringą bei
priežiūrą, stiprinimas.

Visais lygmenimis šviesti visuomenę
naudojant visuomen÷s informavimo
vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir
kitas priemones, rengti ir teikti
mokymo programas, užtikrinti
integruotą keitimąsi informacija,
skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos
apsaugos procese.

BPD 1.3 priemon÷s uždaviniai

VSTT projektai, gavę
BPD paramą
Saugomų teritorijų
steigimo ir planavimo
dokumentų parengimas.

AAA 2004–2006 m. veiklos
prioritetai
Įdiegti naujus oro taršos vertinimo
modelius, atspindinčius oro kokybę
remiantis GIS.
Įrengti intensyvios monitoringo
tyrimo vietas.
Gerinti aplinkosaugos sistemos
laboratorijų galimybes.
Pasirengti įgyvendinti naująją
Europos Sąjungos cheminių
medžiagų valdymo politiką.

VAAI 2004–2006 m. veiklos
prioritetai
Aplinkos kokyb÷s kontrol÷s
efektyvumo didinimas.
Valstybin÷s aplinkos apsaugos
kontrol÷s efektyvumo didinimas.
Stiprinti aplinkos apsaugos
valstybin÷s kontrol÷s materialinę
bazę.

Bešeimininkių pastatų
saugomose teritorijose
demontavimas, pažeistų
teritorijų rekultivavimas ir
objektų atkūrimas.
AAA projektai, gavę
BPD paramą
Klaip÷dos regiono aplinkos
tyrimų laboratorijos
pasirengimas
akreditavimui.
Aplinkos apsaugos
sistemos laboratorijų
stiprinimas.
Leidinio apie Lietuvos
gamtinę aplinką, jos būklę,
procesus ir raidą
parengimas.

VAAI projektai, gavę
BPD paramą
Aplinkos monitoringo ir
prevencijos stiprinimas.
Aplinkos monitoringo ir
prevencijos stiprinimas II

Šaltinis: Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą
vertinimas, Vilnius, 2008.
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2.3 Efektyvumo vertinimas
Efektyvumo kriterijus yra priemon÷s vertinimo kriterijus, pagal kurį
vertinamas priemon÷s finansinių ir kitų (personalo, projektų
vykdytojų ar naudos gav÷jų) sąnaudų ir produktų ar rezultatų
santykis. Pagal standartinį efektyvumo apibr÷žimą, jei su turimais
ištekliais yra nebeįmanoma pasiekti kiekybiškai ar kokybiškai
geresnių rezultatų, tai vertinama priemon÷ ar veikla laikytina
efektyvia. Taigi BPD 1.3 priemon÷s efektyvumo analiz÷ apr÷pia
priemon÷s finansinių duomenų analizę, investicinių sričių
pasiskirstymo analizę ir kaštų efektyvumo analizę. Remiantis
projekto loginiu modeliu taip analizuojamas BPD 1.3 priemon÷s
administravimo efektyvumas.
2.3.1. Paramos pasiskirstymas pagal veiklos sritis
Pagal 1.3 priemonę buvo atrinkti finansuoti 101 projektas (1
nutrauktas). Jiems įgyvendinti skirta 113,3 mln. Lt iš ERPF ir LR
biudžeto, 2006 m. LR Aplinkos ministerija prisi÷m÷ papildomus
įsipareigojimus (5 proc. nuo 113,3 mln. Lt). Atsižvelgiant į
papildomą l÷šų poreikį padid÷jus projektų įgyvendinimo kaštams, iš
LR biudžeto papildomai skirta 7,4 mln. Lt.
5 lentel÷. BPD 1.3 priemon÷s paramos pasiskirstymas pagal veiklos
sritis (Lt)
Išmok÷ta
BPD 1.3 priemon÷s
veiklos
Saugomų ir nesaugomų
teritorijų įsteigimas ir
tvarkymas
Aplinkos monitoringo,
kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas
Praeities taršos ir jos
teritorijų nustatymas ir
išvalymas
Geriamojo vandens
tiekimas ir nuotekų
tvarkymas
Informavimas apie
aplinką ir Lietuvos
gyventojų
aplinkosauginio
švietimo skatinimas

Deklaruota

Europos
Sąjungos

Proc.

Bendrojo
finansavimo

Proc.

Iš viso

Europos
Sąjungos

Bendrojo
finansavimo

36365453,0

41,3

12121818,0

41,3

48487271,3

36365453,0

12121818,0

9241192,0

10,5

3080397,0

10,5

12321589,0

9241192,0

3080397,0

14275284,0

16,2

4550299,0

15,5

18825582,8

14275284,0

4550360,0

24159969,0

27,4

8413110,0

28,7

32573079,0

23441115,0

817564,0

4051667,0

4,6

1150498,0

3,9

5202164,8

4044167,0

1148257,0

Šaltinis: Aplinkos ministerijos pateikta informacija už 2004 m. sausio 1
d. – 2008 m. gruodžio 1 d. laikotarpį.

Į geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 2000–2006 m.
investuota apie 1,4 mlrd. Lt Europos Sąjungos paramos, valstyb÷s
ir savivaldybių biudžetų ir vandentvarkos įmonių l÷šų. Pasirengimo
narystei ES laikotarpiu 2000–2003 m. Lietuva naudojo ISPA fondo
paramą. Ši parama (447 mln. Lt) buvo skirta svarbiausių ES
direktyvų reikalavimams įgyvendinti – nuotekoms valyti ir
geriamojo vandens
kokybei
gerinti
devyniose didžiosiose
savivaldyb÷se. Nuo 2004 m. ISPA fondą pakeit÷ Sanglaudos
fondas, kurio parama skirta nuotekų ir geriamojo vandens tiekimo
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ir valymo sistemoms rekonstruoti bei pl÷toti gyvenviet÷se, kuriose
yra daugiau kaip 500 gyventojų. Iš Sanglaudos fondo 2004–2006
m. vandens sektoriui iš viso buvo skirta apie 925 mln. Lt. Pagal 1.3
priemonę šiai veiklos sričiai skirta 32 573 079 Lt arba 27,7 proc.
l÷šų, projektų vykdytojų nuosavas ind÷lis sudaro daugiau kaip 9
mln. Lt. Parama buvo skirta vandens ir nuotekų sistemoms
gyvenviet÷ms, kuriose yra mažiau kaip 500 gyventojų. Šios veiklos
srities finansavimo poreikiai yra dideli, nes tik 49 proc. kaimo
gyventojų yra aprūpinti centralizuotai teikiamomis vandens ir tik 16
proc. nuotekų valymo paslaugomis. Palyginti su bendra šiai sričiai
skirta ES struktūrinių fondų paramos dalimi, Lietuvoje jai skirta
mažiau l÷šų (plačiau apie tai žr. 2.3.1.5 dalyje).
Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymo bei išvalymo sričiai skirta
18 825 644 Lt arba 16,2 proc. 1.3 priemon÷s l÷šų (nuosavas
ind÷lis – 3 333 182 Lt), Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir
prevencijos stiprinimo sričiai – 12 321 589 Lt arba 10,6 proc. l÷šų,
Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimui –
5 192 424 Lt arba 4,5 proc. l÷šų (nuosavos ir kitų šaltinių l÷šos –
400 021 Lt). Saugomoms ir nesaugomoms teritorijoms steigti ir
tvarkyti skirta 48 487 271 Lt arba 41,6 proc. l÷šų. Anot LR Aplinkos
ministerijos ir VSTT atstovų, paramos apimtis šiai veiklos sričiai
2004–2006 m. buvo optimali. Finansavimas atitiko ES integruotą
„Natura 2000“ modelį, pagal kurį finansavimo našta paskirstoma
skirtingose priemon÷se (pvz., Kaimo pl÷tros programos)28.
Projektų vykdytojų buvo klausiama, ar jų projektų veiklos
artimiausiu metu būtų įgyvendintos be ES struktūrinių fondų
paramos. Dauguma respondentų (67,7 proc.) nurod÷, kad nebūtų
(ypač užterštų teritorijų valymo ir vandens sistemų tvarkymo
projektų vykdytojai); 24,3 proc. nurod÷, kad būtų įgyvendintos iš
dalies. N÷ vienas respondentas nenurod÷, kad jų projekto veiklos
artimiausiu metu būtų įgyvendintos be ES paramos.
2.3.2 Projektų biudžetai
Projektai, kurių biudžetai didžiausi, priklauso veiklai „Saugomų ir
nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“. Pagal šią veiklos
sritį buvo vykdomi dideli ir kompleksiniai projektai. Mažiausi –
veiklai „Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas“
(plačiau apie tai žr. 2.4.2.5 dalyje). Pagal veiklos sritį „Praeities
taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas“ vykdytų projektų
biudžetai smarkiai skiriasi. Brangiausio projekto biudžetas yra
beveik 60 kartų didesnis nei pigiausio.

6 lentel÷. Biudžetai pagal veiklas
Veiklos
Geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymas
Praeities taršos ir jos teritorijų
nustatymas ir išvalymas
Saugomų ir nesaugomų
teritorijų įsteigimas ir
tvarkymas

Projektų skaičius

Minimumas
[Lt]

Maksimumas
[Lt]

Vidurkis
[Lt]

18

1 109 269

4 305 893

2 656 470

35

61 596

3 606 474

701 168

9

1 665 000

18 050 000

5 576 216

28

Interviu su Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyriaus ved÷ju Algirdu Klimavičiumi ir
Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos direktore Rūta Baškyte.
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Veiklos
Aplinkos monitoringo,
kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas
Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo
skatinimas

Projektų skaičius

Minimumas
[Lt]

Maksimumas
[Lt]

Vidurkis
[Lt]

5

100 000

4 000 000

24 884 00

34

47 943

545 000

191 058

Šaltinis: SFMIS, 2008 m. rugpjūčio 6 d.

Didžiausi projektų vykdytojų ind÷liai priklauso „Geriamojo vandens
ir nuotekų tvarkymo“ veiklai. Bendra nuosavo ind÷lio dalis sudaro
22,7 proc. visose šios veiklos srities tinkamose išlaidose.
Pažym÷tina, kad pagal šią veiklos sritį paraiškas teikiantiems
projektams buvo skiriama papildomų balų už nuosavą ind÷lį.
Aplinkos monitorinio, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo bei
saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimo ir tvarkymo projektai
buvo finansuojami tiesioginio paramos skyrimo būdu. Pagal kitas
veiklos sritis vykdytų projektų nuosavi ind÷liai buvo maži:
informavimo srities – bendras ind÷lis 105 836 Lt (bendra nuosavo
ind÷lio dalis – 2 proc. visose tinkamose išlaidose), užterštų
teritorijų valymo – 3 333 182 Lt (bendra nuosavo ind÷lio dalis –
15 proc.).
14 pav. Projektų vykdytojų ind÷liai
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

9.301.924,56

3.333.182

Geriamojo vandens
tiekimas ir nuotekų
tvarkymas

Užterštų teritorijų
tvarkymas

105.836

0

0

Aplinkosauginis
informavimas ir
švietimas

Saugomų ir
nesaugomų
teritorijų įsteigimas
ir tvarkymas

Aplinkos
monitoringo,
kontrol÷s ir
prevencijos
stiprinimas

Šaltinis: LR Aplinkos ministerijos pateikti duomenys, 2008 m. gruodžio 1 d.

2.3.3 Aplinkosaugos projektų įgyvendinimas 2007–2013 m.
laikotarpiu
Projektų vykdytojų buvo klausiama, kurie veiksniai gali tur÷ti
daugiausia įtakos jų projektų rezultatų tęstinumui. Didžiausia dalis
(55,6 proc.) nurod÷, kad jų projektų rezultatų tęstinumas labiausiai
priklausys nuo pakankamo tolesnio finansavimo iš ES ar valstyb÷s
biudžeto.
2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrin÷s paramos panaudojimo
tikslai, prioritetin÷s kryptys ir l÷šų tarp veiksmų programų
paskirstymas reglamentuojamas Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje. Kaip bus
įgyvendinti strategijoje iškelti tikslai, kokie yra prioritetai,
kiekybiškai išreikšti uždaviniai, l÷šų paskirstymas tarp prioritetų ir
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svarbiausios
programoje.

įgyvendinimo

nuostatos,

nustatoma

veiksmų

Parama aplinkos srityje bus teikiama pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą, patvirtintą 2007 m. liepos 30 d. Europos
Komisijos sprendimu Šiai programai įgyvendinti skirta 39,08 proc.
visos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos. Iš jos aplinkos
intervencijos sričiai numatoma skirti 14,38 proc. paramos arba apie
3,36 mlrd. Lt.
7 lentel÷je pateiktas ES struktūrin÷s paramos pasiskirstymas
2007–2013 m. pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioritetus, uždavinius ir priemones. 1 prioritetui įgyvendinti l÷šos
bus skiriamos iš Europos regionin÷s pl÷tros fondo (toliau – ERPF). 3
prioritetui – iš Sanglaudos fondo. Iš esm÷s visos BPD įgyvendinimo
laikotarpiu finansuotos priemon÷s naujuoju laikotarpiu bus toliau
finansuojamas.
7 lentel÷. ES struktūrin÷s paramos pasiskirstymas aplinkos apsaugos sektoriui
1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
pl÷trai“
Uždavinys
Priemon÷
Projektų atrankos L÷šos
būdas
Valstyb÷s projektų
24 mln. Lt
4 uždavinys –
1 priemon÷ – „Vandens apsaugos ir valdymo
planavimas
„Gamtos išteklių
priemonių nustatymas“
išsaugojimas, sudarant
sąlygas efektyviam jų
pritaikymui gyventojų
ir ūkio reikm÷ms“

1 uždavinys –
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas
ir pl÷tra“

2 priemon÷

– „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“

3 priemon÷ – „Biologin÷s įvairov÷s ir
kraštovaizdžio apsauga“

Regionų projektų
planavimas
Valstyb÷s projektų
planavimas

117,647 mln. Lt
330 mln. Lt

4 priemon÷

– „Pajūrio tvarkymas“

Valstyb÷s projektų
planavimas

19,933 mln. Lt

5 priemon÷
vertinimas“

– „Užterštų teritorijų poveikio

Valstyb÷s projektų
planavimas

4,250 mln. Lt

6 priemon÷
tvarkymas“

– „Praeityje užterštų teritorijų

Regionų projektų
planavimas

74,113 mln. Lt

7 priemon÷ – „Aplinkos kokyb÷s institucinio
valdymo paj÷gumų stiprinimas“

Valstyb÷s projektų
planavimas

106,647 mln. Lt

8 priemon÷ – „Visuomen÷s informavimo apie
aplinką baz÷s sukūrimas“

Valstyb÷s projektų
planavimas

28 mln. Lt

Konkursas
9 priemon÷ – „Visuomen÷s informavimo ir
švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“
Valstyb÷s projektų
1 priemon÷ – „Vandens tiekimo ir nuotekų
planavimas
tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“

17,647 mln. Lt

2,092 mlrd. Lt

2 uždavinys –
„Šiuolaikiškos atliekų
tvarkymo sistemos
sukūrimas“

2 priemon÷ – „ Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo
sistemos užbaigimas“

Valstyb÷s projektų
planavimas

427,428 mln. Lt

3 priemon÷ – „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo
sistemos pl÷tra“

900 mln. Lt

3 uždavinys – „Oro
kokyb÷s gerinimas“

4 priemon÷ – „Didelių kurą deginančių įrenginių
modernizavimas, siekiant sumažinti oro taršą“
Oro taršos mažinimo ir monitoringo sistemų
diegimas didžiuosiuose energetikos objektuose

Konkursas taikant
valstyb÷s pagalbos
schemą
Valstyb÷s projektų
planavimas taikant
valstyb÷s pagalbos
schemą

600 mln. Lt

Šaltinis: parengta pagal LR Vyriausyb÷s 2008 m. liepos 23 d. nutarimą „D÷l Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos priedo patvirtinimas“, Nr. 787.
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2.3.4 Efektyvumas kaštų atžvilgiu
Projektų efektyvumą kaštų atžvilgiu galima apskaičiuoti tik tose
veiklos srityse, kurių projektai ir vykdomos veiklos yra iš esm÷s
panašios ir tarpusavyje palyginamos. Pagal saugomų teritorijų
steigimo ir tvarkymo, aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimo
bei visuomen÷s informavimo ir švietimo, iš dalies vandens ir
nuotekų tvarkymo veiklas buvo vykdomi projektai, kurių
finansuotos priemon÷s ir (ar) pobūdis buvo skirtingi. Jų vertinimo
rodikliais taip pat buvo matuojami tarpusavyje smarkiai
besiskiriantys rezultatai. Pavyzdžiui, įgyvendintų visuomen÷s
informavimo apie aplinką priemonių rodikliui gal÷jo būti priskirtos
sukurtos interneto svetain÷s, seminarai, išleistų lankstukų tiražas ir
kita. Vandens ir nuotekų tvarkymo projektuose taip buvo vykdomi
skirtingi darbai: renovuojami seni arba tiesiami nauji geriamojo
vandens ir nuotekų tinklai, statomi nuotekų valymo ir vandens
gerinimo įrenginiai, rekonstruojamos ar naujai statomos siurblin÷s,
tvarkoma vandenviet÷s aplinka ir kita.
15 paveikslas. Išvalytų užterštų teritorijų rodiklio pasiekimo ir
projekto biudžeto koreliacija

Užterštų teritorijų tvarkymo projektų efektyvumui įvertinti
matuojamas projektų pasiektų rezultatų santykis su projektams
skirtomis l÷šomis. Įvertinus šių rodiklių koreliaciją, projektai buvo
efektyvūs kaštų atžvilgiu, t. y. šių projektų išlaidos proporcingos
rodiklio pasiekimui: kuo didesnis projekto biudžetas, tuo didesnis
hektarų skaičius užfiksuotas rodiklyje (žr. 15 pav.). Bendrai
sukurtų darbo vietų skaičius taip pat atrodo proporcingas projekto
biudžetui, tačiau šį efektyvumą lemia rodiklio pobūdis. Didesnis
biudžetas l÷m÷ didesnį rangovų ir paslaugų tiek÷jų, kitų susijusių
darbuotojų skaičių.
Įvertinus priemon÷s efektyvumą pagal rodiklių kainą (visas
tinkamas projekto išlaidas padalijus iš pasiekto rodiklio kiekybin÷s
išraiškos) nustatyta, kad mažiausiai tarp projektų skiriasi rodiklio
„išvalyta užterštų teritorijų“ kaina. Vadinasi, projektų vykdytojų
patirti kaštai valant teritorijas yra panašūs.
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16 paveikslas. Išvalytų užterštų teritorijų rodiklio kaina

Šaltinis: SFMIS, 2008 m. rugpjūčio 6 d.

Įvertinus santykį tarp prijungtų gyventojų skaičiaus ir nutiestų
tinklų ilgio kilometrų, nustatyta silpna teigiama koreliacija (žr. 17
pav.). Tai reiškia, kad prijungtų gyventojų skaičius priklauso nuo
nutiestų tinklų ilgio – kuo daugiau kilometrų, tuo daugiau
prijungiama žmonių būstų. Tačiau kainų sklaida yra gana didel÷.
Tod÷l kai kuriais atvejais nutiesus ilgesnius tinklus buvo prijungta
palyginti mažiau gyventojų namų ūkių. Tai galima paaiškinti tuo,
kad kai kurios gyvenviet÷s buvo atokiau nuo centrinių tinklų arba
buvo gana mažas gyventojų tankumas.
17 paveikslas. Prijungtų gyventojų skaičiaus ir vandens tinklų ilgio
santykis

Šaltinis: SFMIS, 2008 m. rugpjūčio 6 d.

2.3.5 Paramos investicin÷s sritys
Palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuva iš ERPF mažiau l÷šų skyr÷
geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūrai. Kitose šalyse šioms
intervencijų sritims 2000–2006 m. laikotarpiu buvo skiriama
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39 proc. visos ES struktūrinių fondų paramos. Lietuvoje pagal BPD
priedą šioms sritims priskirta 20,8 proc. visos 1.3. priemon÷s
paramos, o faktiškai, LR Aplinkos ministerijos duomenis, šiems
projektams skirta apie 34 proc. visos paramos.
Didel÷ paramos dalis buvo priskirta intervencijų sritims „Aplinkos,
susijusios su žem÷s, miškininkyst÷s ir kraštovaizdžio išsaugojimu,
apsauga, taip pat gyvulių gerov÷s didinimas“ (47,2 proc.) bei
„Pramon÷s ir karinių teritorijų žemių sutvarkymas“ (17 proc.).
Tačiau tai n÷ra tikslus priskyrimas, nes parama saugomų teritorijų
srityje labiau susijusi su intervencijų sritimi „Saugomų miškingų
teritorijų ekologin÷s pusiausvyros gerinimas ir išlaikymas“. Šiai
sričiai Lietuvoje buvo faktiškai skirta 35 proc. visos 1.3. priemon÷s
paramos (50,2 mln. Lt), palyginti su 1 proc. ES struktūrin÷s
paramos vidurkiu aplinkosaugos srityje kitose šalyse.
Be to, užterštų teritorijų sutvarkymą, kuriam buvo skirta 24,5
mln. Lt arba apie 17 proc. visos 1.3. priemon÷s paramos, geriau
priskirti intervencijų sričiai „Gamtin÷s aplinkos apsauga, gerinimas
ir atkūrimas“, o ne sričiai „Pramon÷s ir karinių teritorijų žemių
sutvarkymas“, kuri nepateikta Europos Komisijos sąraše. ES šalyse
apie 16 proc. visos ES struktūrin÷s paramos aplinkosaugos srityje
buvo skirta šiai sričiai.
Paramos, skirtos LR Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų
geb÷jimams stiprinti, negalima tiksliai priskirti prie jokios
intervencin÷s kategorijos. 8 lentel÷je ji priskirta prie bendros
aplinkos infrastruktūros srities. Tačiau šie duomenys tarp ES šalių
ir Lietuvos n÷ra palyginami.
8 lentel÷. ES struktūrin÷s paramos aplinkosaugos srityje pasiskirstymas pagal
intervencines sritis ES šalyse ir Lietuvoje, 2000–2006 m.
Nr.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Intervencin÷s sritys

Bendra ES
struktūrinių
fondų parama,
mln. Eurų

Nutekamieji vandenys ir
valymas
Geriamasis vanduo
(surinkimas, saugojimas,
apdorojimas ir
paskirstymas)

4065

Bendros ES
struktūrinių
fondų
paramos dalis,
proc.
22,1

3113

16,9

10,4 (20,8/2)

17

Gamtin÷s aplinkos apsauga,
gerinimas ir atkūrimas
Aplinkos apsaugos
infrastruktūra (įskaičiuojant
vandenį)
Komunalin÷s ir pramonin÷s
atliekos (įskaičiuojant
medicinines ir pavojingas
atliekas)
Ekologiškos, švarios ir
energiją taupančios
technologijos
Aplinkos, susijusios su
žem÷s, miškininkyst÷s ir
kraštovaizdžio išsaugojimu,
apsauga, taip pat gyvulių
gerov÷s didinimu
Atsinaujinantieji energijos
šaltiniai (saul÷s, v÷jo,
vandens, biomas÷s energija)

2945

16

–

17

2424

13,17

–

9

1561

8,48

–

–

1614

8,77

–

–

933

5,07

47,2

–

580

3,15

–

–
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Lietuvos BPD
1.3 priemon÷s
dalis (pagal
BPD priedą),
proc.
10,4 (20,8/2)

Faktin÷ ir
perskaičiuot
a BPD 1.3.
priemon÷s
dalis, proc.
17

9.
10.

11.
12.

13.

Oras
Energijos efektyvumas,
bendra šilumin÷s ir elektros
energijos gamyba, energijos
kontrol÷
Žem÷s gerinimas
Saugomų miškingų teritorijų
ekologin÷s pusiausvyros
gerinimas ir išlaikymas
Triukšmas
Iš viso
Visuomen÷s informavimas
Pramon÷s ir karinių teritorijų
žemių sutvarkymas

355
322

1,93
1,75

–
–

–
–

224
212

1,22
1,15

10
–

–
35

61
18,4 mlrd.

0,33
100

–
–
5
17

–
–
5
–

Viso

100

100

Šaltinis: sudar÷ autoriai pagal Europos Komisijos ir LR Aplinkos ministerijos duomenis.

2.3.6
BPD
efektyvumas

1.3

priemon÷s

administravimo

sistemos

Atliekant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo efektyvumo
aplinkos sektoriuje vertinimą, svarbus vertinimo elementas yra ES
struktūrinių fondų administravimo sistemos analiz÷.
BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema vertinama dviem
aspektais:
• BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos rezultatyvumas
(ar BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema sudarys
sąlygas įsisavinti visas BPD 1.3 priemonei skirtas ERPF
l÷šas?);
• BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumas
(ar administruojant BPD 1.3 priemonę yra užtikrinamas
efektyvus
funkcijų
pasidalijimas
tarp
paramą
administruojančių institucijų, ar sukurta administravimo
sistema yra palanki vartotojui arba projektų vykdytojams?).
2.3.6.1 BPD 1.3
rezultatyvumas

priemon÷s

administravimo

sistemos

Informacija apie pagal BPD 1.3 priemonę išmok÷tas ir Europos
Komisijai tinkamomis deklaruoti išlaidomis pripažintas l÷šas
pateikiama 18 paveiksle.
Analizuojant BPD 1.3 priemon÷s l÷šų įsisavinimo dinamiką, matyti,
kad 2005–2006 m. BPD 1.3 priemon÷s l÷šų įsisavinimo sparta buvo
mažesn÷ negu BPD ir BPD pirmojo prioriteto l÷šų įsisavinimo
vidurkis, 2007 m. BPD 1.3 priemon÷s l÷šų įsisavinimo sparta viršijo
vidutinį BPD l÷šų įsisavinimo lygį, o 2008 m. rugpjūčio 31 d.
duomenimis, BPD 1.3 priemon÷s l÷šų įsisavinimo lygis (94 proc.)
viršijo tiek BPD (85 proc.), tiek BPD pirmojo prioriteto (91 proc.)
l÷šų įsisavinimo lygį.
Remiantis LR Aplinkos ministerijos duomenimis, 2008 m. lapkričio
19 d. BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojams buvo išmok÷ta ir
Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidomis pripažinta 100 proc.
BPD 1.3 priemonei skirtų l÷šų (iš 100 pagal BPD 1.3 priemonę
finansuojamų projektų 94 projektai buvo baigti ir jiems išmok÷tos
l÷šos pagal galutinį mok÷jimo prašymą). Tod÷l galima daryti
išvadą, jog BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema yra
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pakankamai rezultatyvi ir leido užtikrinti, kad BPD 1.3 priemonei
skirtos l÷šos būtų įsisavintos laiku (iki 2008 m. gruodžio 31 d.).

18 paveikslas. Išmok÷tos ir Europos Komisijai tinkamomis
deklaruoti išlaidomis pripažintos l÷šos (proc. nuo įsipareigojimų
sumos)

2.3.6.2 BPD
efektyvumas

1.3

priemon÷s

administravimo

sistemos

BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojų apklausos rezultatai aiškiai
parod÷ efektyvios ir paprastos ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemos svarbą:
• 42
proc.
respondentų
nurod÷,
kad
ES
paramos
administravimo sud÷tingumas ir nestabilumas neigiamai
paveik÷ jų vykdomų BPD projektų rezultatus;
• net 78 proc. respondentų nurod÷, kad paramos
administravimo sistemos supaprastinimas yra vienas
svarbiausių veiksnių ateityje įgyvendinant iš ES struktūrin÷s
paramos finansuojamus projektus aplinkos srityje.
Analizuojant BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos
efektyvumą, šios sistemos vertinimas buvo išskirtas į dvi
svarbiausias dalis − tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos
vykdomų BPD 1.3 priemon÷s administravimo funkcijų vertinimą bei
projektų, finansuojamų pagal BPD 1.3 priemonę, įgyvendinimo
vertinimą.
•

Tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos vykdomų BPD 1.3
priemon÷s administravimo funkcijų vertinime nagrin÷jamos
LR
Aplinkos
ministerijai
ir
APVA
pavestos
BPD
administravimo funkcijos, šių funkcijų pasidalijimas.

•

Projektų,
finansuojamų
pagal
BPD
1.3
priemonę,
įgyvendinimo, projektų vykdytojų APVA darbo vertinime
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analizuojamos problemos, su kuriomis susiduria projektų
vykdytojai, įgyvendinantys projektus pagal BPD 1.3
priemonę; taip pat analizuojamas projektų vykdytojų ir
APVA bendradarbiavimas.
Tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos vykdomų BPD
priemon÷s administravimo funkcijų efektyvumo vertinimas

1.3

Institucijų, atsakingų už ES struktūrinių fondų l÷šų, skirtų Lietuvos
2004−2006 m. BPD įgyvendinti, administravimą, atsakomyb÷s ir
funkcijų paskirstymo taisykl÷se, patvirtintose LR Vyriausyb÷s
2001 m. geguž÷s 31 d. nutarimu Nr. 649, nustatyta trijų pakopų
ES struktūrinių fondų l÷šų administravimo sistema:
• vadovaujančioji
institucija,
atsakinga
už
BPD
administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą programos
lygmeniu;
• tarpin÷s institucijos, atsakingos už joms priskirtų BPD
priemonių įgyvendinimą bei priežiūrą;
• įgyvendinančiosios institucijos (II lygio tarpin÷s institucijos),
atsakingos už joms priskirtų BPD priemonių administravimą
projektų lygmeniu.
Detalios BPD administravimo nuostatos yra nustatytos Lietuvos
2004−2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir
projektų,
finansuojamų
įgyvendinant
šias
priemones,
administravimo ir finansavimo taisykl÷se
(toliau − BPD
administravimo ir finansavimo taisykl÷s), patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K033.
Nors tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijai yra pavestos skirtingos
BPD administravimo funkcijos (BPD priemonių administravimas vs
projektų
administravimas),
neišvengiama
tarpin÷s
ir
įgyvendinančiosios institucijos funkcijų dubliavimo bei tarpin÷s
institucijos įtraukimo į visą BPD projektų ciklą. Visos BPD
įgyvendinimo ir finansin÷s ataskaitos vadovaujančiajai institucijai ir
mok÷jimo institucijai įgyvendinančiosios institucijos yra teikiamos
per tarpinę instituciją, tarpin÷ institucija yra įtraukta į trišalių
projektų paramos sutarčių sudarymo ir administravimo procesą. Ji
atlieka paramos l÷šų išmok÷jimą projektų vykdytojams (į
mok÷jimo paraiškų valstyb÷s iždui rengimo ir teikimo procesą
įtraukiami du skirtingi LR Aplinkos ministerijos padaliniai) ir
panašiai. Toks tarpin÷s institucijos įtraukimas į visą BPD bei BPD
finansuojamų projektų ciklą lemia sud÷tingą daugiapakopę
struktūrinių fondų administravimo sistemą, sud÷tingą ir ilgą
sprendimų pri÷mimo procesą, papildomas darbo sąnaudas tiek
tarpin÷je, tiek įgyvendinančiojoje institucijoje bei ilgesnes projektų
administravimo procedūras.
Projektų, finansuojamų pagal BPD 1.3 priemonę, įgyvendinimas,
projektų vykdytojų APVA darbo vertinimas
Atliekant BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojų apklausą, projektų
vykdytojų buvo prašoma nurodyti, kokie veiksniai tur÷jo neigiamos
įtakos jų įgyvendinamų projektų rezultatams.
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9 lentel÷. Nurodykite, kurie iš išvardytų veiksnių tur÷jo neigiamos
įtakos Jūsų projekto(-ų) rezultatams (N=36)
Dažnis

Procentai

6

16,7

24

66,7

2

5,6

Darbų (paslaugų) prekių teikimo vilkinimas

3

8,3

Pareišk÷jo kvalifikuoto projekto personalo stoka

1

2,8

12

33,3

4

11,1

Kainų augimas įgyvendinant projektą

13

36,1

Nepakankamas projekto finansavimas

3

8,3

2

5,6

15

41,7

4

11,1

V÷lavimas pasirašant paramos sutartį
Ilgai trunkantys viešieji pirkimai
Nekokybiškai ar netiksliai parengta projekto
technin÷ dokumentacija

Ribotos galimyb÷s daryti projekto pakeitimus
Gerų prekių (paslaugų) darbų teik÷jų trūkumas

Nepakankamas atsakingų institucijų
bendradarbiavimas
ES paramos administravimo sud÷tingumas ir
nestabilumas
Tokių veiksnių nebuvo

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

Tarp svarbiausių su projektų administravimu susijusių veiksnių,
kurie tur÷jo neigiamos įtakos projektų įgyvendinimui, projekto
vykdytojai nurod÷ ilgai trunkančius viešuosius pirkimus, ES
paramos administravimo sud÷tingumą ir nestabilumą, ribotas
galimybes pakoreguoti projektus, v÷lavimą pasirašant paramos
sutartį.
Vertinant projektų administravimo darbo krūvį, net 49 proc.
projektų vykdytojų nurod÷, kad viešųjų pirkimų dokumentų bei
viešųjų pirkimų proceso derinimas su APVA l÷m÷ didelį darbo krūvį
paramos gav÷jo institucijoje (palyginimui: paraiškos rengimą kaip
didelį darbo krūvį įvardijo 42 proc., mok÷jimo prašymų rengimą –
35 proc. bei projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimą – 28 proc.
projektų vykdytojų). Siekiant supaprastinti bei sutrumpinti viešųjų
pirkimų procesą, rengiantis 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos administravimui būtų tikslinga supaprastinti projektų
vykdytojų atliekamų viešųjų pirkimų kontrol÷s tvarką ir nuo
išankstin÷s viešųjų pirkimų kontrol÷s pereiti prie paskesn÷s viešųjų
pirkimų kontrol÷s arba sumažinti per išankstinę viešųjų pirkimų
kontrolę tikrinamų dokumentų apimtį. Paskesn÷ viešųjų pirkimų
kontrol÷ tur÷tų paspartinti projektų viešųjų pirkimų procesą ir
padidinti projektų vykdytojų atsakomybę rengiant viešųjų pirkimų
dokumentus.
Pagal BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojų apklausos duomenis,
net 70 proc. projektų vykdytojų inicijavo projektų ir (arba)
paramos sutarčių pakeitimus. 84 proc. prašymų pakeisti projektą
ar paramos sutartį buvo patenkinti, 12 proc. – patenkinti iš dalies ir
4 proc. prašymų buvo atmesti. 76 proc. projektų pakeitimų buvo
susiję su projekto biudžeto perskirstymu tarp atskirų išlaidų
kategorijų ir 56 proc. – su prašymu pratęsti bendrą projektų
trukmę. Pažym÷tina, kad dvišalių paramos sutarčių tarp projektų
vykdytojų ir APVA sudarymas supaprastintų ir pagreitintų prašymų
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keisti paramos sutartis nagrin÷jimą. Taip būtų užtikrintas didesnis
projektų lankstumas.
Atliekant BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojų apklausą, projektų
vykdytojų buvo prašoma įvertinti APVA darbą administruojant BPD
1.3 priemon÷s projektus (apklausos rezultatai pateikiami 10
lentel÷je). Iš apklausos rezultatų matyti, kad projektų vykdytojai
APVA darbą vertina teigiamai (projektų vykdytojų pateiktuose
atsakymuose vyrauja teigiamas bei labiau teigiamas negu
neigiamas APVA darbo vertinimas). Projektų vykdytojai gerai
įvertino APVA darbuotojų geranoriškumą ir informacijos sklaidą
apie paramos galimybes. Kiek blogiau projektų vykdytojai vertino
APVA
bendradarbiavimą
sprendžiant
kilusias
problemas,
aptarnavimo spartą ir operatyvumą bei terminų laikymąsi. Į
pastaruosius aspektus ir der÷tų kreipti daugiausia d÷mesio siekiant
gerinti APVA darbo kokybę.
Pažym÷tina ir tai, kad net 44 proc. anketin÷je apklausoje
dalyvavusių BPD 1.3 priemon÷s projektų vykdytojų nurod÷, kad
APVA darbo tobulinimas yra vienas svarbiausių veiksnių ateityje
įgyvendinant iš ES struktūrin÷s paramos finansuojamus projektus
aplinkos srityje.
10 lentel÷. Projektų vykdytojų APVA darbo administruojant BPD
1.3 priemon÷s projektą(-us) vertinimas (N=43)
Teigiamai

Darbuotojų
geranoriškumas
Informacijos sklaida
apie paramos
galimybes
Aptarnavimo sparta,
operatyvumas
Bendradarbiavimas
sprendžiant kilusias
problemas
Darbuotojų žinios,
kvalifikacija
Terminų laikymasis

Labiau
teigiamai nei
neigiamai

Labiau
neigiamai nei
teigiamai

Neigiamai

Sunku
pasakyti

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

15

34,88

16

37,21

2

4,65

1

2,33

9

20,93

16

37,21

11

25,58

4

9,30

–

–

12

27,91

10

23,26

15

34,88

10

23,26

1

2,33

7

16,28

12

27,91

16

37,21

6

13,95

–

–

9

20,93

10

23,26

17

39,53

6

13,95

2

4,65

8

18,60

11

25,58

15

34,88

8

18,60

1

2,33

8

18,60

2.4. Rezultatyvumo vertinimas
Rezultatyvumas apibr÷žiamas kaip tikslų pasiekimo laipsnis.
Vertinant 1.3 priemon÷s įgyvendinimo rezultatyvumą, siekiama
atsakyti į klausimą, ar pasiekti BPD 1.3 priemon÷s tikslai. Šiuo
tikslu atliekamas kiekybinis (rodiklių pasiekimo) ir kokybinis
vertinimas. Pagal vertinimo loginį modelį stengiantis įvertinti
rezultatyvumą taip pat analizuojami šie išor÷s veiksniai: projektų
vykdytojų (naudos gav÷jų) paj÷gumas tęsti finansuotas veiklas,
žmogiškųjų išteklių pakankamumas ir kompetencija. Šiems
veiksniams įtaką daro bendras valstyb÷s tarnybos stabilumas ir
darbo sąlygų Aplinkos sistemos institucijose palankumas.

63

2.4.1. BPD 1.3 priemon÷s rodiklių vertinimas
Projektų vykdytojų buvo klausiama, ar buvo (bus) pasiekti jų
projektų fiziniai rodikliai (tiek BPD, tiek projekto lygmens).
Dauguma (63,9 proc.) atsakiusiųjų teig÷, jog visi fiziniai rodikliai
pasiekti, ir tik 25 proc. – jog pasiekti iš dalies. Pažym÷tina tai, kad
apklausos atlikimo metu dar ne visų projektų įgyvendinimas buvo
pasibaigęs. Be to, kai kurie projektų rodikliai gal÷s būti pasiekti tik
pra÷jus tam tikram laikui po projekto pabaigimo.
Aplinkos ministerijos pateiktais 2008 m. spalio 21 d. duomenimis,
beveik visi BPD lygmeniu planuoti rodikliai yra viršyti. Labiausiai
viršytas įgyvendintų visuomen÷s informavimo apie aplinką
priemonių rodiklis (1025 proc.). BPD įgyvendinimo metu pasikeit÷
šio rodiklio interpretavimas. Iš pradžių vieną vienetą buvo
planuojama skaičiuoti kaip vieną projektą arba numatomų taikyti
priemonių visumą. Tačiau įgyvendinant projektus, viena priemon÷
skaičiuota kaip viena bet kokio pobūdžio informavimo priemon÷:
interneto svetain÷, lankstukų tiražas, seminaras ir kita. Svarbiausia
priežastis – paraiškų rengimo metu nebuvo parengta rodiklių
apskaičiavimo metodikos ar nurodymų. 2007–2013 m. laikotarpiui
tokios metodikos yra rengiamos.
Taip pat vienas labiausiai viršytų rodiklių yra „prie vandens tiekimo
ir nuotekų tinklų sistemų prijungtų gyventojų skaičius“ (570 proc.).
Rodiklis „sustiprinta aplinkosaugos institucijų“ įvykdytas 508 proc.
BPD buvo planuojama sustiprinti 12 institucijų (Aplinkos apsaugos
agentūrą, Jūrinį tyrimų centrą, RAAD, VAAI, VSTT ir kt.) tačiau
projektų lygmeniu numatyta sustiprinti 68 institucijas – visas
regionams departamentams pavaldžias agentūras. Taip pat viršyti
geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos srities BPD planuoti
rodikliai. Pareišk÷jai pasiūl÷ prie vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo sistemų prijungti šešis kartus daugiau gyventojų namų
ūkių ir nutiesti ar atnaujinti penkis kartus daugiau kilometrų
vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo sistemų. Tiksliausiai BPD
buvo suplanuotas išvalytų užterštų teritorijų rodiklis. Kiti rodikliai
buvo planuojami ne taip tiksliai, kelių rodiklių interpretacija BPD
įgyvendinimo metu keit÷si.
11 lentel÷. BPD rodiklių pasiekimas

Planuota
BPD

Planuota
projektų
lygmeniu
(BPD
2007 m.
ataskaita)

Planuota
projektų
lygmeniu
(08.20)

Pasiekta
(BPD
2007 m.
ataskaita)

17

25

121,8

118,8

76,8

110

92,6%

440%

16

1000

5992

5344

1539

5700

106,7%

570%

200000

363816,9

363816,9

329772,5

396478

109,0%

198,2%

100

93,8

73

44,1

96

131,5%

96%

6

12

69

68

57

61

89,7%

508,3%

29

20

206

176

123

205

116,5%

1025%

Rodiklis
Nutiestų/atnaujintų
vandens tinklų
Prie vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų sistemų
prijungtų (arba kuriems
yra sudarytos galimyb÷s
prisijungti) gyventojų
Įsteigta, suplanuota,
sutvarkyta saugomų
teritorijų

N

Išvalyta užterštų teritorijų
Sustiprinta aplinkosaugos
institucijų
Įgyvendinta visuomen÷s
informavimo apie aplinką

22

8
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Pasiekta
(10.21)

Bendras
pasiekimo
laipsnis
projektų
lygmeniu

Bendras
pasiekimo
laipsnis
BPD
lygmeniu

Rodiklis
priemonių
Sukurtų papildomų darbo
vietų skaičius
Bendras sukurtų darbo
vietų skaičius

Planuota
BPD

Planuota
projektų
lygmeniu
(BPD
2007 m.
ataskaita)

Planuota
projektų
lygmeniu
(08.20)

Pasiekta
(BPD
2007 m.
ataskaita)

15

400

60

36

335,2

339,2

942%

85%

75

500

522

491,0

592

567,8

116%

114%

N

Pasiekta
(10.21)

Bendras
pasiekimo
laipsnis
projektų
lygmeniu

Bendras
pasiekimo
laipsnis
BPD
lygmeniu

Šaltinis: BPD 2007 m. ataskaita ir LR Aplinkos ministerijos 2008 m. spalio
21 d. pateikti duomenys.

Sukurtų darbo vietų rodikliai
Daugiau darbo vietų (poveikio ir rezultato lygmeniu) sukurta
didesnio biudžeto projektuose. Veiklos „Saugomų ir nesaugomų
teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“ projektuose sukurta daugiausia
darbo vietų (poveikio ir rezultato lygmeniu), o mažiausiai –
projektuose, finansuotuose pagal veiklą „Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas“. Bendro sukurtų darbo vietų
skaičiaus rodiklis suplanuotas gana tiksliai. Sukurtų papildomų
darbo vietų skaičiaus rodiklio BPD ir projektų lygmeniu planuotos
reikšm÷s smarkiai skiriasi. Sukurtų papildomų darbo vietų rodiklio
pasiektų reikšmių nukrypimus nuo planuotų bendrai paaiškina keli
tarpusavyje susiję veiksniai. Pirma, sukurtų papildomų darbo vietų
rodiklis BPD įgyvendinimo pradžioje nebuvo detaliai išaiškintas.
Rodiklio skaičiavimo metodologija patikslinta tik 2006 m. liepos
m÷n., jau vykstant BPD įgyvendinimui. Taigi planavimo ir
įgyvendinimo metu greičiausiai buvo taikomos skirtingos šio
rodiklio interpretacijos. Antra, 1.3 priemon÷s projektams rodiklis
nebuvo aktualus – t. y., priemon÷ nebuvo nukreipta tiesiogiai į
darbo vietų kūrimą.

2.4.1.1. BPD 1.3 priemon÷s rodiklių kokybinis vertinimas
BPD 1.3 priemon÷s rodikliai vertinami pagal septynis kriterijus,
suskirstytus į tris temas – „Uždavinių ir rodiklių santykis“, „Detalus
rodiklių sudarymas“ ir „Rodiklių taikymas įgyvendinimo metu“ (žr.
12 lentelę). Rodiklių vertinimas daugiausia grindžiamas SMART
analize – tai rodiklių vertinimo pagrindas, sudarytas iš kriterijų,
kurie toliau aprašomi.

12 lentel÷. Rodiklių vertinimo kriterijai
Pavadinimas

Vertinimo kriterijaus aprašymas

1. Uždavinių ir
rodiklių
santykis

1.1. Ar rodikliai atitinka svarbiausius paramos uždavinius bei išteklių
pasiskirstymą?
1.2. Ar atitinka SMART kriterijų „konkretus, specifiškas“ (angl. Specific)?
1.3. Ar integruotos horizontalios temos (lygios galimyb÷s, informacin÷
visuomen÷, tvari pl÷tra, regionin÷ politika)?

2. Detalus

2.1. Ar aiškiai apibr÷žti rodikliai?
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Pavadinimas

Vertinimo kriterijaus aprašymas

rodiklių
sudarymas

2.2. Ar atitinka SMART kriterijus
„pasiekiamas“ (angl. Achievable).

„išmatuojamas“

(angl.

Measurable)

3. Rodiklių
taikymas
įgyvendinimo
metu

3.1. Ar atitinka SMART kriterijus „patikimas” (angl. Reliable) ir „pateikiamas
periodiškai ir laiku“ (angl. Timed)?
3.2. Ar ir kiek rodikliai tobulinami įgyvendinimo metu (išaiškinami, keičiami,
papildomi, t. t.)

Šaltinis: sudaryta autorių.

Uždavinių ir rodiklių santykis
Rodikliai pirmiausia vertinami santykio su BPD 1.3 priemon÷s
uždaviniais požiūriu. Jie turi atitikti svarbiausius paramos
uždavinius bei išteklių pasiskirstymą. Rodikliai privalo atspind÷ti
didžiąją dalį finansuojamos veiklos. Uždavinių ir rodiklių santykis
vertinamas vienu iš SMART kriterijų – konkretumas, arba
specifiškumas (angl. Specific). Tai reiškia, jog rodikliai turi būti
glaudžiai susieti su iškeltais programos tikslais ir uždaviniais,
matuoti tik tai tai, ko siekiama finansuojama veikla, kas yra
aktualu. Lengvai kiekybiškai išreiškiami uždaviniai padeda
suformuluoti specifiškus rodiklius, o daugiamačiai, daug kokybinių
charakteristikų atspindintys uždaviniai paprastai lemia rodiklių
specifiškumo stygių.
Į programų uždavinius gali būti integruoti horizontalieji prioritetai:
lygios galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷, darnusis vystymasis,
regionin÷ politika. Šių sričių parametrai privalo būti įtraukti ir į
rodiklius. Tuo atveju, kai matuojama veikla turi reikšmingos įtakos
horizontaliajai sričiai, svarbu rodiklius papildyti tai atspindinčiais
rodikliais ar rodiklių pogrupiais.
Detalus rodiklių sudarymas
Analizuojami rodiklių sandaros klausimai – t. y.,
rodiklių
apibr÷žimų ir matavimo metodologijos aiškumas bei siektinų
reikšmių tinkamumas. Ypač didelę reikšmę rodiklių taikymui turi jų
apibr÷žimo aiškumas. Tiek politikos formuotojai, tiek paramos
gav÷jai turi vienodai interpretuoti rodiklio reikšmę. Pateikiamos
trumpos raštiškos rekomendacijos visiems projekto vykdytojams
tur÷tų pad÷ti pasiekti aukštesnę priežiūros duomenų kokybę.
Rodiklių sudarymas vertinamas ir pagal du SMART kriterijus –
išmatuojamumą (angl. Measurable) bei pasiekiamumą (angl.
Achievable).
Išmatuojami yra tie rodikliai, kurie išreiškiami
kiekybiškai. Praktiniai rodiklių matavimo būdai bei statistiniai
metodai
turi
būti
vienareikšmiškai
apibr÷žti,
o
rodiklių
apskaičiavimo kaina turi būti proporcinga jų naudai. Siekiamas
rodiklio dydis privalo kelti iššūkį, bet kartu būti realistiškas ir
pagrįstas.
Rodiklių taikymas įgyvendinimo metu
Galiausiai rodikliai vertinami jų taikymo įgyvendinimo metu
požiūriu – t. y., rodiklių statistinis patikimumas, rodiklių pateikimas
laiku ir periodiškai, rodiklių tobulinimo praktika. Vertinama, ar
rodikliai atitinka SMART kriterijus „patikimas” (angl. Reliable) ir
„pateikiamas periodiškai ir laiku“ (angl. Timed). Patikimumas
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ir

apibūdinamas statistine prasme – pakartotinai apskaičiuotas
rodiklis turi būti toks pat, kaip ir pirmąkart. Patikimumą sukuria
vienareikšmiška bei nekintanti duomenų rinkimo metodologija,
parankūs duomenų rinkimo ir apdorojimo instrumentai, aukšta
darbuotojų kvalifikacija. Patikimumą didina naudojami įvairesni
duomenų rinkimo būdai bei šaltiniai. Pagal kitą SMART kriterijų,
rodikliai naudingi tik tuomet, kai jie gali teikti informaciją apie
veiksmų pažangą periodiškai ir laiku. Pasiekimų lygio rodikliai gali
būti teikiami palyginti dažnai – t. y., visą projekto ar programos
vykdymo laikotarpį. Rezultato rodikliai galutinai gali būti
apskaičiuojami tik baigus projekto ar programos veiklas ir jų
finansavimą. Poveikio rodiklius galima išmatuoti po veiklų
užbaigimo pra÷jus tam tikram laikui.
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Daugiausia rodiklių, t. y., po vieną poveikio, rezultato ir pasiekimo
rodiklį, numatyta veiklos sričiai „Vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas“ (kitoms veiklų sritims numatyta po vieną rodiklį
pasiekimo lygmeniu (13 lentel÷). Ši veikla matuojama tokiais
rodikliais – „Nutiestų (atnaujintų) vandens tiekimo (nutekamojo
vandens) tinklų ilgis“, „Prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
sistemų prijungtų gyventojų skaičius“ ir „Dalis gyventojų kaimo
vietov÷se, kuriems tiekiamo geriamojo vandens kokyb÷ atitinka ES
ir nacionalinius reikalavimus“.
Šios veiklos srities pagrindiniai tikslai susiję su prie vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų prijungtinų gyventojų skaičiumi
ir nutiestų (atnaujintų) vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
kilometrų skaičiumi. Taip pat šia priemone buvo siekiama mažinti
miesto ir kaimo gyventojų gerokai besiskiriantį vandens paslaugų
prieinamumo laipsnį. Šie uždaviniai yra lengvai išmatuojami ir
pakankamai tinkamai išreikšti rodikliais. Šios veiklos rodikliai
sudaro nuoseklią sistemą, kurioje pasiekimo, rezultato ir poveikio
rodikliai yra tarpusavyje susiję.
1.3. priemon÷s uždavinys taip pat yra „pagerinti geriamojo
vandens ir nuotekų kokybę...“, bet šios veiklos priežiūros rodiklis
(„prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų prijungtų
gyventojų skaičius“) yra tik kiekybinio pobūdžio. Rezultato
lygmeniu nebuvo matuojama 1.3. priemon÷s projektų įtaka
vandens (manganas, fluoras, geležis, kita) ir nuotekų (bendras
azotas, bendras fosforas, BDS7, SM, kita) kokybei. Geriamojo
vandens kokybę buvo planuojama matuoti poveikio lygmens
rodikliu „Dalis gyventojų kaimo vietov÷se, kuriems tiekiamo
geriamojo
vandens
kokyb÷
atitinka
ES
ir
nacionalinius
reikalavimus“. Šis rodiklis yra tinkamas, tačiau d÷l duomenų
trūkumo sunkiai išmatuojamas.
Atsižvelgiant į duomenų prieinamumą, poveikio lygmeniu galima
skaičiuoti rodiklį „Dalis kaimo vietovių, kurių gyventojams pager÷jo
tiekiamo geriamojo vandens kokyb÷“ (vietovių, kuriose buvo
įgyvendinami 1.3 priemon÷s projektai, skaičius padalintas iš visų
vietovių, kuriose gyvena iki 500 gyventojų, skaičiaus ir padauginta
iš 100 proc.).
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Esami priežiūros rodikliai šioje srityje neturi horizontaliųjų
prioritetų pogrupių. Pavyzdžiui, aktualūs pogrupiai, pagal kuriuos
gal÷jo vykti steb÷sena, yra šie:
– regioninis pogrupis (tinklų, prijungtų gyventojų pasiskirstymas
pagal regionus);
– veiklos sričių pogrupis (atskirai vandens tiekimo ir nuotekų
tinklų).
Rodiklis „Nutiestų/atnaujintų vandens tiekimo/nutekamojo vandens
tinklų ilgis” BPD priede apibr÷žiamas kaip:

„Faktinis nutiestų/atnaujintų tinklų ilgis (kilometrais).“

Apibr÷žimas yra gana vienareikšmiškas, nes nenurodyta, kaip
interpretuoti „nutiestus/atnaujintus tinklus“, kokie į rodiklį
įskaičiuojamo tinklo kriterijai. Rodiklis lengvai išmatuojamas
kiekybiškai, t. y., turi aiškų matavimo vienetą. Rodiklis yra
pasiekiamas, nes BPD planuota šio rodiklio reikšm÷ yra beveik 5
kartus mažesn÷ negu įsipareigojimai projektų sutartyse.
Rodiklio „Prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų prijungtų
gyventojų skaičius“ apibr÷žimas yra toks:

„Gyventojų, kurie prisijungia arba turi galimybę prisijungti prie
nutiestų inžinerinių tinklų, faktinis skaičius.“

Šis rezultato rodiklio apibr÷žimas tur÷tų būti papildytas data arba
kita laiko reikšme, kuri nusakytų, kada turi būti išmatuotas
gyventojų skaičius, nes prisijungusių arba turinčių galimybę
prisijungti gyventojų skaičius, laikui b÷gant, gali keistis. Turinčių
galimybę prisijungti gyventojų apibr÷žimas gal÷tų būti detalesnis.
Rodiklis yra kiekybiškai išmatuojamas ir lengvai pasiekiamas – BPD
planuota rodiklio reikšm÷ yra 6 kartus mažesn÷ negu projektų
sutartyse planuotas rodiklio pasiekimas.
„Prie vandens tiekimo ir nuotekų
gyventojų“ rodiklis apibr÷žiamas kaip:

tinklų

sistemų

prijungtų

„Lietuvos kaimo vietovių gyventojų, prijungtų prie geriamojo
vandens tiekimo sistemų, įgyvendinus vandentvarkos projektus
kaimo vietov÷se (iki 500 gyventojų), kurie naudojasi tik ES ir
nacionalinius reikalavimus atitinkančia geriamojo vandens tiekimo
sistema, dalis procentais.“

Rodiklio apibr÷žimas yra detalus, tačiau jis taip pat tur÷tų būti
papildytas data arba kita laiko reikšme, nusakančia, kada turi būti
išmatuota gyventojų dalis. Rodiklis yra kiekybiškai išmatuojamas.
68

Nors jis yra iš esm÷s tapatus rodikliui „Prie vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų sistemų prijungtų gyventojų skaičius“ (pastarojo
rodiklio ir visų prie vandens sistemų prijungtų gyventojų santykis
padaugintas iš 100), šis rodiklis, priešingai nei „Prie vandens
tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų prijungtų gyventojų skaičius“,
neturi siekiamos reikšm÷s.
Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas
Pagal šią veiklos grupę buvo siekiama išvalyti užterštas teritorijas ir
jas sutvarkyti nuo praeities taršos pavojingomis atliekomis, atkurti
natūralią gamtos būklę šiose teritorijose. Socialiniai ir ekonominiai
uždaviniai šiai veiklos sričiai BPD ir BPD priede nebuvo keliami, tik
Gair÷se pamin÷tas siekis
[...] įgyvendinus projektus padidinti
regionų patrauklumą ir sąlygoti jų spartesnį vystymąsi [...].
Kadangi šios veiklos grup÷s įgyvendinimo metu nebuvo nustatytos
užterštos šalies teritorijos, įvertintas jų pavojus, parengtas
prioritetinių teritorijų sąrašas, nebuvo įmanoma matuoti, kiek
procentų visų užterštų šalies teritorijų buvo išvalyta, palyginti su
visomis užterštomis teritorijomis (pavojingomis ar prioritetin÷mis
teritorijomis). Svarbu atkreipti d÷mesį, kad pagal šią veiklos grupę
atlikti šiek tiek kitokio pobūdžio darbai, tod÷l nustatytas rodiklis
n÷ra visiškai specifinis šiai veiklai. Iš viso šioje grup÷je įgyvendinti
35 projektai. Iš dviejų šios veiklos grup÷s krypčių – „Užterštos
teritorijos sutvarkymas/rekultivacija“ ir „Upių, upelių, ežerų ir jų
sl÷nių gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų
medžiagų“ – tik 4 projektai buvo susiję su pirmąja kryptimi. Pagal
šią veiklą buvo finansuojamas galimybių studijų rengimas.
Papildomas rodiklis pasiekimo lygmeniu gali būti parengtų
galimybių studijų skaičius.
Šios veiklos rodikliai neturi pogrupių. Pavyzdžiui, aktualūs
pogrupiai, pagal kuriuos gal÷jo vykti steb÷sena, buvo šie:
– regioninis pogrupis (išvalytų užterštų teritorijų pasiskirstymas
pagal regionus);
– veiklos sričių pogrupis (atskirai vandens ir sausumos teritorijų).
Kadangi šiai veiklos sričiai buvo skirta palyginti mažiau paramos, jos
rezultatų ir poveikio matavimas mažiau aktualus.
Rodiklis „Išvalyta užterštų teritorijų“
dokumento priede apibr÷žiamas kaip:

Bendrojo

programavimo

„Faktinis vandens telkinio ir/ar jo pakrant÷s, užterštos teritorijos
išvalytas/sutvarkytas plotas (hektarais) pagal veiklos sritį
„Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas“: 1.
Užterštų teritorijų tvarkymas – jų valymas, rekultivavimas (t. y.
išvalymas (žymus būkl÷s pagerinimas) nuo naftos produktų, kitų
aplinkai pavojingų medžiagų ir/ar šiukšlių); 2. Upių, upelių, ežerų
ir jų sl÷nių bei gruntinio vandens rezervuarų tvarkymas bei
išvalymas nuo kenksmingų medžiagų (t. y. vandens telkinių
išvalymas nuo aplinkai pavojingų teršalų ir šiukšlių, kitų taršos
padarinių (susikaupusio dumblo, augmenijos ir pan.).“
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Šis apibr÷žimas yra detalus, tačiau jam būdinga jau min÷ta
problema – rodiklis agreguoja skirtingus vienetus. Hektarais
skaičiuojamas sausumos teritorijos, kurioms parengta tvarkymo
dokumentacija, plotas ir išvalytų vandens telkinių, upių plotas.
Rodiklis ne visada išmatuojamas kiekybiškai, pavyzdžiui, up÷s
paprastai yra įvertinamos ilgio, o ne ploto matu. Rodiklis n÷ra
lengvai pasiekiamas, nes BPD buvo planuota šiek tiek didesn÷
rodiklio reikšm÷ negu numatyta projektų sutartyse.

Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas
Atsižvelgiant į tai, kaip daug l÷šų buvo numatyta veiklos sričiai
„Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“, jai
numatyta per mažai rodiklių. Ši veikla buvo matuojama tik vienu
specifiniu rodikliu – „Įsteigta, suplanuota, sutvarkyta saugomų
teritorijų”. Nors saugomų teritorijų srityje buvo siekiama išpl÷sti
saugomų teritorijų tinklą ir įgyvendinti priemones, skirtas biologinei
įvairovei, augalams ir gyvūnų buvein÷ms apsaugoti bei atkurti, šie
uždaviniai nebuvo matuojami rezultato lygmeniu.
Įgyvendinant šią veiklos sritį buvo įmanoma matuoti, kiek procentų
saugomų teritorijų buvo įsteigta ar suplanuota nuo visų saugomų
teritorijų (saugomų teritorijų dalies padid÷jimas), kiek procentų
gamtotvarkos planų buvo parengta nuo visų gamtotvarkos planų
(gamtotvarkos planų skaičiaus padid÷jimas), kiek procentų
saugomų teritorijų buvo sutvarkyta nuo visų saugomų teritorijų
(sutvarkytų saugomų teritorijų padid÷jimas). Kadangi daugiausia
l÷šų buvo skirta saugomoms teritorijoms tvarkyti, atrodo, jog
pastarasis priežiūros rodiklis yra tinkamas šios veiklos uždaviniams
matuoti rezultato lygmeniu.
Rodiklis „Įsteigta, suplanuota, sutvarkyta saugomų teritorijų” BPD
priede apibr÷žtas kaip:

„Saugomų teritorijų įstatymas apibr÷žia saugomų teritorijų
sąvoką – tai faktinis valstybinių parkų, draustinių, paveldo
objektų, „Natura 2000“ teritorijų plotas (hektarais), kuriems
parengti tvarkymo, ribų nustatymo, steigimo, gamtotvarkos
projektai/planai bei sutvarkytų nacionalinių ir „Natura 2000“
teritorijų plotas hektarais”.

Apibr÷žimas
pakankamai
aiškus
ir
lengvai
kiekybiškai
išmatuojamas, tačiau jam trūksta „sutvarkytos“ teritorijos kriterijų.
Šiame rodiklyje yra agreguojami gana skirtingi vienetai –
pavyzdžiui,
planuojamo
įsteigti
parko
plotas
(parengta
dokumentacija) sujungiamas su išvalytų teritorijų plotu. Taigi
rodiklio turinys yra nevienodas ir atspindi skirtingą pastangų ir
kaštų lygį.
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Atsižvelgiant į tai, kad projektų sutartyse buvo suplanuota 1,8
karto daugiau įsteigti, suplanuoti ir sutvarkyti teritorijų negu buvo
planuojama BPD, galima teigti, jog rodiklis yra pasiekiamas.
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas
Šioje srityje buvo siekiama stiprinti aplinkos kokyb÷s vertinimo,
kontrol÷s ir valdymo institucijas, atsakingas už aplinkos kokyb÷s
valdymą ir žalos prevenciją. Pasiekimo lygmeniu matuojamas
„sustiprintų institucijų skaičius“. Papildomai šiuo lygmeniu galima
matuoti įsigytų transporto priemonių, pastatytų (rekonstruotų)
statinių skaičių ar panašiai.
Rezultato lygmeniu buvo įmanoma matuoti, kiek procentų visų
atsakingų institucijų buvo sustiprinta. Tačiau šis rodiklis rodytų tik
institucijų stiprinimo mastą, bet ne jo svarbą, Be to, VAAI, AAA ir
kitų institucijų, kurios gavo paramą aplinkos monitoringui, kontrolei
ir prevencijai stiprinti, veiklos rodikliai gali būti naudojami rezultato
ar poveikio lygmeniu. Pavyzdžiui, ES paramos panaudojimo
rezultatus pagal šią veiklą galima sieti su patikrinimų skaičiumi,
kurį skaičiuoja VAAI.
„Sustiprinta aplinkosaugos institucijų“ BPD priede apibr÷žiamos
kaip:
„Institucijų, kurioms perduodamos projektuose įsigyjamos įvairios
priemon÷s ir rekonstruotos laboratorijos, skaičius pagal veiklos
sričių grupę „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas“ (t. y. Aplinkos apsaugos agentūra, Jūrinis tyrimų
centras, RAAD, Valstybin÷s aplinkos apsaugos inspekcija,
Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba).“

Rodiklyje detalizuotas institucijų sąrašas, tačiau nenumatyta, ar
įskaičiuojami išvardytų institucijų teritoriniai padaliniai ar kiti
institucijų filialai arba pavaldžios institucijos. Institucijų atnaujinimo
priemonių pobūdis įgyvendinant projektus buvo skirtingas, tačiau
rodiklį galima laikyti tinkamu, nes standartizuoti paramą
institucijoms yra sud÷tinga. Rodiklis yra lengvai kiekybiškai
išmatuojamas ir pasiekiamas.
Informavimas
apie
aplinką
ir
aplinkosauginio švietimo skatinimas

Lietuvos

gyventojų

Vienintelis informavimo ir švietimo veikloms taikytas rodiklis yra
pasiekimų rodiklis
„įgyvendinta visuomen÷s informavimo apie
aplinką priemonių“. Šis rodiklis tiesiogiai susijęs su BPD tikslu:
„Visais
lygiais
šviesti
visuomenę
naudojant
visuomen÷s
informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones,
rengti ir teikti mokymo programas, užtikrinti integruotą keitimąsi
informacija, skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos
procese.“ Šis rodiklis gana konkretus, taigi atitinka vieną iš SMART
kriterijų – specifiškumą. Vienintel÷ specifiškumo problema, kuri iš
dalies išsprendžiama rodiklio aprašyme, yra ta, kad „priemon÷“ gali
būti suvokiama tiek kaip informavimo priemon÷, tiek kaip tokių
priemonių visuma, skirta tam tikriems projekto ir (arba) programos
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tikslams pasiekti. Kitaip tariant, čia pasiekimas gali būti
matuojamas ir kaip „įgyvendintų informavimo ir/arba švietimo
(viešinimo) kampanijų skaičius“. Tai dar vienas galimas pasiekimo
rodiklis šiai veiklų grupei.
Rodiklio „Įgyvendinta visuomen÷s informavimo
priemonių“ apibr÷žimas pateikiamas toks:

apie

aplinką

„Visuomen÷s informavimo apie aplinką priemone ir vienu
informavimo veiklos vienetu laikoma atskira projekte numatyta
veikla, kuri atsiskiria pagal informacijos skleidimo pobūdį: a)
seminarų/konferencijų/susitikimų/diskusijų/akcijų/talkų/konkursų
ciklas, b) leidinių/stendų leidyba, c) straipsnių ciklas, d)
internetin÷s svetain÷s sukūrimas ir pan.“

„Informavimo priemon÷“, kaip pasiekimo rodiklis, turi kelis
privalumus. Visų pirma jis paprasčiau apibr÷žiamas nei „viešinimo
kampanija“. Galimai d÷l šios priežasties priemon÷s vykdymo metu
buvo keičiamas rodiklio išaiškinimas, pirmenybę teikiant tokam
rodiklio apibr÷žimui, kuriuo buvo pasirinkta pirmoji rodiklio
interpretacija. D÷l šios priežasties esama didelio neatitikimo tarp
BPD planuoto ir pagal pasirašytas sutartis planuoto rodiklio
įgyvendinimo lygio – jis viršijamas daugiau kaip 10 kartų.
Šis rodiklis vienareikšmiškai susijęs su projekto laim÷jimais, tod÷l
yra tinkama jį priskirti prie pasiekimų rodiklių. Rodiklis turi
vienetinę išraišką; vadovaujantis rodiklio aprašymu, ją nesunku
išmatuoti. Tačiau viešinimo kampanijos vienetų apskaičiavimas
gal÷tų būti dar paprastesnis. Kompanijų skaičių galima būtų
išmatuoti apibr÷žiant kampaniją kaip „informavimo priemonių
(veiklų) grupę, kuria prisidedama prie gyventojų informavimo apie
vieną aplinkosauginę temą/problemą“. Taip pat tur÷tų būti
taikomas apribojimas, kad jei viena informavimo priemon÷ buvo
naudojama informuoti apie kelias aplinkosaugos temas, vis tiek
būtų laikoma, kad ši priemon÷ prisid÷jo tik prie vienos kampanijos
įgyvendinimo. Taip būtų išvengta nepagrįsto rodiklio reikšm÷s
didinimo. Toks rodiklis skatintų sieti informavimo priemonių
panaudojimą su projekto tikslais bei BPD keliamais uždaviniais.
Didžiausias naudoto pasiekimų rodiklio trūkumas tas, kad
neįmanoma pagrįstai nustatyti pasiekiamos ir motyvuojančios
rodiklio reikšm÷s. Esant tokiam pasiekimų rodikliui, pasiekimams
lengvai gali būti priskiriamos prie menkavert÷s veiklos, kuri mažai
prisideda prie rezultatų – šis rodiklis n÷ra motyvuojantis. Tuo tarpu
atliktų „informavimo kampanijų“ kiekį įmanoma nustatyti kur kas
pagrįsčiau – toks rodiklis sunkiau pasiekiamas tod÷l labiau
motyvuojantis. Atsižvelgiant į projektų finansavimo apimtis vienas
projektas sunkiai gal÷tų įgyvendinti daugiau nei 1 kampaniją.
Informavimo ir švietimo veikloms nebuvo taikomi jokie rezultato
rodikliai. Tokiu rodikliu gal÷jo būti patobulintas papildomas rodiklis
„Gyventojų ar tam tikros tikslin÷s grup÷s informacin÷ apr÷ptis“. Jį
galima būtų performuluoti į rodiklį „Informavimo priemon÷mis
pasiektos tikslin÷s grup÷s dydis“.
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Toks rodiklis pirmiausia motyvuotų projektų vykdytojus apsibr÷žti
savo projekto tikslines grupes bei siekti efektyvesnio šių grupių
informavimo. Šis rodiklis gana specifiškas. Priemon÷mis pasiekta
tikslin÷ grup÷ gal÷tų būti apibr÷žta kaip asmenų, panaudojusių
informavimo kampanijos pranešimus skleidžiančias priemones,
skaičius. Kaip tai įprasta viešinimo vertinimo rodikliams, d÷l šio
rodiklio esama matavimo ir patikimumo problemų. Tačiau,
nepaisant to, įmanomas preliminarus šio rodiklio įvertinimas. Tokį
rodiklį būtų galima apskaičiuoti sudedant atskirų projekte naudotų
informavimo priemonių vartojimo reitingą. Televizijos, spaudos ir
radijo atvejais tai būtų pasirinktų priemonių (ar atskiro jų laiko)
žiūrovų, klausytojų ar skaitytojų skaičius. Spaudinių, dalomosios
medžiagos bei renginių atveju tai būtų išplatintų egzempliorių ar
dalyvių skaičius. Šiam rodikliui reikalingi atskiri pogrupiai
informavimo bei švietimo projektams, nes jiems būdingos tiek
skirtingos priemon÷s tiek skirtingo dydžio auditorijos. Apskaičiuotus
tikslinių grupių kiekius būtų galima dauginti iš efektyvumo
koeficientų. Efektyvumo koeficientą gali nulemti informavimo
priemon÷s rūšis (atsižvelgiant į jos patikimumą skleisti
aplinkosaugos informaciją, kurią galima įvertinti jau atliktais
tyrimais) bei pranešimo ilgis ar dydis. Toks rodiklis skatintų
pasirinkti priemones, kurios veiksmingiau pasiekia tikslines grupes.
Taip pat būtų įvertinta tai, kad informacijos prieinamumas dar
neužtikrina jos naudojimo. Kaip tai įprasta informavimo veiklų
rezultatyvumo vertinime, šiam rodikliui nebūdingas labai aukštas
patikimumo lygis. Tačiau parengus tinkamą ir pagrįstą rodiklio
apskaičiavimo instrukciją, grindžiamą viešinimo veiklų finansavimo
patirtimi bei atliktais tyrimais apie viešinimo kanalų efektyvumą,
galima būtų pasiekti bent vidutinę tokio rodiklio kokybę.
Patogiausias ir papildomų išteklių jo apskaičiavimui nereikalaujantis
poveikio rodiklis gal÷tų būti „Gerai arba labai gerai aplinkos
klausimais informuotų Lietuvos gyventojų dalis“. Šis rodiklis labai
konkretus, tiesiogiai susijęs su BPD keliamu švietimo ir
informavimo uždaviniu, be to, periodiškai matuojamas Europos
Komisijos užsakymu atliekamame Eurobarometro tyrime apie
europiečių nuostatas aplinkos apsaugos klausimais. Pagal šiame
tyrime aprašytą metodologiją šį rodiklį būtų nesunku apskaičiuoti ir
savarankiškai. Be to, šio rodiklio pokyčius galima lyginti su kitomis
šalimis ir pagal šį lyginimą iškelti pasiekiamus tačiau
motyvuojančius
tikslus.
Eurobarometro
siūlomas
rodiklio
periodiškumas – treji metai – atitinka vidutinį laikotarpį, tod÷l gali
būti naudojamas poveikiui matuoti. Aiškus apibr÷žimas ir
nesikeičianti matavimo metodologija užtikrina rodiklio patikimumą.
Vienintel÷ rodiklio problema, būdinga daugeliui viešinimo veiklų
poveikio rodiklių, yra ta, kad jo negalima griežtai sieti vien tik su
priemon÷s veiklomis. Šiam rodikliui gali tur÷ti įtakos ir kiti
veiksniai – kaip, kad kitos (tarp jų ir kitų šalių ar tarptautinių
organizacijų) viešosios politikos priemon÷s, id÷jų bei gyvenimo
būdo importas ir panašiai.
Visų veiklų rodikliai ir apibendrinimas
Visų veiklų projektuose taikyti užimtumo rodikliai – t. y., buvo
skaičiuojamas „Bendras sukurtų /išlaikytų darbo vietų skaičius“ ir
(arba) „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius“. BPD 1.3 priemone
tiesiogiai nesiekta didinti užimtumo, be to, min÷tų užimtumo
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rodiklių pritaikymas ir svarba aplinkosaugos srityje nebuvo
tinkamai išaiškintas įgyvendinančiai institucijai bei projektų
vykdytojams. Taigi galima teigti, kad užimtumo rodikliai neatitinka
specifiškumo kriterijaus ir neatspindi priemon÷s uždavinių.
Apibendrinant galima teigti, kad 1.3. priemon÷je buvo numatyta
per mažai rezultato ir poveikio lygmens rodiklių, susijusių su
finansuojamomis
veiklos
sritimis,
rodikliai
pasiskirst÷
neproporcingai priemon÷s išlaidoms. Rodiklių išaiškinimai yra
pakankamai detalūs, tačiau tas pats rodiklis neretai apima skirtingo
pobūdžio vienetus.

13 lentel÷. Priežiūros rodiklių skaičiaus ir paramos pagal
1.3. priemon÷s veiklos sritis santykis
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Veiklos sritis

Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir
tvarkymas
Geriamojo
vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas
Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir
išvalymas
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas
Informavimas
apie
aplinką
ir
Lietuvos
gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas

Paramos
apimtis
(proc.)
40

Rodiklių
skaičius

29

3 (+2)

17

1 (+2)

10

1 (+2)

5

1 (+2)

1 (+2)29

1.3 priemon÷s rodikliai neturi horizontaliųjų prioritetų pogrupių
(išskyrus užimtumo rodiklius). Pavyzdžiui, aktualūs pogrupiai,
pagal kuriuos gal÷jo vykti steb÷sena, yra šie: regioninis pogrupis
(pvz., saugomų teritorijų pasiskirstymas pagal regionus) ar veiklos
sričių pogrupis (pvz., atskirai įsteigtų, suplanuotų ir sutvarkytų
teritorijų ha).
14 lentel÷.
pavyzdžiai
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Aplinkos

konteksto

Rodiklio pavadinimas
Kontroliuojamos kokyb÷s geriamojo vandens
centralizuoto tiekimo paslaugos
prieinamumas gyventojams
Centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugos
prieinamumas gyventojams
Iki nustatytų normų išvalytų ūkio, buities ir
gamybinių nuotekų dalis
Saugomų teritorijų plotas
Iki nustatytų reikalavimų išvalomų nuotekų
dalis
Centralizuotai tiekiamo
Reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens
dalis

ir

poveikio

rodiklių

Informacijos šaltinis
AM strateginis veiklos planas

AM strateginis veiklos planas
AM strateginis veiklos planas
AM strateginis veiklos planas
ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija
ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija

Poveikio lygmeniu n÷ra n÷ vieno rodiklio, kuris tiktų matuoti 1.3
priemon÷s veiklos sričių poveikį. Poveikio lygmeniu galima naudoti
rodiklius, kurie numatyti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje arba Aplinkos
ministerijos strateginiame veiklos plane. Tačiau juose daugiausia

29

(+2) – tai rodikliai „Bendrai sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius“ ir (arba) „Sukurtų papildomų darbo
vietų skaičius“, kurie gal÷jo būti taikomi visose veiklose.
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pateikiami geriamojo vandens ir nuotekų valdymo bei saugomų
teritorijų srities rodikliai (14 lentel÷).
2.4.1.2 2007-2013 m. rodiklių kokybinis vertinimas
2007–2013 m. rodikliai gali būti vertinami tik pagal dvi SMART
analiz÷s temas – „Uždavinių ir rodiklių santykis“ bei „Detalus
rodiklių sudarymas“. Tačiau pagal vieną iš pastarosios temos
kriterijų „rodiklių pasiekiamumas“ rodikliai gal÷s būti įvertinti tik
naujojo
paramos
laikotarpio
pabaigoje.
Rodiklių
taikymo
įgyvendinimo metu vertinimui taip pat reikalinga ilgesn÷ rodiklių
taikymo patirtis.
2007–2013 m. rodiklių analiz÷ apr÷pia tik tų veiklos sričių arba
priemonių rodiklius, kurios buvo finansuojamos BPD įgyvendinimo
laikotarpiu arba yra su jomis tiesiogiai susijusios. Kokybin÷
kiekvienos priemon÷s rodiklių analiz÷ pagal SMART metodologiją ir
pasiūlymai d÷l regionin÷s pl÷tros horizontaliojo prioriteto
integravimo į rodiklių sistemą pateikta šios ataskaitos 8 priede.
X lentel÷. Priežiūros rodiklių skaičiaus ir paramos pagal aplinkosaugos
priemones santykis
Priemon÷
Paramos
Rodiklių
apimtis (proc.)
skaičius
1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo pl÷trai“
1 priemon÷ „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių
0,5
3
nustatymas“
2 Priemon÷ „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“
2,5
2
3 Priemon÷ „Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga“
7,1
7
4 Priemon÷ „Pajūrio tvarkymas“
0,4
2
5 Priemon÷ „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“
0,1
3
6 Priemon÷ „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
1,6
2
7 Priemon÷ „Aplinkos kokyb÷s institucinio valdymo paj÷gumų
2,3
4
stiprinimas“
8 Priemon÷ „Visuomen÷s informavimo apie aplinką baz÷s
0,6
2
sukūrimas“
9 Priemon÷ „Visuomen÷s informavimo ir švietimo apie aplinką
0,4
2
priemonių įgyvendinimas“
3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“
1 Priemon÷ „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
43,0
2
renovavimas ir pl÷tra“
2 Priemon÷ „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos
9,2
4
užbaigimas“
3 Priemon÷ „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos pl÷tra“
19,4
3
4
Priemon÷
„Didelių
kurą
deginančių
įrenginių
12,9
2
modernizavimas, siekiant sumažinti oro taršą“
Oro taršos mažinimo ir monitoringo sistemų diegimas
didžiuosiuose energetikos objektuose

Šaltinis: sudaryta autorių.
Skirtingo lygmens rodiklių santykis yra gerai subalansuotas numatyta 11 rezultato lygmens rodiklių ir 17 produkto lygmens
rodiklių. Daugiausia rodiklių numatyta Biologin÷s įvairov÷s ir
kraštovaizdžio apsaugos priemonei, kuriai skirta paramos dalis yra
viena iš didesnių. Tačiau ne visų priemonių rodikliai pasiskirsto
proporcingai finansavimo apimčiai. Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veiklos sričiai yra numatyti tik du rodikliai, nors jai skirta
daugiausiai, t.y. net 43 proc. paramos 2007-2013 m. laikotarpiu.
Šios priemon÷s rezultatams vertinti reik÷tų parengti daugiau
rodiklių. Daugiau rodiklių galima parengti ir trečiojo prioriteto 3 bei
4 priemon÷ms, kurioms skirta palyginti didel÷ paramos suma.
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Rodikliai yra specifiški, t.y. susieti su priemon÷s tikslais ir
uždaviniais ir matuoja tai, ko siekiama finansuojamomis veiklomis.
Projektų lygmeniu nebebus skaičiuojamos bendrai sukurtos ar
papildomos darbo vietos. Atsižvelgiant į 2004-2006 m. BPD
užimtumo rodiklių pamokas, galima teigti, kad d÷l to steb÷sena bus
efektyvesn÷ - šiuo metu numatytais 2007-2013 m. rodikliais bus
stebimi labiau tiesioginiai projektų produktai ir rezultatai, taip pat
bus išvengta papildomo steb÷senos krūvio administruojant
projektus. Apibendrinant, yra padaryta didel÷ pažanga nustatant
2007-2013 m. rodiklius, lyginant su BPD įgyvendinimo laikotarpio
rodikliais. Daugumai rodiklių yra parengtos detalios jų skaičiavimo
metodikos, kurios tur÷tų užtikrinti patikimų steb÷senos duomenų
surinkimą ir, atitinkamai, leis atlikti kokybišką pasiektų rezultatų
vertinimą.
Lyginant BPD ir naujojo programinio laikotarpio Aplinkos
ministerijos atsakomyb÷je esančius priežiūros rodiklius, galima
teigti, kad steb÷sena tapo labiau specifiška, tai yra, matuos
daugiausiai tiesioginius projekto produktus ir rezultatus.
Kita vertus, ne visi 2007-2013 m. rodikliai šiuo metu yra išaiškinti.
D÷l to galima tik÷tis daugiau steb÷senos problemų ateityje – d÷l
išaiškinimų stokos projektų vykdytojai planuos ir skaičiuos rodiklius
pagal savo individualų rodiklio apibr÷žimą, tod÷l vertinant rodiklius
bus sunku juos agreguoti ir paaiškinti nukrypimus nuo priemon÷s
lygmeniu planuotų rodiklių reikšmių. Tod÷l svarbu artimiausiu metu
apibr÷žti visus rodiklius ir tinkamai juos valdyti įgyvendinimo metu,
tai yra, esant poreikiui papildomai aiškinti ar koreguoti.
Kadangi nagrin÷jamos priemon÷s iš esm÷s yra skirtos darniojo
vystymosi horizontaliojo prioriteto įgyvendinimui, parengti rodikliai
taip pat atitinka šį prioritetą. Rodiklius svarbu papildyti
horizontaliųjų prioritetų pogrupiais, kai finansuojamos veiklos turi
reikšmingos įtakos horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui. Kadangi
finansuojamos priemon÷s n÷ra skirtos ir neturi reiškmingos įtakos
lygių galimybių ir informacin÷s visuomen÷s įgyvendinimui,
rekomenduojama daugiau d÷mesio skirti individualių priemonių,
skirtų šių prioritetų įgyvendinimui, taikymui projektų, o ne
priemonių lygmeniu. Rodiklių nustatymas priemonių lygmeniu tam
tikrais atvejais gali skatinti taikyti minimalias priemones, siekiant
formalaus atitikimo, ir apriboti inovatyvių, kūrybingų sprendimų
įgyvendinimą. Pavyzdžiui, numačius tokius rodiklius kaip įrengtų
nuovažų skaičius lygių galimybių įgyvendinimui ar sukurtų
interneto svetainių skaičius informacin÷s visuomen÷s įgyvendinimui
gali lemti siaurą horizontaliųjų prioritetų interpretavimą bei
minimalių priemonių taikymą. Siekiant geresnio atitikimo lygių
galimybių
prioritetui
rekomenduojama
informuoti
projektų
vykdytojus ir skatinti juos taikyti įvairias priemones, d÷l kurių būtų
galima
sutarti
konsultuojantis
su
neįgaliųjų
ir
kitomis
nevyriausybin÷mis organizacijomis. Svarbu, kad šios priemon÷s
būtų numatytos jau projektų planavimo etape (plačiau žr. 8 priede
pateiktas rekomendacijas).
Prie lygių galimybių horizontaliojo prioriteto įgyvendinimo BPD
įgyvendinimo laikotarpiu labiausiai prisid÷jo saugomų teritorijų
tvarkymo projektai. Norint tiksliau matuoti, kaip šie projektai
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prisid÷s prie lygių galimybių įgyvendinimo 2007-2013 m.
laikotarpiu, galima numatyti rodiklio „saugomų teritorijų, kuriose
sudarytos sąlygos lankytis be žalos gamtai, dalies padid÷jimas“
pogrupį, kuris matuotų saugomų teritorijų, kuriose sudarytos
sąlygos lankytis neįgaliesiems, dalies padid÷jimą.

2.4.2. Tikslų ir uždavinių pasiekimo kokybinis vertinimas

2.4.2.1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Pagal veiklos grupę „Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas“ nustatytas tikslas :
„Pagerinti geriamojo vandens ir nuotekų kokybę mažiau kaip 500
gyventojų turinčiose Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose,
pl÷tojančiuose geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir
valymo sistemas, kurių savinink÷s yra savivaldyb÷s ir joms
priklausančios įmon÷s.“

Šis tikslas atitinka vieną svarbiausių strateginių tikslų vandenų
sektoriuje: pasiekti, kad 2015 m. prie centralizuotų vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų būtų prijungta 95 proc.
Lietuvos gyventojų namų ūkių, taip užtikrinant jiems tinkamos
kokyb÷s geriamo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą.
Taip pat šia priemone buvo siekiama mažinti miesto ir kaimo
gyventojų smarkiai besiskiriantį vandens paslaugų prieinamumo
laipsnį. Be to, akivaizdu, kad tokia priemon÷ prisideda prie vandens
išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo.
Kaip min÷ta struktūriniais fondais pagrįstų aplinkos sektorių
aprašyme (žr. 2.1.1 skyrių), nutarimas remti mažiau kaip 500
gyventojų turinčias gyvenvietes išplauk÷ iš to, kad anksčiau
parengtuose
finansavimo
planuose
penkiems
Lietuvos
investiciniams baseinams buvo įvertintos ir numatytos reikalingos
investicin÷s išlaidos daugiau kaip 500 gyventojų turintiems
miesteliams. Manyta, kad pagrindinių vandenų sektoriui skiriamų
šaltinių l÷šų tur÷tų užtekti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemoms sutvarkyti tokiuose miesteliuose. Tačiau išaugus
kainoms ir dar detaliau įvertinus pad÷tį, paaišk÷jo, kad 2007–
2013 m. perspektyvoje numatytų l÷šų visiems „norintiesiems“
neužteks ir jos bus skiriamos pirmiausia gyvenviet÷ms, kuriose yra
daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų. Žvelgiant iš šios perspektyvos,
n÷ra visai aišku, ar nutarimas finansuoti mažesnių nei 500
gyventojų turinčias gyvenvietes buvo prioritetinis. Tačiau
rezultatyvumą vertinti bet kuriuo atveju yra naudinga.
Pagal nagrin÷jamą veiklos sritį pasirašyta 18 paramos sutarčių,
tačiau 1 projekto finansavimas nutrauktas, dalis projektų yra
vilkinami. Anot LR Aplinkos ministerijos atstovų, esmin÷s projektų
įgyvendinimo
problemos
susidar÷
instituciniu-savivaldybių
lygmeniu. Dalis savivaldybių nebuvo tinkamai pasirengusios ir (ar)
netur÷jo pakankamų geb÷jimų tinkamai įgyvendinti projektus.
Kadangi iš anksto nebuvo parengti techniniai projektai, projektų
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įgyvendinimas užsitęs÷, ir d÷l kylančių kainų teko koreguoti
biudžetus.
Projektų vykdytojų buvo prašoma įvertinti jų projektų rezultatus.
Didžiausia dalis pagal nagrin÷jamą veiklos sritį projektus vykdžiusių
respondentų nurod÷, kad pager÷s savivaldyb÷s (gyvenviet÷s)
gyventojams teikiamo geriamojo vandens kokyb÷ (sumaž÷s fluoro,
geležies, mangano koncentracijos), vanduo labiau atitiks sveikatos
ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
Tačiau rezultatų tęstinumui užtikrinti yra labai svarbus
vandentvarkos įmonių, kurios perims projektų rezultatus,
paj÷gumas. Siekiant įvertinti vandentvarkos įmonių paj÷gumą teikti
paslaugas gyventojams po projekto įgyvendinimo buvo atlikta
vandentvarkos įmonių apklausa. Iš 14 vandentvarkos įmonių,
kurios perims projektų rezultatus, į klausimus atsak÷ 9. Iš jų 5
vandens paslaugų kaina šiuo metu yra didesn÷ nei savikaina.
Tačiau vidutiniškai savikaina viršija kainą 0,47 Lt. Pažym÷tina, kad
prieš projekto įgyvendinimą tik 2 įmonių paslaugų kaina buvo
didesn÷ nei savikaina. Palyginus kainas prieš projekto įgyvendinimą
ir po įgyvendinimo, jos padid÷jo vidutiniškai 2,3 Lt. Vandentvarkos
įmon÷s šiuo metu patiriamus nuostolius dengia iš amortizacinių
atskaitymų, mažindamos kapitalą, iš savivaldybių subsidijų ir kitos
veiklos.
19 paveikslas. Vandens kaina ir savikaina 2008 m. rugs÷jo–spalio
m÷n. (Lt/m³)
16
14

13,67

12
10,57

10

9,32

7,87

8

6,76

7,17
6

5,63

5,31

Kaina

5,62

4,19

4,02

4

7,51

7,04

5,78

5,37

Savikaina

8,06

7,5

6,06

Kretingos r.

Raseinių r.

K÷dainių r.

Biržų r.

Akmen÷s r.

Pabrad÷s r.

Alytaus r.

Kupiškio r.

0

Ukmerg÷s r.

2

Šaltinis: Vandentvarkos įmonių apklausa, 2008 m. rugs÷jo–spalio m÷n.

Dauguma apklaustų vandentvarkos įmonių teig÷, kad vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pl÷tra įmon÷je bus vykdoma
savivaldyb÷s l÷šomis, taip pat žadama pasinaudoti ES struktūrinių
fondų parama. Keletas įmonių min÷jo, kad prie pl÷tros jos prisid÷s
ir nuosavomis l÷šomis. Vandentvarkos įmonių taip pat buvo
klausiama, ar jos būtų paj÷gios savarankiškai parengti
dokumentaciją ir įgyvendinti struktūrinių fondų projektus. Iš
atsakiusiųjų 4 teig÷, jog būtų paj÷gios, 5 – kad ne.
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Kaip jau min÷ta, dabartin÷ vandens ūkio struktūra d÷l labai didelio
vandens tiekiančių įmonių skaičiaus n÷ra veiksminga, tod÷l
paramos teikimas labai mažoms įmon÷ms, kurios artimiausiu metu
tur÷s būti prijungtos prie didesnių savivaldyb÷s vandens tiekimo
įmonių, tur÷tų būti suderintas su bendrąja vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemos stambinimo koncepcija.
Gyventojų paj÷gumas mok÷ti už paslaugas
Norint pasiekti numatytą rezultatą, svarbu, kad prie vandens
tiekimo ir nuotekų tinklų prisijungtų kuo daugiau vartotojų. Tačiau
gyventojai labai jautriai reaguoja į komunalinių paslaugų kainų
pokyčius, o per pastaruosius metus suvartojamo vandens kiekis
sumaž÷jo iki minimalaus dydžio. Projektų vykdytojų buvo
klausiama, kurie veiksniai gali tur÷ti daugiausia įtakos jų projektų
rezultatų tęstinumui. Didel÷ dalis – 44,4 proc. respondentų nurod÷,
kad jų projektų rezultatų tęstinumą labiausiai gali paveikti
gyventojų noras ar paj÷gumas naudotis naujais projektų sukurtais
produktais ir paslaugomis. Vandentvarkos įmonių apklausos
rezultatai parod÷, kad paslaugų tarifas did÷ja ir numatoma, jog taip
pat did÷s ateinančiais metais. Tačiau, anot jų, gyventojai bus
paj÷gūs mok÷ti už naujas paslaugas. Dažniausiai argumentuojama,
kad tarifas yra suderintas su Valstybine kainų ir energetikos
kontrol÷s komisija ir yra taikomas vienodas visiems įmon÷s
paslaugų vartotojams. Tačiau šalies mastu miesto ir kaimo
gyventojų paj÷gumas mok÷ti už vandens paslaugas gali skirtis apie
maždaug 3 kartus30. Mažose gyvenviet÷se, kur gyventojų išlaidos
geriamajam vandeniui ir nuotekų tvarkymo paslaugoms sudaro
didesnę dalį šeimos pajamų, nes ten šios paslaugos yra kelis kartus
brangesn÷s, o pajamos mažesn÷s. Tod÷l šį veiksnį reikalinga
papildomai išanalizuoti. Antra, gyventojai prijungti savo namų
ūkius prie sutvarkytų ar nutiestų tinklų daugiausiai tur÷s
nuosavomis l÷šomis.
15 lentel÷. Nurodykite, kurie iš išvardytų veiksnių gali tur÷ti
daugiausia įtakos Jūsų projekto(-ų) rezultatų tęstinumui (N=36)

Pakankamas tolesnis finansavimas iš ES ar
valstyb÷s biudžeto
Gyventojų noras ar paj÷gumas naudotis
naujais projektų sukurtais produktais ir
paslaugomis
Vyriausyb÷s ir savivaldybių politika
Aplinkosaugos reikalavimų priežiūra ir kontrol÷
Išvalytų teritorijų naudojimas visuomeniniams
poreikiams
Personalo pakankamumas, kompetencija ir jo
stabilumas
Teisinis reguliavimas aplinkos srityje (pvz., ES
aplinkos politikos reikalavimai)
Informavimo priemonių sklaida
Turizmo pl÷tra, turistų srautai

Dažnis

Procentai

20

55,6

16
12
11

44,4
33,3
30,6

10

27,8

8

22,2

6
6
2

16,7
16,7
5,6

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

30

GHK, Strategic Evaluation on Environment and Risk Prevention under Structural and Cohesion Funds for
the Period 2007-2013, National Evaluation Report for Lithuania, Directorate General Regional Policy,
2006 m. lapkričio m÷n.
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2.4.2.2. Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir
išvalymas
Pagal veiklos grupę „Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir
išvalymas“ nustatytas tikslas:
„Išvalyti užterštas teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos
pavojingomis atliekomis, atkurti natūralią gamtos būklę šiose
teritorijose.“

BPD buvo planuota išvalyti 100 ha užterštų teritorijų. Vertinimo
metu, naujausiais prieinamais duomenimis, išvalyta 96 ha užteršto
ploto.
Kaip min÷ta, tik šių metų (2008 m.) rugpjūčio m÷n. Lietuvos
geologijos tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos prad÷jo įgyvendinti
ES remiamą projektą šalies užterštų teritorijų poveikiui įvertinti.
Vykdant šį projektą bus nustatytos užterštos šalies teritorijos,
įvertinta, kiek jos pavojingos aplinkai, parengtas prioritetinių tirtinų
teritorijų sąrašas. Kol kas žinomi tik potencialūs židiniai, o
užteršimo lygis juose n÷ra ištirtas.
Iš viso šioje grup÷je įgyvendinti 35 projektai. Iš dviejų šios veiklos
srities krypčių – „Užterštos teritorijos sutvarkymas/rekultivacija“ ir
„Upių, upelių, ežerų ir jų sl÷nių gamtosauginis tvarkymas bei
išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“ – tik 4 projektai buvo susiję
su pirmąja kryptimi. Tai visiškai atitinka esamą pasirengimo
tvarkyti užterštas teritorijas lygį. Šie projektai, nors ir neprisid÷jo
prie „išvalytų hektarų“ rodiklio įgyvendinimo, tačiau yra būtini
pasirengiant „tikrojo“ valymo projektams ir paspartina min÷to
Lietuvos geologijos tarnybos pradedamo atlikti užterštų teritorijų
poveikio įvertinimo projekto įgyvendinimą.
Antroji kryptis – „lengvesn÷“ įgyvendinti, nes ne visiems
projektams reik÷jo sud÷tingų geocheminių tyrimų, būtinų pirmosios
krypties projektams įgyvendinti. Tokios rūšies projekto rezultatai
paprastai atitinka tam tikros savivaldyb÷s planus ir suteikia
gyventojams tiesiog malonesnę ir patrauklesnę aplinką ar specifinę
poilsio vietą. Visuomenei toks vizualus rezultatas, suprantama, yra
aiškesnis nei vien tik parengiamojo etapo tyrimų atlikimas ir
dokumentų parengimas.
Vis d÷lto keletas šios antrosios krypties projektų taip pat buvo
skirti pirmiausia ištirti ežerų ar upelių dugno nuos÷das ir
užterštumo lygį bei parengti dokumentaciją kitam etapui – valymui.
Tokie projektai, kuriuos įgyvendinant ištiriama upių, ežerų ar jų
nuos÷dų kokyb÷, prisideda ir prie gilesnio ir platesnio vandens
išteklių užterštumą Lietuvoje supratimo, nes vykdoma valstybin÷
upių ir ežerų monitoringas žinoma, ją riboja esamas finansinių
išteklių kiekis. Kaip min÷ta, d÷l taršos pavojingomis medžiagomis
tiriama mažiau nei 20 upių, o nuos÷dų tyrimai d÷l metalų ir
pavojingų medžiagų kol kas atliekami keliose pasienio upių vietose,
Kuršių mariose ir kai kuriuose ežeruose. Tik reik÷tų užtikrinti, kad
tokių struktūrinių fondų finansuojamų projektų metu atlikti tyrimai
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būtų įtraukiami į visų valstyb÷s monitoringo metu atliktų tyrimų
bazę ir taip ją papildytų.
Projektų vykdytojų buvo klausiama, kaip buvo pasirinktas
konkretus
projektas.
Daugiausia
apklausoje
dalyvavusių
savivaldybių (66,67 proc.) nurod÷, kad valyti teritoriją buvo
numatyta jų strateginiame plane ar kitame strateginiame
dokumente. Taip pat didel÷ dalis respondentų (61,11 proc.) teig÷,
kad projektas buvo pasirinktas įvertinus užterštos teritorijos
požymius.

16 lentel÷. Finansuojant sutvarkymą
projektas buvo pasirinktas:

ar

išvalymą

Atlikus bendrą aplinkos būkl÷s analizę
Įvertinus užterštos teritorijos bruožus (taršos dydį ir
koncentraciją, taršos migraciją, kitus rizikos veiksnius)
Atlikus socialinio-ekonominio poveikio analizę
Pagal savivaldyb÷s strateginį planą ar kitą strateginį pl÷tros
dokumentą
Pagal teritorijos bendrąjį, specialųjį ar kitą planą
Pagal atsakingų savivaldyb÷s administracijos darbuotojų
siūlymus
Konsultuojantis su kompetentingomis institucijomis ar
suinteresuotosiomis grup÷mis

konkretus

N
2
11

Proc.
11,11
61,11

2
12

11,11
66,67

0
6

0
33,33

6

33,33

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

Visų projektų poveikio aplinkai vertinimas buvo neprivalomas. Iš 20
apklausoje dalyvavusių savivaldybių31 11 teig÷, jog atliko poveikio
aplinkai vertinimą arba atranką, 6 – jog neatliko. Tačiau, nors
projektų vykdytojai prieš prad÷dami įgyvendinti projektą ir
netur÷jo atlikti poveikio aplinkai vertinimą, svarbu buvo užtikrinti,
kad įgyvendintos priemon÷s ir pakeitimai, žvelgiant iš Bendrosios
vandens politikos direktyvos pozicijų, nepablogintų ekologin÷s
vandens telkinio būkl÷s.
2.4.2.3. Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir
tvarkymas
Pagal šią veiklos sritį pasirašytos 9 paramos sutartys; jų
svarbiausias siektinas tikslas – įsteigti, suplanuoti ir sutvarkyti
200 tūkst. ha (planuota BPD lygmeniu) arba 364 tūkst. ha (pagal
pasirašytas paramos sutartis, 2007 m. BPD ataskaita) saugomų
teritorijų. Tiek BPD, tiek projektų lygmeniu šio rodiklio pasiekimas
viršija 100 proc. Šis rodiklis, net jeigu jis ir didesnis nei suplanuota
BPD, neatspindi įvairov÷s tų veiklų, kurios buvo vykdomos per
struktūrinių fondų remiamus projektus.
Įgyvendinant projektus buvo parengti dokumentai saugomų
teritorijų steigimui ir priežiūrai; sustiprintos valstyb÷s institucijos,
vykdančios buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų
steb÷seną ir priežiūrą; parengta apleistų pastatų likvidavimo
programa ir demontuoti saugomų teritorijų kraštovaizdį darkantys
apleisti objektai; saugomi objektai pritaikyti lankymui, šviet÷jiškai
veiklai ir krašto pažinimui; įrengti lankytojų centrai saugomose
teritorijose; sutvarkyta Baltijos pajūrio juosta, sustabdant Palangos
paplūdimių nykimo procesą.
31

Daugiausia jų vykd÷ projektus pagal užterštų teritorijų valymo veiklos sritį.
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Kaip sugrupuota Saugomų teritorijų tarnybos specialist÷s Ilonos
Juchno pristatyme seminare apie struktūrinius fondus Vilniuje,
2008 m. rugpjūčio 21–22 d., visi projektai buvo susiję su:
• saugomų
teritorijų
monitoringu
(parengta
metodika
monitoringui ir įsigyta įrangos);
• planavimu (parengti 24 valstybinių parkų tvarkymo planai,
24 paveldo objektų tvarkymo projektai, 46 „Natura 2000“
tinklo teritorijų gamtotvarkos planai ir 37 jų ribų planai, 10
valstybinių draustinių tvarkymo planų, 4 galimybių studijos
regioniniams parkams steigti);
• tvarkymu (sutvarkyta 18 „Natura 2000“ tinklo teritorijų,
įrengta ar paruošta įrengti 17 lankytojų centrų, įrengta 13
vizualinių informacinių sistemų natūroje, sutvarkytas
Medv÷galio kalvų kompleksas);
• bešeimininkių pastatų likvidavimu (rengiama apleistų
pastatų likvidavimo programa, likviduoti 5 bešeimininkiai
pastatai, rekultivuoti 3 karjerai, atkurti 4 pažeisti
kraštovaizdžio kompleksai, sutvarkytos 2 šlamštu užkrautos
teritorijos).
Pagal šią veiklos sritį finansuotų parkų ir kitų lankytinų vietų
sąrašas pateikiamas 1 priede.
Kadangi nebuvo nustatyta kitų rezultatyvumo vertinimo rodiklių,
sunku spręsti apie projektų rezultatyvumą, tačiau akivaizdu, kad su
saugomų teritorijų tvarkymu susiję darbai yra būtini. Vykdant
projektus tobulinama saugomų teritorijų sistema ir suteikiamos
geresn÷s sąlygos ir žmon÷ms ils÷tis, ir gyvūnams bei augalams.
Taip pat svarbus rezultato reikšmingumą atspindintis rodiklis yra
tai, kad apie visus darbus buvo informuojama visuomen÷, leidžiant
leidinius,
rengiant
televizijos
laidas,
ruošiant
specialius
pristatymus. Įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos tampa kultūros
židiniais tose vietov÷se. Tai galima taip pat vertinti kaip teigiamą
netiesioginį rezultatą, keliantį kol kas dar ne visur palankų
saugomų teritorijų įvaizdį.
Manytume, kad struktūrinių fondų parama saugomų teritorijų
sistemai suteik÷ labai vertingą postūmį, tačiau keletas skaičių
verčia abejoti, ar l÷šų buvo pakankamai planavimo dokumentams
parengti. Pavyzdžiui, planavimo komponentui buvo skirta iš viso
4,3 mln. Lt. Iš viso parengti 145 įvairaus pobūdžio planavimo
dokumentai. Vidutiniškai vienam dokumentui tenka 27 600 Lt.
Turint galvoje, kad daugelį planavimo dokumentų reikia derinti su
atitinkamomis valstyb÷s institucijomis, keisti teritorijų kadastrinius
duomenis ir gauti įvairių kitų papildomų duomenų, panašu, kad
tokios pinigų sumos yra aiškiai per mažai. Pavyzdžiui,
gamtotvarkos planų kokyb÷ ne visada yra pakankama, juos tenka
koreguoti. Žinoma, detalų vertinimą galima atlikti tik detaliai
susipažinus su parengtais planavimo dokumentais.

2.4.2.4. Aplinkos
stiprinimas
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monitoringo,

kontrol÷s

ir

prevencijos

VAAI vykdytų projektų
stiprinimas“ tikslai buvo:

„Aplinkos

monitoringo

ir

prevencijos

„• Pasiekti, kad savo mobilumu ir operatyvumu Lietuvos aplinkos
apsaugos kontrol÷s institucijos atitiktų atitinkamas ES šalių
institucijas;
• Pagerinti taršos incidentų ir avarijų prevenciją, sutrumpinti jų
priežasčių
išaiškinimo
ir
pasekmių
likvidavimo
laiką;
• Sustiprinti aplinkos apsaugos kontrol÷s institucijų materialinę
bazę, aprūpinant jas specialios paskirties priemon÷mis su
sukomplektuota reikiama aparatūra, prietaisais bei asmenin÷mis
apsaugos
priemon÷mis;
• Padidinti visuomen÷s pasitik÷jimą efektyviai veikiančia aplinkos
įstatymų
vykdymo
užtikrinimo
sistema.
• Prisid÷ti prie Lietuvos Aplinkos apsaugos strategijos veiksmų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m.
rugs÷jo 25 d. nutarimu I-1550 įgyvendinimo.“

Įgyvendinus
rezultatų.

•
•
•
•
•

•

projektus

numatyta

pasiekti

toliau

išvardijamų

30 proc. daugiau bus aplankyta kontroliuojamų teritorijų ir
objektų.
25 proc. daugiau atlikta patikrinimų.
Apie 20–40 proc. sumažintas aplinkos apsaugos
pažeidimų skaičius.
10–15 proc. padid÷s įstatymų vykdymo užtikrinimo
priemonių skaičius.
Taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s direktyvos
įgyvendinimo prasme 10 proc. bus sumažintas pažeidimų
skaičių
prevencijos
priemon÷mis
bei
informuojant
visuomenę apie aplinkosauginį inspektavimą ir įstatymų
vykdymo užtikrinimo rezultatus.
Padid÷s visuomen÷s pasitik÷jimas efektyviai veikiančia
aplinkos įstatymų vykdymo užtikrinimo sistema.

Vykdant VAAI projektus buvo perkamos transporto priemon÷s su
skirtinga komplektacija: kompiuteriai, GPRS telefonai, apsauginiai
drabužiai, respiratoriai, specialios dujokauk÷s, užterštumo lygio
nustatymo prietaisai, absorbciniai kilim÷liai, aplinkosauginiai
komplektai
pirminiam
avarijos
padarinių
lokalizavimui
ir
likvidavimui, skaitmenin÷s filmavimo kameros ir kita.
Šių
priemonių poreikis yra pagrįstas Valstybinių institucijų, atsakingų
už inspekcinę veiklą ir kontrolę, stiprinimo programoje, ir jos,
žinoma, pagerino VAAI bei jos agentūrų funkcijoms atlikti
reikalingą materialinę bazę.
Tačiau vertinant projektų rezultatus, pažym÷tina, kad tęstiniame
projekte32 jo rodiklių reikšm÷s buvo sumažintos: numatyta 20 proc.
daugiau aplankyti kontroliuojamų objektų ir atlikti patikrinimų, apie
20 proc. sumažinti pažeidimų skaičių. Abiejų projektų aprašymuose
teigiama, kad statistiškai patikimų rezultatų tikimasi 2007 m. N÷ra
32

Pirmojo projekto sutartis pasirašyta 2005 m. spalio 20 d., antrojo (tęstinio) projekto – 2006 m. birželio
30 d.
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nurodyta, nuo kurių metų duomenų bus skaičiuojami šie pokyčiai,
tačiau kadangi pirmasis projektas prad÷tas vykdyti 2005 m., būtų
tikslinga skaičiuoti pokytį nuo šių metų. Žemiau lentel÷je pateikti
duomenys iš VAAI 2005 ir 2007 m. veiklos ataskaitų. Iš jų matyti,
kad planuotų rezultatų nebuvo pasiekta – atlikta patikrinimų
mažiau nei planuota. Pažeidimų skaičius (vertinant pagal nustatytų
pažeidimų skaičiaus rodiklį) lyginant 2005 ir 2007 m. duomenis
padid÷jo.
17 lentel÷. VAAI veiklos rodikliai
2005 m.
Planuota patikrinimų
Atlikti planiniai patikrinimai
Atlikti neplaniniai patikrinimai
Nustatytų pažeidimų skaičius
aplinkos kokyb÷s srityje

2006 m.

2007 m.

6552
6377
1416

6041
5988
1988

7829
7630
1966

6010

8000

6931

Pokytis 2005–
2007 m. (proc.)
16,3
16,4
28
13,3

Šaltinis: VAAI 2005 ir 2007 m. veiklos ataskaitos.

Toliau lentel÷je pateikiami projekto rezultato rodikliai iš 2007 m.
VAAI veiklos ataskaitos. Pirma, iš lentel÷s duomenų matyti, kad
rodiklius numatoma pasiekti 2010 m. Joje pateiktos 2006 m.
rodiklių kiekybin÷s išraiškos atitinka 2005 m. rodiklius. Antra,
rodiklis „aplinkos apsaugos pažeidimų skaičius“ apima tik
pažeidimus pramonin÷s taršos kontrol÷s srityje. Trečia, rodikliai d÷l
įstatymų vykdymo ir visuomen÷s informavimo priemonių n÷ra
pakankamai aiškūs ir tikslūs, nes neaišku, kas šiais atvejais yra
„priemon÷“. Be to, tokių priemonių, kaip prevencijos ir visuomen÷s
informavimo taikymas, nebuvo numatyta projekte (išskyrus
projekto viešinimo priemones).
Kitas kriterijus, svarbus rezultatų kokybei ir tęstinumui užtikrinti,
yra įsigytų priemonių efektyvus panaudojimas. Anot VAAI atstovo,
per projekto įgyvendinimą įsigytos specialiosios priemon÷s yra
s÷kmingai naudojamos, tačiau viena iš transporto priemonių
efektyvaus panaudojimą varžančių priežasčių yra l÷šų benzinui
trūkumas. Ši problema buvo aktuali jau prieš projektų
įgyvendinimą. Iš struktūrinių fondų l÷šų įsigijus naujų transporto
priemonių, papildomai l÷šų benzinui nebuvo numatyta ar šios
išlaidos dar labiau sumažintos, taigi ši problema bus dar
aktualesn÷. Tod÷l planuojant 2007–2013 m. aplinkos monitoringo
ir prevencijos stiprinimo projektus, svarbu suderinti priemones ir jų
finansavimą.
18 lentel÷. Projekto rezultatų rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Bus daugiau patikrinta
kontroliuojamų objektų
Aplinkos apsaugos pažeidimų
sumaž÷s
Taikytų įstatymų vykdymo
užtikrinimo priemonių skaičius
padid÷s
Prevencijos ir visuomen÷s
informavimo priemon÷s, kuriomis
bus sumažintas aplinkos įstatymų
pažeidimų skaičius

2006 m.

6377

Pokyti
s proc.
16,6

2894

2315

– 20

2894

3184

9,1

516

568

9,1

Šaltinis: VAAI 2007 m. veiklos ataskaita.
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Laukiamo
rezultato kiekybin÷
išraiška 2010 m.
7653

Antroji šios veiklos grup÷s kryptis – aplinkos apsaugos sistemos
laboratorijų stiprinimas. Buvo vykdomi 2 projektai, susiję su
laboratorijų materialin÷s baz÷s stiprinimu. Vienas iš jų buvo skirtas
parengti techninius rekonstrukcijos arba statybos projektus
finansinių išteklių ir darbų apimčių nustatymus, kurie reikalingi
Utenos, Panev÷žio, Šiaulių, Marijampol÷s, Vilniaus RAAD bei AAA
Radiologijos ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos
laboratorijų patalpoms įrengti pagal standarto LST EN ISO/IEC
17025 akredituotoms laboratorijoms keliamus reikalavimus.
Antrasis projektas (beje, informacija apie šį projektą nepateikiama
LR Aplinkos ministerijos interneto svetain÷s atitinkamame
puslapyje) buvo susijęs su Klaip÷dos regiono aplinkos tyrimų
laboratorijos pasirengimu akreditavimui.
N÷ra abejon÷s, kad šie projektai yra labai naudingi didinant
laboratorijų paj÷gumą nustatyti taršą. Tačiau pabr÷žtina, kad, kaip
ir vandentvarkos projektų atveju, d÷l užsitęsusių procedūrų ir
infliacijos statybų ar modernizavimo sąnaudos labai padid÷jo.
Pavyzdžiui, Klaip÷dos laboratorijai modernizuoti LR Aplinkos
ministerija tur÷jo papildomai skirti 35 proc. iš anksto nenumatytų
išaugusios projekto vert÷s l÷šų.
Taip pat pagal šią priemonę buvo finansuotas leidinio apie Lietuvos
gamtinę aplinką, būklę, procesus ir raidą parengimas. Žinoma,
labai reikalinga naujausia informacija apie Lietuvos aplinkos pad÷tį
ir šis leidinys yra naudingas, tačiau svarbu užtikrinti, kad
informacija būtų nuolat atnaujinama.
2.4.2.5. Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas
Pranešimų turinys
Kadangi dokumentai, kuriuose reglamentuojamas projektų turinys,
plačiai apibr÷žtos galimos tematikos ir naudojamos priemon÷s,
praktiškai buvo įgyvendintas decentralizuotas viešinimo veiklų
finansavimo modelis. Projektų turinys, jų vykdymo bei derinimo su
kitomis priemon÷mis strategijos išimtinai priklaus÷ tik nuo projektų
vykdytojų. Toks modelis pasiteisina esant nedideliam galimų
pareišk÷jų ratui – taip į viešinimo veiklas įtraukiami visi galimi
dalyviai. Tačiau esant tokiam finansavimo modeliui, nebuvo
pakankamai išnaudotos sinergijos tarp atskirų projektų galimyb÷s.
Egzistavo tematiniu požiūriu ir tikslin÷mis grup÷mis panašių
projektų, kurių pastangas sujungiant būtų galima pasiekti geresnių
rezultatų.
Daugumą projektų pagal tematiką galima apibūdinti kaip bendro
pobūdžio. Iš 33 finansuotų projektų tokių buvo 19 – jų tematika
buvo bendra, nebuvo nagrin÷jamos specifin÷s aplinkosaugos
problemos. 14 projektų galima apibūdinti kaip specifinio pobūdžio.
Tačiau jų tematika mažai arba visai nesusijusi su nacionalin÷je
Lisabonos
strategijos įgyvendinimo
programoje
minimomis
aplinkosaugos problemomis, kurios gali būti sprendžiamos
viešinimo priemon÷mis. Tarp tokių aplinkosaugos temų yra tvarus
ir efektyvus energijos išteklių vartojimas (neįvykdytas n÷ vienas
projektas, skirtas šiai tematikai), automobilių tarša (įvykdytas 1
projektas, skirtas oro užterštumo problemoms), mažesnis aplinką
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teršiančių išteklių vartojimas. Atliekų rūšiavimo problemai buvo
skirti 7 projektai, vandens užterštumo problemoms – 2 projektai.
Po 1 projektą buvo skirta ES paukščių ir buveinių direktyvos
propagavimui, gaisrų prevencijai, degalinių taršos mažinimui,
žaliųjų pirkimų skatinimui bei miškų apsaugai. Kad projektuose
vyravo bendro pobūdžio problemos, atskleid÷ ir projektų vadovų
apklausa – net 69 proc. apklaustųjų teig÷, kad jų vykdytų
viešinimo projektų temos buvo bendro pobūdžio, tik apie
trečdalis (31 proc.) teig÷ jas esant specifinio pobūdžio.
Informavimo ir švietimo projektų veiklas buvo sunku arba net
neįmanoma sieti su kitomis viešosios politikos priemon÷mis.
Projektai buvo atsieti nuo infrastruktūros sukūrimo finansavimo,
informavimas ne laiku mažino priemonių veiksmingumą. Tai ypač
aktualu projektams, kuriuose skatinamas atliekų rūšiavimas.
Papildomos naudos buvo galima gauti taip pat iš informavimo ir
švietimo derinimo su saugomų teritorijų tvarkymo, užterštų
teritorijų valymo ir kitais projektais.
Dauguma šia priemone finansuotų projektų buvo standartiniai,
nepasižym÷jo naujomis id÷jomis, kaip pasiekti tikslines grupes bei
viešinimo tikslus. Tai rodo menką projektų vykdytojų paj÷gumą
esant dabartiniam sektoriaus finansavimui pasiekti geresnių
rezultatų. Taip pat tai rodo, kad esami atrankos kriterijai neskatina
inovatyvumo, tiek NVO, tiek valstyb÷s ir savivaldybių institucijose
trūksta viešinimo patirties. Daugumoje projekto aprašymų
daugiausia d÷mesio skiriama viešinimo priemon÷ms, o ne tam, kaip
šiomis priemon÷mis geriausiu būdu pasiekti tikslines grupes bei
atskleisti tematiką.
Kanalų, tikslinių grupių ir biudžeto atitikimas
Paremtiems švietimo ir informavimo projektams buvo būdingas
platus įvairių viešinimo priemonių (kanalų) naudojimas. Kanalų
diversifikacija
yra
normali
praktika
dideliuose
viešinimo
projektuose, kuriais siekiama įvairiais būdais pasiekti plačias
tikslines auditorijas. Tačiau tokiems viešinimo projektams būdingi ir
dideli biudžetai, nes įvairių žiniasklaidos priemonių panaudojimas ir
žinučių pritaikymas šioms priemon÷ms yra brangus. O BPD 1.3
priemon÷s projektams buvo būdingas platus informavimo kanalų
naudojimas net ir turint nedidelį biudžetą. Tai neigiamai veik÷
projektų kokybę.
Tarp dažniausiai taikytų priemonių buvo įvairaus pobūdžio
viešinimo renginiai bei dalomoji medžiaga (16 projektų). Tai vienos
pigiausių viešinimo priemonių, jų efektyvumas dažnai ribotas, tod÷l
informacinių kampanijų praktikoje šios priemon÷s dažniausiai
naudojamos kaip pagalbin÷s. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos
valstyb÷se, šios priemon÷s laikomos vienais nepatikimiausių
šaltinių informacijai apie aplinką: kaip patikimas jas vertina tik 3–
5 proc. apklaustųjų.33 Iš priemon÷s buvo finansuota net 11
interneto svetainių sukūrimas. Šių svetainių turinys dažniausiai
specifinio pobūdžio, projektui pasibaigus jos dažniausiai nebuvo
atnaujinamos. Taigi nepakankamas d÷mesys pasirenkant šią
priemonę buvo telkiamas informacijos turiniui.
33

2008 m. Eurobarometro tyrimas apie ES gyventojų nuostatas aplinkos klausimais.
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Kai kuriuose projektuose patirties vykdant informavimo veiklas
trūkumą rod÷ prastas tikslinių grupių ir viešinimo priemonių
derinimas. Specifin÷ms ir siauroms grup÷ms informuoti buvo
naudojama žiniasklaida, nors tokiais atvejais efektyviausios
tiesioginio informavimo priemon÷s. Ir atvirkščiai – plačioms
grup÷ms informuoti buvo nepakankamai pasitelkta žiniasklaida.
Tarp tokių žiniasklaidos priemonių buvo publikacijos spaudoje (6
projektai), TV laidos (7 projektai), radijo laidos (3 projektai),
įvairaus pobūdžio spaudiniai (10 projektų). Svarbus tinkamai
pasitelkti šias priemones , nes dauguma projektų vykdytojų,
nuolatinę veiklą vykdančių ribotose teritorijose, netur÷jo tinkamos
patirties ir išteklių plačioms tikslin÷ms grup÷ms pasiekti. Galiausiai
l÷šų sutelkimas šioms priemon÷ms svarbus, nes Lietuvoje televizija
ir laikraščiai yra priskiriami prie ypač patikimų šaltinių. Nepaisant
to, kad vyravo bendros tematikos projektai, kurių informacija
vienodai aktuali visiems Lietuvos gyventojams, daugumos projektų
iniciatyvos buvo vietinio pobūdžio. Projektų vykdytojų apklausa
parod÷, kad projektai, kurių informavimo ir švietimo veiklos buvo
nukreiptos į atskiro regiono ar vietov÷s gyventojus sudar÷ 46 proc.,
o į visos Lietuvos gyventojus buvo nukreipta 39 proc. projektų.
Likusi dalis projektų buvo nukreipta į specifines tikslines grupes
visoje Lietuvoje. Tai patvirtina teiginį, kad projektų vykdytojai
netur÷jo paj÷gumų plačioms tikslin÷ms grup÷ms pasiekti.
BPD 1.3 priemone finansuoti informavimo ir švietimo projektai
buvo smulkūs. Vidutin÷ iš BPD 1.3 priemon÷s finansuoto projekto
vert÷ buvo 191 058 Lt34. Kadangi būta projektų persidengimo pagal
jų tematiką ar tikslinę grupę, galima teigti, kad projektai ateinančiu
programiniu laikotarpiu gal÷tų būti stambinami. Taip galima būtų
pasiekti didesn÷s sinergijos. Tokia vidutin÷ projekto suma yra maža
bet kokiam viešinimo ar švietimo projektui. Pavyzdžiui, pagal BPD
5.2 priemonę finansuotos informavimo bendrov÷s „Lietuvos
visuomen÷s informavimo kompanija“ apie ES struktūrinių fondų
paramą pagal BPD biudžetas buvo daugiau kaip 2,5 mln. Lt. Tai
plataus masto, dažniausiai brangias masinio informavimo
priemones naudojančios bendrov÷s pavyzdys. Tačiau šiai
kampanijai buvo iš esm÷s keliami panašios apimties uždaviniai kaip
ir dalis Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimo programos uždavinių – plačios
auditorijos ir specifin÷s tematikos.
Vidutinis projektų biudžetas bei projektų, kuriuose buvo siekiama
bendrauti su plačioms auditorijomis, kiekis rodo, kad daugumos
projektų biudžetai neatitiko ambicingų projektų tikslų. Tai dar
vienas argumentų remti stambesnius projektus. Tačiau priimant
tokį sprendimą būtų susiduriama su NVO veiklai būdingomis
administracin÷mis problemomis.
Viešinimo veiklų rezultatai ir poveikis
Kaip jau min÷ta, viena problemų vertinant informavimo ir ypač
švietimo veiklų rezultatus bei poveikį tai kokybiškų rodiklių
trūkumas. Informavimo veiklų poveikį gal÷tų parodyti visuomen÷s
nuostatų tyrimai. Tačiau dažnai yra neracionalus specialiai atlikti
34

Šaltinis: SFMIS, 2008 m. rugpjūčio 6 d.
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tokį tyrimą, nes tai užimtų didelę projekto išlaidų dalį ar netgi ją
viršytų. Be to, nuostatas gali paveikti ne vien projektų pastangos,
bet ir kiti veiksniai. Poveikio vertinimui galima naudoti ir periodiškai
atliekamų Europos Komisijos užsakomų Eurobarometro tyrimų
rezultatus.
BPD 1.3 priemon÷s poveikio neįmanoma galutinai įvertinti
naudojantis šiais rezultatais, nes dokumentuose, kuriuose
reglamentuojamas finansavimas, nebuvo išskirti aiškūs ir
išmatuojami žemesnio lygio informavimo bei švietimo tikslai ir jie
niekaip negali būti susieti su tyrime aprašoma gyventojų nuostatų
kaita. Tačiau šios priemon÷s ar kitų apie aplinką informuojančių
priemonių būtinumą parodo tai, kad 2004 m. atliktos apklausos
metu lietuviai tarp visų ES šalių gyventojų buvo mažiausiai
informuoti apie aplinkosaugos problemas. Net 64 proc. Lietuvos
gyventojų teig÷, kad jie yra blogai ar labai blogai informuoti apie
aplinką, 2008 m. taip pat teig÷ 60 proc. Taigi per ketverius metus,
kai buvo vykdoma daugelis BPD 1.3 priemon÷s veiklų, gyventojų,
kurie yra gerai ar labai gerai informuoti apie aplinką, skaičius
padid÷jo tik 4 proc. ir yra vienas mažiausių Europoje. Lietuva vis
dar atsilieka nuo kitų Europos valstybių pagal aplinką tausojančios
gyventojų elgsenos rodiklius. Pavyzdžiui, 2007 m. 30 proc.
Lietuvos gyventojų rūšiavo atliekas (ES vidurkis – 59 proc.),
25 proc. mažino energijos suvartojimą (ES vidurkis – 47 proc.).
2.4.3. Projektų vykdytojų/naudos gav÷jų geb÷jimai tęsti
finansuotas veiklas
Vertinimo loginiame pagrinde (žr. 2 lentelę) buvo išskirti išor÷s
veiksniai (prielaidos ir rizikos), nuo kurių priklauso, ar bus pasiekti
priemon÷s uždaviniai ir rezultatų tęstinumas Tai rezultatyvumas:
projektų vykdytojų geb÷jimai tęsti finansuotas veiklas ir bendras
valstyb÷s tarnybos stabilumas bei darbo sąlygos (žmogiškųjų
išteklių pakankamumo ir kompetencijos veiksnys). Taip pat šiame
skyriuje iš dalies vertinamas vienas poveikio veiksnys – aplinkos
apsaugos institucijų kontrol÷s geb÷jimai. Kitas loginiame modelyje
išskirtas veiksnys: ERPF paramos derinimas su kitais paramos
šaltiniais nagrin÷jamas skyriuje „Suderinamumo vertinimas“.
2.4.3.1. Savivaldyb÷s
2006 m. priimtas teis÷s aktų paketas, kuriame numatomi
reikalavimai
ir
priemon÷s
vandentvarkos
įmonių
tinklo
restruktūrizavimui. Vandentvarkos ūkio pl÷tros strategijoje išskirtos
svarbiausios vandens tiekimo sektoriaus problemos: 1) vandens
kokyb÷s problema – padid÷jusi geležies, mangano ir fluoro
koncentracija požeminiame vandenyje; 2) ūkio pl÷tra yra labai
netolygi ir nesubalansuota miestuose ir kaimo vietov÷se; 3)
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus valdymas labai
išskaidytas; 4) centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
ūkio nusid÷v÷jimas yra 40–50 proc., o bendras infrastruktūros
panaudojimas – vos 30 proc., neveikia sąnaudų susigrąžinimo
principas; 5) daugelis vandens įmonių (ypač mažos) dirba
nuostolingai, nepaj÷gios savarankiškai investuoti ir neatitinka
reikalavimų ES paramai gauti; 6) kaimuose vandens ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainos yra kelis kartus aukštesn÷s, o vartotojų
pajamos – žemesn÷s, taigi jų paj÷gumas mok÷ti už paslaugas yra
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daug mažesnis. Viena iš numatytų priemonių šioms problemoms
spręsti yra vandentvarkos įmonių stambinimas.
2006 m. priimtas ir 2007 m. papildytas Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymas, kuriame įtvirtintas siekis, kad
savivaldybių teritorijose viešai geriamąjį vandenį tiektų bei nuotekų
tvarkymo paslaugas teiktų ne daugiau kaip po vieną vandens
tiek÷ją. Jis tur÷tų vienodomis sąlygomis užtikrinti vandens tiekimą
bei nuotekų tvarkymą tiek miesto, tiek kaimo vietov÷se.
Savivaldyb÷s iki 2008 m. birželio 30 d. prival÷jo parengti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros planus (toliau –
infrastruktūros pl÷tros planas), kuriuose turi būti nustatyta viešojo
vandens tiekimo teritorija ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo
infrastruktūros pl÷tros kryptys. Įstatyme nurodyta, kad viešojo
vandens tiekimo teritorijas sudaro gyvenamosios vietov÷s, jų dalys
ir pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai, siekiant, kad iki
2014 m. pabaigos ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldyb÷s
gyventojų būtų aprūpinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
paslaugomis.
20 pav. Vandens tiekimo įmonių stambinimo tendencija
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Šaltinis: Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2007 m.
veiklos ataskaitos duomenys.

Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis iki 2008 m. lapkričio
17 d. infrastruktūros pl÷tros plano nebuvo parengusi n÷ viena
savivaldyb÷. 30 savivaldybių planą yra prad÷jusios rengti, 44 –
neprad÷jo. Iš jų 14 savivaldybių tarybų yra pri÷musios sprendimą
tokį planą rengti, dalis jau vykdo viešuosius pirkimus. Dauguma
prad÷jusių rengti planus savivaldybių planuoja juos parengti
2008 m. pabaigoje – 2009 m. Tačiau kadangi didel÷ dalis
savivaldybių dar neprad÷jo rengti planų, mažai tik÷tina, kad tinklo
pertvarką pavyks įgyvendinti iki 2009 m. Valstybin÷ kainų ir
energetikos kontrol÷s komisija savo 2007 m. ataskaitoje nurod÷
gr÷smę, kad jei pl÷tros planų įgyvendinimas bus sutelktas į
paskutinį trejų metų kainų nustatymo laikotarpį, tai gali sukelti
didelį vandens kainų kilimą bei vartotojų pasipriešinimą, ir tai iš
esm÷s gali sužlugdyti siekį padidinti paslaugų prieinamumą iki
95 proc.
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19 Lentel÷. Infrastruktūros pl÷tros planų rengimo stadija
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Šaltinis: Aplinkos ministerijos pateikti duomenys, 2008 m. rugpjūčio 4 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme
reglamentuota didesn÷ savivaldybių atsakomyb÷, susijusi su
vandens ir nuotekų paslaugų teikimu, siekiant, kad visi gyventojai
gal÷tų gauti šias paslaugas. Tačiau pasak LR Aplinkos ministerijos
atstovų,
dalis
savivaldybių
n÷ra
linkusios
prisiimti
šios
atsakomyb÷s. Projektų įgyvendinimo patirtis parod÷, kad skiriasi
savivaldybių projektų vykdymo geb÷jimai ir projektų įgyvendinimas
buvo vilkinamas. Viena iš priežasčių yra besikeičianti savivaldybių
politika geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
klausimais. Tačiau, nepaisant šiuo metu egzistuojančių sunkumų
savivaldybių lygmeniu, pasibaigus struktūrinių fondų paramai,
savivaldyb÷s pamažu tur÷tų prisiimti didesnę atsakomybę už
vandens paslaugų teikimą teritorijoje ieškant tam papildomų
finansinių šaltinių.
2.4.3.2. Informavimo ir švietimo projektų vykdytojai
Galima išskirti tris svarbiausias savybes, kuriomis tur÷jo pasižym÷ti
„idealus“ informavimo ir švietimo projektų vykdytojas, kad būtų
pasiekti švietimo ir informavimo projektų tikslai. Šios savyb÷s yra:
• aplinkosaugos problemų suvokimas (tematinis atitikimas);
• ryšys su tikslin÷mis auditorijomis (atitikimas auditorijai);
• patirtis
vykdant
švietimo
ir
informavimo
veiklas,
administruojant projektus (patirties atitikimas).
Skirtingos pareišk÷jų grup÷s pasižym÷jo skirtingomis savyb÷mis.
Parama NVO tur÷jo lemti didesnį tematinį atitikimą. Tačiau ne visos
paremtos NVO iš tikrųjų tur÷jo patirties aplinkosaugos srityje.
Kriterijai buvo formalūs, ir juos buvo nesunku atitikti. Tod÷l tokių
organizacijų projektų rezultatai prasti, jos nepasižymi geru
viešinimo veiklų organizavimu, aplinkosaugos problemų suvokimu.
Patirtį įvertinantys atitikties kriterijai tur÷tų būti griežtesni. Toks
kriterijus gal÷tų būti organizacijos vykdytų viešinimo ar
aplinkosaugos projektų skaičius ar jų finansin÷ apimtis (pateikiant
reikalingus dokumentus). Formalų ir nesunkiai atitinkantį
reikalavimą, kad organizacijos veikla turi būti susijusi su
aplinkosauga, tur÷tų keisti tinkamos patirties kriterijus.
Projektų vykdytojų apribojimas vien valstyb÷s ir savivaldybių
institucijomis būtų l÷męs neatitikimą auditorijai. Kaip tai minima
Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio
švietimo skatinimo programoje, nevyriausybinių organizacijų
įtraukimas į šias veiklas didina galimybes veiksmingai pasiekti visas
visuomen÷s grupes. Tačiau daugumai projektų ši nuostata tinka tik
kalbant apie specifines ir siauras tikslines grupes. Savivaldybių
administracijos ir kitos įstaigos yra pranašesni projektų vykdytojai,
nes turi kur kas daugiau administravimo patirties. Administravimo
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patirties (ypač viešųjų pirkimų organizavimo) trūkumas buvo
būdingas NVO.
Pasirinktas finansavimo modelis neįtraukia daugiausia patirties
informuojant plačias auditorijas turinčių komunikacijos įmonių.
Efektyviam žiniasklaidos planavimui ir panaudojimui reikia ryšių su
visuomene veiklos patirties. Į tokias auditorijas (visus Lietuvos
gyventojus) buvo nukreipta daugiau kaip pus÷s (18) projektų
pastangos.
Skirtingas projektų vykdytojų savybes buvo galima derinti
skatinant
bendradarbiavimą.
Šiuo
metu
NVO
vangiai
bendradarbiauja tarpusavyje, tam n÷ra tinkamų sisteminių
paskatų. Atskiros NVO konkuruoja d÷l struktūrin÷s paramos.
Alternatyvių paramos šaltinių šios srities organizacijoms smarkiai
sumaž÷jo, tod÷l struktūrinių fondų parama yra svarbus finansavimo
šaltinis. Aplinkosaugos srityje dirbančios NVO susiduria ir su
specifin÷mis administracin÷mis problemomis, administravimo
patirties trūkumu.
Viena NVO bendradarbiavimo tiek tarpusavyje, tiek su valstybių ar
savivaldybių institucijomis arba komunikacijos įmon÷mis paskatos
formų yra parama projektams, kuriuose bendradarbiautų skirtingos
išvardytų savybes turinčios organizacijos. Šios skirtingos projektų
vykdytojų savyb÷s tampa svarbesn÷mis skirtingo pobūdžio
projektuose. Aiškius tikslus turintiems, dažnai kitas priemones
papildantiems informavimo projektams tur÷tų vadovauti valstyb÷s
ar savivaldybių institucijos, kaip partnerius ar paslaugų teik÷jus
pasitelkdamos komunikacijos įmones, o kai kuriais atvejais (kai
reikalinga specifin÷ patirtis) – aplinkosaugos NVO. Toks
pasirinkimas pad÷tų išspręsti skirtingų priemonių derinimo bei
efektyvesnio administravimo problemas. Vertinimas parod÷, kad
projektų vykdytojai nebuvo linkę pirkti komunikacijos įmonių
paslaugų. Buvo siekiama tiek administruoti projektą, tiek vykdyti
visas veiklas, kad pati organizacija įsisavintų kuo daugiau l÷šų. D÷l
to nebuvo įtraukti reikiamą patirtį turintys dalyviai ir nukent÷jo
projektų kokyb÷.
Švietimo projektų geriausiais vykdytojais yra šioje srityje tinkamos
patirties turinčios nevyriausybin÷s organizacijos. Siekiant išnaudoti
nevyriausybinio sektoriaus žmogiškuosius išteklius, gal÷tų būti
finansuojami NVO konsorciumų projektai. Šis modelis turi trūkumų,
nes didelis partnerių kiekis gal÷tų sunkinti koordinavimą, o kartu ir
projekto administravimą. NVO įtraukimas į informavimo veiklas
ypač svarbus tuo, kad Lietuvos gyventojai NVO laiko gerokai
patikimesniais už valstyb÷s ar savivaldybių įstaigas. Tačiau
patikimiausi išlieka mokslininkai ir televizija.
Bendradarbiavimą vykdant projektus ir teikiant paraiškas gal÷tų
skatinti ir valstybin÷s institucijos. Pavyzdžiui, informavimo plane
numatytas steigti švietimo ir informavimo centras EKOINFO. Šis
centras taip pat gal÷tų vykdyti projektus kaip partnerius
pasitelkdamas NVO tinklą.
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Specifin÷s administravimo problemos
Be išvardytų viešinimo proceso problemų, viešinimo projektams
būdingos specifin÷s administravimo problemos. Didžioji tokių
problemų dalis susijusi su NVO kaip pareišk÷ju. Viena kliūčių
stambinti projektus įtraukiant į tokius juos NVO, yra mažas šių
organizacijų finansinis paj÷gumas. Pastaruoju metu smarkiai
sumaž÷jo galimybių finansuoti aplinkosaugos organizacijų veiklą,
tokioms organizacijoms trūksta apyvartinių l÷šų, projektų l÷šos
sudaro didžiąją šių organizacijų disponuojamų l÷šų dalį. D÷l šių
priežasčių dažnai NVO negali atlikti garantinių mok÷jimų, joms
sunku vykdyti projektą egzistuojant kompensavimo principui.
Dalyvauti konkursuose d÷l kur kas stambesnių projektų vykdymo
tokios organizacijos nebūtų paj÷gios. Apyvartinių l÷šų trūkumą
NVO paprastai padengia kitų projektų l÷šomis. Tod÷l realiai
projektinę veiklą tokios organizacijos gali vykdyti tik vienu metu
vykdydamos kelis projektus arba teikdamos kitas paslaugas.
Struktūrinių fondų projektų administravimas šioms organizacijoms
buvo nauja veikla. D÷l to trūko administravimo (ypač viešųjų
pirkimų vykdymo) patirties, nes iki šiol šios organizacijos buvo
susidūrusios su paprasčiau administruojama tarptautinių donorų
parama. Didžiąją dalį dažno projekto veiklų sudar÷ veiklos,
susijusios su administravimu, o ne su projekto turiniu. Smulkius
projektus
vykdančios
organizacijos
negal÷jo
samdyti
administracinių geb÷jimų turinčio personalo, tod÷l administravimo
veiklas vykd÷ geb÷jimų neturintis personalas, kuris buvo
atitrauktas nuo tiesioginių projekto veiklų vykdymo. Tai ne tik
neigiamai veikia projektų rezultatus, bet ir projektų vykdytojų
motyvaciją.
Administracinių problemų NVO kilo visose projekto vykdymo
stadijose. Šių organizacijų paraiškos buvo silpnos, buvo daug
užklausimų, susijusių su administraciniais atitikties kriterijais.
Savivaldybių administracijų projektų administravimas buvo
sklandesnis – šioms organizacijoms kilo mažiau sunkumų.35
Administravimo problemos didino APVA krūvį. Be įprastinių veiklų,
reik÷jo daug laiko skirti atsakymams į užklausas. Krūvį didino ir tai,
kad viešinimo projektuose viešieji pirkimai buvo smulkūs ir jų buvo
daug. Administravimo krūvis buvo mažesnis tuose projektuose,
kuriuose perkamos visas priemones apimančios viešinimo
paslaugos. Apskritai d÷l projekto sud÷tingo administravimo maž÷jo
lankstumas vykdyti projekto veiklas ir iš dalies tai prisid÷jo prie
prastesnių rezultatų, projekto v÷lavimo.
Dar viena su struktūrinių fondų projektais susijusi specifika yra ta,
kad silpnos, pastovios algos savo darbuotojams mok÷ti negalinčios
NVO negal÷jo praeities veiklomis pagrįsti aukštesnių, darbuotojus
motyvuoti galinčių atlyginimų. Egzistavo dideli skirtumai tarp
panašias veiklas vykdančių, bet skirtingose organizacijose dirbančių
darbuotojų atlyginimų.
Visos išvardytos problemos rodo, kad Struktūriniai fondai iš esm÷s
n÷ra optimalus aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų veiklos
finansavimo šaltinis. Nors šiuo laikotarpiu struktūrinių fondų
35

Šaltinis: Interviu su APVA specialistais
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finansavimas buvo svarbus šaltinis nevyriausybinių organizacijų
veiklai palaikyti, šios veiklos finansavimui reikalingas kitas, labiau
NVO specifiką ir aplinkosaugos sektoriaus poreikius atitinkantis
nacionalinis finansavimo šaltinis.
2.4.3.3. Valstyb÷s institucijos
Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba
2004–2006 m. laikotarpiu Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos
(toliau – VSTT) darbuotojų skaičius išaugo nuo 28 iki 33
darbuotojų, buvo įsteigtas Gyvosios gamtos skyrius, tačiau
padid÷jo ir darbų apimtys. 2007 m. įsteigtas Projektų skyrius
specialiai struktūrinių fondų projektams administruoti. Tačiau pasak
VSTT vadov÷s, darbuotojų trūksta struktūrinių fondų projektams
administruoti. Bendras papildomų darbuotojų VSTT poreikis yra
apie 15 darbuotojų.
Darbuotojų trūkumą lemia ne tik iš struktūrinių fondų finansuojamų
projektų, bet ir did÷jantys kitų biologin÷s įvairov÷s apsaugos
projektų įgyvendinimo poreikiai. Dalis kuriamo „Natura 2000“
teritorijų tinklo PAST ir BAST pakliūna į valstyb÷s įsteigtas
saugomas teritorijas, neturinčias administracijų (valstybiniai
draustinai, rezervatin÷s apyrub÷s, biosferos poligonai, atkuriamieji
sklypai, ekologin÷s apsaugos zonos) arba atrinktos kol kas
nesaugomose teritorijose. Tačiau nepaisant to, kad VSTT yra
atsakinga už saugomų teritorijų, kurios sudaro apie 15 proc.
Lietuvos teritorijos, steigimą ir priežiūrą, ji turi įgyvendinti
biologin÷s
įvairov÷s
apsaugos
priemones
visoje
Lietuvos
teritorijoje. Tod÷l, numačius papildomas funkcijas, svarbu, kad
būtų užtikrintas priemonių finansavimas ir žmogiškieji ištekliai.
Kadangi d÷l riboto biudžeto yra mažai tik÷tina, kad bus įsteigta
nauja institucija šioms funkcijoms atlikti, taip pat galima gerinti
aplinkos apsaugos institucinę sąrangą (pavyzdžiui, įvertinant
galimybę dalį funkcijų perduoti Aplinkos apsaugos agentūrai) ir šių
institucijų
bendradarbiavimą
įgyvendinant
projektus
su
regionin÷mis institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis grup÷mis.
Saugomų
teritorijų
direkcijos
2004–2006
m.
laikotarpiu
savarankiškai neįgyvendino iš struktūrinių fondų finansuojamų
projektų. Pasak VSTT ir Aplinkos ministerijos atstovų, skirtingų
direkcijų paj÷gumai skiriasi. Kai kurios direkcijos s÷kmingai
bendradarbiauja su savivaldyb÷mis, skiriančiomis papildomų
darbuotojų aplinkosaugos priemon÷ms įgyvendinti bei ur÷dijomis.
Tod÷l 2007–2013 m. laikotarpiu siekiama joms suteikti daugiau
atsakomyb÷s ir, priklausomai direkcijų geb÷jimų, jas labiau įtraukti
į projektų įgyvendinimą. Direkcijose yra ypač aktuali darbuotojų
trūkumo ir didel÷s kaitos problema. Tai susiję su tuo, kad direkcijos
priklauso žemiausiai, palyginti su kitomis aplinkos apsaugos
institucijomis, institucijų grupei (žr. 20 lentelę).
Kitos didžiausios problemos, su kuriomis susiduria VSTT yra:
planuotojų (planavimo organizacijų) trūkumas, did÷jantis fizinių ir
juridinių asmenų asmeninis suinteresuotumas ir atitinkamai
did÷jantys reikalavimai bei darbų apimtys (taip pat asmeninį
informavimą) planavimo dokumentams, ilg÷jantis laikotarpis,
reikalingas planavimo dokumentams parengti, ilga planavimo
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procedūrų trukm÷. Daugiausia ES ir valstyb÷s biudžeto skiriamų
l÷šų projektų vykdymo laikotarpiu buvo įsisavinama saugomoms
teritorijoms tvarkyti ir prižiūr÷ti. Tai atitinka pagrindinį Tarnybos
prioritetą užtikrinti apsaugos ir naudojimo režimą saugomose
teritorijose bei tinkamai organizuoti saugomų teritorijų valdymą ir
tvarkymą.
Apibendrinant, VSTT ir jos administracinių padalinių geb÷jimai BPD
įgyvendinimo laikotarpiu buvo optimaliai išnaudoti ir pager÷jo d÷l
įgyvendintų mokymų, parengtos priežiūros metodikos, įsigytos
įrangos. Tačiau išlieka aktuali darbuotojų trūkumo ir kaitos
problema. Laiku jos neišsprendus, gali kilti sunkumų įgyvendinant
gerokai didesn÷s apimties 2007–2013 m. laikotarpio projektus.

Valstybin÷ aplinkos apsaugos inspekcija
BPD įgyvendinimo laikotarpiu Valstybin÷s aplinkos apsaugos
inspekcijos (toliau – VAAI) darbuotojų skaičius padid÷jo nuo 41 iki
46, buvo įsteigtas Cheminių medžiagų ir preparatų kontrol÷s
skyrius. BPD projektams administruoti nebuvo steigiamas specialus
padalinys ar priimami darbuotojai; projektų administravimo
paslaugos
buvo
perkamos.
Nepaisant
to,
kad
projektų
įgyvendinimas susidūr÷ su tam tikrais sunkumais (tris kartus buvo
skelbiamas konkursas transporto priemon÷ms įsigyti, nes
neatsirado reikalavimus atitinkančių paslaugų teik÷jų ir kt.) ir VAAI
darbuotojams teko didelis krūvis prisidedant prie projektų
administravimo, pasak VAAI atstovo, esamų paj÷gumų užteko
projektams vykdyti. Vis d÷lto buvo pamin÷ta darbuotojų
kintamumo ir nepakankamos kvalifikacijos problema. 2007 m.
veiklos ataskaitos duomenimis, per dvejus metus pasikeit÷
maždaug 140 RAAD darbuotojų.
2004–2006 m. laikotarpiu did÷jo VAAI darbų apimtys, kito
kontroliuojamų objektų skaičius: didžiausias buvo 2007 m.,
mažiausias – 2006 m. Atliktų patikrinimų skaičius taip pat kito –
procentine išraiška daugiausia planinių ir neplaninių patikrinimų
atlikta 2006 m. Aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s
veiksmingumo ir efektyvumo užtikrinimas yra vienas iš VAAI
prioritetų: pažeidimų kiekio vidurkis projektų įgyvendinimo
laikotarpiu sumaž÷jo nuo 48 proc. iki 34 proc., tačiau pareiginių
pažeidimų36 skaičius padid÷jo nuo 1040 iki 1369. Šiuo laikotarpiu
ekonominių sankcijų taikymo atvejų padaug÷jo nuo 220 iki 746.
Nustatytų pažeidimų oro sektoriuje skaičius nuolat maž÷ja,
vandenų sektoriuje jų skaičius mažai keičiasi, o atliekų sektoriuje
jų kiekis nuo 2002 m. išaugo daugiau nei dvigubai. Atliekų
sektoriaus svarba pastaraisiais metais did÷ja. Tai susiję su nauju
regioniniu atliekų tvarkymo sistemų diegimu, ES įsipareigojimų
įgyvendinimu ir kt. D÷l inspektorių žinių apie atliekų sektorių kilimo
taip pat did÷ja pažeidimų nustatymo skaičiaus. Taip pat išaugo
kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimų skaičius (2004 m. –
1450, o 2006 m. – 1600).
36

Pareiginiai pažeidimai – pažeidimai, kai ūkin÷s veiklos vykdytojai neįgyvendina aplinkosaugos
leidimuose (TIPK, licencijos, kt.) numatytų aplinkos apsaugos priemonių, laiku neįvykdo aplinkosaugos
reikalavimų, parengia dokumentaciją, kurioje n÷ra priemonių avarijoms ar kitaip neatlieka privalomų
aplinkosaugos darbų.
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Taigi, sustiprinus materialinę bazę ir darbuotojų geb÷jimus, VAAI
paj÷gumai BPD įgyvendinimo laikotarpiu išaugo. Kontroliuojamų
objektų ir išaiškintų pažeidimų skaičiaus augimas taip pat parodo
VAAI paj÷gumų augimą. Tačiau d÷l žmogiškųjų išteklių
pakankamumo ir kvalifikacijos problemos, išaugus paramos
apimčiai 2007–2013 m., esami paj÷gumai gali būti nepakankami
kokybiškai vykdyti projektus.
Aplinkos apsaugos agentūra
BPD įgyvendinimo laikotarpiu d÷l padid÷jusios darbų apimties
Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) darbuotojų skaičius
išaugo nuo 105 iki 124. AAA veiklos ataskaitose išskiriami šie
institucijos vidaus trūkumai: per mažai l÷šų darbuotojų
kvalifikacijai kelti; maži kvalifikuotų specialistų atlyginimai, ir d÷l to
did÷ja darbuotojų kaita, o tai lemia darbuotojų patirties ir įgūdžių
stokos did÷jimą. Be finansinių ir personalo trūkumų, svarbūs ir
techniniai: naudojamų programinių įrangų nesuderinamumas,
nepakankamai aukštas kompiuterinis raštingumas, d÷l to, kad n÷ra
pagrindinių Aplinkos ministerijos serverių ryšio su Agentūra,
neužtikrinamas duomenų rinkimas ir perdavimas. neužtikrinta
daugelio funkcionuojančių sistemų administracin÷ ir programin÷
priežiūra bei nuolatin÷ modernizacija, naudojamų programinių
įrangų nesuderinamumas, žinių valdymo problemos. Kita vertus,
pasak AAA veiklos ataskaitos, Agentūra turi daug kvalifikuotų
specialistų,
veiksmingą
organizacinę
struktūrą,
Agentūros
vadovyb÷ nustato, pl÷toja ir panaudoja valstyb÷s tarnautojų ir
darbuotojų geb÷jimus, sieja individualius, komandinius ir įstaigos
siekius bei tikslus.
Aplinkos apsaugos agentūra 2004 m. iš 12 savo prioritetų visiškai
įgyvendino 7, 2005 m. iš 11 visiškai įgyvendino 10, o 2006 m. iš
12 projektų buvo
įgyvendinta 9. Likusi dalis prioritetų buvo
įgyvendinta iš dalies.
Projektų administravimui buvo įsteigtas specialus skyrius, kuriame
dirba 2 darbuotojai ir taip pat papildomai perkamos projektų
administravimo paslaugos. Pasak Agentūros atstovo, šių paj÷gumų
pakako projektams įgyvendinti. Tačiau, kaip ir kitose tiesioginio
paramos skyrimo būdu finansuotose institucijose, AAA yra aktuali
darbuotojų kaitos problema, ir ji kelia gr÷smę rezultatų tęstinumui.
Valstyb÷s tarnybos stabilumas
Visoms aplinkos valdymo sistemos institucijoms (ypatingų jų
regioniniams padaliniams), gavusioms paramą pagal 1.3 priemonę
yra būdinga didel÷ darbuotojų kaita. Svarbiausia respondentų
min÷ta priežastis yra maži darbuotojų atlyginimai.
Valstyb÷s institucijų ir įstaigų darbo užmokesčio fondas priklauso
nuo to, kuriai grupei jos priklauso bendrame sąraše. Tod÷l darbo
užmokesčio fondas (ir atitinkamai vidutinis valstyb÷s tarnautojų
darbo užmokestis) tur÷tų būti didžiausias LR Aplinkos ministerijoje,
kuri priklauso pirmajai grupei, o mažiausias – nacionalinių,
regioninių parkų ir rezervatų direkcijose, kurios priklauso ketvirtajai
grupei.
95

20 lentel÷. Aplinkos apsaugos institucijų pasiskirstymas pagal
institucijų grupes
Grup÷

Valstyb÷s institucijos ar įstaigos pavadinimas

I

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

II

Aplinkos apsaugos agentūra
Valstybin÷ aplinkos apsaugos inspekcija
Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

III

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
regionų
aplinkos
apsaugos
departamentai: Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau –
RAAD), Kauno RAAD, Klaip÷dos RAAD, Marijampol÷s RAAD, Panev÷žio RAAD,
Šiaulių RAAD, Utenos RAAD, Vilniaus RAAD

IV

Nacionalinių parkų direkcijos: Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau –
NPD), Dzūkijos NPD, Kuršių nerijos NPD, Žemaitijos NPD
Regioninių parkų direkcijos: Anykščių regioninio parko direkcija (toliau – RPD),
Asvejos RPD, Aukštadvario RPD, Biržų RPD, Dieveniškių istorinio RPD, Dubysos
RPD, Gražut÷s RPD, Kauno marių RPD, Krekenavos RPD, Kurtuv÷nų RPD, Labanoro
RPD, Metelių RPD, Nemuno deltos RPD, Nemuno kilpų RPD, Neries RPD,
Pagramančio RPD, Pajūrio RPD, Panemunių RPD, Pavilnių ir Verkių regioninių
parkų direkcija, Rambyno RPD, Salantų RPD, Sartų RPD, Sirv÷tos RPD, Tytuv÷nų
RPD, Varnių RPD, Veisiejų RPD, Ventos RPD, Vištyčio RPD, Žagar÷s RPD
Rezervatų direkcijos: Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau –
RD), Kamanų valstybinio gamtinio RD, Viešvil÷s valstybinio gamtinio RD, Žuvinto
biosferos RD

Šaltinis: Valstyb÷s tarnybos departamentas,
http://www.vtd.lt/index.php?2104934597

2009 m. neplanuojama didinti pareigin÷s valstyb÷s tarnautojo
algos (nekeičiant bazinio dydžio), o biudžeto asignavimų
valdytojams LR Finansų ministerija pasiūl÷ keliais procentais
mažinti „išlaikymo“ išlaidas (prie jų priskiriamos tokios išlaidos kaip
benzinas, aktualios VAAI projektuose). D÷l išaugusio atsakingų
institucijų krūvio ir maž÷jančių valstyb÷s biudžeto finansavimo
galimybių ateinančiais metais gali būti aktualu geriau išnaudoti
esamas veiklos galimybes. Viena iš galimybių yra pasinaudoti
2007–2013 m. Europos socialinio fondo parama administraciniams
geb÷jimams stiprinti. Aplinkos apsaugos srityje 2007–2013 m. gali
būti aktualios tokios priemon÷s kaip:
•

•

•

valstyb÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas (ESF l÷šos – 68 180 000 Lt, nacionalinio
finansavimo – 12 031 765 Lt);
savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas
(ESF
l÷šos
–
22 00 .000,
nacionalinio
finansavimo 3 882 353 Lt);
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstyb÷s tarnautojų
mobilumas (pagal šią priemonę bus finansuojamas
bendradarbiavimas su kitų ES šalių administracijomis; ESF
l÷šos 31 000 000 Lt, nacionalinio finansavimo – 5 470 588
Lt).
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Be to, gali būti aktualus įvairių institucijų veiklos efektyvumo ir
kokyb÷s didinimas, kuris bus finansuojamas pagal priemones:
• Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas (ESF
l÷šos –
82 000 000 Lt, nacionalinio finansavimo –
7 235 294 Lt);
• „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ (ESF l÷šos –
80 430 000 Lt, nacionalinio finansavimo – 7 096 764 Lt).
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2.5. Poveikio vertinimas
BPD 1.3 priemon÷s poveikis priklauso nuo jos įgyvendinimo
tinkamumo, efektyvumo ir rezultatyvumo. Norint nustatyti
priemon÷s poveikį, pirmiausia reikia įvertinti jos finansinių ir
žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą, finansuojamas
veiklas ir sukurtus produktus bei nustatyti, ar numatyti uždaviniai
yra pasiekti, o rezultatai kokybiški ir naudojami. Tačiau priemon÷s
poveikis priklauso ir nuo išor÷s veiksnių, kurie išvardijami
loginiame vertinimo pagrinde (žr. 2 lentelę) ir toliau detalizuojami
šiame skyriuje pagal veiklos sritis. Šiame vertinime priemon÷s
poveikis skirstomos į tiesioginį ar netiesioginį, ilgalaikį ar
trumpalaikį bei aplinkosaugos, socialinį ir ekonominį.
2.5.1. Lankytojų srautai ir turizmo paslaugų pl÷tra
Vienas iš vertinimo loginiame modelyje išskirtų veiksnių 1.3
priemon÷s poveikiui vertinti yra lankytojų srautai ir turizmo
paslaugų pl÷tra. Šis veiksnys skirtas įvertinti saugomų teritorijų
steigimo ir tvarkymo projektų poveikį. Kiti išor÷s veiksniai: teisinio
reglamentavimo pokyčiai ES ir nacionaliniu lygmeniu (žr. 2.1 ir 2.2
skyrius), aplinkos apsaugos institucijų kontrol÷s geb÷jimai (žr.
2.4.3.4 dalį), išvalytų teritorijų naudojimas visuomeniniams
poreikiams ir ekonomin÷ms veikloms (žr. 2.4.2.2 dalį) yra
analizuojami kituose šios ataskaitos skyriuose.
Apibendrintai galima teigti, kad saugomų ir nesaugomų teritorijų
steigimo bei tvarkymo projektai tur÷jo teigiamą poveikį. Jį rodo
did÷jantys lankytojų srautai. Lankytojų srautus fiksuoja parkų
direkcijos, kurios siunčia apibendrintus duomenis VSTT. Iš projektų
l÷šų buvo finansuojamas lankytojų centrų steigimas, tačiau jie
prad÷jo veikti tik 2007 m. pabaigoje, tod÷l istorinių duomenų apie
lankytojų srautus pateikti negal÷jo.
VSTT duomenimis, iš viso per metus saugomų teritorijų lankytojų ir
ekologinio švietimo centruose, muziejų ekspozicijose, gamtos
mokyklose, ekskursijose (su saugomų teritorijų direkcijų gidais) bei
išvykose organizuotai apsilanko nuo 180 tūkst. iki 220 tūkst.
lankytojų. Šis skaičius nuolat auga. Įvertinus tai, kad dauguma
lankytojų
po
saugomas
teritorijas
savarankiškai
keliauja
automobiliais, dviračiais, vandens turizmo priemon÷mis, p÷sčiomis
ir panašiai, naudodamiesi tose teritorijose šalies ir ES struktūrinių
fondų l÷šomis įrengta viešąja vizualine informacine sistema su
atitinkama infrastruktūra (stendais, nuorodomis, pažintiniais,
mokomaisiais takais, atokv÷pio vietomis, automobilių ir apžvalgos
aikštel÷mis, poilsiaviet÷mis ir kt.) bei susipažinę su interneto
svetain÷se viešai prieinama informacija apie kiekvieną šalies
saugomą teritoriją, VSTT apskaičiavo, kad kasmet saugomose
teritorijose apsilanko nuo 1,5 iki 2 mln. lankytojų, kurių
svarbiausias tikslas yra susipažinti su saugoma teritorija.
Svarbiausi lankytojų srautų skaičiavimo tyrimai atliekami nuo
2005 m. Dalyje iš ERPF l÷šų finansuotų parkų tvarkymo darbai
buvo baigti ar yra baigiami atlikti šiais metais, tod÷l lankytojų
srautų pokyčius vertinti dar per anksti. Pavilnių regioniniame parke
lankytojų srautai neskaičiuojami. Sutvarkytose „Natura 2000“
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teritorijose lankytojai taip pat neskaičiuojami, nes pagrindin÷
rekreacin÷ infrastruktūra buvo įrengin÷jama ne šiose teritorijose. Iš
ERPF l÷šų finansuotų parkų ir kitų teritorijų sąrašas pateikiamas 1
priede. Nacionaliniuose parkuose nuo 2005 iki 2007 m. lankytojų
skaičius išaugo 16,6 proc. Labiausiai lankytojų skaičius išaugo
Žemaitijos nacionaliniame parke.
21 lentel÷. Lankytojų skaičius nacionaliniuose parkuose
2005 m.
26104
33495
26064

Aukštaitijos NP
Dzūkijos NP
Žemaitijos NP

2006 m.
26712
33699
32436

2007 m.
28710
34822
39234

Šaltinis: VSTT pateikti duomenys.

Regioninių parkų lankytojų skaičius tuo pačiu laikotarpiu išaugo
apie 21 proc. Labiausiai šis skaičius išaugo Anykščių, Aukštadvario
ir Varnių regioniniuose parkuose,– atitinkamai 35,3, 65,5 ir
44,1 proc.
22 lentel÷. Lankytojų skaičius regioniniuose parkuose
2005 m.
1700
1524
1100
4600
1511
2300
21411
1974

Anykščių RP
Aukštadvario RP
Dubysos RP
Labanoro RP
Nemuno kilpų RP
Neries RP
Salantų RP
Varnių RP

2006 m.
1620
3390
1292
3995
2686
2400
21556
2653

2007m.
2627
4416
1409
4823
1929
2941
24032
3529

Šaltinis: VSTT pateikti duomenys.

Toliau lentel÷je pateikiame lankytojų monitoringo 2008
rugpjūčio m÷n. Dūkštų ąžuolyno pažintiniame take pavyzdį.
Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas yra Neries regioniniame parke,
kurio tvarkymas buvo finansuotas 1.3 priemon÷s l÷šomis.
Lankytojai Dūkštų ąžuolyno pažintiniame take buvo skaičiuojami
rugpjūčio 7, 10 ir 15 d. (viena darbo ir dvi poilsio dienos), nuo
11.00–11.30 iki 17.00–18.00 val. Rugpjūčio 7 d. pažintiniame
take lank÷si 92 žmon÷s (78 suaugę ir 13 vaikų); rugpjūčio 10 d. –
255 žmon÷s (207 suaugę ir 48 vaikai); rugpjūčio 15 d.
(penktadienis, pirmoji ilgojo laisvadienio diena) – 225 žmon÷s
(177 suaugę ir 48 vaikai). Paskutinę steb÷tą dieną ąžuolyną
aplank÷ mažiau žmonių nei įprastą sekmadienį. Galima daryti
prielaidą, kad daugiau žmonių, tur÷dami tris laisvas dienas,
pasirinko išvykas į tolesnes vietoves, arba pirmąją laisvą dieną
gal÷jo skirti įvairiems reikalams tvarkyti. Neatmestina ir tai, kad
daugiau žmonių gal÷jo atvykti ir v÷lesniu nei steb÷ta metu.
Galima daryti išvadą, kad daugiausia lankytojų atvyksta 14.00–
16.00 val. Ilgiausiai ąžuolyne vaikšto ir kitaip laiką leidžia šeimos
su vaikais.
Rugpjūčio 15 d., siekiant išsiaiškinti, kaip lankytojai vertina
pažintinį taką, iš kur ir kokiu tikslu atvyksta, buvo atlikta jų mini
apklausa. Apklausta 14 grupių, daugiausiai šeimos. Daugiausia
apklaustųjų pažintiniame take lank÷si pirmą kartą. Vienodas
kiekis apklaustųjų nurod÷, kad apsilankymo tikslas yra pažintinis
ir poilsis gamtoje. Tako įrengimą ir pateikiamą informaciją didžioji
dauguma apklaustųjų įvertino gerai. Nustatyta, kad daugiausiai
lankytojų atvyksta iš Vilniaus miesto. Lankytojų taip pat buvo
prašoma pateikti pastabas ir pasiūlymus. Keletas iš jų:
– sutręšusios tako lentos;
99

m.

– per mažai suoliukų, šiukšliad÷žių;
– reik÷tų atnaujinti pav÷sines ir informacijos stendus;
– prie skulptūrų nenurodyti autoriai;
– prie skulptūrų gal÷tų būti ir vaizduojamų dievybių aprašymai;
– būtų gerai, jei stov÷jimo aikštel÷je būtų prekybos kioskas arba
būtų prekiaujama vietos žmonių išaugintais vaisiais ir pan;
– reik÷tų rodyklių prie kelio, kad iš toli matytųsi įvažiavimas į
ąžuolyną;
– reik÷tų biotualetų ir kt.
Visi apklaustieji pastabas išsak÷ geranoriškai, kartais net kaip šios
vietos „ambasadoriai“. Pavyzdžiui, „Užtenka tik apie Vilnių kalb÷ti,
reikia pažinti ir jo apylinkes“.

Šaltinis: parengta pagal Neries regioninio parko direkcijos pateiktą
medžiagą.

2.5.2. Poveikis pagal veiklos sritis
Šiame skyriuje pateikiamas apibendrintas kiekvienos veiklos srities
poveikio vertinimas, remiantis vertinimo loginiu modeliu (žr. 1
paveikslą ir jo aprašymą).
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos srities projektų
poreikį l÷m÷ nepakankamas gyventojų aprūpinimas geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir (ar) prasta šių
paslaugų kokyb÷ gyvenviet÷se, kuriose yra mažiau nei 500
gyventojų. Poreikį gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę ypač
išryškino reikalavimas atitikti ES direktyvų nuostatas d÷l geriamojo
vandens kokyb÷s ir nacionaliniuose teis÷s aktuose detalizuotas
siekis iki 2015 m. užtikrinti aprūpinimą vandens paslaugomis net
95 proc. gyventojų. Kadangi šių projektų rezultatų kokyb÷
daugiausia priklauso nuo tinklų statybos ar rekonstrukcijos darbų
kokyb÷s, projektų vykdytojų per apklausą buvo prašoma įvertinti
šių darbų kokybę. Didesn÷ dalis respondentų (apie 21 proc.)
statybos darbų kokybę įvertino kaip vidutinišką, 14 proc. – kaip
aukštą. Tačiau šios veiklos srities projektų įgyvendinimas susidūr÷
su
gana
didel÷mis
įgyvendinimo
problemomis:
daugelis
savivaldybių buvo iš anksto neparengusios reikalingos technin÷s
dokumentacijos, d÷l to projektų įgyvendinimas buvo vilkinamas.
Vieno projekto įgyvendinimas buvo nutrauktas.
23 lentel÷. Ar esate patenkinti darbų, produktų ar paslaugų, kuriuos suteik÷ tiek÷jai
vykdant projektą(-us), kokybe?
Aukšta kokyb÷

Vidutiniška
kokyb÷

Žema kokyb÷

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Statybos darbai

6

14,0

9

20,9

Teritorijų ir vandens
telkinių tvarkymas

9

20,9

6

14,0

1

Transporto priemonių
įsigijimas

3

7,0

–

–

IT priemonių įsigijimas
ar diegimas

7

16,3

3

7,0

100

Dažnis

Proc.

Nebuvo
perkama

Sunku pasakyti

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

16

37,2

12

27,9

2,3

15

34,9

12

27,9

–

–

22

51,2

18

41,9

–

–

17

39,5

16

37,2

Aukšta kokyb÷
Specifin÷s įrangos
įsigijimas

Vidutiniška
kokyb÷

Žema kokyb÷

Nebuvo
perkama

Sunku pasakyti

3

7,0

4

9,3

–

–

18

41,9

18

41,9

Galimybių studijų,
steigimo ir kitų
dokumentų rengimas

10

23,3

9

20,9

2

4,7

10

23,3

12

27,9

Viešinimo paslaugos ir
priemon÷s

16

37,2

12

27,9

–

–

4

9,3

11

25,6

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

Atlikus vandentvarkos įmonių apklausą (2008 m. spalio m÷n.)
nustatyta, kad 5 savivaldyb÷s iš 13 dar nebuvo perdavusios
projektų rezultatų vandentvarkos įmon÷ms, 1 savivaldyb÷ dar
nebuvo parinkusi vandentvarkos įmon÷s, kuriai perduos rezultatus.
Didel÷ dalis šios veiklos srities projektų užsitęs÷ ilgiau negu buvo
planuota, tod÷l tinklų tiesimo ar rekonstrukcijos darbai yra neseniai
pabaigti ir didžioji dalis gyventojų tur÷tų savo namų ūkius
pasijungti prie šių tinklų per maždaug pus÷s metų laikotarpį. Nors
d÷l šios priežasties rezultatų panaudojimą vertinti dar anksti,
galima išskirti pagrindinius išor÷s veiksnius, nuo kurių priklausys
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo poveikis. Pirma, jis
priklausys nuo vandentvarkos įmonių paj÷gumo užtikrinti projektų
rezultatų tęstinumą. Šiuo metu didžioji dalis paramą gavusių
vandentvarkos įmonių dirba nuostolingai, yra nepaj÷gios
nuosavomis l÷šomis investuoti į tinklų palaikymą ir pl÷trą, ir yra
priklausomos nuo savivaldybių bei kitų šaltinių paramos. Tod÷l su
šiuo veiksniu tiesiogiai susijęs kitas veiksnys – tolesnis
finansavimas. Kadangi didžioji dauguma įmonių dirba nuostolingai,
jos nebus paj÷gios pačios investuoti į tinklų geros būkl÷s palaikymą
ir pl÷trą. Viena iš numatomų vandens paslaugų teikimo efektyvumo
didinimo priemonių yra vandentvarkos įmonių tinklo stambinimas.
Šios veiklos srities projektai buvo skirti tiek taršos padariniams
taisyti (nuotekoms valyti, vandens kokybei gerinti), tiek taršos
priežastims mažinti, užkertant kelią aplinkos teršimui nuotekomis,
tod÷l šios veiklos srities projektų poveikis tiek trumpalaikis, tiek
ilgalaikis. Projektai yra skirti konkrečiai vandens paslaugų
prieinamumo ir kokyb÷s problemai spręsti ir turi tiesioginį poveikį
šiai sričiai. Iš visų finansuotų veiklos sričių, geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo projektai tur÷jo didžiausią tiesioginį poveikį
namų ūkiams.
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21 pav. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos srities
poveikio loginis modelis
Poveikis
APLINKA

Poreikiai
Nepakankamas gyventojų
aprūpinimas geriamojo
vandens ir nuotekų
paslaugomis/ prasta jų kokyb÷

Tiesioginis/Trumpalaikis/Ilgalaikis
Aplinkosauginis: valomos
nuotekos
Socialinis: paslaugų
prieinamumas/aukštesn÷ kokyb÷
Ekonominis: prisideda prie
pl÷tojamos infrastruktūros
teritorijoje

Rezultatai

PRIEMONöS LYGMUO

Pasiekti
Kokyb÷:
aukšta/vidutiniška
Naudojami: iš dalies

Uždaviniai

Ind÷liai

Veiksmai

Produktai

Pagerinti
geriamo vandens
ir nuotekų
paslaugų kokybę
ir prieinamumą

Parama –
47,8 mln. Lt
13
savivaldybių
18 projektų

Vandens ir
nuotekų
sistemų
pl÷tra/rekonstr
ukcija/valymo
įrenginiai, kt.

Nutiestų/atnauj
intų tinklų ilgis
(km)– 93 proc.
Prijungtų
gyventojų
skaičius (vnt.)
– 107 proc.

ES direktyvų
reikalavimai d÷l
geriamojo
vandens
kokyb÷s, 95
proc. vandens
paslaugomis
aprūpintų
gyventojų
tikslas,
vandentvarkos
įmonių tinklo
stambinimas
Tolesnis
finansavimas,
vandentvarkos
įmonių
geb÷jimai
užtikrinti
rezultatų
tęstinumą

Šaltinis: sudaryta autorių.

Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas
Nors dar n÷ra atlikta visų užterštų teritorijų inventorizacija,
akivaizdu, kad Lietuvoje yra nemažai teritorijų, kurias reikia valyti.
Įgyvendinus šios veiklos srities projektus, iš viso buvo išvalyta
96 ha užterštų teritorijų (vandens telkinių), parengtos 4 užterštų
teritorijų valymo galimybių studijos. Vykdant užterštų teritorijų
valymo projektus nesusidurta su didesn÷mis įgyvendinimo
problemomis.
21 proc. projektų vykdytojų (žr. 23 lentelę) teritorijų ir vandens
telkinių valymo paslaugas įvertino kaip aukštos kokyb÷s, 14 proc. –
kaip vidutiniškos. Projektų rezultatyvumas taip pat priklauso nuo tam
tikrų išor÷s veiksnių, tokių kaip savivaldybių paj÷gumas įgyvendinti
projektus bei tolesnis finansavimas, kuris ypač aktualus toms
savivaldyb÷ms, kurios gavo paramą tik teritorijų valymo galimybių
studijoms parengti. Projektų rezultatai yra naudojami gyventojų ir,
pasak projektų vykdytojų, daugiausia gal÷s būti panaudoti rekreacijai.
Taigi šios veiklos srities projektai turi teigiamą tiesioginį tiek
aplinkosaugos, tiek socialinį-ekonominį poveikį.
Respondentų taip pat buvo prašoma įvertinti, kokioms socialin÷ms
ir ekonomin÷ms veikloms gal÷s būti panaudota vykdant projektą
išvalyta teritorija. Daugiausiai,– 94,12 proc. nurod÷, kad teritorija
gal÷s būti naudojama rekreacijai, po 17,65 proc. – žvejybai ir
urbanizacijai. Žem÷s ūkiui, pramonei, fizinei (transporto,
energetikos ir t. t.) infrastruktūrai poveikis nebus daromas.
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22 pav. Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymo ir išvalymo
veiklos srities poveikio loginis modelis
Poveikis

Poreikiai
APLINKA

Dirvožemio ir požemio bei
vandens telkinių užterštumas
kenksmingomis medžiagomis

Tiesioginis / trumpalaikis
Aplinkosauginis: atkurta natūrali
gamtos būkl÷
Socialinis: patrauklesn÷ aplinka
gyventojams
Ekonominis: tiesioginis teigiamas
rekreacijai

Rezultatai

PRIEMONöS LYGMUO

Pasiekti
Darbų kokyb÷–
aukšta/vidutiniška,
galimybių studijų –
žema/vidutiniška
Naudojami

Uždaviniai

Ind÷liai

Veiksmai

Produktai

Išvalyti užterštas
teritorijas,
atkurti natūralią
gamtos būklę,
padidinti regionų
patrauklumą

Parama – 24,5
mln. Lt
27 sav., 1 virš.
administracija
35 projektai

Užterštų teritorijų
valymo galimybių
studijos
Vandens telkinių
tvarkymas/valym
as ir
dokumentacija

Išvalyta
užterštų
teritorijų (ha)
131,5 proc.

Išvalytų
teritorijų
naudojimas
visuomeninia
ms
poreikiams ir
ekonomin÷ms
veikloms

Tolesnis
finansavimas,
savivaldybių
paj÷gumas
įgyvendinti
projektus

Šaltinis: sudaryta autorių.

Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas
Šioje veiklos srityje buvo įgyvendinti 9 projektai. Buvo rengiami
saugomų teritorijų steigimo ir kiti planavimo dokumentai,
tvarkomos teritorijos, jose kuriamos informacin÷s sistemos,
likviduojami apleisti pastatai. Projektų poreikį daugiausia l÷m÷ ES
direktyvų reikalavimai, turizmo paslaugų pl÷tra ir poreikis
sureguliuoti lankytojų srautus, einamojo finansavimo trūkumas.
Pasak saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo projektų vykdytojų,
įgyvendinant projektą kilo problemų, tačiau jos buvo s÷kmingai
išspręstos ir su ribotais žmoniškaisiais ištekliais pasiekti
pakankamai geri rezultatai. Projektų rezultatų kokybę projektų
vykdytojai vertino daugiau kaip aukštą. Prieštaringiausiai
vertinama galimybių studijų, steigimo ir kitų dokumentų rengimo
paslaugų kokyb÷,– daugiausia kaip žema arba vidutiniška. LR
Aplinkos ministerijos atstovas37 taip pat nurod÷, kad pagal saugomų
teritorijų steigimo sritį rengiamų gamtotvarkos planų kokyb÷ ne
visada būna pakankamai gera, kartais juos tenka koreguoti.
Svarbiausia priežastis – numatytas ribotas biudžetas ir didelis l÷šų
poreikis joms rengti, dokumentams iš Registrų centro ir kitiems
reikalingiems duomenims gauti (plačiau apie tai žr. 2.4.2.3 dalį).
Projektų rezultatai yra plačiai naudojami. Tai patvirtina did÷jantys
saugomų teritorijų lankytojų srautai. Tačiau projektų rezultatų
tęstinumas
priklauso
nuo
valstyb÷s
tarnybos
stabilumo
(žmogiškųjų išteklių kaitos ir jų kompetencijos) ir bendro darbo
sąlygų palankumo VSTT ir jai pavaldžiose tarnybose. Ypač aktuali
didel÷s darbuotojų kaitos direkcijose problema. Rezultatų

37

Interviu su LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyriaus ved÷ju Algirdu Klimavičiumi.
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tęstinumui užtikrinti taip pat svarbus tolesnis finansavimas
numatytoms gamtotvarkos priemon÷ms įgyvendinti, įrengtų
informacinių sistemų objektams priežiūr÷ti ir kita. Saugomų
teritorijų steigimo ir tvarkymo projektai tur÷s tiek trumpalaikį (apie
7 proc. l÷šų buvo skirta apleistiems pastatams likvidaviduoti), tiek
ilgalaikį poveikį (teritorijų planavimo, steigimo dokumentai,
informacin÷s sistemos ir kitos priemon÷s).
23 pav. Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimo ir tvarkymo
veiklos srities poveikio loginis modelis
Poreikiai
Tiesioginis / ilgalaikis
Aplinkosauginis: biologin÷s
įvairov÷s išsaugojimui ir aplinkos
kokyb÷s gerinimui
Socialinis: malonesn÷ aplinka
Ekonominis: tiesioginis teigiamas
turizmo pl÷trai

Poveikis
APLINKA

Planavimo dokumentų trūkumas
Vieningos informacin÷s sistemos
natūroje nebuvimas
Nepakankamai įgyvendinamos
apsaugos ir tvarkymo priemon÷s
Apleisti statiniai, pažeistos,
netvarkomos teritorijos

Rezultatai

PRIEMONöS LYGMUO

Pasiekti
Darbų kokyb÷–
aukšta, planavimo
dokumentų –
žema/vidutiniška
Naudojami

Uždaviniai
Išpl÷sti saugomų
teritorijų tinklą
Įgyvendinti
biologin÷s
įvairov÷s ir
kraštovaizdžio
apsaugos
priemones

Ind÷liai

Veiksmai

Produktai

Parama – 50,2
mln. Lt
VSTT (Projektų
skyrius),
direkcijos
9 projektai

Steigimo ir planavimo
dokumentai
Teritorijų tvarkymas,
lankytojų centrai
Apleistų objektų
likvidavimas

Įsteigta,
suplanuota,
sutvarkyta
saugomų
teritorijų (ha)
109 proc.

Teisinio
reglamentavi
mo pokyčiai
ES ir
nacionaliniu
lygmenimis;
turizmo
paslaugų
pl÷tra

Valstyb÷s
tarnybos
stabilumas ir
darbo sąlygų
palankumas
Tolesnis
finansavimas

Šaltinis: sudaryta autorių.

Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos srityje yra didelis
finansavimo poreikis ne tik d÷l did÷jančių ES aplinkos kontrol÷s
reikalavimų, bet ir einamiesiems aplinkos kontrol÷s ir monitoringo
poreikiams patenkinti: šias funkcijas atliekantys darbuotojai yra
nepakankamai aprūpinti darbui reikalingomis priemon÷mis ir
įranga. Įgyvendinus šios veiklos srities projektus sustiprinta 60
aplinkos valdymo sistemai priklausančių institucijų. Nors beveik
pasiektas planuotas rodiklis , atskiros institucijos ne visiškai įvykd÷
planuotus tikslus. Aplinkos monitoringo ir kontrol÷s stiprinimo
projektai susidūr÷ su tam tikromis įgyvendinimo problemomis d÷l
tinkamų prekių ar paslaugų teik÷jų trūkumo, nepakankamų
panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo geb÷jimų trūkumo ir kitų
priežasčių. Tod÷l kai kurie projektai užsitęs÷, buvo keičiamas jų
turinys.
Projektų vykdytojų apklausos duomenimis, įsigytų transporto
priemonių kokyb÷ yra aukšta, tačiau kai kurių direkcijų darbuotojų
vertinimu, kitos įsigytos priemon÷s nebuvo tinkamai parinktos ir
tod÷l n÷ra iki galo panaudojamos. Kaip ir saugomų teritorijų
atveju, šios veiklos srities projektų rezultatų tęstinumas priklauso
nuo bendro valstyb÷s tarnybos stabilumo ir darbo sąlygų
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palankumo bei tolesnio finansavimo. Pavyzdžiui, viena iš aktualių
problemų, neleidžiančių iki galo išnaudoti įsigytų automobilių, yra
l÷šų trūkumas degalams. Kita svarbi rezultatų tęstinumo
užtikrinimo sąlyga yra tinkami projektų vykdytojų geb÷jimai, kurie
gali būti gerinami tobulinant darbuotojų kvalifikaciją, geb÷jimus
naudotis įsigytomis priemon÷mis. Šios veiklos srities projektams
būdingas ilgalaikis poveikis, nes jie daugiausiai skirti prevencijai ir
galimoms aplinkos kokyb÷s blog÷jimo priežastims mažinti. Tačiau
projektų tiek aplinkosaugos, tiek socialinis-ekonominis poveikis
pasireiškia daugiau netiesiogiai.
24 pav. Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo
veiklos srities poveikio loginis modelis
Poreikiai

Poveikis

APLINKA

Did÷jantys ES aplinkos
kontrol÷s, monitoringo ir
prevencijos reikalavimai
Nepakankamas aplinkos
valdymo sistemos institucijų
aprūpinimas įranga ir darbui
reikalingomis priemon÷mis

Rezultatai

PRIEMONöS LYGMUO

Uždaviniai

Ind÷liai

Teisinio
reglamenta
vimo
pokyčiai,
Aplinkos
apsaugos
institucijų
kontrol÷s
geb÷jimai

Netiesioginis / ilgalaikis
Aplinkosauginis: aplinkos žalos
prevencija, duomenys, kt.
Socialinis: netiesioginis
Ekonominis: netiesioginis

Pasiekti iš dalies
Produktų/paslaugų
kokyb÷ –
aukšta/vidutiniška
Naudojami iš dalies

Veiksmai
Produktai

Sustiprinti
aplinkos kokyb÷s
vertinimo,
kontrol÷s ir
valdymo
institucijas

Parama –
12,4 mln. Lt
VAAI, AAA,
RAAD,
agentūros
7 projektai

Projektavimo darbai
Laboratorijų prietaisų
įsigijimas
Priemonių, reikalingų
aplinkos kokyb÷s
kontrolei įsigijimas
Galimybių studija

Valstyb÷s
tarnybos
stabilumas,
projektų
vykdytojų
geb÷jimai
tolesnis
finansavim
as

Sustiprinta
aplinkosaugo
s institucijų
(vnt.)
90 proc.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Informavimas
apie
aplinką
aplinkosauginis švietimas

ir

Lietuvos

gyventojų

Eurobarometro tyrimo duomenimis (2008 m. kovo m÷n.) Lietuvos
gyventojai yra nepakankamai informuoti aplinkosaugos klausimais,
o jų nuostatos yra nepalankios darniajam vystymuisi. ES
struktūrinių fondų paramos poreikį šioje srityje taip pat paveik÷ ES
direktyvų reikalavimai d÷l gyventojų informavimo aplinkos
klausimais bei nacionaliniai gyventojų aplinkosauginio informavimo
ir švietimo tikslai. Tod÷l buvo pasirinkta finansuoti visuomen÷s
aplinkosaugos informavimo ir švietimo projektus. Jie daugiausia.
ap÷m÷ tokias visuomen÷s informavimo priemones kaip: lankstukai,
seminarai, interneto svetain÷s ir kita. Didesn÷ dalis projektų
vykdytojų (37,2 proc.) iš viešinimo paslaugų ir priemonių kokybę
įvertino kaip aukštą, apie 30 proc. – kaip vidutinišką. Tačiau
vertintojams peržiūr÷jus kai kurias taikytas priemones, tokias kaip
interneto svetain÷s, jų kokyb÷ įvertinta kaip žema. Pavyzdžiui,
dalis interneto svetainių neveikia arba jose pateikiama labai mažai
informacijos. Didžioji dalis projektų vykdytojų – aplinkos srityje
patirties neturinčios įstaigos ir organizacijos. Jos turi ribotus
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finansinius išteklius ir mažai patirties vykdyti tokio pobūdžio
projektus, tod÷l projektai susidūr÷ su didel÷mis įgyvendinimo, ypač
projektų administravimo problemomis. D÷l tos pačios priežasties
projektų rezultatų tęstinumas gali būti užtikrintas tik iš dalies.
Svarbi išor÷s sąlyga užtikrinant šių projektų rezultatų tęstinumą,
yra tolesnis finansavimas, kurio projektus vykdžiusios NVO
daugiausiai bus nepaj÷gios jo užtikrinti savomis l÷šomis. Projektų
poveikis yra ilgalaikis, nes projektai daugiausia skirti informuoti
apie galimybes užkirsti kelią aplinkos kokyb÷s blog÷jimui. Projektų
poveikis pasireiškia netiesioginiu būdu – finansuojamos priemon÷s
nukreiptos į skirtingas tikslines grupes ir aplinkosaugos problemas.
25 pav. Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo veiklos srities poveikio loginis modelis
ES direktyvos
d÷l gyventojų
informavimo
aplinkos
klausimais,
nacionaliniai
gyventojų
informavimo ir
aplinkosauginio
švietimo tikslai.

Poreikiai
APLINKA

Poveikis
Nepakankamas gyventojų
informuotumas aplinkosaugos
klausimais, darniam vystimuisi
nepalankios gyventojų
nuostatos

Netiesioginis
Trumpalaikis/Ilgalaikis
Aplinkosauginis: informuoti
gyventojai
Socialinis: besikeičiančios
gyventojų nuostatos

Rezultatai
PRIEMONöS LYGMUO

Uždaviniai

Ind÷liai

Pasiekti
Kokyb÷: vidutiniška
Tęstinumas:
užtikrintas iš dalies

Veiksmai
Produktai

Visais lygiais
šviesti ir
informuoti
visuomenę
aplinkosaugos
klausimais

Parama – 6,5
mln. Lt
34 projektai

Informavimas
naudojant visuom.
informavimo
priemones, švietimo
ir informavimo
renginių
organizavimas.

Įgyvendintos
švietimo ir
informavimo
priemon÷s
(vnt.) 111 proc.

Aplinkos srityje
veikiančių NVO
paj÷gumai,
NVO ir
savivaldybių
administracijų
patirtis ir
geb÷jimai
vykdyti
informavimo
projektus,
Tolesnis
finansavimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

26 paveiksle apibendrintas kiekvienos veiklos srities projektų
poveikis aplinkos apsaugos srityje38.
26 pav. Projektų poveikis aplinkos apsaugos srityje
Aplinkos kokyb÷s blog÷jimo
padarinių taisymas/
Trumpalaikis poveikis

Užterštų
teritorijų
valymas

Vertikaliosios
sritys/
Tiesioginis
poveikis

Aplinkos kokyb÷s blog÷jimo
priežasčių mažinimas /
Ilgalaikis poveikis

Saugomų
teritorijų
steigimas/tvarkymas
Vandens ir
tvarkymas

Aplinkos monitoringo
stiprinimas

Horizontaliosios
sritys/
Netiesioginis
poveikis

Informavimo veiklos

Šaltinis: sudaryta autorių.

38

nuotekų

Apskritimo dydis priklauso nuo atitinkamai veiklos sričiai skirtos paramos dydžio.
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Siekiant apibendrinti BPD 1.3 priemon÷s finansuotų veiklų poveikį,
galima naudoti poveikio indeksą. Lentel÷je apačioje pateikti
rodikliai, pagal kuriuos vertinamas priemon÷s veiklų daromo
poveikio dydis. Indeksas gautas sudauginus paramos apimties ir
efektyvumo, rezultatyvumo bei tęstinumo rodiklių reikšmes39.
Svarbus efektyvumo kriterijus yra kaštų ir naudos santykis, tačiau
d÷l tarpusavyje nepalyginamų projektų ir (ar) jų įgyvendinimo
priemonių, negali būti išvesta apibendrinančio rodiklio.
24 lentel÷. Poveikio indekso reikšm÷s
Rodiklis

Vertinimo
kriterijus
Efektyvumas

Rodiklio reikšm÷

Įgyvendinimo
problemos

Rezultatyvumas

Produktų/paslau
gų kokyb÷

Tęstinumas

Rezultatų
tęstinumo
užtikrinimas

Mažos
Vidutin÷s
Didel÷s
Aukšta
Vidutiniška
Žema
Aukštas
Vidutinis
Žemas

Maksimalus
balas
10
6
3
20
10
5
20
10
5

Kiekvienos veiklos srities projektų poveikį atspindintis indeksas yra
pavaizduotas 27 paveiksle. Pagal šį indeksą didžiausią poveikį tur÷s
saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo projektai (indeksas – 70),
panašaus dydžio – užterštų teritorijų tvarkymo (indeksas 31) bei
vandens ir nuotekų tvarkymo (indeksas 30) projektai.
27 pav. BPD 1.3 priemon÷s poveikis pagal veiklos sritis40
Saugomų teritorijų
steigimas ir
tvarkymas ; 70

80
70

Poveikio indeksas

60
50
40

Geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymas ;
30

Užterštų teritorijų
valymas; 31

30
20
Aplinkosauginis
informavimas; 2

10

Aplinkos monitoringo
stiprinimas ; 6

0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0
25,0
Param a m ln. Lt

30,0

35,0

40,0

Šaltinis: sudaryta autorių.

Mažiausią
(indeksas
apimtimi,
saugomų

poveikį tur÷s aplinkosauginio informavimo projektai
2). Palyginus poveikio indeksą su santykine paramos
matyti, kad didžiausią santykinį poveikį taip pat daro
teritorijų projektai, mažiausią – informavimo projektai.

39

Kitų rodiklių reikšmių pasirinkimo pagrindimas pateiktas anksčiau atskirų veiklos sričių poveikio modelių
aprašymuose.
40
Prie kiekvienos veiklos srities pavadinimo parašytas poveikio indeksas, o apskritimų dydis atspindi
šioms veiklos skirtą paramos kiekį.
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Antroje vietoje – užterštų teritorijų valymo projektai, kurie,
nepaisant palyginti mažos paramos apimties, turi didelį poveikį.
Projektų vykdytojų buvo klausiama, kurioms sritims jų projektų
poveikis bus didžiausias. Apklausos duomenimis, BPD 1.3
priemon÷s projektai tur÷jo didžiausią poveikį aplinkosaugai.
74,4 proc. respondentų nurod÷, kad jų projektai rezultatai prisid÷s
arba iš dalies prisid÷s prie aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo.
Daugiausia šiuos atsakymų variantus rinkosi užterštų teritorijų
valymo projektų vykdytojai. Taip pat projektai daro nemažą poveikį
gyventojų informuotumui apie aplinką. Iš viso 60,5 proc.
respondentų nurod÷, kad jų projektų rezultatai prisid÷s arba iš
dalies prisid÷s prie informuotumo.
25 lentel÷. Prie kurių sričių prisid÷s Jūsų projekto(-ų) rezultatai?
(N=43)

Prie aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo
Prie gyventojų informuotumo apie aplinką
Prie verslo pl÷tros tam tikroje teritorijoje (visoje
Lietuvoje, tam tikroje apskrityje, savivaldyb÷je)
Prie namų ūkių gerov÷s
Prie tam tikrų ekonominių veiklų (pvz., turizmo)
pl÷tros

Taip
N
29
16
5

Proc.
67,44
37,21
11,63

Iš dalies
N
Proc.
3
6,98
10
23,26
12
27,91

9
10

20,93
23,26

11
10

25,58
23,26

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

Lentel÷je apačioje apibendrintas BPD 1.3 priemon÷s finansuotų
veiklos sričių projektų aplinkosaugos bei socialinis-ekonominis
poveikis.
26 lentel÷. BPD 1.3 priemon÷s poveikis
Geriamojo
vandens
nuotekų
tvarkymas

ir

Praeities taršos
ir jos teritorijų
nustatymas bei
išvalymas

Saugomų
nesaugomų
teritorijų
įsteigimas
tvarkymas

ir

ir

Aplinkosauginis

Socialinis

Ekonominis

Prisid÷jo
prie
aplinkos
kokyb÷s
gerinimo valant mažų gyvenviečių
nuotekas. Atnaujinta infrastruktūra
kelia mažesnę gr÷smę aplinkai.

Didžiausias
teigiamas
poveikis namų ūkiams iš
visų veiklos sričių. Projektai
pagerino
gyventojams
teikiamų vandens paslaugų
kokybę arba sudar÷ sąlygas
gyventojams savo namų
ūkius
prisijungti
prie
geriamojo
vandens
ir
nuotekų tinklų.
Sukurtos
sąlygos
gyventojams
gyventi
švaresn÷je
aplinkoje
ir
naudotis jos ištekliais.

Projektų įgyvendinimas
sudar÷
sąlygas
gyvenviečių ekonominei
pl÷trai sukuriant esminę
infrastruktūrą.

Sukurta
gyventojams
malonesn÷
aplinka,
pagerinta
lankytinų
vietovių
infrastruktūra.
Saugomų
teritorijų
steigimas gali iš dalies
riboti namų ūkių pl÷trą ir

Per
projektų
įgyvendinimą lankytinos
teritorijos
geriau
pritaikytos lankytojams,
steigiami
informaciniai
centrai,
naikinami
apleisti pastatai, kurie

Didžiausias deklaruotas poveikis iš
visų veiklos sričių. Buvo rengiamos
galimybių studijos užterštų teritorijų
tvarkymui,
reikalingos
v÷lesniam
etapui – jų išvalymui. Taip pat buvo
valomi vandens telkiniai ir atkuriama
natūrali gamtos būkl÷. Pagal keletą
projektų, ištyrus ežerų ar upelių dugno
nuos÷das ir užterštumo lygį, buvo
rengiama dokumentacija jų valymui.
Taigi, šios veiklos srities projektai
prisid÷jo ne tik prie aplinkos kokyb÷s
gerinimo, bet ir prie gilesnio ir
platesnio supratimo apie teritorijų ir
vandens išteklių užterštumą Lietuvoje.
Teigiamas
tiesioginis
poveikis
biologin÷s įvairov÷s, kraštovaizdžio
išsaugojimui
ir
aplinkos kokyb÷s
gerinimui
sutvarkius
tam
tikras
teritorijas,
pritaikius
ir
įrengus
papildomą infrastruktūrą lankytojams,
apsaugant jas nuo niokojimo ir kt.
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Šių projektų rezultatai
suteikia
gyventojams
malonesnę
ir
patrauklesnę
aplinką,
specifinę poilsio vietą ir
sudaro sąlygas turizmo
pl÷trai
teritorijoje.
Teigiamas poveikis ypač
pasireiškia
derinat
teritorijos valymą su jos
infrastruktūros gerinimu
ir pritaikymu turizmui,
poilsio,
sporto
bazių
įrengimu.

Aplinkos
monitoringo,
kontrol÷s
prevencijos
stiprinimas

ir

Informavimas
apie aplinką ir
Lietuvos
gyventojų
aplinkosauginio
švietimo
skatinimas

Aplinkosauginis

Socialinis

Ekonominis

Steigiamos
„Natura
2000“
tinklo
teritorijos ir rengiami gamtotvarkos
planai sudaro prielaidas apsaugoti,
išlaikyti ar atkurti natūralias gamtines
buveines ir augalijos bei gyvūnijos
rūšis. Parengti, patvirtinti ar atnaujinti
tvarkymo ir specialieji planai leido
įgyvendinti
gamtos
apsaugos
ir
tvarkymo
priemones.
Likviduoti
apleisti
pastatai
saugomose
teritorijose,
pasižyminčiose
didele
gamtine verte. Projektai taip pat
prisid÷jo
prie
visuomen÷s
aplinkosaugos švietimo, mokymo ir
sudar÷ prielaidas gamtos ir kultūros
paveldo
vertyb÷ms
išsaugoti,
sudominti visuomenę.

ekonominę veiklą. Tod÷l
svarbus
tinkamas
informavimas
ir
kompensacijų sistema.

Gerinama aplinkosaugos reikalavimų
įgyvendinimo sistema, kuri sudaro
prielaidas
apsaugoti
aplinką
nuo
galimos žalos padarymo, atlyginti
padarytą žalą, surinkti duomenis apie
aplinkos būklę bei numatyti priemones
jos gerinimui.

Mažinama aplinkai daroma
žala ir jos rizika, taip
sukuriant
gyventojams
sąlygas gyventi švaresn÷je
aplinkoje.

Kuriamos prielaidos gerinti aplinkos
būklę informuojant gyventojus apie
tvariosios pl÷tros id÷jas ir būdus, kaip
gerinti
aplinkos
kokybę.
Taip
keičiamas gyventojų požiūris į jų
veiklos poveikį aplinkai.

Gyventojai supažindinami
su
aplinkos
apsaugos
problemomis ir jų svarba;
mokymo
ir
švietimo
programos ugdo gyventojų
aplinkosaugos
savivoką.
Taip keičiama gyventojų
elgsena.

yra
saugomose
teritorijose,
pasižyminčiose
rekreaciniu
potencialu.
Įgyvendintos priemon÷s
leido geriau sureguliuoti
lankytojų
srautus,
suteik÷ galimybę jiems
keliauti savarankiškai ir
sudar÷
prielaidas
pažintinio (ekologinio) ir
kaimo
turizmo
bei
paslaugų
sektoriaus
pl÷trai, nedarant žalos
gamtinei
aplinkai
ir
kraštovaizdžiui. Projektai
vykdyti
labiausiai
lankomuose
prioritetiniais
pripažintuose parkuose ir
kitose teritorijose.
Mažinama žala aplinkai ir
jos
prevencija
daro
netiesioginį
teigiamą
poveikį visam ūkiui per
gyventojų sveikatos ir
tuo pačiu darbingumo
palaikymą.
Teigiamas
poveikis turizmo pl÷trai.
Tur÷jo
daugiausia
netiesioginį
poveikį
(pvz.,
gyventojus
išmokius
tinkamai
rūšiuoti
atliekas,
jų
pasikeitusi elgsena gali
tur÷ti poveikį atliekas
tvarkančioms įmon÷ms).
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2.6. Suderinamumo vertinimas
Šioje vertinimo ataskaitos dalyje analizuojamas BPD 1.3 priemon÷s
suderinamumas su kitomis BPD priemon÷mis ar kitais Europos
Bendrijos
finansiniais
instrumentais.
Reglamento
(EB)
Nr. 1260/1999 10 straipsnyje yra nustatyta, kad Europos Komisija
ir valstyb÷s nar÷ laikydamosi partneryst÷s principo užtikrina, kad
skirtingų
ES
struktūrinių
fondų
teikiama
parama
būtų
koordinuojama tarp tokių fondų, taip pat parama, gaunama iš EIB
bei kitų veikiančių finansinių instrumentų. Tokį paramos
koordinavimą ir paramos suderinamumą, be kitų priemonių, turi
pad÷ti užtikrinti ir ES struktūrin÷s paramos vertinimas.
Atliekant struktūrin÷s paramos, teikiamos pagal BPD 3.1 priemonę,
suderinamumo vertinimą, buvo analizuojama, ar BPD 1.3
priemon÷s parama yra suderinta su kitomis BPD priemon÷mis ir
kitais
Europos
Bendrijos
finansiniais
instrumentais
(ypač
Sanglaudos fondu). Taip pat analizuota, kokia yra skirtingų
finansinių instrumentų sąveika, siekiant bendrų tikslų. Kitas
svarbus aspektas yra tokios paramos suderinamumas su Europos
Bendrijos ir nacionaline politika. Toks suderinamumas yra
nagrin÷jamas vertinimo ataskaitos 2.2 dalyje, tod÷l šioje vertinimo
ataskaitos dalyje jis nenagrin÷jamas.
Suderinamumo vertinimas buvo atliktas remiantis:
• strateginių programinių dokumentų (BPD, BPD priedo,
Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams, Lietuvos
kaimo pl÷tros 2004–2006 metų plano ir kitų) analize;
• gairių pareišk÷jams, parengtų įgyvendinant BPD 1.3 bei
kitas susijusias BPD priemones, analize;
• pagal BPD 1.3 ir kitas susijusias BPD priemones bei pagal
kitus finansinius instrumentus remiamų projektų analize;
• informacija, gauta per susitikimus su atsakingomis
institucijomis.
Informacija apie BPD 1.3 priemon÷s suderinamumo su kitomis BPD
priemon÷mis ir kitais Europos Bendrijos finansiniais instrumentais
vertinimo rezultatus yra pateikiama 27 lentel÷je.
27 lentel÷. BPD 1.3 priemon÷s suderinamumas su kitomis priemon÷mis ir finansiniais
instrumentais
Išvados d÷l BPD 1.3
priemon÷s suderinamumo
BPD 1.3 priemon÷s
Susijusios BPD priemon÷s ar kiti
su susijusiomis BPD
veiklos sritis
finansiniai instrumentai
priemon÷mis ar kitais
finansiniais instrumentais
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Geriamojo vandens ir Sanglaudos fondas
BPD
1.3
priemon÷s
parama
nuotekų valymo sistemų Aplinkos sektorius
suderinta su Sanglaudos fondo
diegimas gyvenviet÷se, Veiklos sritis – vandens kokyb÷ ir parama (takoskyros kriterijus –
kuriose yra iki 500 nuotekos
gyvenviečių dydis), abi paramos
gyventojų ir kurias d÷l Geriamojo
vandens
ir
nuotekų priemon÷s papildo viena kitą –
mažo
gyventojų sistemos diegimas bei renovacija sudaro sąlygas diegti geriamojo
skaičiaus ekonominiu ir gyvenviet÷se, kuriose yra daugiau kaip vandens ir nuotekų sistemas
technologiniu
požiūriu 500 gyventojų. Geriamojo vandens ir visose gyvenviet÷se.
neracionalu jungti prie nuotekų
sistemos
planuojamos
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pagrindinių
miestų
vandenvalos įrenginių.

kompleksiškai upių baseinų pagrindu –
rengiami integruoti Sanglaudos fondo
reikalavimus
atitinkantys
projektai
(minimali projekto vert÷ – 10 mln.
eurų).
BPD 3.2 priemon÷ „Verslo aplinkos
gerinimas“
Veiklos sritis – Pramonin÷s zonos,
„plyno
lauko“
investicijų
skatinimas
Inžinerinių
tinklų
(tarp
jų
ir
vandentiekio
bei
kanalizacijos)
tiesimas iki pramonin÷s zonos, „plyno
lauko“ sklypo ribų ir pramonin÷s zonos
viduje iki atskirų sklypų.

BPD 4.1 priemon÷ „Investicijos į
žem÷s ūkio valdas“
BPD
4.2
priemon÷
„Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas“
BPD 4.4 priemon÷ „Kaimų vietovių
pritaikymo ir pl÷tros skatinimas“
Veiklos sritys „Žem÷s ūkio ir
artimų
ekonomin÷s
veiklos
sektorių
įvairinimas,
siekiant
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos
pobūdžio ir alternatyvių pajamų
šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir
amatų skatinimas“
Vietinio
vandentiekio
ir
vietin÷s
kanalizacijos sistemų įrengimas bei
rekonstrukcija ūkio ribose.

Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas
Didžiausią
gr÷smę Sanglaudos fondas
keliančių
teritorijų, Aplinkos sektorius
užterštų
chemikalais, Veiklos sritis – atliekų tvarkymas
naftos
produktais
ir Regioninių buitinių atliekų tvarkymo
kitomis
pavojingomis sistemų
bei
pavojingų
atliekų
atliekomis nustatymas ir tvarkymo sistemos sukūrimas
tvarkymas.

Saugomų ir nesaugomų
„Natura 2000“ teritorijų
tinklo
gamtotvarkos
planų
rengimas
bei
įgyvendinimas,
aplinkosaugos
bei

teritorijų įsteigimas ir tvarkymas
Lietuvos kaimo pl÷tros 2004–2006
m. planas (toliau –KPP)
2 priemon÷ „Mažiau palankios
ūkininkauti vietov÷s ir vietov÷s su
aplinkosaugos apribojimais“
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BPD
1.3
priemon÷s
parama
suderinta su BPD 3.2 parama, abi
BPD priemon÷s papildo viena kitą
–
pagal
BPD
3.2 priemonę
pl÷tojant pramonin÷s zonas bei
skatinant plyno lauko investicijas
remiamas
inžinerinių
tinklų
tiesimas zonų ribose bei šių tinklų
sujungimas su bendra inžinerinių
tinklų sistema, o pagal BPD 1.3
priemonę remiama gyvenviečių
geriamojo vandens ir nuotekų
valymo sistemų pl÷tra (veikla
nukreipta į savivaldybių įsteigtas
vandens tiekimo ir nuotekų valymo
įmones). Prireikus, investicijos turi
būti derinamos projektų lygmeniu.
BPD
1.3
priemon÷s
parama
suderinta su parama teikiama
pagal BPD 4.1, BPD 4.2 bei BPD
4.4
priemon÷mis
(takoskyros
kriterijus
–
pareišk÷jas
bei
remiama veikla), BPD priemon÷s
papildo viena kitas.
Pagal BPD 4.1, 4.2 bei 4.4
priemones
teikiama
parama
sudaro sąlygas ūkininkams pl÷toti
vietinio vandentiekio ir vietin÷s
kanalizacijos sistemas ūkio ribose,
taip prisidedant prie BPD 3.1
priemon÷s tikslo mažinti vandens
užterštumą
ir
jo
potencialią
gr÷smę
Lietuvos
regionams,
užtikrinti visuomen÷s teisę į saugią
ir švarią aplinką, siekti išvengti
ūkininkavimo
ir
kitos
veiklos
neigiamo poveikio aplinkai (ar jį
sumažinti),
išlaikant
gamtinių
išteklių
darnų
naudojimą
ir
formuojant atsakingą visuomen÷s
požiūrį į gamtinę aplinką.
BPD
1.3
priemon÷s
parama
suderinta su Sanglaudos fondo
parama (takoskyros kriterijus –
remiama veikla), abi paramos
priemon÷s papildo viena kitą –
pagal Sanglaudos fondą diegiamos
buitinių atliekų bei pavojingų
atliekų tvarkymo sistemos, o pagal
BPD 1.3 priemonę yra valomos
praeityje užterštos teritorijos.
BPD
1.3
priemon÷s
parama
suderinta su KPP 2 priemon÷s
parama (takoskyros kriterijus –
pareišk÷jas bei remiama veikla).
Pagal KPP 2 priemonę skiriama

monitoringo
priemonių
įdiegimas
jose,
bioįvairov÷s
ir
kraštovaizdžio atkūrimas
šiose teritorijose.

Saugomų
teritorijų
steigimo ir planavimo
dokumentų rengimas.

Kompensacin÷s išmokos ūkininkams,
ūkininkaujantiems vietov÷se, kuriose
esana
aplinkosaugos
suvaržymų
(„Natura 2000“ teritorijose), siekiant
ūkininkams
kompensuoti
d÷l
aplinkosaugos reikalavimų vykdymo
prarastas pajamas.
BPD 5.2 priemon÷ „Programos
viešumas ir vertinimas (ESF)“
Veiklos
sritis
–
teritorijų
planavimo dokumentų rengimas
Savivaldybių
teritorijų
arba
savivaldybių teritorijų dalių (miestų ir
miestelių)
bendrojo
planavimo
dokumentų rengimas.

Saugomų
teritorijų
tvarkymas, informacin÷s
sistemos
sukūrimas,
lankytojų
centrų
įrengimas,
paveldo
objektų
tvarkymas,
apleistų pastatų, esančių
saugomose teritorijose,
likvidavimas.

BPD 3.4 priemon÷ „Viešoji turizmo
infrastruktūra ir paslaugos“
Veiklos sritis – Gamtinių išteklių
panaudojimas
poilsio
ir
sveikatingumo turizmo pl÷trai
Esamos
viešosios
turizmo
infrastruktūros pl÷tra arba naujos
viešosios
turizmo
infrastruktūros
(apžvalgos aikštelių, pažintinių trasų
įrengimas ir pan.) pl÷tra, įskaitant
viešosios turizmo infrastruktūros pl÷trą
nacionaliniuose
bei
regioniniuose
parkuose.

Pajūrio
juostos
tvarkymas – apsauginio
paplūdimio kopagūbrio ir
paplūdimių
atkūrimas
bei
sutvarkymas,
informacinių
draudžiamųjų
ženklų
įrengimas ir kt.

BPD 3.4 priemon÷ „Viešoji turizmo
infrastruktūra ir paslaugos“
Veiklos sritis – Gamtinių išteklių
panaudojimas
poilsio
ir
sveikatingumo turizmo pl÷trai
Paplūdimių,
atitinkančių
higienos
normas, įrengimas.

parama
padeda
užtikrinti
aplinkosaugos
suvaržymų
laikymąsi
„Natura
2000“
teritorijose.

BPD
1.3
priemon÷s
parama
suderinta su parama, teikiama
pagal
BPD
5.2
priemonę
(takoskyros kriterijus – paramos
objektas), BPD priemon÷s papildo
viena kitą.
Pagal BPD 1.3 ir 5.2 priemones
remiamos veiklos padeda užtikrinti
darnų teritorijų planavimą.
Dalis pagal BPD 1.3 priemonę
remiamų veiklų yra susijusios su
pagal
BPD
3.4
priemonę
remiamomis veiklomis (pagal abi
priemones gali būti remiamos
investicijos, susijusios su turizmo
infrastruktūros
pl÷tra
nacionaliniuose bei regioniniuose
parkuose), tod÷l būtina investicijas
koordinuoti projektų lygmeniu.

BPD 1.3 priemon÷s parama yra
suderinta su parama teikiama
pagal BPD 3.4 priemonę, BPD
priemon÷s papildo viena kitą:
pagal BPD 1.3 priemonę parama
skiriama
gamtotvarkos
kranto
apsaugos priemon÷ms, kuriomis
siekiama
sustabdyti
pajūrio
paplūdimių ir kopų degradavimo
procesus bei atkurti būdingas
kranto savybes, o pagal BPD 3.4
priemonę remiamos priemon÷s yra
skirtos užtikrinti paplūdimių atitiktį
higienos normoms.
Kraštovaizdžio
BPD 4.5 priemon÷ „Miškų ūkis“
BPD
1.3
priemon÷s
parama
komponentų atkūrimas – Veiklos sritis „Stichinių nelaimių ir suderinta su BPD 4.5 priemon÷s
pajūrio
juostos gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir parama (takoskyros kriterijus –
tvarkymas
prevencin÷s priemon÷s“
vietov÷, kurioje atkuriami pažeisti
Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų kraštovaizdžio komponentai), abi
miško plotų sutvarkymo, išvalymo, BPD priemon÷s papildo viena kitą
miško atkūrimas.
– sudaro sąlygas atkurti pažeistus
kraštovaizdžio komponentus tiek
pajūrio juostoje, tiek miškuose.
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos kokyb÷s stiprinimas
Investicijos
į PHARE/Pereinamojo
laikotarpio BPD
1.3
priemon÷s
parama
infrastruktūrą,
būtiną institucijų pl÷tros priemon÷
suderinta su parama teikiama
pagal
PHARE/Pereinamojo
sustiprinti
aplinkos
monitoringo, kontrol÷s ir Technin÷ pagalba, skirta sustiprinti laikotarpio
institucijų
pl÷tros
prevencijos geb÷jimus.
aplinkos monitoringą, kontrolę ir priemonę (takoskyros kriterijus –
prevenciją
vykdančių
institucijų remiamų
veiklų
pobūdis
–
administracinius geb÷jimus (taip pat investiciniai projektai (BPD 1.3
gali
būti
finansuojami
nedidel÷s priemon÷)/„minkštieji“
projektai
apimties investiciniai komponentai).
(PHARE/Pereinamojo
laikotarpio
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institucijų
pl÷tros
priemon÷),
finansiniai
instrumentai
LR
Aplinkos
ministerijos
koordinuojami projektų lygmeniu.
Pažym÷tina ir tai, kad Pereinamojo
laikotarpio
institucijų
pl÷tros
priemonei 2004–2006 m. buvo
skiriama vis mažiau l÷šų.
Visos BPD 1.3 priemon÷s veiklos sritys
Visos
BPD
1.3 INTERREG III programos
priemon÷s
veiklos 2004–2006 m. Lietuvos, Lenkijos ir
sritys.
Rusijos
Federacijos
Kaliningrado
srities kaimynyst÷s programa
Aplinkos
apsauga
ir
energijos
panaudojimo efektyvumo gerinimas
bei atsinaujinančiųjų energijos šaltinių
naudojimo skatinimas.
2000–2006 m. Baltijos jūros regiono
INTERREG
III
B
kaimynyst÷s
programa
2.3 priemon÷ „Kultūrinio ir gamtos
paveldo, vertingo gamtovaizdžio bei
gamtinių išteklių tvarkymas“
Gamtinio
ir
kultūrinio
paveldo
išsaugojimas, priežiūra bei atstatymas,
subalansuoto gamtos išteklių naudojimo
skatinimas.
INTERREG III A prioritetas Latvija –
Lietuva – Baltarusija
Pasienio teritorijų aplinkos apsaugos
priemon÷s.

INTERREG III programų apimtis
yra palyginti nedidel÷ bei sutelkta
atitinkamų programų teritorijose,
visi INTERREG programos projektai
privalo tur÷ti bendradarbiavimo
per valstybių sienas aspektą.
Siekiant
užtikrinti
BPD
1.3
priemon÷s
bei
INTERREG
III
programų
suderinamumą,
investicijos
turi
būti
koordinuojamos
projektų
lygmeniu.

Pagal BPD 1.3 priemonę teikiama parama iš esm÷s yra suderinta su
kitomis BPD priemon÷mis bei kitais finansiniais instrumentais (taip
pat žr. pastabas d÷l BPD 1.3 priemon÷s suderinamumo su BPD 3.4
priemone bei INTERREG III programomis).

2.7. Horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimas
Kiekvieno iš horizontaliųjų prioritetų (toliau – HP) – lygių
galimybių, informacin÷s visuomen÷s, darniojo vystymosi ir
regionin÷s pl÷tros – įgyvendinimo vertinimas pateiktas 8 priede.
Šiame skyriuje apibendrintai analizuojamas visų horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimas.
2.7.1. 1.3 priemon÷s
įgyvendinimui Lietuvoje

įtaka

ES

Lisabonos

strategijos

2005 m. pabaigoje buvo peržiūr÷ta ES Lisabonos strategija, į kurią
buvo integruota Europos užimtumo strategija, aplinkosaugos
technologijų veiksmų planas, kiti atvirojo koordinavimo metodo
procesai. Darnusis vystymasis yra integruotas į 2005–2008 m.
Lisabonos strategiją, bet mažesniu mastu, nei iki Lisabonos
strategijos peržiūros 2005 m. pabaigoje. Integruotose Bendrijos
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ūkio augimo ir užimtumo gair÷se numatyta 11 gair÷ tvariam
išteklių naudojimui skatinti ir aplinkosaugos bei augimo sinergijai
stiprinti.41 Pagal šią gairę teikta pirmenyb÷ energijos efektyvumui,
aplinkos technologijų priemon÷ms, biologinei įvairovei ir kovai su
klimato kaita.
LR Vyriausyb÷ Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programą (toliau Lisabonos programą) patvirtino 2005 m. lapkričio
22 d.42 Šios programos mikroekonomikos dalyje numatytas 4
tikslas „Skatinti tvarų išteklių naudojimą ir stiprinti aplinkos
apsaugos ir augimo sinergiją“ bei keli uždaviniai jam įgyvendinti.

Svarbiausi uždaviniai:
•

•
•
•

tobulinti aplinkos oro kokyb÷s vertinimo ir valdymo sistemą;
siekti, kad į atmosferą išmetamų teršalų ir šiltnamio efektą
sukeliančių dujų did÷tų dvigubai l÷čiau negu auga gamyba;
plačiai diegti ir ekonomiškai skatinti švarius, moderniomis
technologijomis pagrįstus gamybos būdus;
skatinti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo didinimą;
išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę šalies įvairovę,
skatinti atkurti pažeistus gamtinius elementus, užtikrinti
racionalų kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s naudojimą.

1.3. priemon÷ labiausiai susijusi su ketvirtuoju uždaviniu
kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s srityje. Pagal šį uždavinį
Lisabonos programoje buvo suplanuotos šios priemon÷s:

•
•

•
•

įrengti valstybiniuose parkuose pažintinio turizmo takus ir
trasas, sukurti ekologinio švietimo sistemą;
įgyvendinti Lietuvos miškingumo didinimo programoje
numatytas žem÷s ūkio žem÷s apželdinimo mišku priemones,
teikti prioritetą gamtinio karkaso teritorijoms;
baigti formuoti saugomų teritorijų tinklą („Natūra 2000“) ir
parengti šių teritorijų gamtotvarkos planus;
įgyvendinti Lietuvos Baltijos pajūrio juostos atkūrimo ir
išsaugojimo projektą.

Pirmoji, trečioji ir ketvirtoji priemon÷s buvo įgyvendinamos
naudojant 1.3. priemon÷s paramą (žr. ataskaitos 2.4.2 skyrių apie
projektų rezultatus). Nors integruotose Bendrijos ūkio augimo ir
užimtumo gair÷se pirmenyb÷ teikiama biologin÷s įvairov÷s
integravimui į kitas viešąsias politikas, 1.3. priemon÷s paramos
saugomų teritorijų srityje buvo daugiau susijusi su aplinkosaugos
politikos įgyvendinimu.

41

Commision of the European Union, Communication to the Spring European Council, Working together for
growth
and
jobs.
Integrated
guidelines
for
growth
and
jobs:
2005–2008.
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_en.pdf
42
LR Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 26 d. nutarimas „D÷l nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos“, „Valstyb÷s žinios“, Nr. 139-5019.
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2007 m. Lisabonos strategijos pažangos ataskaitoje Europos
Komisija pažym÷jo, kad Lietuva padar÷ didžiausią pažangą aplinkos
apsaugos srityje bei verslo įmonių steigimo srityje.43 2006 m.
pažangos ataskaitoje Europos Komisija rekomendavo Lietuvai
daugiau d÷mesio skirti aplinkos apsaugai, o 2007 m. pažangos
ataskaitoje nebuvo pateikta jokių rekomendacijų d÷l aplinkos
sektoriaus.
Naujam ES Lisabonos strategijos ciklui parengtas
Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 m.
programos projektas, kurioje numatytos kelios priemon÷s,
susijusios su 1.3. priemon÷s parama:
•
•

įgyvendinti Pajūrio juostos tvarkymo programą 2008–2013
metams;
įsteigti
valstybiniuose
parkuose
šviet÷jišką
veiklą
vykdančius lankytojų centrus, sukurti lankytojams skirtą
vizualinę informacinę sistemą, skirtą šiose teritorijose
esančioms saugomoms gamtos ir kultūros paveldo
vertyb÷ms pažinti.

2.7.2. Horizontaliųjų prioritetų tikslai ir atrankos kriterijai
BPD nustatytas prioritetas siekti veiksmingesn÷s biologin÷s ir
kraštovaizdžio įvairov÷s apsaugos atitinka Nacionalin÷s darnaus
vystymosi strategijos prioritetus d÷l geresn÷s biologin÷s įvairov÷s
apsaugos ir geresn÷s kraštovaizdžio apsaugos ir racionalus
tvarkymo. BPD buvo nurodyta, kad:

1.3 priemon÷ skirta įgyvendinti BPD horizontalų principą –
užtikrinti darnų šalies vystymąsi. Šios priemon÷s prioritetinis
tikslas – sukurti tinkamą aplinkos infrastruktūrą, kad būtų
suformuotas pagrindas Lietuvos regionų ekonominei pl÷trai,
daugiausiai d÷mesio skiriant rekreacijai ir verslo pl÷trai.

Šis BPD keliamas tikslas atitinka ES ir Lietuvos svarbiausių
strateginių dokumentų tikslus ir uždavinius: Lisabonos strategijos,
1992 m. Rio de Žaneiro pasaulio viršūnių konferencijoje
patvirtintos
Darnaus
vystymosi
strategijos
dokumento
„Darbotvark÷ 21“; 2001 m. patvirtintos ir 2006 m. peržiūr÷tos
Geteborgo ES darnaus vystymosi strategijos; Nacionalin÷s darnaus
vystymosi strategijos, patvirtintos LR Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo
11 d. nutarimu Nr. 1160 bei jos pakeitimo projekto ir kita.
Per apklausą respondentų buvo klausiama, prie kurių sričių prisid÷s
jų projektų rezultatai. 11,6 proc. respondentų nurod÷, kad jų
projektai prisid÷s prie verslo tam tikroje teritorijoje pl÷tros,
27,9 proc. – kad prisid÷s iš dalies. Kad jų projektai prisid÷s prie
tam tikrų ekonominių veiklų (pvz., turizmo) pl÷tros nurod÷
23,2 proc. respondentų, iš dalies – 23,2 proc. Taigi galima vertinti,
kad šis tikslas buvo įgyvendintas iš dalies.
Projektų atrankos kriterijai
43
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Visi pagal 1.3 priemonę finansuoti projektai negal÷jo pažeisti
horizontaliųjų prioritetų, t. y. prival÷jo tur÷ti jiems teigiamą arba
neutralų poveikį. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, užterštų
teritorijų tvarkymo bei saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo
projektai taip pat tur÷jo atitikti aplinkosauginį darniojo vystymosi
kriterijų, kuris buvo vertinamas pagal aplikai daromą poveikį ir
taikomas priemones. Regionin÷s pl÷tros HP kriterijai buvo nustatyti
užterštų teritorijų valymo ir visuomen÷s informavimo veikloms.
Joms buvo išskirtos prioritetin÷s teritorijos. Taigi į projektų
vertinimo sistemą buvo visai neįtraukti atitikimo informacin÷s
visuomen÷s ir lygių galimybių HP kriterijai.
28 lentel÷. Su horizontaliaisiais
kriterijai pagal veiklos sritis
Veiklos sritis
Geriamojo vandens tiekimas ir
nuotekų tvarkymas

Praeities taršos ir jos teritorijų
nustatymas ir išvalymas

Saugomų ir nesaugomų teritorijų
įsteigimas ir tvarkymas

Pajūrio juostos tvarkymas

Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir
prevencijos stiprinimas
Informavimas apie aplinką ir
Lietuvos gyventojų aplinkosauginio
švietimo skatinimas

prioritetais

susiję

vertinimo

Su horizontaliaisiais prioritetais susiję vertinimo kriterijai
Tinkamumo kriterijai:
Projekto poveikis darniai pl÷trai, lygioms galimyb÷ms ir informacin÷s visuomen÷s
principams yra neutralus/teigiamas
Įvykdžius projektą investicijų objektas atitiks aplinkosaugos standartus
Tinkamumo kriterijai:
Projekto poveikis ES horizontaliosioms politikoms: darniajam vystymuisi, lygioms
galimyb÷ms ir informacin÷s visuomen÷s principams yra neutralus/teigiamas
Projektas turi (palyginti) didelį teigiamą poveikį aplinkai
Projektas išsaugo kraštovaizdžio komponentus
Projektas išsaugo biologinę įvairovę
Projektas diegia taršą mažinančią aplinkosaugos infrastruktūrą (jei taikoma)
Su regionin÷s pl÷tros HP susiję naudos ir kokyb÷s kriterijai:
Teritorijos jautrumas (iki 7 balų)
Projekto rezultatų poveikis regiono patrauklumui ekonomikos pl÷tros atžvilgiu (iki
7 balų)
Projektas turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumams mažinti (iki 4
balų)
Tinkamumo kriterijai:
Projektas neprieštarauja ES horizontaliosioms politikoms
Projektas išsaugo kraštovaizdžio komponentus
Projektas išsaugo biologinę įvairovę
Tinkamumo kriterijai:
Projektas išsaugo kraštovaizdžio komponentus
Projektas išsaugo biologinę įvairovę
Projektas diegia taršą mažinančią aplinkosaugos infrastruktūrą (jei taikoma)
Tinkamumo kriterijai:
Projektas neprieštarauja ES horizontaliosioms politikoms
Tinkamumo kriterijai:
Projekto poveikis ES horizontalioms politikoms: darniam vystymuisi, lygioms
galimyb÷ms ir informacin÷s visuomen÷s principams yra neutralus/teigiamas
Naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijai:
Projektas turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumams mažinti (iki 2
balų):

2.7.3. 1.3 priemon÷s
įgyvendinimui

įtaka

horizontaliųjų

prioritetų

BPD 1.3 priemon÷ yra skirta darniojo vystymosi horizontaliajam
prioritetui įgyvendinti, tod÷l daugumoje projektų jis buvo
deklaruojamas kaip pagrindinis tikslas arba nurodoma, kad
projektas tur÷s teigiamą poveik÷ darniajam vystymuisi. Visuose
„Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“
projektuose jis deklaruotas kaip pagrindinis tikslas. Silpniausias
poveikis deklaruotas projektų, finansuotų pagal veiklą „Aplinkos
monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas“.

116

28 Pav. Deklaruotas poveikis horizontaliesiems
prioritetams.
Y ašies reikšm÷s: 1 – neutralus poveikis, 2 – teigiamas, o 3 –
pagrindinis tikslas. Stulpeliai rodo visų projektų reikšmių vidurkį.

Poveikis regioninei pl÷trai labiausiai deklaruotas veiklos „Geriamojo
vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas“ projektuose, o mažiausiai
– „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas“.
Poveikis lygioms galimyb÷ms labiausiai deklaruotas – „Geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkymas“, mažiausiai – „Aplinkos
monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas“.
Poveikis informacinei visuomenei labiausiai deklaruotas veiklos
„Lietuvos
gyventojų
aplinkosauginio
švietimo
skatinimas“
projektuose, rečiau – „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir
prevencijos stiprinimas“ projektuose.
Projektuose,
kuriuose yra didesnis projekto vykdytojo indelis,
intensyviau deklaruotas poveikis lygioms galimyb÷ms (silpna
reikšminga koreliacija) ir šiek tiek intensyviau (labai silpna
reikšminga koreliacija) deklaruotas teigiamas poveikis regioninei
pl÷trai.
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IŠVADOS

Vertinimo klausimai

1.1 Kokie yra esminiai bendros situacijos aplinkos sektoriuje pasikeitimai nuo Lietuvos
20042006 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo? (palyginti 2004 m. situaciją ir
turimus makroekonominius rodiklius su 2005-2008 m. ir apibendrinti kaip pasikeitimas įtakojo
1.3 priemon÷s įgyvendinimą ir užsibr÷žto tikslo siekimą);
1.2 Kaip šie pokyčiai veikia BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimą?

Didelių aplinkos apsaugos pad÷ties pokyčių BPD įgyvendinimo laikotarpiu neįvyko, tod÷l
jų įtaka BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimui yra minimali. Galima teigti, kad Struktūrinių
fondų parama buvo rezultatyvi ir poveikis aplinkai neabejotinai teigiamas. Tačiau
pabr÷žtina, kad struktūrin÷s paramos l÷šų suma, palyginti su, pavyzdžiui, Sanglaudos
fondo paramos dydžiu, yra labai maža, tod÷l tokių pokyčių, kurie iš esm÷s pakeistų
aplinkos būklę, jie negal÷jo sukelti. Tačiau, kaip matyti iš paramos poveikio analiz÷s ir
pasiektų rodiklių, visose penkiose srityse sukurti rezultatai gerina arba supratimą apie
aplinkos būklę, arba leidžia ją tiesiogiai pagerinti. Kai kuriais atvejais net turint mažai
išteklių buvo pasiekti labai geri rezultatai.
2.1 Ar programavimo dokumentuose buvo numatyti tinkami, tikslūs ir pasiekiami 1.3 priemon÷s
tikslai?

Struktūrinių fondų l÷šomis finansuotos veiklos sritys atspindi svarbiausius aplinkos
apsaugos prioritetus. Tiek 2003, tiek 2008 m. daugiausia pastangų aplinkos apsaugos
srityje buvo skiriama Europos Sąjungos teisiniams reikalavimams įgyvendinti. Pastarieji
visuose nagrin÷jamuose sektoriuose sutampa su Lietuvos nacionaliniais prioritetais. Taigi
programavimo dokumentuose buvo numatyti tinkami BPD 1.3 priemon÷s tikslai, tačiau
jie buvo apibr÷žti gana plačiai ir neoperacionalizuoti žemesnio lygio uždaviniais.
Atitinkamai trūko tikslumo projektų atrankos kriterijams. Kai kurie iš jų buvo
nepakankamai pritaikyti projektų specifikai arba buvo pernelyg formalūs, tod÷l atitikimą
jiems buvo galima lengvai pagrįsti.
2.2 Kaip priemon÷s įgyvendinimui daro įtaką besikeičianti socialin÷-ekonomin÷ situacija?

Iš socialin÷s-ekonomin÷s situacijos pokyčių, BPD 1.3 priemon÷s projektų įgyvendinimą
labiausiai veik÷ kainų augimas. 36,1 proc. apklaustų projektų vykdytojų nurod÷, kad
kainų augimas įgyvendinant projektą tur÷jo neigiamos įtakos projektų rezultatams.
2.3 Ar efektyviai siekiama priemon÷s įgyvendinimo tikslų (kiekybinis ir kokybinis vertinimas)?
2.4 Kas pasiekta įgyvendinant 1.3 priemonę, lyginant su tikslais, nustatytais BPD ir BPD priede?
Kod÷l (s÷km÷s pavyzdžiai, problemos ir jų sprendimo būdai, išor÷s/vidaus faktorių įtaka ir
kt.)?
2.5 Ar priemon÷s tikslas ir uždaviniai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis? (vertinant projektų
išlaidų efektyvumą bei racionalumą pasiektų rezultatų atžvilgiu)? Ar galima pasiekti didesnių
rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis?
2.6 Koks yra finansinių 1.3 priemon÷s įgyvendinimo rodiklių sąryšis su pasiektais fiziniais
rodikliais?
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Vertinant kiekybiškai, t. y. pagal rodiklių įvykdymą, visi BPD 1.3 priemon÷s tikslai buvo
iš esm÷s pasiekti. Bendras vidutinis rodiklių pasiekimo laipsnis BPD lygmeniu yra net
473 proc., taigi BPD lygmeniu planuojama buvo labai netiksliai arba, tam tikrais atvejais,
jo įgyvendinimo metu keit÷si rodiklių interpretacija. Dauguma (beveik 64 proc.) projektų
vykdytojų taip pat teigia, kad jų projektų rodikliai bus pasiekti.
Vandens paslaugų prieinamumas mieste ir kaime labai nevienodas. Kaimuose
centralizuoto geriamo vandens tiekimo sistemos įrengtos tik maždaug 30–40 proc.
gyventojų. Kiti gyventojai naudoja šachtinių šulinių vandenį, kurio kokyb÷ neatitinka
reikalavimų geriamojo vandens kokybei. Skirta parama pagerino kelių tūkstančių
gyventojų vartojamo vandens kokybę ir prisid÷jo prie BPD keliamo tikslo įgyvendinimo.
Tačiau šios veiklos srities projektai susidūr÷ su didesn÷mis įgyvendinimo problemomis.
Projektų vykdytojai iš anksto nebuvo parengę reikalingos technin÷s dokumentacijos,
tod÷l projektų įgyvendinimas užsitęs÷.
Užterštų teritorijų valymo projektai prisid÷jo prie BPD keliamo tikslo „Išvalyti užterštas
teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos pavojingomis atliekomis, atkurti natūralią
gamtos būklę šiose teritorijose“ įgyvendinimo. Tačiau tik 2008 m. prad÷tas įgyvendinti
šalies užterštų teritorijų inventorizavimo projektas, kurį vykdant bus nustatyti
pavojingiausi aplinkai objektai ir atlikti išsamūs ekogeologiniai tyrimai. Jo metu sukaupti
duomenys leis parengti nacionalin÷s užterštų teritorijų valdymo strategijos pagrindus.
Taigi tik tada parama šiai veiklai gali tapti kryptingesn÷, nors jau finansuoti projektai
neabejotinai suteik÷ prid÷tin÷s vert÷s užterštų teritorijų būklei išsiaiškinti.
Struktūrinių fondų parama saugomų teritorijų sistemai suteik÷ labai reikalingą postūmį,
atlikti darbai buvo būtini gerinant saugomų teritorijų sistemą ir suteikiant geresnes
sąlygas ir žmonių poilsiui, ir biologinei įvairovei išsaugoti. Įvertinus planavimo
dokumentų parengimui skirtas l÷šas, galima abejoti, ar jos buvo pakankamos, kaip tai
tur÷ti įtakos šių dokumentų kokybei. Taip pat svarbus rezultato reikšmingumą
atspindintis rodiklis yra tai, kad apie visus darbus buvo informuojama visuomen÷.
Įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos tampa kultūros židiniais tose vietov÷se, ir tai
galima taip pat vertinti kaip teigiamą netiesioginį rezultatą, keliantį kol kas dar ne visur
palankų saugomų teritorijų įvaizdį.
Regionų laboratorijos šiuo metu rengiasi akreditacijai. Jos turi būti pasirengusios atlikti
visus tyrimus, kurių reikalaujama pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą ir ES
direktyvų bei atitinkamų nacionalinių teis÷s aktų reikalavimus. D÷l to turi būti nuolat
atnaujinama tyrimų baz÷ ir reikalingi instrumentai. Skirta parama buvo labai tikslinga.
Įgyvendant priemonę padid÷jo gyventojų informuotumas aplinkos apsaugos klausimais.
Nors gerai apie aplinką informuotų gyventojų skaičius palyginti su kitomis ES šalimis
išlieka gana mažas, BPD įgyvendinimo laikotarpiu jis išaugo 4 proc. Taigi projektais buvo
prisid÷ta prie priemonei keliamų tikslų. Tačiau d÷l palyginti didelio mažos apimties
projektams tenkančio administravimo krūvio, ribotų nuosavų finansinių išteklių ir
nepakankamos patirties įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus, šios veiklos srities
projektų įgyvendinimas susidūr÷ su nemažomis problemomis. Vertinimas parod÷, kad
struktūriniai fondai iš esm÷s n÷ra optimalus informavimo projektus vykdžiusių
aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo šaltinis.
Projektų vykdytojų apklausos duomenimis, finansuoti projektai be ES struktūrinių fondų
paramos iš viso nebūtų įgyvendinti arba būtų įgyvendinti iš dalies. Jų rezultatų
tęstinumas taip pat labiausiai priklausys nuo pakankamo tolesnio finansavimo iš ES ar
valstyb÷s biudžeto. Palyginti su bendra šiai sričiai skirta ES struktūrinių fondų paramos
dalimi ir už atskirų aplinkos politikos formavimą atsakingų darbuotojų vertinimu, didesn÷
paramos dalis gal÷jo būti skirta vandens ir nuotekų tvarkymo projektams. Kitoms veiklos
sritims skirtos paramos apimtis buvo optimali.
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Įvertinus BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistemos efektyvumą, nustatyta, kad
neišvengiama tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijų funkcijų dubliavimo bei tarpin÷s
institucijos įtraukimo į visą BPD projektų ciklą. Tai lemia sud÷tingą daugiapakopę
struktūrinių fondų administravimo sistemą, sud÷tingą ir ilgą sprendimų pri÷mimo
procesą, papildomas darbo sąnaudas abiejose institucijoje bei ilgesnes projektų
administravimo procedūras. Projektų lygmeniu jų įgyvendinimui neigiamos įtakos turi šie
su projektų administravimu susiję veiksniai: ilgai trunkantys viešieji pirkimai, ES
paramos administravimo sud÷tingumas ir nestabilumas, ribotos galimyb÷s daryti
projektų pakeitimus, v÷lavimas pasirašant paramos sutartį.
2.7 Ar panaudotos paramos l÷šos tiesiogiai išsprend÷ atskirame regione (apskrities,
savivaldyb÷s ar gyvenviet÷s mastu) identifikuotas aplinkosaugines problemas? Jei išsprend÷,
tuomet kokia dalimi (susiejant investicijas su vartotojų poreikiu, sukurta infrastruktūra galinčių
naudotis lankytojų poreikiu ir pan.)?

Dauguma apklausoje dalyvavusių projektų vykdytojų nurod÷, kad jų projektai prisid÷s
prie aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo. Apklausos duomenimis visi Alytaus,
Kauno, Klaip÷dos, Telšių ir Utenos apskrityse vykdyti projektai prisid÷jo prie
aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo; Marijampol÷s, Panev÷žio, Taurag÷s ir Vilniaus
apskrityse – 80–86 proc. projektų; Šiaulių apskrityje – 75 proc. projektų.
3.1 Ar programavimo dokumentuose numatyti tinkami, aiškūs ir pasiekiami horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo tikslai?
3.2 Kaip priemon÷ prisid÷jo prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo: ar buvo formuluojami
specifiniai atrankos kriterijai ir skiriami papildomi balai?
3.3 Kaip projektų vykdytojai buvo skatinami įgyvendinti šiuos prioritetus (pateikti s÷kmingų
projektų pavyzdžių)?
3.4 Kaip horizontalieji prioritetai taikomi ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų
projektų lygiu? Kaip renkami priežiūros duomenys ir vykdoma horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimo steb÷sena?
3.5 Kaip buvo užtikrintas priemon÷s įgyvendinimo suderinamumas su Europos Sąjungos
horizontalaus lygio sritimis ir kitomis Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos programomis?
3.6 Kaip 1.3 priemon÷ padeda siekti Lisabonos strategijos, Europos užimtumo strategijos,
Europos regionin÷s pl÷tros ir kitų ES strateginių tikslų?

BPD 1.3 priemon÷ skirta darniojo vystymosi horizontaliojo prioriteto įgyvendinimui, kuris
įgyvendinant 2004–2006 m. BPD buvo daugiausia tapatinamos su aplinkosaugos
priemon÷mis. Tod÷l akivaizdu, kad projektuose didžiausias poveikis deklaruotas būtent
šio prioriteto įgyvendinimui. Priemon÷s keliamas darniojo vystymosi tikslas atitinka ES ir
Lietuvos su darniuoju vystymusi susijusių strateginių dokumentų tikslus. Su kitais
horizontaliaisiais prioritetais susijusių 1.3 priemon÷s tikslų ir uždavinių nebuvo keliama.
Atitinkamai į projektų vertinimo sistemą nebuvo įtraukti specialūs kriterijai, išskyrus
regionin÷s pl÷tros kriterijus (tačiau už atitikimą jiems skirta nedaug balų). Priemon÷
tur÷jo teigiamą poveikį Lisabonos strategijos įgyvendinimui. Europos Komisija pažym÷jo,
kad Įgyvendinant Lisabonos strategiją, aplinkosaugos sritis buvo viena iš dviejų, kuriose
Lietuva padar÷ didžiausią pažangą.
Įgyvendinant lygių galimybių horizontalųjį prioritetą, laikomasi jo nepažeidimo principo,
netaikomos aktyvios priemon÷s, nenustatyta specifinių projektų atrankos kriterijų ir
papildomų balų. Prie lygių galimybių daugiausia prisid÷jo saugomų teritorijų steigimo ir
tvarkymo veiklos srities projektai, įrengtą infrastruktūrą pritaikant neįgaliesiems. Tačiau
užtikrinant neįgaliesiems galimybes pasinaudoti projektų rezultatais, susidurta su tam
tikromis kliūtimis – dažniausiai l÷šų stoka ir teisiniu reguliavimu.
Poveikis informacin÷s visuomen÷s horizontaliojo prioriteto įgyvendinimui labiausiai
deklaruotas aplinkosauginio informavimo ir švietimo projektuose. Tačiau įvertinus šiose
projektuose taikytas priemones, galima teigti, kad informacin÷s visuomen÷s
120

įgyvendinimo projektuose potencialas nebuvo išnaudotas. Informacinių komunikacijos
technologijų galimyb÷s panaudotos ne novatoriškai, neinteraktyviai. Daugiau gal÷jo
prisid÷ti aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimo projektai, kuriant valdymo
sistemas ir Saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo projektai, didinant skaitmenin÷s
informacijos prieinamumą lankytojų centruose.
Poveikis regioninei pl÷trai labiausiai deklaruotas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
projektuose. 1.3. priemon÷s finansin÷ įtaka probleminiams regionams, tokiems kaip
Ignalinos AE regionui, buvo maža, ypač palyginti su kitomis 1 BPD prioriteto
priemon÷mis. Įvertinus šios priemon÷s įtaką Lietuvos teritorijoms (apskritims ir
savivaldyb÷ms), kurioms būdingos didesn÷s ar mažesn÷s aplinkosaugos problemos,
galima apibendrinti, kad šioje srityje prie regionin÷s pl÷tros labiau prisid÷jo veiklos,
pagal kurias paraiškas teik÷ savivaldyb÷s.
4.1 Kurių veiklos sričių įgyvendinimui skirti projektai tur÷jo/gal÷jo tur÷ti didžiausią teigiamą
poveikį (išnaudotas/neišnaudotas ES struktūrin÷s paramos potencialas)?

Atrenkant gerosios praktikos projektus buvo vadovaujamasi šiais kriterijais: projekto
teigiamas poveikis, novatoriškumas, aukštas tikslų pasiekimo laipsnis, rezultatų
tęstinumas, atitikimas tikslin÷s grup÷s poreikiams, partneryst÷s skatinimas, patirties
viešinimas, atitikimas horizontaliesiems prioritetams. Įvertinus pagal BPD 1.3 priemonę
įvykdytus projektus, buvo atrinkti šie gerosios praktikos pavyzdžiai:
Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritį:
Projektas „Žuvinto biosferos rezervato taršos mažinimas sukuriant Ąžuolinių kaimo
vandentvarkos infrastruktūrą“
Projektas „Akmen÷s rajono Akmen÷s seniūnijos Akmen÷s II kaimo vandentiekio ir
nuotekų tinklų įrengimas, užterštos teritorijos išvalymas ir rekreacin÷s zonos su vandens
telkiniu įrengimas“
Pagal Užterštų teritorijų tvarkymo/išvalymo sritį:
Projektas „Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas“
Projektas „Masčio ežero praeities taršos padarinių pašalinimas“
Pagal Saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo sritį:
Projektas „Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra“ (I ir II)
Pagal Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo sritį:
Projektas „Klaip÷dos regiono aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas akreditavimui“
Pagal Informavimo apie aplinką ir gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo sritį:
Projektas „Žaliųjų“ pirkimų, atliekų vengimo bei rūšiavimo suvokimas ir skatinimas
viešajame sektoriuje“
Projektas „Vandens išteklių išsaugojimas ateities kartoms“
Gerosios praktikos projektų aprašymas pateiktas 6 priede.
5.1 Koks yra gautos paramos poveikis?
5.2 Kokie yra (bus) ilgalaikiai 1.3 priemon÷s įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai?
Ar šie padariniai atitinka visuomen÷s poreikius, ar padeda spręsti socialines ir ekonomines
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problemas bei tenkinti visuomen÷s poreikius?

Pirmiausia BDP 1.3 priemon÷s projektų teigiamas poveikis yra aplinkosaugai. Iš visų
veiklos sričių didžiausias poveikis aplinkosaugai deklaruotas užterštų teritorijų valymo
projektuose. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo projektai daro didžiausią teigiamą
poveikį namų ūkiams, pagerindami jiems teikiamų vandens paslaugų kokybę arba
didindami šių paslaugų prieinamumą. Tiesioginį socialinį-ekonominį poveikį pirmiausia
rekreacijos pl÷trai tur÷s ir užterštų teritorijų valymo bei saugomų teritorijų steigimo ir
tvarkymo projektai. Saugomų teritorijų steigimui ir tvarkymui buvo skirta daugiausia
paramos, ir šios veiklos projektai turi didžiausią poveikį. Tai patvirtina nuolat did÷jantys
lankytojų srautai.
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo projektai turi netiesioginį
aplinkosauginį bei socialinį-ekonominį poveikį mažinant žalą aplinkai ir jos riziką.
Informavimo ir švietimo projektams palyginti su kitomis veiklomis buvo skiriama nedaug
l÷šų. Tačiau jos buvo nukreiptos į svarbius netiesiogiai aplinkos kokybę veikiančius
veiksnius, kuriems netur÷jo įtakos kitos veiklos. Šalutinis ilgalaikis paramos poveikis yra
aplinkos srityje veikiančioms nevyriausybin÷ms organizacijoms, kurios priemon÷s
vykdymo laikotarpiu gal÷jo toliau vykdyti savo veiklą. Šis potencialas svarbus tolesniam
visuomen÷s aplinkosaugos švietimui ir informavimui.
Visų finansuotų veiklų projektų rezultatų tęstinumas priklausys nuo tolesnio finansavimo
ir projektų vykdytojų bei sukurtų rezultatų naudotojų paj÷gumo palaikyti tuos rezultatus.
Aplinkos apsaugos sistemos institucijų vykdytų projektų rezultatų tęstinumą gali paveikti
bendros valstyb÷s tarnybos stabilumo ir darbo sąlygų palankumo problemos.
6.1 Kaip BPD 1.3 priemon÷s parama suderinta su kitomis BPD priemon÷mis, kitais Europos
Bendrijos finansiniais instrumentais (ypac Sanglaudos fondu)?
6.2 Kaip bendras situacijos pasikeitimas Aplinkos sektoriuje veikia 1.3 priemon÷s
suderinamumą su kitomis BPD priemon÷mis ir ES struktūriniais fondais?

Pagal BPD 1.3 priemonę teikiama parama iš esm÷s yra suderinta su kitomis BPD
priemon÷mis bei kitais finansiniais instrumentais.
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REKOMENDACIJOS

Nr.
Problema ar rizika
1.

Mažų gyvenviečių (iki 500
gyventojų) savivaldybių, kurioms
buvo skirta ES struktūrin÷ parama
2004–2006 m. laikotarpiu
gyventojai šalyje yra mažiausiai
aprūpinti vandens ir nuotekų
paslaugomis. Didesn÷ jų dalis
naudoja šachtinių šulinių vandenį,
kuris neatitinka kokyb÷s
reikalavimų. 2007–2013 m.,
atsižvelgiant į Miesto nuotekų
valymo direktyvos reikalavimus,
parama bus skirta gyvenviet÷ms,
kuriose yra daugiau kaip 2 tūkst.
gyventojų. Tod÷l nenumačius
tolesnio mažų gyvenviečių projektų
finansavimo, gali būti nepasiektas
Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo 2008–2015 m.
pl÷tros strategijoje apibr÷žtas gana
ambicingas 95 proc. gyventojų,
aprūpintų centralizuotai teikiamomis
vandens paslaugomis tikslas ir
neužtikrinta šių paslaugų tinkama
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Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

Siekiant art÷ti prie 95 proc. tikslo, reikalingos
sistemos finansavimo ir tinklo optimizavimo
prielaidos. Pirma, d÷l maž÷jančių biudžeto pajamų
ir jau paskirstytų ES struktūrin÷s paramos l÷šų,
vidutiniu laikotarpiu skirti papildomų l÷šų iš ERPF
yra sud÷tinga. Tod÷l šiuo laikotarpiu Lietuvos
savivaldyb÷s tur÷tų prisiimti didesnę atsakomybę
už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
pl÷trą, ją finansuodamos iš nuosavų ar skolintų
l÷šų, diegdamos sąnaudų susigrąžinimo principą
tarifams. Antra, skiriant 2007–2013 m. laikotarpio
paramą ar numačius papildomus l÷šų šaltinius,
projektų finansavimas tur÷tų būti suderintas su
bendrąja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įmonių stambinimo koncep cija. Vandentvarkos
įmonių stambinimas sudarytų sąlygas išnaudoti
kryžminio finansavimo galimybes ir gerinti l÷šų
panaudojimo efektyvumą. Tod÷l reikalinga derinti
paramos skyrimą su infrastruktūros pl÷tros planų
parengimu ir patvirtinimu.

Savivaldyb÷s,
LR Aplinkos
ministerija

2011–2014 m.

Nr.

Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Problema ar rizika

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

kokyb÷. Kita geriamojo vandens ir
nuotekų srityje egzistuojanti
problema yra neefektyvi dabartin÷
vandens ūkio struktūra.
2.

Neatlikus potencialiai užterštų
teritorijų inventorizacijos, parama jų
valymui yra nepakankamai sutelkta.
Šalies užterštų teritorijų
inventorizavimo projektas, kurio
metu bus nustatyti pavojingiausi
aplinkai objektai ir atlikti išsamūs
ekogeologiniai tyrimai, prad÷tas
įgyvendinti tik 2008 metais. Atlikus
užterštumo tyrimus parama šiai
veiklai bus kryptingesn÷.

Kol neatlikta potencialiai užterštų teritorijų
inventorizacija, daugiau d÷mesio teikti projektų
socialiniam ir ekonominiam poveikiui jų atrankos
metu (pvz., numatant atitinkamus atrankos
kriterijus, ar (ir) reikalavimą d÷l socialinioekonominio poveikio analiz÷s). Lietuvos
geologijos tarnybai įgyvendinant projektą, būtų
naudinga atsižvelgti į jo tarpinius rezultatus, o
gavus galutinius rezultatus, atsižvelgti į juos
nustatant prioritetą d÷l labiausiai užterštų
teritorijų valymo kitu finansiniu laikotarpiu.

LR Aplinkos
ministerija,
Aplinkos
projektų
valdymo
agentūra
(APVA)

2009–2014 m.

3.

VAAI, AAA ir VSTT vykdytų projektų
rezultatų tęstinumui įtakos gali
tur÷ti didel÷ darbuotojų kaita ir (ar)
nepakankama jų kompetencija (t. y.
bendros valstyb÷s tarnybos
stabilumo ir darbo sąlygų
palankumo problemos). Šios
problemos gali lemti nepakankamus
institucinius geb÷jimus. Kitas
svarbus kriterijus rezultatų kokybei
ir tęstinumui užtikrinti yra
struktūrin÷s paramos l÷šomis
įsigytų priemonių efektyvus
panaudojimas.

Siekiant užtikrinti aplinkos monitoringo, kontrol÷s
ir prevencijos stiprinimo projektų rezultatų
tęstinumą ir atsižvelgiant į ribotas papildomo
finansavimo galimybes trumpuoju laikotarpiu,
reikalinga efektyviai panaudoti visus prieinamus
finansavimo šaltinius, įskaitant esamus biudžeto
asignavimus. Planuojant 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų paramą aplinkosaugos srityje
taip pat rekomenduojama siekti sinergijos tarp
skirtingų prioritetų ir priemonių. Pavyzdžiui, galima
derinti ERPF paramą infrastruktūros srityje su ESF
parama administraciniams geb÷jimams stiprinti ar
viešojo
administravimo
efektyvumui
didinti
(mokymams,
kitiems
institucijų
stiprinimo
projektams).

LR Aplinkos
ministerija,
LR Finansų
ministerija,
VAAI,
AAA,
savivaldyb÷s

2009–2013 m.
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Nr.

Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Problema ar rizika

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

4.

Nors saugomų teritorijų steigimui ir
tvarkymui buvo skirtas palyginti
didesnis paramos kiekis, lyginant su
kitomis Europos Sąjungos
valstyb÷mis, ši parama buvo
tikslinga d÷l didelio saugomų
teritorijų steigimo poreikio. Šios
veiklos srities projektai buvo
efektyvūs kaštų atžvilgiu, padar÷
didžiausią poveikį ir prisid÷jo ne tik
prie biologin÷s įvairov÷s šalyje
išsaugojimo, bet ir prie regionų
socialin÷s-ekonomin÷s, ypač
turizmo pl÷tros. Jie turi ypač
teigiamą poveikį darniojo vystymosi
horizontaliojo prioriteto
įgyvendinimui.

Rekomenduojama tęsti saugomų teritorijų steigimo
ir tvarkymo projektų finansavimą planavimo būdu
2007–2013 m. laikotarpiu ir informuoti visuomenę
apie sukurtus rezultatus. Parama buvo gerai
sutelkta (pvz., nukreipta į labiausiai turistų
lankomas
teritorijas,
suderintas
priemonių
finansavimas su visuomen÷s informavimu apie
galimybes pasinaudoti projekto rezultatais). Ši
planavimo patirtis aktuali užterštų teritorijų
valymo ir kitiems projektams, kurie 2007–2013 m.
laikotarpiu bus atrenkami regionų projektų
planavimo būdu.

LR Aplinkos
ministerija,
APVA,
LR Vidaus
reikalų
ministerija,
Regionų
pl÷tros
tarybos

2009–2013 m.

5.

D÷l palyginti didelio mažos apimties
projektams tenkančio projektų
administravimo krūvio, ribotų
nuosavų finansinių išteklių ir
nepakankamos patirties
įgyvendinant panašaus pobūdžio
projektus, visuomen÷s
aplinkosauginio informavimo ir
švietimo srities projektų
įgyvendinimas susidūr÷ su
nemažomis problemomis. Projektų
kokyb÷ buvo žema.

Tobulinti aplinkos informavimo ir švietimo projektų
valdymą 2007–2013 m. laikotarpiu. Pirma,
informavimo ir švietimo projektus reikalinga
stambinti, dalį jų finansuojant planavimo būdu. Tai
leistų vykdyti didesnes viešinimo kampanijas,
geriau derinti informavimą su kitomis viešosios
politikos priemon÷mis. Antra, kadangi projektų
vykdytojams trūko komunikacijos kampanijų
vykdymo patirties, į veiklų vykdymą taip pat
reik÷tų įtraukti tokios patirties turinčias įmones,
pavyzdžiui,
perkant
paslaugas
planiniams
projektams vykdyti. Trečia, siekiant visų švietimo
ir informavimo veikloms reikalingų kompetencijų
pajungimo, galima skatinti NVO bendradarbiavimą

LR Aplinkos
ministerija,
APVA

2009–2013 m.
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Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Problema ar rizika

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

finansuojant bendrus NVO projektus.
6.

Projektų, kurie buvo atrinkti
tiesioginio skyrimo būdu,
finansavimo poreikis ir numatomi
pasiekti rezultatai buvo pagrįsti
specialiose programose. Tod÷l šiems
projektams nebuvo taikomi naudos
ir kokyb÷s vertinimo kriterijai.
Programose tikslas ir siekiami
rezultatai apibr÷žti pernelyg bendrai
ir n÷ra operacionalizuoti į žemesnio
lygmens tikslus, neišreikšti
kiekybiškai. Tod÷l sud÷tinga įvertinti
projektų įgyvendinimo kokybę ir
rezultatų poveikį.

Kadangi dauguma 2007–2013 m. laikotarpio
projektų aplinkos srityje bus finansuojami
planavimo būdu, programavimo dokumentuose ir
(ar) programose rekomenduojama aiškiai apibr÷žti
siekiamus tikslus ir uždavinius (pageidautina juos
kiekybiškai išreikšti) ir programose nurodyti
planuojamus pasiekti rezultatus, geriau pagrįsti
finansavimo poreikį, palyginant dabartinę pad÷tį
su numatomomis įsigyti priemon÷mis ir darbais.

LR Aplinkos
ministerija,
APVA, VAAI,
AAA, VSTT

2009–2010 m.

7.

Pirma, 1.3. priemon÷je buvo
numatyta per mažai rezultato ir
poveikio lygmens rodiklių, susijusių
su finansuojamomis veiklos sritimis
ir rodikliai pasiskirst÷
neproporcingai priemon÷s išlaidoms.

Rekomenduojama atsižvelgti į 2004–2006 m.
laikotarpio rodiklių sudarymo ir taikymo pamokas.
Pirma, siekti, kad rodiklių skaičius ir jų
pasiskirstymas pagal lygmenis būti proporcingas
paramos pasiskirstymui pagal veiklos sritis. Antra,
rodiklius reikalinga labiau pritaikyti projektų
specifikai. Jeigu finansuotų priemonių rezultatai
gali būti geriau pamatuojami skirtingais matavimo
vienetais, geriau parengti skirtingus rodiklius arba
juos skaidyti į pogrupius. Taip pat galima parengti
daugiau horizontaliųjų prioritetų pogrupių.
Galiausiai siūloma netaikyti sukurtų darbo vietų
rodiklio.

LR Aplinkos
ministerija,
APVA

2009 m.

Antra, kai kurie rodikliai buvo
nepakankamai pritaikyti finansuotų
projektų specifikai ir neretai ap÷m÷
skirtingo pobūdžio vienetus. 1.3
priemon÷s rodikliai taip pat neturi
horizontaliųjų prioritetų pogrupių
(išskyrus užimtumo rodiklius).
Trečia, nors buvo numatytas
bendrai ir papildomai sukurtų darbo
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Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Problema ar rizika

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

vietų rodiklis, 1.3 priemon÷s
projektams šis rodiklis nebuvo
aktualus – t. y., priemon÷ tiesiogiai
nekūr÷ darbo vietų.

8.

Nebuvo visiškai išnaudotas
horizontaliųjų prioritetų integravimo
projektuose potencialas. BPD ir BPD
priede nebuvo parengta su lygių
galimybių ir informacin÷s
visuomen÷s horizontaliaisiais
prioritetais susijusių uždavinių ir
nebuvo taikoma susijusių projektų
atrankos kriterijų. Nors kai kurioms
veikloms buvo nustatyti regionin÷s
pl÷tros kriterijai, 1.3. priemon÷s
finansin÷ įtaka probleminiams
regionams buvo maža palyginti su
kitomis 1 BPD prioriteto
priemon÷mis. Projektų lygmeniu
aktuali yra informacijos trūkumo
apie horizontaliuosius prioritetus ir
jų pritaikymo galimybes projektuose
problema.

Įgyvendinančiai ir tarpinei institucijai
rekomenduojama skirti daugiau d÷mesio visų
horizontaliųjų prioritetų propagavimui,
informuojant ir konsultuojant projektų reng÷jus d÷l
horizontaliųjų prioritetų integravimo į projektus.
Reikia siekti geresnio horizontaliųjų prioritetų
integravimo visomis projekto rengimo,
įgyvendinimo ir viešinimo stadijomis.
Horizontaliųjų prioritetų integravimo į projektus
pavyzdžių galima pateikti ir programavimo
dokumentuose.
Kol n÷ra baigtos rengti Horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 m. ES
struktūrinę paramą gair÷s, rekomenduojama
vadovautis šio vertinimo 8 priede pateiktomis
rekomendacijomis ir pavydžiais d÷l geresnio
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo. Taip pat
galima pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir
atitinkamomis gair÷mis. Pavyzdžiui, Škotijos lygių
galimybių ar darniojo vystymosi principų
integravimo į projektus gair÷mis („A practical
guide for the EU Structural Funds – equality in
practice – making it work“, „Linking Sustainable
Development to Regional Development“).

APVA,
LR Aplinkos
ministerija

2009–2013 m.

9.

Atlikus vertinimą, atrinkti gerosios
praktikos pavyzdžiai. Jų viešinimas

Viešinti BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimo gerąją
praktiką šio vertinimo rezultatus pristatančioje

LR Aplinkos
ministerija,

2008 m.
gruodžio 9 d.,
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Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti
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Atsakinga
institucija
(institucijos)
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gal÷tų sudaryti sąlygas parengti
kokybiškesnius projektus 2007–
2013 m. laikotarpiu.

konferencijoje, kituose renginiuose. Taip pat
galima šiuos pavyzdžius paskelbti LR Aplinkos
ministerijos ir (ar) Aplinkos projektų valdymo
agentūros interneto svetain÷je ir kitur.

APVA

2009 m.

10.

Įvertinus BPD 1.3 priemon÷s
administravimo sistemos
efektyvumą, nustatyta, kad tam
tikrais atvejais tarpin÷s ir
įgyvendinančiosios institucijų
funkcijos dubliuojasi. Be to, tarpin÷
institucija yra įtraukta į visą BPD
projektų ciklą. Projektų lygmeniu jų
įgyvendinimą neigiamai veikia šie su
projektų administravimu susiję
veiksniai: ilgai trunkantys viešieji
pirkimai, ES paramos
administravimo sud÷tingumas ir
nestabilumas, ribotos galimyb÷s
daryti projektų pakeitimus,
v÷lavimas pasirašant paramos
sutartį.

Kuriant 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos
aplinkos sektoriui administravimo sistemą, turi būti
siekiama užtikrinti LR Aplinkos ministerijos ir APVA
vykdomų administravimo funkcijų atskyrimą bei
išvengti funkcijų dubliavimo. Siekiant aplinkos
sektoriaus projektų administravimo funkcijas
sutelkti APVA, su projektų vykdytojais
rekomenduotina sudaryti dvišales projektų
finansavimo ir administravimo sutartis, taip pat
APVA perduoti finansavimo l÷šų išmok÷jimo
projektų vykdytojams funkcijas. Aplinkos
ministerija daugiausia d÷mesio tur÷tų skirti ES
struktūrin÷s paramos l÷šų planavimui, tinkamam
šių l÷šų nukreipimui bei Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos priežiūrai prioritetų ir
priemonių lygmeniu.
APVA, nustatant 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos bendrai finansuojamų aplinkos projektų
priežiūros ir kontrol÷s tvarką, atsižvelgiant į 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos administravimą
reglamentuojančius teis÷s aktus, siekti projektų
administravimo procedūrų supaprastinimo bei,
įvertinus projektų vykdytojų geb÷jimus, nuo
išankstin÷s projektų kontrol÷s pereiti prie
paskesn÷s kontrol÷s procedūrų.

LR Aplinkos
ministerija,
APVA

2009–2013 m.

11.

Pagal BPD 1.3 priemonę teikiama
parama iš esm÷s yra suderinta su

Įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą ir rengiant jos priedą, projektų

LR Aplinkos
ministerija,

2009–2013 m.
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Nr.

Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Problema ar rizika
kitomis BPD priemon÷mis bei kitais
finansiniais instrumentais, tačiau,
siekiant užtikrinti paramos
suderinamumą 2007–2013 m.
laikotarpiu, galima pateikti keletą
rekomendacijų.
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finansavimo sąlygų aprašus bei kitus susijusius
dokumentus, LR Aplinkos ministerijai
rekomenduojama bendradarbiauti su kitomis
veiksmų programas bei kitus finansin÷s paramos
instrumentus administruojančiomis institucijomis ir
užtikrinti, kad tos pačios investicijos nebūtų
finansuojamos pagal kelis veiksmų programų
prioritetus ir priemones bei kitus finansin÷s
paramos instrumentus.
Tuo atveju, jeigu pagal LR Aplinkos ministerijos
kompetencijai priskirtas Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos priemones bus remiamos
panašios investicijos, kaip ir pagal kitus finansin÷s
paramos instrumentus, Aplinkos ministerijai ir
APVA rekomenduojama nustatyti informacijos
apsikeitimo su atitinkamus finansin÷s paramos
instrumentus administruojančiomis institucijomis
sistemą, turinčią užtikrinti, kad pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą nebūtų finansuojami
projektai, remiami iš kitų finansinių šaltinių.

Atsakinga
institucija
(institucijos)
APVA

Įgyvendinimo
terminas
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PRIEDAI

1 PRIEDAS. FINANSUOTŲ LANKYTINŲ TERITORIJŲ
SĄRAŠAS

Pagal BPD 1.3 priemon÷s veiklos sritį „Saugomų ir nesaugomų
teritorijų steigimas ir tvarkymas“ buvo finansuotas šių teritorijų
steigimas ir tvarkymas:
1) Nacionaliniai parkai: Aukštaitijos nacionalinis parkas, Dzūkijos
nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas.
2) Regioniniai parkai:
•
Anykščių regioninis parkas
•
Asvejos regioninis parkas
•
Aukštadvario regioninis parkas
•
Biržų regioninis parkas
•
Dieveniškių istorinis regioninis parkas
•
Dubysos regioninis parkas
•
Gražut÷s regioninis parkas
•
Kauno marių regioninis parkas
•
Kurtuv÷nų regioninis parkas
•
Labanoro regioninis parkas
•
Nemuno deltos regioninis parkas
•
Nemuno kilpų regioninis parkas
•
Neries regioninis parkas
•
Pavilnių regioninis parkas
•
Rambyno regioninis parkas
•
Salantų regioninis parkas
•
Sartų regioninis parkas
•
Tytuv÷nų regioninis parkas
•
Varnių regioninis parkas
•
Vištyčio regioninis parkas
3) Lankytinos vietos: Įrengti (pastatyti, rekonstruoti) lankytojų
centrai Kamanų gamtiniame rezervate ir Žuvinto biosferos
rezervate; Birv÷tos biosferos poligonas, Kliošių kraštovaizdžio
draustinis. Sutvarkytos 6 „Natura 2000“ tinklo teritorijos (Niedaus
ornitologinis draustinis (Alytaus apskritis, Lazdijų rajonas),
Svylos (Utenos apskritis, Ignalinos rajonas), Vasaknų (Utenos
apskritis, Zarasų rajonas) ir Vizbarų (Taurag÷s apskritis, Taurag÷s
rajonas)
biosferos
poligonai,
Kalvių
atkuriamasis
sklypas(Klaip÷dos apskritis, Klaip÷dos rajonas) bei Aukštųjų Panerių
geležinkelio(Vilniaus miestas) tunelis.
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2 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS

Nr.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Vardas Pavard÷
Algirdas Klimavičius

Pareigos
Institucija
Data
Saugomų teritorijų LR aplinkos ministerija 2008-07-31
strategijos skyriaus
ved÷jas
Audron÷ Alijošiut÷
Direktor÷
VšĮ „Aplinkosaugos
2008-09-01
valdymo ir
technologijų centras“
(ECAT-Lietuva)
Audron÷ Pumputyt÷
Vandens
Aplinkos apsaugos
2008-09-09 ir 2008(telefonu)
monitoringo ir
agentūra
09-11
vertinimo skyriaus
ved÷ja
Audron÷ Žičkut÷
Direktor÷
Neries regioninio
2008-10-24
parko direkcija
Aurelija Čeponien÷ (telefonu) Aplinkos tyrimų
Aplinkos apsaugos
2008-09-10
departamento
agentūra
direktoriaus
pavaduotoja
Bronislovas Giedraitis
Aplinkos tyrimų
Aplinkos apsaugos
2008-09-01
departamento
agentūra
direktorius
Eduardas Mickevičius,
Struktūrinių fondų Aplinkos projektų
2008-08-26
Diana Gelžin÷, Jurgita
skyriaus vyr.
valdymo agentūra
Visakavičiūt÷
specialistai
Egl÷ Gaudutien÷, Vilma
ES paramos
LR aplinkos ministerija 2008-09-18
Slavinskien÷
planavimo ir
procedūrų skyriaus
ved÷ja, ES paramos
administravimo
departamento
direktor÷
Gintautas Kindurys
Sekretorius
Ignalinos rajono
2008-10-31
savivaldyb÷
Ingrida Girkontait÷
Vandenų skyriaus
LR aplinkos ministerija 2008-08-01
Daina Kliaugait÷
ved÷ja ir vyr.
specialist÷
Judita Akrom÷nien÷
Direktor÷
VšĮ „Europos namai“ 2008-08-26
Kęstutis Kadūnas
Hidrogeologijos
Lietuvos geologijos
2008-08-06
skyriaus ved÷jas
tarnyba
Laura Bernackait÷
Vandens paslaugų LR aplinkos ministerija 2008-08-04
skyriaus
vyr.specialist÷
Nerijus Brusokas
Vyr. rekreacijos
Asvejos regioninio
2008-10-17
vadybininkas
parko direkcija
Neringa Paulauskait÷
Investicijų skyriaus Akmen÷s rajono
2008-10-28
vyr. specialist÷
savivaldyb÷
Raimondas Račkauskas
Vyr. specialistas
Telšių rajono
2008-11-04
(ekologas)
savivaldyb÷
Raimondas Sodaitis
Komunalinio ūkio
Alytaus rajono
2008-10-27
skyriaus ved÷jas
savivaldyb÷
Rimantas Beinaravičius
Gamtos apsaugos ir Valstybin÷ aplinkos
2008-08-18
taršos kontrol÷s
apsaugos inspekcija
skyriaus ved÷jas
Rūta Baškyt÷
Direktor÷
Valstybin÷ saugomų 2008-08-07
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Nr.

Vardas Pavard÷

Pareigos

20.

Saulius Vasiliauskas

21.

Saulius Vasiliauskas ir Rima
Andrejevien÷

22.

Vilija Augutavičiene

23.

Vilma Karosien÷

24.

Vilma Slavinskien÷

25.

Vitalija Valantiejien÷

Struktūrinių fondų
skyriaus ved÷jas
Struktūrinių fondų
skyriaus ved÷jas ir
BPD projektų
poskyrio ved÷ja
Aplinkos strategijos
departamento
direktor÷
Komunalinio ūkio
departamento
Vandens paslaugų
skyriaus ved÷ja
ES paramos
administravimo
departamento
direktor÷
Planavimo skyriaus
ved÷ja
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Institucija
teritorijų tarnyba
Aplinkos projektų
valdymo agentūra
Aplinkos projektų
valdymo agentūra

Data
2008-07-16
2008-09-29

LR aplinkos ministerija 2008-09-05

LR aplinkos ministerija 2008-09-09

LR aplinkos ministerija 2008-07-01 ir 200809-12

Valstybin÷ saugomų
teritorijų tarnyba

2008-09-08

3 PRIEDAS. VANDENTVARKOS ĮMONIŲ
KLAUSIMYNAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiek iš viso Jūsų įmon÷ aptarnauja abonentų?
Kiek papildomai prisijung÷ gyventojų atskirai prie vandens ir nuotekų tinklų d÷l
projekto įgyvendinimo?
Kiek dar numatoma, kad prisijungs ateinančių 6 m÷nesių laikotarpiu?
Kiek projekto metu nutiesta vandens tiekimo tinklų (km)?
Kiek projekto metu nutiesta nuotekų tinklų (km)?
Kokie yra gyventojams prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų kaštai?
Kaip Jūs manote, ar naujai prisijungę gyventojai bus paj÷gūs mok÷ti už paslaugas?
Kokia yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina Jūsų įmon÷je šiuo metu
... Lt/m3
Koks buvo/yra/bus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tarifas Jūsų įmon÷je:
... Lt/m3

Prieš projekto įgyvendinimą

•
•
•

•
•
•

Šiuo metu

2009 metais

Kaip dengiami šiuo metu susidarantys nuostoliai (jei jie yra)?
Kokios buvo Jūsų įmon÷s investicijos į vandens ir nuotekų tinklus 2007 m. (tūkst.
Lt/1 km)
Kokia numatoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pl÷tra Jūsų
įmon÷je?
• pl÷tra nenumatoma
• pl÷tra bus vykdoma savivaldyb÷s l÷šomis
• pl÷tra bus vykdoma įmon÷s l÷šomis
• kita
Koks buvo Jūsų įmon÷s darbuotojų intensyvumo rodiklis 2007 metais (kiek
darbuotojų aptarnauja 1 km tinklo)?
Kaip jūs manote, ar Jūsų įmon÷ būtų paj÷gi savarankiškai parengti dokumentaciją
ir įgyvendinti struktūrinių fondų projektus?
Ar iškilo kokių bendradarbiavimo su savivaldybe problemų, jai įgyvendinant
projektą ar/ir perimant projekto rezultatus?
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4 PRIEDAS. PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ APKLAUSA

Apklausos populiaciją sudaro 100 projektų, finansuotų pagal BPD 1.3 priemonę,
kontaktiniai asmenys. Imties atranka nebuvo vykdoma, kadangi apklausti buvo siekiama
visų projektų atstovus. Anketa elektroniniu paštu buvo išsiųsta 74 projektų kontaktiniams
asmenims (šie asmenys kuravo po vieną projektą arba kelis projektus toje pačioje veiklų
grup÷je). 12 respondentų buvo išsiųsta papildoma anketa, nes jie vykd÷ projektus dvejose
skirtingose veiklų grup÷se. Gavus informacijos apie pasikeitusius darbuotojus ar el. pašto
adresus sąrašas papildytas 12 naujų respondentų.
Į apklausą atsak÷ 43 respondentai. Respondentų pasiskirstymas pagal
pateikiamas lentel÷je žemiau.

instituciją

1 lentel÷. Kokią instituciją/organizaciją Jūs atstovaujate? (N=43)

Institucijos tipas
Dažnis
Valstybinę įstaigą
5
Savivaldyb÷s administraciją
28
Apskrities viršininko administraciją
0
Nevyriausybinę organizaciją
10

Procentai
12
65
0
23

Respondentai proporcingai reprezentuoja visas 1.3 priemones veiklos grupes.
2 lentel÷. Kuriam BPD 1.3 priemon÷s veiklų tipui priklauso Jūsų projektas (N=39)

Veiklos sritis

Dažnis

Procentai

7
15
3
1

17.95
38.46
7.69
2.56

Projektų
skaičius
18
35
9
5

13

33.33

34

Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymas
Užterštų teritorijų sutvarkymas/išvalymas
Saugomų teritorijų steigimas ir tvarkymas
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir
prevencijos stiprinimas
Informavimo apie aplinką ir gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas

Apklausa vykdyta 2008 m. rugs÷jo 3 – 22 d. Rugs÷jo 10 d. buvo išsiųstas priminimas ir
Aplinkos ministerijos raštas d÷l informacijos pateikimo. Rugs÷jo 15-19 d. apklausoje
nedalyvavusiems kontaktiniams asmenims buvo skambinama asmeniškai siekiant
patikslinti, ar jie gavo klausimyną ir paprašyti pateikti prašoma informaciją.

Anketų atsakymai apdoroti SPSS programine įranga.
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5 PRIEDAS. PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ KLAUSIMYNAS

Projektų vykdytojų klausimynas pateiktas kaip atskira byla.

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151
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6 PRIEDAS. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Projektas „Žuvinto biosferos rezervato taršos mažinimas sukuriant Ąžuolinių
kaimo vandentvarkos infrastruktūrą“
Šios veiklos srities gerosios praktikos pavyzdžiu pasirinktas Alytaus rajono savivaldyb÷s
administracijos vykdytas projektas „Žuvinto biosferos rezervato taršos mažinimas
sukuriant Ąžuolinių kaimo vandentvarkos infrastruktūrą“. Šio projekto planuotas
įgyvendinimo laikotarpis buvo 2005-07-01–2008-03-01, planuota projekto vert÷ – 3 442
809 Lt, iš jų ES struktūrinių fondų dalis − 2 581 762 Lt. Faktiškai projekto įgyvendinimas
buvo baigtas 2008 m. vasario m÷n., gauta 3 422 435,87 Lt, iš jų ES struktūrinių fondų – 2
566 484 Lt, iš Alytaus rajono savivaldyb÷s – 855 952 Lt. Didžiausią investicijų dalį sudar÷
projektavimo ir statybos darbai – 3 292 608 Lt. Projekto sąmatoje taip pat buvo
numatytos išlaidos projekto auditui, teritorijų planavimo dokumentams parengti, techninei
projekto priežiūrai, konsultacin÷ms paslaugoms.
Šio projekto reikalingumą l÷m÷ dvi svarbiausios priežastys: 1) Ąžuolinių kaimas yra
įsikūręs Žuvinto biosferos rezervato ir Europos Sąjungos „Natura 2000“ saugomoje
teritorijoje, tod÷l tai, kad kaimo neišvalytos nuotekos patekdavo į aplinką, tur÷jo
tiesiogin÷s neigiamos įtakos Žuvinto ežero ekologinei būklei; 2) gyventojams buvo
tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame geležies kiekis kelias dešimtis kartų viršijo leistiną
higienos normose. Ąžuolinių kaime gyvena apie 360 gyventojų.
Vandens tiekimas
Ąžuolinių kaimo vandens išgavimo gręžiniams buvo daugiau kaip 35 metai, jie buvo
pasenę ir susid÷v÷ję, nepaj÷gūs gyventojams tiekti reikiamo kiekio ir kokyb÷s vandens.
Išgautas vanduo buvo visiškai nedezinfekuojamas, ir geležis nešalinama. 2005 m.
duomenimis geležies kiekis išgautame vandenyje 60 kartų viršijo higienos normų
reikalavimus. Dalies gyventojų namų ūkiai nebuvo prijungti prie centralizuotai tiekiamo
geriamojo vandens sistemos tinklų.
1 pav. Vandenviet÷ su vandens išgavimo gręžiniais ir vandens gerinimo įranga44

Įgyvendinant projektą buvo planuota nutiesti
998 m vandens tiekimo vamzdyno, sukurti du
vandens
išgavimo
paj÷gumus
(juose
išgaunamo vandens kiekis padid÷tų nuo 4
m3/val. iki 24 m3/val.), vandens ruošimo
paj÷gumus
(našumas
–
15 m3/val.),
tiekiamame vandenyje geležies jonų kiekį
sumažinti nuo vidutiniškai 8,8 mg/l iki
0,2 mg/l, prie vandens centralizuoto tiekimo
sistemos prijunti 360 gyventojų namų ūkių.
Visi statybos darbai yra baigti, nutiesta
1406,72 m vandens tiekimo tinklų, sukurti
44

Visos šiame skyriuje pateiktos nuotraukos yra gautos iš projekto vykdytojo.
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planuoto našumo vandens išgavimo bei vandens ruošimo paj÷gumai. Šiuo metu prie
vandens tiekimo tinklų yra prisijungę 297 gyventojų namų ūkiai, likusieji bus prijungti
v÷liau.
Nuotekų tvarkymas.
Prieš projekto įgyvendinimą nuotekas gyventojai surinkdavo individualiai iškastuose
šuliniuose, buvo pažeidžiami nuotekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimai. Išleistos
nuotekos per infiltraciją patekdavo į aplinką ir terš÷ gruntinius vandenis, dirvožemį bei
Žuvinto biosferos rezervatą. Įgyvendinant projektą buvo planuota prie nuotekų surinkimo
sistemos prijungti 332 kaimo gyventojų namų ūkius, nutiesti 3582 m nuotekų surinkimo
tinklų, sukurti 75 m3/parą našumo nuotekų valymo įrenginius.
Įgyvendinant projektą buvo nutiesta 3185,69 m nuotekų surinkimo tinklų, įrengti planuoto
našumo nuotekų valymo įrenginiai, prie nuotekų tinklų sistemų prijungti 87 gyventojų
namų ūkiai. Yra tikimyb÷, kad likusiųjų gyventojų namų ūkiai bus prijungti prie nuotekų
surinkimo sistemos per keletą ateinančių metų, nes jiems patiems reikia įsirengti nuotekų
tinklus iki pagrindinių magistralių, sanitarinius mazgus ir vonias. D÷l l÷šų stygiaus kai
kurie iš jų artimiausiu metu negali to padaryti, ypač pensininkai.
2 pav. Nuotekų valymo įrenginiai45

Projekto nauda yra akivaizdi – pastatyti
vandens kokybę gerinantys įrenginiai,
gyventojams tiekiamas visus reikalavimus
atitinkantis geriamasis vanduo, įrengti
nuotekų surinkimo sistemos tinklai ir
valymo įrenginiai. D÷l to neišvalytomis
kaimo nuotekomis daugiau nebeteršiamas
Bambenos upelis ir Žuvinto ežeras.
Projekto
vadovo
Raimondo
Sodaičio
nuomone, kituose projektuose der÷tų vengti
pagrindinių projekto įgyvendinimą l÷tinančių
priežasčių –dažnų projektų įgyvendinimo
tvarkų bei projekto vadovų keitimų.
Projektas „Akmen÷s rajono Akmen÷s seniūnijos Akmen÷s II kaimo vandentiekio
ir nuotekų tinklų įrengimas, užterštos teritorijos išvalymas ir rekreacin÷s zonos
su vandens telkiniu įrengimas“
Dar vienu šios veiklos srities gerosios praktikos pavyzdžiu pasirinktas Akmen÷s rajono
savivaldyb÷s administracijos vykdytas projektas „Akmen÷s rajono Akmen÷s seniūnijos
Akmen÷s II kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, užterštos teritorijos išvalymas
ir rekreacin÷s zonos su vandens telkiniu įrengimas“. Šį projektą planuota prad÷ti 2006-0630 ir užbaigti 2007-06-01, tačiau d÷l nenumatytų papildomų darbų projekto įgyvendinimo
laikotarpis buvo pratęstas 1 m÷nesiu. Planuota projekto vert÷ – 2 308 340 Lt, iš jų ES
struktūrinių fondų − 1 708 171 Lt, Akmen÷s rajono savivaldyb÷s ind÷lis − 600 169 Lt.
Faktiška projekto vert÷ – 1.798.421 Lt, struktūrinių fondų parama sudar÷ 1.330.831 Lt,
savivaldyb÷s dalis − 467 590 Lt. Buvo sutaupyta 509 919 Lt. Didžiausią investicijų dalį
sudar÷ vandens tiekimo ir gerinimo bei nuotekų tvarkymo sistemų statybos darbai –
1 717 989 Lt.
Svarbiausi šio projekto tikslai buvo: 1) sukurti inžinerinę struktūrą, leidžiančią
centralizuotai aprūpinti gyventojus visus reikalavimus atitinkančios kokyb÷s geriamuoju

45
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vandeniu bei tvarkyti nuotekas; 2) sumažinti vandens ir dirvožemio užterštumą siekiant
išvengti neigiamo poveikio aplinkai.
Akmen÷s II kaime gyvena 300 gyventojų, namai yra išsid÷stę didel÷je teritorijoje.
Nuotekų tvarkymas.
Didelį susirūpinimą k÷l÷ tai, kad nuotekų tinklai buvo tik centrin÷je kaimo dalyje, tačiau
labai prastos būkl÷s. Nuotekų valymo įrenginių kaime nebuvo, per drenažą nevalytos
nuotekos tek÷jo į Akmenupio upelį. Likusieji gyventojai nuotekas kaup÷ individualiose
talpose arba išleisdavo tiesiai į aplinką. Esant tokioms sąlygoms, kilo gr÷sm÷ viršyti
leistinas gruntinių ir paviršinių vandenų, tarp jų ir Akmenupio upelio, taršos normas. D÷l
to kilo pavojus žmonių sveikatai.
3 pav. Vieno namo nuotekų surinkimo šulinys prieš rekonstrukciją46

Įgyvendinant projektą buvo numatyta
pakloti
3823
m
savitakinių
nuotekų
surinkimo tinklų, 1286 m sl÷ginių nuotekų
tinklų, įrengti 99 kontrolinius šulinius, 3
nuotekų perpumpavimo siurblines, surinktas
kaimo nuotekas spaudimine linija pumpuoti
į Akmen÷s nuotekų valymo įrenginius. Visi
numatyti projekto tikslai buvo įgyvendinti.
4 pav. Vieno namo prijungimo prie
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų
darbai
Vandens tiekimas.
Gyvenviet÷s
vandentiekis
buvo
susid÷v÷jęs, tod÷l dažnai įvykdavo
avarijų, d÷l gedimų daliai namų vanduo
buvo visai netiekiamas. Iš esamų dviejų
artezinių gręžinių tik vieno jų paj÷gumo
užteko patenkinti gyvenviet÷s vandens
poreikius. Išgaunamo vandens kokyb÷
buvo nebloga, tačiau bendrosios geležies
koncentracija jame maždaug 5 kartus
viršijo leistiną. Įgyvendinant projektą
buvo numatyta įrengti geležies šalinimo
įrenginius, pakloti 4492 m vandentiekio
tinklų bei įrengti 19 kontrolinių šulinių.
Šie planai taip pat įgyvendinti.
Įgyvendinant projektą visų kaimo gyventojų būstai buvo prijungti prie vandentiekio bei
nuotekų surinkimo tinklų, gyventojams tiekiamas reikalavimus atitinkančios kokyb÷s
vanduo, daugiau nebeteršiami gruntiniai ir paviršiniai vandenys.

46

Visos šiame skyriuje pateiktos nuotraukos yra gautos iš projekto administratoriaus.
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Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas bei išvalymas

Projektas „Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas“
Projektą „Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas“ s÷kmingai įgyvendino
Ignalinos rajono savivaldyb÷s administracija. Panaudojus 1 063 849 Lt ES struktūrinių
fondų paramą ir savivaldybei skyrus 118 205 Lt nuosavų l÷šų, buvo pasiekti užsibr÷žti
projekto tikslai ir sukurti šie rezultatai:
•
•
•

sutvarkyta bei išvalyta 600 m Gavaičio ežero pakrant÷s;
pašalinta apie 33 tūkst. m³ I kategorijos dumblo;
išvalyta 3 iš 13 ha ežero ploto.

Savivaldyb÷ pasirinko valyti strategiškai geroje vietoje (Ignalinos mieste) esantį ir
labiausiai užterštą ežerą. Gavaičio ežeras yra valstybin÷s reikšm÷s vandens telkinys,
priklausantis Žeimenos baseinui. Pasirenkant, kurį ežerą valyti šiame ežeringame krašte,
buvo įvertintas net tik aplinkosaugos, bet socialinis-ekonominis poveikis. Gavaičio ežeras
šliejasi prie paplūdimio, kurį pagal parengtą detalųjį planą numatoma pl÷sti teritoriją
pritaikant rekreacijai. Numatoma, kad specialiai pritaikytoje teritorijoje įsikurs poilsio
stovykla (kempingas), futbolo aikštel÷, mašinų stov÷jimo aikštel÷, maitinimo įstaigos,
ežere bus galima paplaukioti valtimis ir kt. Taigi Gavaičio ežero apylink÷s tur÷tų tapti tikru
traukos centru gyventojams ir Ignalinos miesto lankytojams. Nors akivaizdžiausias
projekto poveikis yra aplinkosaugai – sudarytos prielaidos biologinei įvairovei ir natūraliai
ekosistemai atsikurti, taip pat pagerintos ežero ir jo pakrančių rekreacin÷s savyb÷s, – šis
projektas yra svarbi miesto įvaizdžio gerinimo priemon÷.

5 pav. Gavaičio ežero valymo darbai

Pasak projekto vadovo G. Kindurio47,
ežero valymo darbai buvo atlikti
kokybiškai. Pra÷jus tam tikram laikui
nuo projekto įgyvendinimo, nematyti
jokių neigiamų padarinių aplinkai ar
nekokybiškai
atliktų
darbų
.
Atvirkščiai, ežero ekologin÷ būkl÷
pager÷jo, be to, buvo sustabdytas
vandens jud÷jimas į paplūdimį.
Gyventojai
džiaugiasi
sutvarkyta
aplinka ir didesn÷mis galimyb÷mis
leisti laisvalaikį gamtoje – prie
išvalyto
ežero
ir
aplink
jį
sutvarkytoje
teritorijoje.
Prieš
įgyvendinant projektą, ežere ne tik nebuvo galima maudytis, bet ir prie jo prieiti: jis buvo
apaugęs aukšta žole, krūmynais, vanduo užterštas, prim÷tyta buitinių atliekų. Didžioji
dalis teršalų į ežerą patekdavo su lietaus nuotekomis, kurios buvo išleidžiamos nevalytos
arba patekdavo tiesiog nuo gatvių. 2002 m. rekonstravus Ignalinos miesto valymo
įrenginius ir 2004–2006 m. atlikus Ignalinos miesto gatvių renovaciją bei 2002 m.
bankrutavus AB „Ignalinos agroservisas“, buvo nutraukta tiesiogin÷ Gavaičio ežero tarša.
Tačiau liko akivaizdūs buvusios taršos padariniai.
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6 pav. Skaidrus išvalyto Gavaičio ežero
vanduo

Prieš teikdama paraišką paramai gauti
savivaldyb÷ savomis l÷šomis atliko
ežero valymo galimybių studiją. Taip
pat
prieš
pradedant
įgyvendinti
projektą ir įgyvendinimo pabaigoje
darbų vykdytojas pa÷m÷ dumblo
m÷ginius, siekdamas nustatyti jo
užterštumo lygį.

Šis
projektas
išskirtinis
gera
administravimo
praktika.
Kadangi
v÷liau nei planuota buvo pasirašyta paramos sutartis ir kai kurios veiklos, tokios kaip žol÷s
s÷jimas, negal÷jo būti atliktos žiemos sezonu, projektas baigtas įgyvendinti v÷liau negu
planuota iš pradžių. Tačiau bendras visoms veikloms įvykdyti numatytas terminas
neužsitęs÷. D÷l projekto įgyvendinimo nebuvo gauta jokių skundų, gyventojai buvo
geranoriški ir prisitaik÷ prie projekto įgyvendinimo metu kilusių nepatogumų.
Projektas „Masčio ežero praeities taršos padarinių likvidavimas“
Šis 1 683 340 Lt vert÷s projektas buvo įgyvendinamas per beveik dvejus metus. Projektas
buvo vykdomas viename iš penkių regioninio augimo centrų – Telšiuose – ir prisid÷jo prie
regiono išsivystymo skirtumų mažinimo. Į Telšių miesto neatskiriama dalimi tapusį Masčio
ežerą patekdavo ne tik paviršin÷s, bet ir kanalizacijos bei pramonin÷s nuotekos. Mieste
sutvarkius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą, didžiausias taršos židinys buvo
pašalintas, tačiau per daugelį metų susikaupę teršalai ne tik gadino estetinį ežero vaizdą,
bet ir gr÷s÷ ežero autrofikacija.
7 pav. Masčio ežeras prieš valymą

Skubiai nesi÷mus veiksmų,
gal÷jo būti prarastos ežero
rekreacin÷s savyb÷s. Ežero
dugne
kaup÷si
dumblo
sluoksnis,
užterštas
sunkiaisiais metalais – ypač
švinu ir gyvsidabriu. Kai
kuriose vietose susikaupusio
dumblo
sluoksnio
storis
buvo
net
3–5
kartus
didesnis už vandens gylį.
Atsiradus galimybei ežero
valymui
gauti
ES
struktūrinių fondų paramą,
Telšių rajono savivaldyb÷
užsak÷ užterštumo lygio
nustatymo
tyrimus
ir
pareng÷ valymo galimybių
studiją. Buvo pasirinkta valyti labiausiai užterštą ežero dalį (5,5 ha iš 240 ha ežero ploto).
Taip pat buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Jokių galimų neigiamų valymo
padarinių aplinkai nenustatyta.
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8 pav. Struktūrinių fondų l÷šomis įrengtas tiltelis ežero prieigose

Telšių
rajono
savivaldyb÷s
ekologas
Raimondas
Račkauskas
atliktų
darbų
kokybę įvertino gerai, tačiau
pamin÷jo, kad darbai šiek tiek
užtruko d÷l nepalankių oro
sąlygų48. Iš viso buvo išsiurbta
80 tūkst. m³ I−II kategorijos
dumblo, sutvarkyta ir
nuo
šiukšlių
bei
perteklin÷s
augalijos
išvalyta
700
m
pakrant÷s, netoliese esantys
upeliai, įrengti tilteliai. Pasak
savivaldyb÷s
atstovo,
d÷l
vykdomų darbų nekilo jokių
didesnių nesusipratimų. Atlikus
šiuos darbus, ne tik pager÷jo ežero ekologin÷ būkl÷ (jis pagil÷jo, smarkiai pager÷jo
vandens kokyb÷, nusistojo ekologin÷ pusiausvyra), bet ir sudarytos prielaidos rekreacijos
pl÷trai.
Svarbu pamin÷ti gerąją praktiką d÷l projekto suderinimo su kitais projektais bei
finansavimo šaltiniais ir numatoma regiono pl÷tra. Sutvarkytoje teritorijoje ir aplinkui ją
numatoma tolesn÷ pl÷tra kitų programų, pavyzdžiui, URBAN, l÷šomis. Yra parengti
detalieji planai įrengti pasivaikščiojimo takus, paplūdimį, viešąją susitikimų vietą ir
nedidelę valčių prieplauką. Tai gali gerokai padidinti regiono patrauklumą ir prie Masčio
ežero vilioti ne tik Telšių regiono gyventojus, bet ir poilsiautojus iš kitų miestų bei
miestelių.
Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas bei tvarkymas
Projektas „Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra“ (I ir II)
Visi saugomų ir nesaugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo projektai buvo iš anksto
suplanuoti, t. y. finansuojami ne konkurso būdu. Šios veiklos srities gerosios praktikos
pavyzdžiu pasirinktas VSTT vykdytas projektas „Saugomų teritorijų tvarkymas ir
priežiūra“. Šis didel÷s apimties kompleksinis projektas buvo įgyvendinamas dviem etapais.
Pirmasis truko dvejus metus, atliktų darbų vert÷ − 11,3 mln. Lt. Antrasis prasid÷jo
baigiantis pirmajam (2006 m. pabaigoje) ir taip pat truko dvejus metus. Tai leido
pasimokyti ir pritaikyti per pirmąjį etapą įgytą patirtį, bei numatytus darbus atlikti dar
veiksmingiau. Tai buvo brangiausias VSTT vykdytas ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuotas projektas. Per antrąjį etapą atlikta darbų už 18 mln. Lt.
Nors visi VSTT įgyvendinti 1.3 priemon÷s projektai tur÷jo akivaizdžią naudą ir teigiamą
poveikį aplinkosaugai, pasirinktas projektas išsiskiria aiškiu socialiniu-ekonominiu
poveikiu. Projekto rezultatai ypač pastebimi ir naudojami visuomen÷s. Pasak VSTT
direktor÷s Rūtos Baškyt÷s, teritorijų tvarkymo projektai įdomiausi ir vertingiausi
visuomenei. Sutvarkytų teritorijų lankytojai gali matyti akivaizdžius projekto rezultatus ir
jais naudotis. Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento direktoriaus
pavaduotoja Ilona Juchno pažym÷jo dar vieną įgyvendintų projektų gerosios praktikos
aspektą: projektai gal÷tų būti „pavyzdys, kaip su nedideliais žmogiškaisiais ištekliais
galima pasiekti gana gerą projektų įgyvendinimo veiksmingumą.“ Taigi jiems buvo
būdinga gera administravimo praktika. Be to, pasak I. Juchno, projekto rezultatai yra
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Interviu su Telšių rajono savivaldyb÷s ekologu Raimondu Račkausku.
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ilgalaikiai ir ypač svarbūs Lietuvos ateičiai, jie prisideda prie jos raidos principų
įgyvendinimo.
Saugomų teritorijų tvarkymo poreikis yra ypač didelis. Nuolat auga visuomen÷s
susidom÷jimas gamtine aplinka, daugiau žmonių joje lankosi, bet valstyb÷s biudžeto l÷šų
nepakako šiam poreikiui patenkinti. Viena iš esminių saugomose teritorijose esančių
problemų yra nepakankamai įgyvendinamos apsaugos ir tvarkymo priemon÷s, taip pat tai,
kad n÷ra sukurta informacin÷ sistema natūroje. Tod÷l lankytojai netur÷jo galimybių
susipažinti su saugomomis gamtos ir kultūros paveldo vertyb÷mis, buvo sunku
sureguliuoti lankytojų srautus ir taip apsaugoti vertybes bei teritorijas, kuriose lankymas
nepageidaujamas. Tod÷l, pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama, buvo patenkinti
esminiai gamtos objektų, kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo bei tinkamos
būkl÷s palaikymo poreikiai bei sukurta papildoma prid÷tin÷ vert÷ jų saugomų teritorijų
lankytojams ir gyventojams.
9 pav. Neries regioninio parko lankytojų centras

Pirmajame etape buvo įrengtos informacin÷s
sistemos lankytojų m÷gstamuose Aukštaitijos ir
Dzūkijos nacionaliniuose, Aukštadvario ir Labanoro
regioniniuose parkuose ir Varnių regioniniame parke
esančioje Medv÷galio kalvų teritorijoje, pastatytas
lankytojų centras Neries regioniniame parke,
specialiai lankytojų centrams pritaikytos patalpos
Aukštaitijos nacionaliniame, Aukštadvario ir Nemuno
kilpų regioniniuose parkuose. Sutvarkyta dalis
paveldo objektų ir NATURA 2000 teritorijų.
Pastatytame lankytojų centre numatoma įrengti mokomojo-pažintinio pobūdžio
ekspoziciją, kurioje būtų pristatomas krašto gamtos ir kultūros paveldas. Centre taip pat
bus įrengti kompiuteriniai terminalai, kuriuose numatoma pateikti išsamią informaciją apie
parką, lankytinas vietas, maršrutus, krašto tradicijas ir kitą lankytojams įdomią bei
naudingą informaciją. Centro darbuotojai yra pasirengę suteikti lankytojams visokeriopą
informaciją, jie organizuoja pažintines ekskursijas49. Lankytojų skaičius šiame
regioniniame parke nuolat auga – nuo 2005 iki 2007 m. jis padid÷jo apie 22 proc. Apie tai,
kaip atskiruose parko lankomose teritorijose fiksuojamas lankytojų skaičius ir atliekamos
lankytojų apklausos, galite skaityti šios ataskaitos 2.4.4.1 skyriuje aprašytą Dūkštų
ąžuolyno pažintinio tako lankytojų steb÷senos pavyzdį.
Antrajame etape buvo vykdomi panašūs darbai: sukurtos informacin÷s sistemos Anykščių,
Asvejos, Biržų, Gražut÷s, Kauno marių, Kurtuv÷nų, Nemuno deltos, Neries, Vištyčio
regioniniuose parkuose, įrengti lankytojų centrai Asvejos, Biržų, Kauno marių
regioniniuose parkuose bei Kamanų gamtiniame rezervate ir Žuvinto biosferos rezervate,
sutvarkyta 12 NATURA 2000 teritorijų.
10 pav. Asvejos regioninio parko informacin÷s sistemos elementas

Parkuose sukurta informacin÷ sistema
apima:
lankytojų
informacinius
ir
ekologinius švietimo centrus, gamtos
mokyklas, informacinius stendus, užrašus,
nuorodas, leidinius, specialiai lankymui
pritaikytas vietas ir kitus objektus.
Pavyzdžiui, Asvejos regioniniame parke
įrengtą informacinę sistemą sudaro 51
objektas.
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Interviu su Neries regioninio parko direktore Audrone Žičkute.
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Lankytojų centras čia įrengtas naujam gyvenimui prikeltoje 1842 m. B. Tiškevičiaus
pastatytoje smukl÷je, kuri prieš rekonstrukciją buvo avarin÷s būkl÷s. Šiame
architektūriniam paveldui priklausančiame pastate veiks nuolatin÷ ekspozicija,
lankytojams bus teikiama įvairi informacija, organizuojami šviet÷jiški renginiai ir panašiai.
Jame taip pat įsikūr÷ Asvejos regioninio parko direkcija. Lankytojams specialiai pritaikius
parko teritoriją, įrengus informacinę sistemą, lankytojų skaičius smarkiai padid÷jo. Ypač
aktyviai lankoma sutvarkyta Dubingių piliaviet÷.

11 pav. Asvejos regioninio parko lankytojų centras

Atliekant tvarkymo darbus atsižvelgta į
žmonių su negalia poreikius: įrengti
specialūs takai užvažiuoti į piliavietę,
nuovaža lankytojų centre ir kita50. Šio
projekto įgyvendinimas sudaro geras
prielaidas Dubingių miestelio socialineiekonominei
pl÷trai:
sutvarkytos
ir
specialiai pritaikytos parko teritorijos
traukia
naujus
lankytojų
srautus,
gyventojams suteikia malonesnę gyvenimo
aplinką. Tai taip pat gali skatinti paslaugų (maitinimo, apgyvendinimo) sektoriaus pl÷trą,
didinti gyventojų užimtumą. Įgyvendinant lankytojų centro rekonstrukcijos projektą,
geranoriškai bendradarbiavo tiek Direkcijos darbuotojai ir VSTT bei Mol÷tų rajono
savivaldyb÷, tiek Dubingių miestelio gyventojai, per kurių privačius sklypus iki centro buvo
tiesiami inžineriniai tinklai.

Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas
Projektas „Klaip÷dos
akreditavimui“

regiono

aplinkos

tyrimų

laboratorijos

pasirengimas

2007 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūra kartu su partneriu - Jūrinių
tyrimų centru – s÷kmingai pabaig÷ projektą „Klaip÷dos regiono aplinkos tyrimų
laboratorijos pasirengimas akreditavimui“. Prieš įgyvendinant projektą 2004 m. rugs÷jo 23
d. buvo pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos
projektų valdymo agentūra d÷l paramos skyrimo.
Projektas skirtas LR Aplinkos ministerijos pavaldžiai Jūrinių tyrimų centro laboratorijai
modernizuoti, siekiant ją akredituoti. Įgyvendinant projektą pagerinta laboratorin÷ aplinka
ir instrumentin÷ baz÷, o jos pagrindu sukurta viena moderniausių Lietuvoje Klaip÷dos
regiono aplinkos tyrimų laboratorija. Ji šiuo metu jau yra pasirengusi akreditavimui.
Projekto metu pastatytas naujas 330 m2 ploto Jūrinių tyrimų centro (JTC) laboratorijų
priestatas ir įsigytos transporto priemon÷s bei reikalinga laboratorin÷ įranga, kurios d÷ka
įdiegta 15 LST ISO EN metodų, skirtų m÷giniams paimti bei oro, vandens ir dirvožemio
analizei.
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Interviu su Asvejos regioninio parko direkcijos vyr. rekreacijos vadybininku Nerijumi Brusoku.
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12 pav. Jūrinių tyrimų centras prieš rekonstrukciją ir po jos

13 pav. Naujai įrengta laboratorija

Naujai įrengtose patalpose galima atlikti
keturių krypčių tyrimus. Bus tiriama: 1)
ežerų, upių ir jūros vandenys (atliekami
hidrocheminiai
tyrimai);
2)Klaip÷dos
apskrities oro užterštumas; 3) nuotekų
vandens
kokyb÷;
4)
ekotoksikologijos
skyriaus laboratorijoje – sunkiųjų metalų,
naftos, pesticidų žala aplinkai. Visi tyrimai
atliekami kompiuterizuota įranga.

JTC kiekvieną dieną matuoja laboratorijų patalpų temperatūrą ir dr÷gmę. D÷l palaikomos
pastovios temperatūros ir dr÷gm÷s matavimų tikslumas padid÷jo 15 proc. Darbo našumas
taip pat išaugo d÷l naujų laboratorinių priemonių. Pavyzdžiui, cheminio deguonies
suvartojimo nustatymo modulis palyginti su anksčiau naudotu efektyvumą padidina
dvigubai, džiovinimo spintoje pastovi reikiama temperatūra pasiekiama 3 kartus greičiau
negu anksčiau naudotoje; automatin÷s pipet÷s darbo veiksmingumą padidina 5 kartus
palyginanti su paprastomis; horizontalus batometras leidžia paimamų m÷ginių skaičių
padidinti 3 kartus palyginti su m÷ginių pa÷mimu tiesiai į butelius; gręžiamų ir kalamų
grąžtų rinkiniai padidina grunto m÷ginių pa÷mimą 3 kartus; aspiratorius sorbento
vamzdeliams su automatiniu greičio palaikymu padidina darbo veiksmingumą 2 kartus.
Ypatingųjų ekologinių situacijų ir avarijų atvejais naujos laboratorin÷s priemon÷s leidžia
operatyviai ir patikimai patiems Klaip÷dos JTC specialistams paimti m÷ginius per 1 valandą
ir iš karto išsiųsti į Vilnių sud÷tingiems cheminiams junginiams nustatyti. Tokiais atvejais
iki šio projekto JTC specialistai iš Vilniaus į Klaip÷dą tur÷jo atvežti m÷ginių pa÷mimo
priemonių, paimti m÷ginius ir vežti juos atgal į Vilnių sud÷tingų cheminių medžiagų
analizei atlikti. Tai užtrukdavo dvigubai ilgiau negu įgyvendinus šį projektą (anksčiau
m÷giniai gal÷jo būti paimti tik po 5–6 valandų gavus pranešimą).
Pakelta 30 darbuotojų kvalifikacija darbui su naujai įgytomis laboratorin÷mis priemon÷mis.
Projektas sudar÷ visas sąlygas JTC laboratorijai būti akredituotai pagal ISO standartą
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17025 – „Bendrieji reikalavimai tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai“. Įgyvendintas projektas leido pasiekti pagrindinius valstybin÷s aplinkos
apsaugos kontrol÷s ir valstybin÷s steb÷senos tikslus vandens, oro ir dirvožemio apsaugos
srityje Klaip÷dos regione. Projektas prisid÷jo prie ES reglamentų, direktyvų reikalavimų,
konvencijų aplinkosaugos srityje bei Lietuvos Valstybin÷s aplinkos apsaugos strategijos
tikslų įgyvendinimo.
D÷l modernizuotos laboratorijos atsirado galimyb÷ laiku pateikti objektyvius ir ES
reikalavimus atitinkančius aplinkos kokyb÷s tyrimų ir kontrol÷s duomenis apie jūros
vandens, dugno nuos÷dų bei Klaip÷dos regiono aplinkos objektų kokybę visoms
suinteresuotoms institucijoms ir asmenims.
Nors pirmin÷je paraiškoje buvo numatyta projekto trukm÷ – 24 m÷n., o viso projekto
vert÷ – 2 mln. Lt, bet d÷l užsitęsusių pirkimo konkursų procedūrų ir kainų šuolio statybų
sektoriuje projekto trukm÷ užsitęs÷ ir buvo papildomai skirta 642 tūkst. Lt. Laboratorin÷s
aplinkos priemonių bei analitinių prietaisų, įgytų vykdant projektą, palaikymas,
eksploatacija, priežiūra, remontas, matavimų kokyb÷s užtikrinimas ir laboratorijų
akreditavimo palaikymas bus atliekami valstybinio finansavimo l÷šomis.
2008 m. lapkričio m÷n. Nacionalinei akreditavimo tarnybai JTC pateiks jau parengtus
dokumentus laboratorijai akredituoti.
Informavimas
apie
aplinką
ir
aplinkosauginio švietimo skatinimas

Lietuvos

gyventojų

Projektas „Žaliųjų pirkimų“, atliekų vengimo bei rūšiavimo suvokimas ir
skatinimas viešajame sektoriuje
14 pav. Projekto logotipas

Šio projekto tikslas – skatinti ekologinių reikalavimų
diegimą į viešųjų pirkimų procedūras. Tokiems pirkimams
taikoma „žaliųjų pirkimų“ sąvoka; jai populiarinti ir buvo
skirtas projektas. „Žalieji pirkimai“ apibr÷žiami kaip
pirkimai,
kai
renkantis
prekes
arba
paslaugas
atsižvelgiama į jų poveikį gamtai bei aplinkai. Projektas
buvo susietas su LR Vyriausyb÷s „žaliųjų pirkimų“
programos pasirodymo problematika. „Žaliųjų pirkimų“
reikalavimai projekto vykdymo metu buvo naujiena
Lietuvoje ir tai kūr÷ natūralų informavimo apie šią
praktiką poreikį. Poreikis ypač akivaizdus didžiuosiuose
šalies miestuose, kur yra daugiausia valstyb÷s institucijų,
privalančių laikytis min÷tos programos. „Žaliųjų pirkimų“
tema turi įtakos svarbiems kasdienio tvaraus vartojimo
klausimams, atkreipia d÷mesį į prekių ir paslaugų grupes,
kurias įsigyjant galima priimti aplinkai žalingų sprendimus. Ši tema taip pat apima
ekologinius reikalavimus atitinkančių prekių ženklinimo klausimus.
Vienas šio projekto privalumų yra tas, kad buvo pasirinkta gana siaura ir sutelkta tikslin÷
grup÷ – viešojo sektoriaus įstaigos ir organizacijos bei su jomis dirbančios įmon÷s.
Projekto tikslin÷ grup÷ ir keliami tikslai atitiko turimus išteklius – projektu buvo
sprendžiami specifiniai su „žaliųjų pirkimų“ taikymu susiję informavimo uždaviniai. Be to,
pasirinkta tokia tema ir tikslin÷ grup÷, kuriai vykdant projektą padarytas poveikis gali
toliau plisti. Viešojo sektoriaus pirkimai, atsižvelgiant į ekologinius kriterijus, skatina
aplinkai nekenksmingų prekių ir paslaugų pasiūlą. Tokiu būdu aplinkai nekenksmingo
vartojimo id÷jos ima sklisti ir po privatųjį sektorių bei namų ūkius.
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Šis projektas iš kitų išsiskiria tuo, kad jo veiklos buvo organizuojamos pagal įprastus
viešinimo kampanijos žingsnius. Projektas buvo prad÷tas telefonu atlikus 300 institucijų ir
įmonių apklausą, kurios duomenys tur÷jo pad÷ti pagrindą tolesnei informacijos sklaidai.
Tik 30 proc. apklaustųjų buvo susipažinę su „žaliųjų pirkimų“ koncepcija, o Šiaur÷s
Europos šalyse net 50 proc. atliekamų viešųjų pirkimų yra „žalieji“. Šie duomenys leido
aktualizuoti problemą pristatant ją spaudos konferencijoje ir pritraukiant nacionalin÷s
žiniasklaidos d÷mesį. Šioje konferencijoje projekto vykdytojai pateik÷ ekspertinius
vertinimus, kad esant dabartiniam žinojimo apie „žaliuosius pirkimus“ lygiui, Lietuvai gali
būti sunku pasiekti 2008 metams užsibr÷žtą 10 proc. „žaliųjų pirkimų“ lygį bei kasmetinį 5
proc. augimą. Pasiekus, kad problema būtų žinomesn÷, tolesnis masinis informavimas
buvo vykdomas skelbiant publikacijas nacionaliniuose dienraščiuose ir diskusijoseseminaruose, kuriuose dalyvavo žurnalistai.
15 pav. „Žaliųjų pirkimų“ seminaras Taurag÷je

nuo problemos
pateikimo.

sukūrimo

(aktualizavimo)

iki

Praktiniai „žaliųjų pirkimų“ aspektai
buvo nagrin÷jami šviečiamuosiuose
seminaruose, kurie organizuoti visų
Lietuvos apskričių centruose. Buvo
parengti
du leidiniai – „Žaliųjų
pirkimų“ gair÷s“ ir „Atliekų vengimo
gair÷s“. Juose atsakyta į svarbiausius
vykdant projektą kilusius probleminius
klausimus. Taigi projektas pasižym÷jo
koordinuotu nacionalin÷s žiniasklaidos
priemonių ir siauresnes, nišines grupes
pasiekiančių
viešinimo
priemonių
derinimu. Priemon÷s buvo tinkamai
naudojamos pagal galimą jų poveikį –
atitinkamai problemai aktualizuoti ir
detaliai
informacijai
pateikti,
praktin÷ms
detal÷ms
išaiškinti.
Viešinimo priemon÷s buvo naudojamos
detalių sprendimų problemai spręsti

Geresnių šio projekto rezultatų pasiekti pad÷jo tinkamas projekto partneryst÷s
pasirinkimas. Pareišk÷jas buvo viešinimo veiklų planavimo ir vykdymo patirties turinti
įstaiga. Projekto partneris – viena stipriausių Lietuvoje aplinkosaugos nevyriausybinių
organizacijų. Toks derinys užtikrino informavimo organizavimo žinias ir gilų informavimo
turinio suvokimą. Nors projekto vykdytojai susidūr÷ su panašiomis bendro pobūdžio
problemomis, būdingomis ir kitiems projektams, s÷kminga projekto partneryst÷ užtikrino
geresnius projekto rezultatus.
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Projektas „Vandens išteklių išsaugojimas ateities kartoms“

16 pav. Ežero pakrančių tvarkymo talka
Didžiasalio vidurin÷je mokykloje

VšĮ „Vandens namai“ vykdytas projektas
– vienas iš nedaugelio BPD 1.3
priemon÷s švietimo ir informavimo
projektų, kurio didžiąją dalį veiklų
sudar÷
švietimo
veiklos.
Tokiems
projektams būdinga savita specifika.
Švietimo
projektų
vykdytojams
reikalingos
ne
tik
specifin÷s
aplinkosaugos žinios. Jiems taip pat
reikia būti susipažinusiems su ugdymo
proceso
organizavimu,
tur÷ti
bendradarbiaujančių ugdymo įstaigų
tinklą.

Projekto tema – vandens išteklių
išsaugojimas – yra gana bendro
pobūdžio, nenukreipta į konkrečias
gamtosaugos
problemas,
kaip
tai
būdinga švietimo projektams. Tačiau ši tema pasižymi asmeniniu aktualumu. Vandens
išteklių kokyb÷ labai akivaizdžiai veikia žmonių gerovę, tod÷l ši tema padeda sudominti
švietimo renginiais, kuriuose ne tik šviečiama vandens išteklių išsaugojimo klausimais, bet
taip pat ugdoma bendra aplinkosaugos savivoka. Šia tema buvo organizuota daug įvairaus
pobūdžio švietimo renginių. Surengti 22 seminarai, 8 šviečiamosios vandens būkl÷s
steb÷senos akcijos, 4 vandens telkinių teritorijų tvarkymo talkos, piešinių, fotografijų ir
rašinių konkursai.
17 pav. Seminaras
mokykloje

Visagino

vidurin÷je

Šių skirtingų mokymo formų derinimas
didina dalyvių (dažniausiai moksleivių)
įsitraukimą bei susidom÷jimą švietimo
turiniu. Projekte dalyvavo 8 kaimo
vietovių
mokyklos,
taip
buvo
prisidedama
prie
horizontaliojo
regionin÷s
pl÷tros
prioriteto
įgyvendinimo. Mokyklose rengtuose
seminaruose iš viso apsilank÷ 1300
moksleivių
ir
mokytojų.
Atskira
projekto tikslin÷ grup÷ buvo „Vandens
klubo“ nariai. Klubas yra subūręs apie
100
narių,
dauguma
jų
yra
vandentvarkos profesionalai. Projektas
išskirtinis tuo, kad švietimo veiklos
skirtos įvairaus amžiaus tikslin÷ms
grup÷ms. Įgyvendinant projektą buvo
ne tik vykdomos švietimo veiklos, bet
taip
pat
kuriamas
mokymo
turinys.Vienas tokių pavyzdžių yra mokomasis filmas apie vandens apytakos ciklą „Vanduo
ateičiai“. Jame pasakojama apie vandens išteklius, jų apsaugą bei atsinaujinimą. Filmas
taip pat buvo rodomas parodoje Expo Zaragoza 2008. Mokomosios medžiagos kūrimas,
kaip viena tokių projektų veiklų, yra ypač prasmingas, nes ši medžiaga turi išliekamąją
vertę. Ji toliau gali būti naudojama mokymo procese ir yra vienas nedaugelio būdų
užtikrinti tokių projektų rezultatų tęstinumą.
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Šis projektas yra geras švietimo ir informavimo veiklų, kurios nukreiptos ne į trumpalaikį
nuostatų keitimą, pavyzdys. Šio projekto, kaip ir kitų švietimo projektų, veiklos,
nukreiptos į ilgalaikį aplinkai palankios elgsenos skatinimą.
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7 PRIEDAS. BPD 1.3 PRIEMONöS FINANSUOTAS
VEIKLOS SRITIS REGLAMENTUOJANTYS
STRATEGINIAI DOKUMENTAI

Strateginis dokumentas
Komentaras
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis
ES strateginiai dokumentai
Geriamojo vandens
Direktyvoje nustatytos sveikatai nepavojingos leistinos
direktyva51
geriamojo vandens normos.
Miesto nuotekų valymo
Direktyvoje iškeltas reikalavimas įsirengti nuotekų valymo
direktyva52
įrenginius, kurie išvalytų nuotekas, kad jie atitiktų nustatytus
reikalavimus iki 2009 m. gruodžio 31 d. Nustatyti pereinamieji
laikotarpiai: iki 2007 m. gruodžio 31 d. reikalavimus turi
įgyvendinti aglomeracijos, turinčioms daugiau kaip 10 tūkst.
gyventojų ekvivalentą, iki 2009 m. gruodžio 31 d., –
aglomeracijos, turinčios nuo 2 tūkst. iki 10 tūkst. gyventojų
ekvivalentą.
Lietuvos strateginiai dokumentai
Geriamojo vandens
Nustato į rinką tiekiamo, maisto įmon÷se ir individualiai
įstatymas53
asmeniniame namų ūkyje naudojamo geriamojo vandens
saugos ir kokyb÷s užtikrinimo sąlygas įgyvendinant Lietuvos
Respublikos gyventojų teisę vartoti sveiką ir švarų geriamąjį
vandenį bei gauti informacijos apie jo saugą ir kokybę.
Vandentvarkos ūkio
Numatytos priemon÷s vandentvarkos įmonių stambinimui bei
jų veiklos efektyvumui didinti.
(vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo) pl÷tros strategija54
Geriamojo vandens tiekimo ir
Pirma, įstatyme numatytas siekis užtikrinti 95 proc. gyventojų
visose savivaldyb÷se pri÷jimą prie vandens ir nuotekų
nuotekų tvarkymo
įstatymas55
tvarkymo paslaugų. Antra, numatytas vandens tiek÷jų įmonių
tinklo reorganizavimas. Viešajam vandens teikimui kiekviena
savivaldyb÷ turi parinkti po vieną paslaugų tiek÷ją arba kartu
su kitomis savivaldyb÷mis kontroliuojamas vandens tiek÷jų
įmones sujungti į regioninį tiek÷ją. Šie pokyčiai turi būti
patvirtinti savivaldybių rengiamuose vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros planuose. Trečia,
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos turi būti prieinamos
(įperkamos) ir kokybiškos. Taip pat įtvirtintas „terš÷jas moka“
principas ir jo įgyvendinimo priemon÷s.
Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymo bei išvalymo sritis
ES strateginiai dokumentai
Bendroji vandens politikos
Svarbiausias šios direktyvos tikslas yra pasiekti, kad vandens
direktyva56
būkl÷ būtų gera visuose ES vandens telkiniuose iki 2015 m.
(numatytos termino pratęsimo galimyb÷s). Pagrindin÷s
priemon÷s yra šalies teritorijos suskirstymas į upių baseinus ir
jų sujungimas į upių baseinų rajonus, šių baseinų būkl÷s
51

ES Tarybos 98/83/EB 1998 m. lapkričio 3 d. direktyva „D÷l žmon÷ms vartoti skirto vandens
kokyb÷s“.
52
ES Tarybos 91/217/EEB 1991 m. geguž÷s 21 d. direktyva „D÷l miesto nuotekų valymo“.
53
LR geriamojo vandens įstatymas, 2001 m. sausio 25 d., „Valstyb÷s žinios“, Nr. 64-2327.
54
LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymas „D÷l vandentvarkos ūkio (geriamojo vandens ir
nuotekų šalinimo) strategijos patvirtinimo“, Nr. D1-23. Neteko galios patvirtinus Geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. pl÷tros strategiją (Žin., 2006, Nr. 82-3261).
55
LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, 2006 m. liepos 27 d., „Valstyb÷s žinios“,
Nr. 82-3261.
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Dirvožemio apsaugos
direktyvos projektas57

įvertinimas, vandensaugos tikslų nustatymas, programos su
reikalingomis priemon÷mis parengimas ir jos įgyvendinimas.
V÷liau vykdoma steb÷sena, kai įvertinama, ar pasiekti
numatyti tikslai. Vandens telkinių valdymas ir administravimas
taip pat vyksta upių baseinų, o ne teritorinių–administracinių
vienetų pagrindu.
Direktyvos tikslas – sukurti bendrą dirvožemio apsaugos ir
tausaus jo naudojimo strategiją, pagrįstą tokiais principais:
aktualių dirvožemio srities klausimų įtraukimas į kitas politikos
sritis, tausus dirvožemio naudojimas išsaugant jo funkcijas,
dirvožemiui gresiančių pavojų prevencija ir jų poveikio
švelninimas, degradavusių dirvožemių atkūrimas bent tiek, kad
jie atitiktų esamus ir numatomus naudojimo poreikius.

Lietuvos strateginiai dokumentai
Chemin÷mis medžiagomis
užterštų teritorijų tvarkymo
aplinkos apsaugos
reikalavimai58

Reikalavimuose yra nustatytos chemin÷mis medžiagomis
užterštų teritorijų tyrimų procedūros, dirvožemio, grunto ir
požeminio vandens užterštumo ribin÷s vert÷s, dirvožemio,
grunto užterštumo patikslintų ribinių verčių nustatymo tvarka
ir pagrindiniai reikalavimai, keliami tvarkant chemin÷mis
medžiagomis užterštas teritorijas.
Ekogeologinių tyrimų
Reglamento tikslas yra nustatyti reikalavimus ekogeologiniams
reglamentas59
tyrimams, jų etapams ir apimtims; pagrįsti užterštos teritorijos
tvarkymo poreikį, atsižvelgiant į galimą taršos rizikos žmogaus
sveikatai ir aplinkai vertinimą; užtikrinti informacijos kaupimą
apie potencialius dirvožemio, grunto ir požeminio vandens
terš÷jus,
vykdančius
veiklas,
nurodytas
Chemin÷mis
medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos
reikalavimų 1 priede, arba kurių veiklos metu Reikalavimų 3
priede nurodytos chemin÷s medžiagos gali patekti į požeminius
vandenis; siekti mažinti ir kontroliuoti Požeminio vandens
apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių I ir II
prieduose ir Reikalavimų 3 priede nurodytų cheminių medžiagų
patekimą į požeminį vandenį.
Vandens įstatymo pakeitimo
Perk÷l÷ baseininio valdymo principus ir kitas Bendrosios
įstatymas60
vandens politikos direktyvos esmines nuostatas.
Grunto ir požeminio vandens
Šiame normatyve nustatomas grunto ir požeminio vandens
užteršimo naftos produktais didžiausias leistinas lygis, kurį
užteršimo naftos produktais
valymo bei taršos apribojimo
viršijus būtina užteršimą sumažinti iki lygio, atitinkančio šiame
reikalavimai61
normatyve nustatytus reikalavimus, arba jį izoliuoti.
Lietuvos higienos norma HN
Higienos normoje nustatomi pagrindiniai paplūdimių įrengimo
92:199962
higienos reikalavimai bei reglamentuojamos jų maudyklų
vandens kokyb÷s analit÷s (rodikliai) bei jų nustatymo metodai.
Paplūdimiai įrengiami atsižvelgiant į pakrančių gamtines ir
rekreacines vertybes. Paplūdimiai prie jūros turi būti įrengiami
ne mažesniu kaip 500 m atstumu nuo uosto įrenginių,
prieplaukų, laivų stov÷jimo vietos, nutekamųjų ir lietaus
vandenų išleistuvų, neturi būti pramoninių atliekų nuleidimo.
Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimo ir tvarkymo sritis
Lietuvos strateginiai dokumentai
56

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB 2000 m. spalio 23 d., nustatanti Bendrijos
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus.
57
Communication from the Commission to the Council, European Parliament, European Economic and
Social Committee and the Comittee of the Regions on Thematic Strategy for Soil Protection, Brussels,
22.9.2006, COM(2006)231 final.
58
LR aplinkos ministro įsakymas „D÷l chemin÷mis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos
apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, „Valstyb÷s žinios“, 2008, Nr. 53-1987.
59
Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas „D÷l ekogeologinių tyrimų reglamento
patvirtinimo“, „Valstyb÷s žinios“, 2008, Nr. 71-2759.
60
LR vandens įstatymo pakeitimo įstatymas, 2003 m. kovo 25 d., „Valstyb÷s žinios“, Nr. 36-1544.
61
LR aplinkos ministro įsakymas „D÷l Grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo
bei taršos apribojimo reikalavimų patvirtinimo“, „Valstyb÷s žinios“, 2002 m. lapkričio 27 d., Nr. 1195368.
62
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „D÷l Lietuvos higienos normos HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų
maudyklos“ patvirtinimo“, „Valstyb÷s žinios“, 1999 m. birželio 25 d., Nr. 58-1907 ir 2005, Nr. 85-3177.
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Saugomų teritorijų įstatymas

Įstatymu nustatomi visuomeniniai santykiai, susiję su
saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistema,
saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrol÷s
teisiniais pagrindais, taip pat reglamentuoja veiklą jose.
Teritorijų planavimo
Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų
įstatymas
planavimą, taip pat fizinių, juridinių asmenų ir valstyb÷s
institucijų tarpusavio santykius šiame procese.
Saugomų teritorijų
Programoje išskirtos ir aprašytos esmin÷s saugomų teritorijų
planavimo ir tvarkymo
problemos, nustatyti veiklos prioritetai, veiksmų planas ir
programa
finansavimo poreikiai 2005–2006 m. laikotarpiui.
Nustatyti saugomų teritorijų ar jų dalių, atitinkančių nustatytus
Bendrųjų buveinių ar
Europos Bendrijos buveinių ir paukščių apsaugai svarbių
paukščių apsaugai svarbių
teritorijų
atrankos
kriterijus
ir
sudarančių
Lietuvos
teritorijų nuostatai63
Respublikoje dalį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“,
apsaugos ir tvarkymo ypatumai, veiklos organizavimo
principai.
Jūros aplinkos apsaugos
Nustatomos fizinių ir juridinių asmenų teis÷s ir pareigos, kai jie
įstatymas
verčiasi veikla, darančia tiesioginį ir netiesioginį poveikį jūros
aplinkai ir jos gamtos ištekliams.
Pajūrio juostos įstatymas64
Pajūrio juostoje žem÷s, akvatorijos naudotojai privalo laikytis
šiame Įstatyme, taip pat Jūros aplinkos apsaugos, Saugomų
teritorijų, kituose įstatymuose ir teis÷s aktuose bei teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų ūkin÷s veiklos apribojimų,
netrukdyti įgyvendinti krantotvarkos priemones.
Pajūrio juostos tvarkymo
Numatytos krantotvarkos priemon÷s būdingoms krantų
programa65
savyb÷ms išsaugoti ir atkurti. Programoje pateikta būtinų
krantotvarkos priemonių lokalizacija ir numatytas investicijų
poreikis šioms priemon÷ms įgyvendinti tiek žemyniniame, tiek
Kuršių nerijos krante.
Baltijos jūros krantotvarkos
Baltijos jūros krantotvarkos strategijos tikslas – užtikrinti
strategija66
subalansuotą kranto juostos pl÷trą, išsaugant natūralius
kranto zonos gamtos kompleksus ir sukuriant racionalias
gamtinių išteklių naudojimo sąlygas. Pirmenyb÷ teikiama
gamtinių kraštovaizdžių ir natūralių krantodaros procesų
išsaugojimui.
Nuostatose reglamentuojamas Baltijos jūros ir Kuršių marių
Jūros krantų naudojimo ir
krantų zonos (paplūdimio, kopagūbrio, kranto, povandeninio
apsaugos nuostatos67
šlaito) apsaugos, naudojimo bei tvarkymo režimas.
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo sritis
ES strateginiai dokumentai
Direktyvos tikslas yra taršai kelią užkertančiomis priemon÷mis
Taršos integruotos
pasiekti taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, o jei tai
prevencijos ir kontrol÷s68
direktyva
neįgyvendinama, taikyti priemones, mažinančias įmonių
emisijas į orą, vandenį ir dirvą, tarp jų priemones d÷l atliekų
tvarkymo, stengiantis pasiekti aukštą visos aplinkos apsaugos
lygį. Direktyvoje nustatytas reikalavimas pramon÷s ir žem÷s
ūkio veiklą, susijusią su didelio užterštumo rizika, vykdančioms
įmon÷ms gauti specialų gamtos išteklių naudojimo bei taršos
integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimą. VAAI nustatyta
tvarka išduoda šiuos leidimus ir vykdo jų laikymosi kontrolę.
Europos Parlamento ir
Rekomendacijoje nustatomi minimalūs aplinkosaugos tikrinimų
Tarybos rekomendacija
valstyb÷se nar÷se kriterijai. Ji taikoma aplinkosaugos
63

LR Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų
patvirtinimo”, „Valstyb÷s žinios“, 2004, Nr. 41-1335.
64
LR pajūrio juostos įstatymas, „Valstyb÷s žinios“, 2002 m. liepos 19 d., Nr. 73-3091.
65
LR aplinkos ministro įsakymas „D÷l pajūrio juostos tvarkymo programos patvirtinimo“, „Valstyb÷s
žinios“, 2003, Nr. 88-4004.
66
LR aplinkos ministro įsakymas „D÷l Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos strategijos nuostatų
patvirtinimo“, 2001 m. lapkričio 29 d., Nr. 570.
67
LR aplinkos ministro įsakymas „D÷l Jūros krantų naudojimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“, 2000
m. vasario 24 d., Nr. 73.
68
Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and
control.
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2001/331/EB69

tikrinimams, atliekamiems visose pramon÷s įmon÷se ir kitose
įmon÷se bei įrenginiuose, kurių į orą išmetamiems teršalams
ar nuotekų išleidimams į vandenį, ar atliekų šalinimui, ar
naudojimui pagal Bendrijos teisę taikomi įgaliojimo, leidimo
arba licencijavimo reikalavimai, nepažeidžiant galiojančiuose
Bendrijos teis÷s aktuose nustatytų konkrečių inspektavimo
nuostatų.

Lietuvos strateginiai dokumentai
Aplinkos monitoringo
Nustatomas
aplinkos
monitoringo
turinys,
struktūra,
įstatymas
įgyvendinimas, aplinkos monitoringo procese dalyvaujančių
subjektų teis÷s bei pareigos ir atsakomyb÷.
Įstatymu nustatomos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
Aplinkos apsaugos
valstybin÷s kontrol÷s
Lietuvos Respublikoje vykdančios institucijos bei pareigūnai, jų
teisinis statusas, veiklos teisiniai pagrindai bei pagrindiniai
įstatymas70
principai, veiklos organizavimas, reglamentuojamas aplinkos
apsaugos valstybin÷s kontrol÷s procesas.
Nuostatai reglamentuoja aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių
Valstybin÷s aplinkos
apsaugos kontrol÷s
naudojimo valstybin÷s kontrol÷s organizavimo ir vykdymo
tvarką. Pagal nuostatus valstybin÷ aplinkos apsaugos kontrol÷
nuostatai71
yra aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo valstybin÷s
kontrol÷s institucijų bei pareigūnų veikla, kuria siekiama
užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos įstatymų ir
kitų teis÷s aktų, nustatyti pažeidimus ir pažeid÷jus, taikyti
jiems įstatymuose bei kituose teis÷s aktuose numatytas
poveikio priemones.
Jūros aplinkos apsaugos
Nustatomos fizinių ir juridinių asmenų teis÷s ir pareigos, kai jie
įstatymas
verčiasi veikla, darančia tiesioginį ir netiesioginį poveikį jūros
aplinkai ir jos gamtos ištekliams.
Valstybinių institucijų,
Programoje pagrįsti Jūrinių tyrimų centro, regioninių aplinkos
atsakingų už inspekcinę
apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros
veiklą ir kontrolę, stiprinimo
Aplinkos tyrimų departamento laboratorijų finansavimo iš ERPF
programa72
poreikiai.
Valstybinių institucijų,
Programoje pagrįsti Valstybin÷s aplinkos apsaugos inspekcijos,
atsakingų už kokyb÷s
regionų aplinkos apsaugos departamentų ir jų miestų bei
vertinimą ir monitoringą,
rajonų agentūrų finansavimo iš ERPF poreikiai.
stiprinimo programa73

69

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. balandžio 4 d. rekomendacija 2001/331/EB, kurioje nustatyti
minimalūs aplinkosaugos tikrinimų valstyb÷se nar÷se kriterijai.
70
LR aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s įstatymas, „Valstyb÷s žinios“, 2002, Nr.72-3017.
71
LR aplinkos ministro įsakymas „D÷l Valstybin÷s aplinkos apsaugos kontrol÷s nuostatų patvirtinimo“,
1998 m. gruodžio 14 d., Nr. 251.
72
Valstybinių institucijų, atsakingų už inspekcinę veiklą ir kontrolę, stiprinimo programa, patvirtinta LR
aplinkos ministro įsakymu, 2004 m. balandžio 2 d., Nr. D1-162.
73
Valstyb÷s institucijų, atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir monitoringą, stiprinimo programa, patvirtinta
LR aplinkos ministro įsakymu, 2004 m. balandžio 2 d., Nr. D1-162.
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8 PRIEDAS. HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMAS

Lygios galimyb÷s
Lygioms galimyb÷ms užtikrinti ir pl÷toti pagal 1.3 priemonę nebuvo
numatyta atskirų uždavinių. Poveikis lygių galimybių prioritetui 1.3
priemon÷je apibr÷žiamas kaip netiesioginis teigiamas, t. y.
priemon÷s l÷šomis sukuriami rezultatai (pavyzdžiui, užterštos
teritorijos išvalymas, aprūpinimas tinkamos kokyb÷s vandeniu,
informavimas aplinkosaugos klausimais) laikomi naudingais visoms
visuomen÷s grup÷ms, tačiau n÷ra imamasi aktyvių veiksmų,
siekiant užtikrinti, kad visos visuomen÷s grup÷s pasinaudotų šiais
rezultatais. Lygių galimybių užtikrinimas reikšmingas ne tik
užimtumo didinimo ar mokymo, bet ir infrastruktūros projektuose –
panaikinant tiesiogines ar netiesiogines pasinaudojimo rezultatais
kliūtis, atsižvelgiant į tai, kad ne visos grup÷s ir individai turi
vienodus poreikius bei galimybes.
Lygių galimybių horizontalusis prioritetas daugiausia buvo
vertinamas vadovaujantis atitikties ir lygių galimybių nepažeidimo
principu. Lygių galimybių horizontaliojo prioriteto integracijai
priemon÷s ar projektų lygmeniu netaikyta specifinių atrankos
kriterijų, neskirta papildomų balų, nenumatyta aktualių rodiklių74,
neaprašytas lygių galimybių aktualumas priemon÷s l÷šomis
įgyvendinamoje srityje, nepateikta įgyvendinimo pavyzdžių. Pasak
įstaigos,
APVA
Struktūrinių
fondų
skyriaus
ved÷jo75,
įgyvendinančios projektus, nebuvo aktyviai skatinamos įgyvendinti
horizontaliuosius prioritetus, daugiau siekta formalaus atitikimo.
Nors priemon÷s struktūroje nebuvo numatyta uždavinių lygioms
galimyb÷ms užtikrinti ir pl÷toti, tačiau priemon÷s uždaviniai ir
remiamos veiklos sudar÷ potencialą lygioms galimyb÷ms
įgyvendinti. Ypač aktualus priemon÷s l÷šomis sukurtų rezultatų
prieinamumas neįgaliesiems. Neįgaliųjų galimyb÷s pasinaudoti
struktūrinių fondų l÷šomis sukurtais rezultatais ir galimyb÷s
dalyvauti visose viešojo gyvenimo srityse kartu su kita visuomen÷s
dalimi yra pabr÷žiamos nacionalin÷je teisin÷je sistemoje ir ES
struktūrinių
fondų
įsisavinimą
reglamentuojančiuose
teis÷s
aktuose.
Prie lygių galimybių užtikrinimo daugiausiai prisid÷jo veiklos
„Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“
projektai. Projektuose, skirtuose lankytinų objektų, parkų, ežerų
pakrančių sutvarkymui, horizontalusis prioritetas įgyvendinamas
užtikrinant
galimybę
naudotis
atkurtomis
rekreacijos
ir
74

Išskyrus sukurtų darbo vietų skaičių vyrams ir moterims. Tačiau šis rodiklis buvo skirtingai
skaičiuojamas pagal BPD priemones ir neatskleidžia tikrosios pad÷ties „ES struktūrin÷s paramos poveikis
užimtumui Lietuvoje įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą“.
Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2008. Tyrimo ataskaita.
75
Interviu su APVA Struktūrinių fondų skyriaus ved÷ju Sauliumi Vasiliausku.
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pažintin÷mis zonomis asmenims, kurių galimyb÷s naudotis vienodai
su kitais yra apribotos fizinių priežasčių. Ši veikla prisid÷jo prie
prioriteto įgyvendinimo labiausiai prieinamumo neįgaliesiems
požiūriu76, pritaikant lankytinų teritorijų infrastruktūrą. Pavyzdžiui,
visuose už struktūrinių fondų l÷šas įrengtuose lankytojų centruose
pasirūpinta specialiais įvažiavimais neįgaliesiems, yra specialus
užvažiavimas neįgaliesiems į sutvarkytą Dubingių piliakalnį, jiems
pritaikyti takai aplink Medv÷galio kalną. Lankytojų centruose
įrengtos nuovažos neįgaliesiems, liftai į ekspozicijų sales. Kai kurie
pritaikymai buvo įrengti d÷l teisiškai reglamentuotų reikalavimų,
tačiau projektuose įgyvendintos ir papildomos priemon÷s, kurios
yra neprivalomas. Šie neprivalomi pritaikymai buvo apsvarstyti
projektų rengimo stadijoje, rūpinantis, kaip atitikti horizontaliuosius
prioritetus77. Nors horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui nebuvo
teikiama pirmenyb÷, daugiau d÷mesio kreipta į projekto rezultatų
pasiekimą, tačiau rengiant projektą kilusios iniciatyvos buvo
įgyvendintos (pavyzdžiui, įrengta nuovaža Ladakalnio kalvos
neįgaliesiems lankytojams).
Įgyvendinant projektus buvo konsultuojamasi su regionuose
veikiančiomis neįgaliųjų organizacijomis. Nors konsultuotis yra
privaloma, konsultacijos vyko stengiantis išsiaiškinti, kaip atitikti
poreikius. Ne visiškai aiškus teisinis reglamentavimas kiek sunkina
fizin÷s infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems. D÷l to buvo
konsultuojamasi su įgyvendinančia ir tarpine institucija.
Dar vienas būdas įgyvendinti lygių galimybių prioritetą – mažiau
galimybių turinčius asmenis įdarbinti tvarkymo darbams atlikti.
Viešinant informaciją apie projektą nebuvo numatyta įtraukti
informacijos apie prieinamumą neįgaliesiems ir kitiems asmenims.
Tai lieka kaip potenciali galimyb÷ pl÷toti lygių galimybių
įgyvendinimą struktūrinių fondų projektuose78.
Kitose priemon÷s veiklose lygių galimybių įgyvendinimui nebuvo
skirta daugiau d÷mesio. Pasak Aplinkos apsaugos agentūros
atstovo, yra nustatyti tam tikri sveikatos reikalavimai, kuriuos turi
atitikti laboratorijų darbuotojai. Tai reiškia, kad ten negali dirbti
neįgalūs žmon÷s, tod÷l nereikia jiems specialiai pritaikyti
laboratorijų patalpų. Agentūros administracijoje neįgalieji gal÷tų
dirbti, tačiau lifto įrengimas būtų pareikalavęs daug papildomų
l÷šų, užtruktų projekto įgyvendinimas79. Nesant tiesioginių
galimybių įgyvendinti lygias galimybes (infrastruktūros pritaikymo,
papildomų veiklų), aktualu įgyvendinti lygių galimybių politiką
pačiose įstaigose, kurios vykdo projektus. Šis nuostatas keičiantis
požiūris į lygių galimybių horizontalųjį prioritetą įgyvendinant
struktūrinių fondų programas kol kas n÷ra išnaudotas.
Pagal veiklą „Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų
aplinkosauginio švietimo skatinimas“ lygių galimybių atžvilgiu
aktualus informacijos prieinamumas asmenims, kurių fizinis
geb÷jimas pasinaudoti yra suvaržytas (klausos, regos trūkumai).
Informacija gal÷jo būti viešinama atitinkamomis priemon÷mis,
76

Interviu su Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos direktore Rūta Baškyte.
Interviu su Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos departamento direktoriaus pavaduotoja Ilona
Juchno.
78
Ten pat.
79
Interviu su Aplinkos apsaugos agentūros atstovu Bronislovu Giedračiu.
77
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pavyzdžiui, pasitelkiant Brailio raštą, tinklalapius pritaikant
neįgaliesiems ir kita. Taip pat informacija gal÷jo būti viešinama
tautinių mažumų kalbomis. Pasak APVA Struktūrinių fondų skyriaus
ved÷jo Sauliaus Vasiliausko, ypač neatsižvelgta į projektų rezultatų
pritaikymo galimybę neįgaliesiems80. Tinklalapiai, naudojami
visuomenei informuoti, dažnai yra nepritaikyti neįgaliesiems,
lankstukai pateikiami smulkiu šriftu, neskleidžiamos lygių galimybių
id÷jos.
Projektų vykdytojams trūksta informacijos, kokios priemon÷s gali
būti taikomos, siekiant projektuose įgyvendinti horizontaliuosius
prioritetus. Stengiantis užtikrinti lygias galimybes, būtinas
atsakingų institucijų d÷mesys ir pastangos aktyviai propaguoti HP
reikšmę. Užtikrinant neįgaliesiems galimybes pasinaudoti projektų
rezultatais, susidurta su kliūtimis, d÷l kurių kartais šis prioriteto
aspektas nebuvo įgyvendintas. Svarbiausios respondentų įvardytos
problemos susijusios su l÷šų stoka ir teisiniu reguliavimu,
pavyzdžiui, d÷l neįgaliųjų liftų įrengimo senamiesčio pastatuose81.
L÷šų stoka rodo, jog rengiant projektus nebuvo iš anksto numatyta
l÷šų ir pagrįstas l÷šų poreikis šiems uždaviniams įgyvendinti.
Įgyvendinant analogiškus projektus naujuoju laikotarpiu, reik÷tų
atsižvelgti, ar pateiktoje paraiškoje ištekliai paskirstyti taip, kad
užtektų l÷šų reikiamai infrastruktūrai kurti (nuovažoms, kai kuriais
atvejais neįgaliųjų liftams statyti, stov÷jimo aikštel÷ms įrengti ir
kt.).
Rekomendacijos d÷l lygių galimybių
įgyvendinimo 2007-2013 m. laikotarpiu

horizontaliojo

prioriteto

Ateinančiu programiniu laikotarpiu lygių galimybių įgyvendinimas iš
Europos struktūrinių fondų l÷šų aplinkos kokyb÷s gerinimui žalos
aplinkai prevencijai skiriamų l÷šų panaudojimo efektyvumas gal÷tų
būti didinamas užtikrinant lygių galimybių principo integraciją visais
projekto rengimo, įgyvendinimo ir viešinimo etapais. Tam tur÷tų
būti ypač daug d÷mesio skiriama rengiant projektus (paraiškas).
Taikytinos priemon÷s projekto rengimo etape yra konsultacijos su
tikslin÷mis grup÷mis, padedančiomis nustatyti galimus naudojimosi
projekto rezultatais barjerus ir būdus, kaip juos įveikti. Barjerai,
kuriuos patiria asmenys fizin÷je aplinkoje: pavyzdžiui, n÷ra
aikštelių neįgaliesiems pasistatyti automobilį, staigios nuokaln÷s,
per siauri į÷jimai, laiptai, informacija pateikiama per mažu šriftu,
nepritaikyti tualetai ir kita. Nustatant galimus barjerus projekto
rengimo etape, projektas bus organizuojamas taip, kad
nesusidarytų tiesioginių ar netiesioginių kliūčių pasinaudoti jo
rezultatais ar jame dalyvauti. Bus atitinkamai paskirstomos l÷šos ir
numatytos būtinos veiklos.
2004–2006 m. laikotarpiu įgyvendinant 1.3 priemonę su
suinteresuotosiomis grup÷mis konsultavosi ketvirtadalis pareišk÷jų
(23 proc.). Įgyvendinimo etape reikia užtikrinti fizinį prieinamumą
asmenims, kurių jis yra suvaržytas, kuriant tinkamą infrastruktūrą.
Įgyvendinant teritorijų tvarkymo darbus įtraukti asmenis iš vietos
bendruomen÷s, įvairias socialiai pažeidžiamų asmenų grupes,
pasitelkiant nevyriausybines organizacijas ar teritorines darbo
biržas. Viešinant projekto rezultatus taip pat svarbu užtikrinti, jog
informacija
būtų
prieinama
asmenims,
turintiems
fizinių
80
81

Interviu su APVA Struktūrinių fondų skyriaus ved÷ju Sauliumi Vasiliausku.
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apribojimų, pavyzdžiui, informacija, pateikta Brailio raštu, pritaikyti
tinklalapiai. Informacija leidžiama šalyje esančiomis tautinių
mažumų kalbomis. Informuojant, šviečiant reik÷tų kurti teigiamą
žinią apie lygias galimybes, pavyzdžiui, viešinant informaciją apie
atnaujintas teritorijas, informuoti, jog jomis gal÷s naudotis ir
asmenys, kurių fizinis dalyvavimas apribotas, skelbti, kad
teritorijos pritaikytos neįgaliesiems, vaikams ir vyresnio amžiaus
žmon÷ms.
Siekiant geriau įgyvendinti lygių galimybių horizontalųjį prioritetą,
rekomenduojama skirti daugiau d÷mesio lygių galimybių principo
integravimui projekto rengimo, įgyvendinimo ir viešinimo etapuose.
Rengiant projektą, reik÷tų nustatyti, su kokiomis problemomis
lygių galimybių srityje jis siejasi, t. y. kokius suvaržymus,
susijusius su projekto įgyvendinimo sritimi, patiria konkrečios
visuomen÷s grup÷s. Tai gali apimti netolygumus ir apribojimus,
spręstinus projektu, arba, kurie nebus sprendžiami projektu, jeigu į
juos nebus atsižvelgiama, galimą tiesioginę ar netiesioginę
diskriminaciją, susijusią su galimyb÷mis dalyvauti projekte ar
naudotis jame sukurtais rezultatais. Šių apribojimų išankstiniam
nustatymui reikšmingos konsultacijos su tikslinių grupių atstovais
(pvz.,
neįgaliųjų,
moterų,
vyresnio
amžiaus
asmenų
organizacijomis). Rekomenduojama skirti daugiau d÷mesio
konsultavimuisi su tikslinių grupių atstovais.
Barjerai, kuriuos patiria asmenys fizin÷je aplinkoje: pavyzdžiui,
aikštelių neįgaliesiems pasistatyti automobilį stoka, staigios
nuokaln÷s, per siauri į÷jimai, laiptai, informacija pateikiama per
mažu šriftu ir kita. Nustačius galimus barjerus projekto rengimo
etape, projektas tur÷tų būti organizuojamas taip, kad nesusidarytų
tiesioginių ar netiesioginių kliūčių pasinaudoti jo rezultatais ar jame
dalyvauti. Tam tur÷tų būti atitinkamai paskirstomos l÷šos ir
numatomos būtinos veiklos, numatomas ir pagrindžiamas l÷šų
poreikis, kurio reik÷s, pavyzdžiui, infrastruktūrai pritaikyti.
Įgyvendinimo etape reikia užtikrinti fizinį prieinamumą asmenims,
kurių jis yra suvaržytas, sukuriant tinkamą infrastruktūrą. Viešinant
projekto rezultatus, svarbu užtikrinti, informacijos prieinamumą
asmenims, turintiems fizinių apribojimų. Tam reik÷tų taikyti įvairias
informavimo ir bendravimo formas. Informuojant, šviečiant reik÷tų
kurti teigiamą žinią apie lygias galimybes, pavyzdžiui, viešinant
informaciją apie atnaujintas teritorijas, informuoti, jog jomis gal÷s
naudotis ir tie asmenys, kurių fizinis dalyvavimas apribotas.

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra
Intervencijos,
skirtos
informacin÷s
visuomen÷s
pl÷trai,
įgyvendinamai kaip struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamų
programų dalis, siejasi su keliais svarbiausiais principais. Viena
vertus, pl÷tra yra skatinama siekiant investicijas į infrastruktūrą
keisti investicijomis į intelektualius sprendimus, e. paslaugų kūrimą
(didinant gyvenimo kokybę, sukuriant naujas regionų vystymosi
galimybes). Kita vertus, jau vykstanti informacin÷s visuomen÷s
pl÷tra yra modeliuojama demokratizacijos linkme, skatinant IRT
perteikiamos informacijos, kuriamų paslaugų pasiekiamumą
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visiems ir visada, formuojant įtraukiančią visuomenę (vengiant
skaitmeninio sklasto formavimosi)82.
Nors priemon÷je nebuvo apibr÷žta atskirų uždavinių informacin÷s
visuomen÷s atžvilgiu, tačiau priemon÷s veiklos atitinka kai kuriuos
nacionalinius ir ES prioritetus, susiejančius aplinkos kokyb÷s
gerinimą ir informacin÷s visuomen÷s raidą. EK komunikate „i2010
– Europos informacin÷ visuomen÷ augimui ir užimtumui skatinti“83
nurodomos kryptys, siejančios informacin÷s visuomen÷s pl÷trą su
aplinkos kokybe, atitinka veiklas, kurių įgyvendinimas buvo
numatytas pagal 1.3 priemonę: aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir
prevencijos stiprinimas, pažeidimų valdymas, elektroniniai ištekliai
aplinkosaugos tema. Kiti uždaviniai – energijos taupymas, švari
energija, išteklius tausojanti gamyba – nebuvo pl÷tojami pagal 1.3
priemonę, tačiau gal÷jo būti panaudoti kaip temos, vykdant
visuomen÷s ir atskirų tikslinių grupių (pavyzdžiui, pramon÷s
įmonių)
švietimą
aplinkosaugos
klausimais.
Aplinkosaugos
sąmoningumo ugdymas ir mokymai yra viena priemonių, numatytų
Aplinkos technologijos veiksmų plane84.
Lietuvos
nacionalin÷je
informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros
koncepcijoje n÷ra apibr÷žta tikslų aplinkosaugos srityje85. Tačiau
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros uždaviniai86 (sudaryti gyventojams
realias galimybes iš visų valdžios institucijų nevaržomai gauti
informacijos ir teikti siūlymus, kritikuoti, dalyvauti priimant
sprendimus) apima ir galimybę gauti patikimos informacijos apie
aplinkos kokybę, diskutuoti aktualiais aplinkosaugos klausimais.
Tod÷l aplinkos kokyb÷s gerinimo atžvilgu taikytini svarbiausi su
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra susiję uždaviniai: intelektualūs
sprendimai
greta
investicijų
į
infrastruktūrą
(pavyzdžiui,
monitoringo, informacijos apie aplinką valdymo sistemos) ir
informacijos sklaidos, prieinamumo visiems ir atskiroms,
aplinkosaugos atžvilgiu aktualioms grup÷ms (tarkime, vykdant
mokymus,
didinant
aplinkosaugos
sąmoningumą,
teikiant
informaciją, gerinant reikšmingos informacijos prieinamumą).
Įgyvendinant 1.3 priemon÷s veiklas šis potencialas nebuvo
išnaudotas.
IKT naudojimas priemon÷je pateikiamas ne apibr÷žus siekiamus
rezultatus informacin÷s visuomen÷s ar aplinkos kokyb÷s gerinimo
atžvilgiu, o kaip galima komunikacijos priemon÷ greta kitų
priemonių. Tačiau nepagrįsta, kuo šios priemon÷s taikymas
aktualus greta kitų priemonių ar už jas aktualesnis. Įgyvendinant
priemonę nebuvo aktyviai taikomi horizontaliojo prioriteto
įgyvendinimo skatinimo mechanizmai
– specifiniai atrankos
87
kriterijai ir papildomi balai . Nors pirmenyb÷ buvo teikiama
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European Commision region policy. Structural actions in support of the information society.
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/infotech_en.htm
83
Commision of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
„i2010 – A European Information Society for growth and employment“ 01.06.2005 COM(2005) 229 final.
84
85 ETAP.
Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s 2001 m. vasario 28 d. nutarimas d÷l Lietuvos nacionalin÷s
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros koncepcijos patvirtinimo, Nr. 229.
86
Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas d÷l Lietuvos nacionalin÷s
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strateginio plano patvirtinimo, Nr. 984.
87
Gair÷s paraiškų teik÷jams pagal Bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialin÷s ir
ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ 1.3 priemonę „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai
prevencija“. Kvietimo teikti paraiškas pagal ribotos trukm÷s konkurso procedūrą Nr. 02 2004.
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projektams, kuriais diegiamos modernios technologijos, tačiau
nebuvo apibr÷žta kaip, kokiuose projektuose ir remiamose veiklose
aktualus modernių technologijų diegimas, kiek jos siejasi su
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra. Tad šis atrankos kriterijus n÷ra
labai aktualus informacin÷s visuomen÷s pl÷tros atžvilgiu. Projektų
įgyvendinimui
siūlytas rodiklis „išpl÷stos e. paslaugos visuomenei“
88
. Šis rodiklis susijęs su BPD lygmens rodikliu – e. paslaugų
skaičiumi, tačiau jo n÷ra nei uždavinių, nei atitikties kriterijų
struktūroje. Rodiklis yra skirtas rinkti projektų lygmeniu ir
nepateikiamas greta kitų fizinių priemon÷s įgyvendinimo rodiklių.
Horizontaliajam prioritetui iš dalies aktualus priemon÷s rodiklis
„įgyvendinta visuomen÷s informavimo apie aplinką priemonių
(20)“, nors šios priemon÷s nebūtinai susijusios su informacinių
technologijų panaudojimu.
Visuomen÷s
informavimo
ir
mokymo
veikla informacin÷s
visuomen÷s atžvilgiu buvo įgyvendinta kaip tinklalapių kūrimas.
Įgyvendinant priemonę sukurta apie 11 interneto svetainių.
Tinklalapiuose pateikiama bendro pobūdžio visada aktuali
informacija (pavyzdžiui, kad reik÷tų atiduoti perdirbti elektroninius
prietaisus).
IKT
galimyb÷s
panaudotos
ne
novatoriškai,
neinteraktyviai. Dažnai tinklalapiuose nesukurta vietos diskusijoms.
Tuose, kuriuose sukurti vartotojų forumai, jie yra neveiksmingi,
juose nediskutuojama. Lankomumo statistika, diskusijų forumuose
ar apklausų statistika rodo, jog tinklalapiai yra beveik nelankomi.
Kai kurios svetain÷s neveikia, nurodoma, jog jos neegzistuoja, arba
prie tinklalapyje pateikiamų nuorodų nepateikiama jokios
informacijos.
Sukurtų
tinklalapių
veikimo
tęstinumas
neužtikrinamas, svetain÷s neatnaujinamos. Tinklalapiai nenukreipti
tikslingai į auditorijas, kurioms būtų perduota specifin÷ žinia.
Informacija turi būti panaudojama, randama ir interaktyvi.
Tinklalapių kūrimas savaime neprisideda prie informacin÷s
visuomen÷s pl÷tot÷s. Taigi tokios veiklos negalima laikyti kaip
reikšmingai prisidedančios prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros.
Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo veikloje
neišnaudotas informacin÷s visuomen÷s pl÷tros potencialas.
Priemon÷je nenumatyta sukurti integruotą aplinkos kokyb÷s
valdymo kompiuterizuotą informacijos sistemą, kaip nurodoma LR
Vyriausyb÷s 2001–2004 m. programos įgyvendinimo priemon÷se.
Teikiant paraiškas pagal šią veiklą, buvo deklaruojamas neutralus
poveikis informacinei visuomenei.
Informacin÷s visuomen÷s atžvilgiu aktualus Aplinkos apsaugos
agentūros projektas „AIVIKS“, skirtas tobulinti informacinę
sistemą. Projekte atlikta galimybių studija, kaip tobulinti esamą
sistemą. Ji bus tobulinama iš 2007–2013 m. laikotarpio l÷šų.
Projektų lygmeniu informacin÷s technologijos buvo taikomos
maždaug pus÷je projektų. Pus÷ apklausoje dalyvavusių projektų
vykdytojų
nurod÷,
jog
projektuose
dieg÷
informacines
technologijas. Didel÷ dalis negal÷jo atsakyti, ar tokios technologijos
buvo diegiamos. Tai rodo, kad trūksta informacijos, kada galima
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Gair÷s pareišk÷jams, teikiantiems paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo
programavimo dokumento priemon÷s „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos
sritis „Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“ bei „Aplinkos monitoringo ir prevencijos
stiprinimas“ taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą.
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manyti, jog projektas prisideda prie informacin÷s visuomen÷s
horizontaliojo prioriteto.
1 lentel÷. Projektų vykdytojų atsakymas
įgyvendinant Jūsų projektą(-us) yra/buvo
įvardintos priemon÷s?“
Informacin÷s
technologijos
(informacin÷s sistemos, IT
įranga ir priemon÷s, kt.)

į klausimą: „Ar
taikomos žemiau

Taip ar iš dalies

Ne

Sunku pasakyti

47 proc.

16 proc.

37 proc.

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

Siekiant geriau įgyvendinti informacin÷s visuomen÷s horizontalųjį
prioritetą naujuoju laikotarpiu, rekomenduojama informacin÷s
visuomen÷s atžvilgiu aktualius uždavinius įtraukti į priemon÷s
uždavinių struktūrą. Išskirti atskirus uždavinius suderintus su ES ir
nacionaliniais dokumentais ir šalies poreikiais susietus su
intelektualių sprendimų taikymu greta investicijų į infrastruktūrą
(pvz., monitoringo, informacijos apie aplinką valdymo sistemos
kūrimu) ir IKT taikymu aplinkosaugos informacijos sklaidai
užtikrinti.

Darnusis vystymasis

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo vertinimo ataskaitoje buvo
nustatyta, kad 1 BPD prioritetas labiausiai prisid÷jo prie darniojo
vystymosi ir regionin÷s pl÷tros prioriteto įgyvendinimo. 1.3.
priemon÷ buvo tiesiogiai skirta darniojo vystymosi prioritetui.
SFMIS duomenimis, 1.3 priemon÷ labiausiai iš visų 2004—2006 m.
BPD priemonių prisid÷jo prie darniojo vystymosi89. Darnusis
vystymasis buvo deklaruotas kaip pagrindinis tikslas 75,2 proc.
projektų. Poveikis darniajam vystymuisi daugiausia deklaruotas
veiklos „Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“
projektuose (100 proc. nurod÷ tai kaip pagrindinį tikslą). Didelis
poveikis deklaruotas Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
projektuose (83,3 proc.) ir Praeities taršos ir jos teritorijų nustatyto
ir valymo projektuose (82,9 proc.). Mažiausias poveikis deklaruotas
projektuose, kurie buvo finansuoti pagal veiklą „Aplinkos
monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas“.
Didelis poveikis darniajam vystymuisi susijęs su 1.3. priemon÷s
aplinkosaugos turiniu. Įgyvendinant BPD, darniojo vystymosi
priemon÷s labiausiai buvo tapatinamos su aplinkosaugos
priemon÷mis90. Trys 1.3. priemon÷s veiklos yra tiesiogiai susijusios
su aplinkosaugos darniojo vystymo aspektu: geriamasis vanduo,
saugomos teritorijos ir užterštos teritorijos. Šie projektai atitinka
darniojo vystymosi strategijos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos
srityje, jiems skirta parama sudaro apie 85,4 proc. visos 1.3.
priemon÷s paramos. Socialinio vystymo srityje buvo numatyta
parama visuomen÷s informavimo srityje (4,77 proc. visos 1.3.
89

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimo
ataskaita, Vilnius, 2008.
90
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimo
ataskaita, Vilnius, 2008.
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priemon÷s paramos). Aplinkos monitoringo projektai n÷ra tiesiogiai
susiję su nacionalin÷s darnaus vystymosi strategijos projekto
tikslais ir uždaviniais, bet jie daugiausia prisideda prie
aplinkosaugos darniojo vystymosi aspekto. N÷ viena 1.3.
priemon÷s veikla nebuvo tiesiogiai skirta ekonominiam darniojo
vystymosi aspektui.
2 lentel÷. 1.3. priemon÷s paramos projektų tipų ir paramos
pasiskirstymas pagal darniojo vystymosi aspektus
Darniojo vystymosi aspektas

1.3. priemon÷s projektų
tipai

Aplinkosauga

Mažinti vandens taršą, didinti vandens
ūkio darną ir veiksmingumą
Pl÷toti saugomų teritorijų tinklą
Sustiprinti
jūros
kranto
zonos
kraštovaizdžio ir apsaugą
Atkurti labiausiai pažeistus kraštovaizdžio
elementus

Visos 1.3.
paramos dalis
85,4 proc.

Geriamojo
vandens
ir
nuotekų tvarkymo projektai
Saugomų
teritorijų
projektai
Baltijos pajūrio tvarkymo
projektai
Užterštų
teritorijų
nustatymo
ir
tvarkymo
projektai
4,77 proc.

Socialinis vystymasis

Visuomen÷s švietimas, turint galvoje ir
aplinkosaugos
švietimą
bei
aplinkai
mažiau
kenkiančio
gyvenimo
būdo
propagavimą

Visuomen÷s informavimo ir
švietimo projektai

Aktualu įvertinti, kaip darniojo vystymosi prioritetas buvo
integruotas 1.3. priemon÷s projektuose. Iš 1.3. priemon÷s
paramos gav÷jų apklausos matyti, kad dažniausiai taikyta
priemon÷ yra teritorijų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ir
biologin÷s įvairov÷s apsaugą. Šią priemonę taik÷ beveik 35 proc.
respondentų. Mažiausiai taikytos priemon÷s, skirtos kultūros
savitumui išsaugoti (7 proc.). Kitos darnųjį vystymąsi skatinančios
priemon÷s taikytos maždaug penktadalyje projektų (žr. 3 lentelę).
Priemon÷s, skatinančios kultūrinį, ekologinį, aktyvaus poilsio ir
sveikatingumo turizmą, bei priemon÷s, mažinančios pramon÷s ar
žem÷s ūkio poveikį aplinkai, daugiausia taikytos užterštų teritorijų
valymui skirtuose projektuose. Iš visų apklaustų projektų
vykdytojų, kurie nurod÷, kad savo projekte naudojo ekologiškus,
„žaliuosius“ ar švaresnius produktus ir technologijas, jie dažniausiai
vykd÷ gyventojų aplinkosaugos informavimo projektus. Teritorijų
tvarkymo, užtikrinant kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s
apsaugą, priemon÷ taikyta saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo
veiklos srities projektuose. Tačiau, kaip ir kitų horizontaliųjų
prioritetų atveju, daugeliui respondentų (vidutiniškai apie 40 proc.)
buvo sunku pasakyti, ar jie savo projekte taik÷ darniojo vystymosi
priemones. Taigi galima daryti prielaidą, jog įgyvendinant projektus
jų vykdytojams trūko informacijos apie horizontaliųjų prioritetų
priemones ir taikymo galimybes.
3 lentel÷. Prie kurių sričių prisid÷s Jūsų projekto(-ų) rezultatai? (N=43)

Priemon÷s, skatinančios kultūrinį, ekologinį, aktyvaus
poilsio ir sveikatingumo turizmą
Priemon÷s, mažinančios pramon÷s ar žem÷s ūkio poveikį
aplinkai
177

Taip (%)

Iš dalies
(%)

Ne (%)

Sunku pasakyti
(%)

20,9

23,3

23,3

32,6

23,3

16,3

16,3

44,2

7,0

Iš dalies
(%)
2,3

46,5

Sunku pasakyti
(%)
44,2

20,9

16,3

23,3

39,5

34,9

16,3

16,3

32,6

23,3

30,2

7,0

39,5

25,6

20,9

7,0

46,5

Taip (%)

Priemon÷s, skirtos kultūros savitumui išsaugoti
Ekologiškų, „žaliųjų“ ar švaresnių produktų ir technologijų
naudojimas
Teritorijų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ir biologin÷s
įvairov÷s apsaugą
Konsultavimasis su suinteresuotosiomis grup÷mis rengiant
projektą
Aplinkosaugos reikalavimų integravimas į kitas viešąsias
politikas

Ne (%)

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2008 m. rugs÷jo m÷n.

Kitas darniojo vystymosi priemon÷s taikymo pavyzdys yra
transporto priemonių, kurios atitinka Euro-4 reikalavimus (VAAI
projektai), pirkimas. Jose yra įdiegtos technologijos, sumažinančios
kenksmingų išmetamųjų dujų kiekį. Įgyvendinant projektus taip
pat svarbu derinti skirtingų horizontaliųjų prioritetų priemones91.
Pagal 1.3. priemonę buvo finansuojamas projektas „Žaliųjų
pirkimų, atliekų vengimo bei rūšiavimo suvokimas ir skatinimas
viešajame ir verslo sektoriuose“. Juo buvo skatinama rinktis
aplinkai palankius produktus ir paslaugas, skatinti aplinkai palankių
produktų gamybą bei tausojantį vartojimą. Jis tiesiogiai susijęs su
darniojo vartojimo principu, kuris numatytas naujame Nacionalin÷s
darnaus vystymosi strategijos projekte.
Pažym÷tina, kad darnusis vystymasis apima kitus horizontaliuosius
prioritetus. Tod÷l kitų horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą
projektuose galima vertinti kaip darniojo vystymosi principo
įgyvendinimą.

Regionin÷ pl÷tra

Valstyb÷s kontrol÷s ataskaitoje buvo teigiama, jog LR Aplinkos
ministerijos vykdomos specialiosios ERPF programos tikslai turi
sutapti su ERPF tikslais92. Tačiau Lietuva yra vienas 1 tikslo
regionas, tod÷l 1.3. priemon÷ pirmiausia turi prisid÷ti prie 2004–
2006 m. BPD tikslų („sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio
konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas, paspartinti per÷jimą prie
žinių ekonomikos, kuriai būdingas did÷jantis BVP ir aukštas
gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos pl÷trą, kuri
lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę“).
Tačiau 2004–2006 m. BPD buvo išskirtas Ignalinos AE regionas,
kuriame d÷l numatomo AE uždarymo buvo planuojama pirmenybę
teikti šiame regione inicijuotiems ar šiam regionui teigiamą poveikį
turintiems projektams.

91

Pavyzdžiui, Talšos ežero valymas buvo suderintas su irklavimo baz÷s kūrimu, taip pat numatoma statyti
sporto kompleksą. Šios socialin÷s-ekonomin÷s priemon÷s skatina regiono pl÷trą, tačiau, pasak
aplinkosaugos specialistų, gali daryti neigiamą įtaką bioįvairovei, kadangi nendrynuose tarp ežerų peri
didieji baubliai - į šalies Raudonąją knygą įrašyti paukščiai. Yra bijoma, kad praplatinus kanalą pritaikant
jį irklavimo varžyboms, paukščiai gali išnykti.
92
LR Valstyb÷s kontrol÷, Išankstinio tyrimo ataskaita „Specialiosios Europos regionin÷s pl÷tros fondo
programos vykdymo vertinimas“, 2008 m. birželio 30 d., Nr. IT-P2-20-26-16, p. 7.
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1.3. priemon÷s įtaką regioninei pl÷trai galima vertinti dvejopai.
Pirma, galima vertinti šios priemon÷s įtaką probleminiams
regionams, ypač Ignalinos AE regionui, kuris buvo išskirtas 2004–
2006 m. BPD. Apibendrinant, 1.3. priemon÷s finansin÷ įtaka
probleminiams regionams buvo maža, ypač palyginti su kitomis 1
BPD prioriteto priemon÷mis. Antra, galima vertinti šios priemon÷s
įtaką Lietuvos teritorijoms (apskritims ir savivaldyb÷ms), kurioms
būdingos didesn÷s ar mažesn÷s aplinkosaugos problemos. Šioje
srityje prie regionin÷s pl÷tros labiau prisid÷jo veiklos, pagal kurias
paraiškas teik÷ savivaldyb÷s.
4 lentel÷. ES struktūrin÷s paramos pasiskirstymas probleminiuose regionuose pagal BPD
prioriteto priemones 2004–2006 m. laikotarpiu
Vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
10.
…
13.
…
15.

Regioniniai augimo centrai (5 sav.)
IAE regionas (3 sav.)
Šalis
Priemon÷s
Priemon÷s
Priemon÷s
Priemon÷s
Priemon÷s
projektų
projektų
projektų
projektų
projektų
Priemon÷s
vert÷s,
vert÷,
vert÷s,
vert÷,
vert÷s,
projektų vert÷, tenkančios
tenkanti
tenkančios
tenkanti
tenkančios
tenkanti
vienam
vienam
vienam
vienam
vienam
vienam
gyventojui,
gyventojui, gyventojui,
gyventojui,
gyventojui,
Priemon÷ gyventojui, Lt dalis, proc.
Priemon÷
Lt
dalis, proc. Priemon÷
Lt
dalis, proc.
viso
1024
100%
viso
2166
100%
viso
1339
100%
1.1.
156
15,2%
1.1.
422
19,5%
1.1.
216
16,1%
1.5.
130
12,7%
3.1.
397
18,3%
3.1.
121
9,0%
3.4.
98
9,6%
1.5.
214
9,9%
1.5.
118
8,8%
2.4.
76
7,4%
1.4.
173
8,0%
3.4.
110
8,2%
3.3.
64
6,2%
3.3.
145
6,7%
4.1.
92
6,9%
2.2.
62
6,0%
1.2.
119
5,5%
1.2.
91
6,8%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1.3.
66
3,0%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1.3.
39
2,9%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1.3.
28
2,8%
…
…
…
…
…
…
Šaltinis: SFMIS, 2007 rugs÷jo m÷n., sudaryta ir apskaičiuota autorių.
Jeigu projektas buvo įgyvendintas daugiau nei vienoje apskrityje ar savivaldyb÷je, projektų bendra vert÷,
tenkanti vienai apskričiai ar savivaldybei, buvo apskaičiuojama bendrą projekto vertę dalijant iš jų skaičiaus.

Nebuvo skaičiuojama 1.3. priemon÷s projektų, kuriuos vykd÷ LR Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos (pvz.,
saugomų ir nesaugomų teritorijų srityje), vert÷ vienam gyventojui pagal probleminius regionus.

Palyginti su kitomis BPD priemon÷mis (ypač su 1 prioriteto
priemon÷mis) 1.3. priemon÷ mažai finansiškai prisid÷jo prie
regioninių augimo centrų ir IAE regiono pl÷tros. Šios priemon÷s
projektų vert÷, tenkanti vienam gyventojui regioniniuose augimo
centruose, sudaro 2,8 proc. visos BPD vert÷s (15 vieta iš 26
priemonių), o projektų vert÷ IAE regione – 3,0 proc. (10 vieta).
Min÷tiems probleminiams regionams teko maždaug tokia pat ES
paramos dalis, kaip ir šalies vidurkis. IAE regione 1.3. priemon÷s
paramos dalis vienam gyventojui buvo didesn÷ Ignalinos rajone,
kur vykdytas Ignalinos rajono savivaldyb÷s praeities taršos
nustatymo ir išvalymo projektas; jo bendra vert÷ – apie 1,2 mln.
Lt. Iš 1 BPD prioriteto finansiškai prie probleminių regionų pl÷tros
daugiau prisid÷jo kitos BPD 1 prioriteto priemon÷s.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo projektams nebuvo
nustatyta papildomų regionin÷s pl÷tros kriterijų. Valstyb÷s
kontrol÷s ataskaitoje „Specialiosios Europos regionin÷s pl÷tros
fondo programos vykdymo vertinimas“ pažymima, jog iš 24
geriamojo vandens ir nuotekų projektų paraiškų, kurios buvo
pateiktos iš v÷liau problemin÷mis paskelbtų 14 savivaldybių, buvo
179

finansuoti tik 4 projektai, o 20 projektų atmesta93. Pavyzdžiui,
atmestos geriamojo vandens ir nuotekų projektų paraiškos, kurias
pateik÷ Ignalinos AE regiono savivaldyb÷s: Ignalinos rajono
savivaldyb÷ (dvi paraiškos) bei Zarasų rajono savivaldyb÷ (taip pat
dvi paraiškos). Kadangi šis probleminis regionas buvo išskirtas
2004–2006 m. BPD, jo savivaldyb÷ms gal÷jo būti sudarytos
palankesn÷s sąlygos paramai gauti (taikant atitinkamus atrankos
kriterijus ir skiriant papildomų balų). Iš paramą gavusių 18
projektų 5 priklauso regioniniams augimo centrams (du Alytaus,
vienas Telšių, du Marijampol÷s apskrityse).
LR Aplinkos ministerija užterštų teritorijų projektams vertinti
išskyr÷ šias prioritetines teritorijas:
•
•
•

Ignalinos AE regionas, Taurag÷s, Marijampol÷s, Alytaus
Telšių ir Utenos apskritys (4 balai);
Panev÷žio (išskyrus Ignalinos AE regioną), Šiaulių apskritys
(2 balai);
Kauno, Klaip÷dos ir Vilniaus apskritys (1 balas).

Pirmasis prioritetinių teritorijų sąrašas atitinka LR Vyriausyb÷s
2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimu Nr. 575 išskirtus regioninius
augimo centrus. Tod÷l balų pasiskirstymas pagal regionus atitinka
regionin÷s pl÷tros prioritetą.
Prioritetin÷s teritorijos taip pat buvo
švietimo ir informavimo projektams:
1.
2.

nustatytos

visuomen÷s

Ignalinos AE regionas, Taurag÷s, Marijampol÷s, Alytaus,
Šiaulių, Panev÷žio, Utenos, Telšių apskritys (2 balai);
Kauno, Klaip÷dos ir Vilniaus apskritys (1 balas).

Balų pasiskirstymas pagal šiuos regionus taip pat atitinka
regionin÷s pl÷tros prioritetą, tačiau prioritetin÷ms teritorijoms buvo
skiriama gana mažai balų. 1 paveiksle pateiktas projektams skirtos
paramos pasiskirstymas pagal apskritis. Iš jo matyti, kad
daugiausia paramos teko Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritims.
1 pav. Užterštų teritorijų valymo projektams skirtos paramos
pasiskirstymas pagal apskritis
25
20

18,1

20

18,3
13,5

15

12,7
8,8

10

5,9
5
0,8

1,4

0,4
Vilniaus

Utenos

Telšių

Taurag÷s

Šiaulių

Panev÷žio

Marijampol÷s

Klaip÷dos

Kauno

Alytaus

0

Šaltinis: SFMIS, 2008 m. rugpjūčio 6 d.
93

Lietuvos Respublikos Valstyb÷s kontrol÷s Išankstinio tyrimo ataskaita „Specialiosios Europos regionin÷s
pl÷tros fondo programos vykdymo vertinimas“, 2008 m. birželio 30 d.
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Pagal skirtos paramos kiekį pirmauja Vilniaus apskritis. Tačiau,
kadangi apskritys yra priskirtos pagal pareišk÷jo vietą, šių
duomenų negalima vienareikšmiškai interpretuoti. Pavyzdžiui, apie
pus÷ visos priemon÷s paramos buvo skirta saugomų teritorijų
steigimo ir tvarkymo veiklos sričiai, kurios projektus įgyvendinanti
VSTT yra registruota Vilniuje. Iš viso Vyriausyb÷s 2005 m.
patvirtintiems regioniniams augimo centrams skirta 22,1 proc. 1.3
priemon÷s paramos. Tai iš dalies susiję su tuo, jog regionin÷s
pl÷tros atrankos kriterijai buvo taikomi tik pagal dvi 1.3. priemon÷s
veiklų grupes ir jiems buvo skirta palyginti nedaug balų. Pagal
atrinktų finansuoti projektų skaičių pirmauja Šiaulių apskritis.
2 pav. Projektų ir paramos pasiskirstymas pagal apskritis (proc.
nuo visų pasirašytų sutarčių)
60,0
50,7
50,0
40,0
Projektai

30,0

21,8
13,6
12,2

6,0
0,2
Šiaulių

Panev÷žio

Marijampol÷s

Klaip÷dos

Kauno

Alytaus

0,0

3,8 3,8
0,2

1,0
Vilniaus

11,010,1
5,7
7,0 6,4 6,1
2,9

Utenos

7,5

Telšių

10,0

Parama
14,6 15,4

Taurag÷s

20,0

Šaltinis: SFMIS, 2008-08-06.

Iš apklaustų 1.3. priemon÷s projektų vykdytojų tik 14 proc.
nurod÷, kad įgyvendinant projektą taik÷ priemones, skatinančias
skurdesnių regionų ir probleminių teritorijų vystymąsi. 11,6 proc.
teigia, jog taik÷ iš dalies, 32,6 proc., jog netaik÷ ir net beveik 50
proc. negal÷jo nurodyti, ar taik÷. Tai gali reikšti, kad projektų
vykdytojams trūko informacijos apie šį horizontalųjį prioritetą:
problemines teritorijas ir galimas taikyti jų vystymąsi skatinančias
priemones. Projektų vykdytojų taip pat buvo klausiama, ar jie
įtrauk÷ vietos bendruomenę į projekto veiklų vykdymą. Vienodas
kiekis respondentų (27,9 proc.) nurod÷, kad įtrauk÷, neįtrauk÷ ir
sunku pasakyti, 16,3 proc. nurod÷, kad įtrauk÷ iš dalies. Iš šią
priemonę taikiusių projektų daugiausiai priklaus÷ aplinkosauginio
švietimo ir informavimo veiklos sričiai, kurią dažnai įgyvendino
nevyriausybin÷s organizacijos. Kitose veiklos srityje šios priemon÷s
taikymo galimyb÷ nebuvo išnaudota.
1.3. priemon÷s biudžetas pagal projektų įgyvendinimo vietovę
pavaizduotas 3 pav. Didžiausia paramos dalis buvo teritoriškai
neribota, kaimui teko 35,96 proc. visos paramos, o miestui – 18,83
proc. Nors paramos dalis kaimui didesn÷ negu miestui, sunku
vertinti neribotos paramos įtaką Lietuvos teritorijoms.
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3 Pav. Projektų biudžetai ir biudžeto dalis BPD 1.3 prioritete pagal
įgyvendinimo vietovę.

Šaltinis: SFMIS, 2008 m. vasaris

1.3. priemon÷s įtaka regioninei pl÷trai skiriasi pagal finansuotas
veiklas. Remiantis SFMIS duomenimis, poveikį regioninei pl÷trai
labiausiai deklaravo veiklos „Geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymas“ projektų atstovai (savivaldyb÷s). Mažiausiai poveikį
regionų pl÷trai deklaravo veiklos „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s
ir prevencijos stiprinimas“ atstovai (Aplinkos ministerijai pavaldžios
įstaigos). 1.3. priemon÷s projektai su didesniu projekto vykdytojo
ind÷liu šiek tiek intensyviau (labai silpna reikšminga koreliacija)
deklaravo teigiamą poveikį regioninei pl÷trai. Kadangi projekto
vykdytojų ind÷lis buvo didžiausias pagal veiklas „Geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkymas“ bei „Praeities taršos ir jos teritorijų
nustatymas ir išvalymas“, šios veiklos, pagal kurias projektus teik÷
savivaldyb÷s, daugiau prisid÷jo prie regionin÷s pl÷tros.
Tod÷l galima apibendrinti, jog prie regionin÷s pl÷tros labiau
prisid÷jo 1.3. priemon÷s veiklos, pagal kurias paraiškas teik÷
savivaldyb÷s. Tačiau šios paramos dalis sudar÷ tik apie 45,7 proc.
nuo visos 1.3. priemon÷s paramos. Palyginti su ES šalių vidurkiu,
Lietuvoje žymiai mažiau paramos skirta geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo projektams (29,2 proc. Lietuvoje palyginti su 39
proc. ES šalyse, kurios gavo struktūrinių fondų paramą
aplinkosaugai 2000-2006 m. laikotarpiu).

5 lentel÷. Regioninei dimensijai skirtų ES struktūrin÷s paramos l÷šų indikatyvus
paskirstymas tarp regionų 2007-2013 m.
Prioritetas

Regioninei dimensijai Regioninei dimensijai
tenkanti paramos tenkanti paramos dalis
dalis nuo atitinkamo nuo visos 2007-2013
prioriteto ar krypties,
m. paramos, proc.
proc.

1.4. Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas
2.3. Informacin÷ visuomen÷ visiems
2.4. Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra
2.4.2.Transporto tinklas
3.1. Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir
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18,29

0,46

12,06
21,1
28
41,18

0,43
1,829
1,829
5,53

Prioritetas

Regioninei dimensijai Regioninei dimensijai
tenkanti paramos tenkanti paramos dalis
dalis nuo atitinkamo nuo visos 2007-2013
prioriteto ar krypties,
m. paramos, proc.
proc.

gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai
3.1.1. Pagrindinių ir likusių šalies gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
skirtumų miestų mažinimas
3.1.2. Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo
vietov÷se sudarymas

3.1.3. Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas
3.1.4. Gamtos išteklių išsaugojimas
3.2. Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra
3.2.1. Sveikatos institucijos
3.2.2. Švietimo institucijos
3.2.3. Profesinio mokymo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką
įgyvendinančios, socialines paslaugas ir paslaugas
neįgaliesiems teikiančios institucijos
3.3.Aplinka ir darnus vystymasis

100

3,10

100

1,49

7,8

0,30

24,1

0,64

13,68

1,46

8,69
14,96

0,32
0,53

18,45

0,65

13,86

2,31

Šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija, 2007-10-17.

2007-2013 m. laikotarpiu dalį ES struktūrin÷s paramos l÷šų
numatyta skirti taip vadinamai „regioninei dimensijai“. Indikatyvus
regioninei dimensijai skirtų ES struktūrin÷s paramos l÷šų
pasiskirstymas pateikiamas žemiau esančioje 5 lentel÷je.
Regioninei dimensijai planuojama skirti apie 24,1 proc. visos 3.1.4.
krypties „Gamtos išteklių išsaugojimas“ paramos bei apie 13,86
proc. visos 3.3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ paramos.
Lyginant su kitų ES šalių paramos paskirstymo proporcijomis,
mažiau paramos skirta geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
projektams, o 500-2000 gyventojų gyvenviet÷ms ES paramos iš
viso neplanuojama skirti šioje srityje.
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9 PRIEDAS. VIEŠINIMO VEIKLŲ VERTINIMO
METODOLOGINö PRIEIGA

Literatūroje išskiriami keturi viešinimo veiklų vertinimo objektai
apsprendžiantys vertinimo pobūdį. Tai94:
• Formavimas – viešinimo priemon÷s, jų tinkamumas
pranešimui skleisti ir tikslinei auditorijai pasiekti;
• Procesas – viešinimo veiklų organizavimas;
• Rezultatas – pranešimų sklaida tikslin÷je auditorijoje;
• Poveikis – pranešimų poveikis tikslin÷s auditorijos elgsenai.
Atliekant šios BPD 1.3 priemon÷s veiklų grup÷s vertinimą daroma
prielaida, kad informavimo ir švietimo veiklų finansavimas gali iš
dalies būti vertinamas kaip viešinimo kampanija. Viešinimo
kampanijų vertinimas turi savos specifikos. D÷l ypač žemo
duomenų prieinamumo lygio bei žemos rodiklių kokyb÷s vertinant
viešinimo veiklų efektyvumą paprastai didžiausias d÷mesys
skiriamas viešinimo kampanijos formavimui ir procesui, kitaip
tariant rezultatų ir poveikio atsiradimo prielaidoms.
Be aukščiau išvardintų vertinimo objektų šiame vertinime įvesti
strateginio, taktinio ir operacinio lygmens pjūviai. Strateginiame
lygyje tiriama, kokios buvo strategin÷s prielaidos efektyviam
viešinimo veikloms skirtų išteklių panaudojimui. Taktiniame lygyje
vertinamas
pasirinktas
viešinimo
veiklų
organizavimo
ir
finansavimo modelis, vykdytojų kompetencija ir galimyb÷s pasiekti
tikslines grupes. Galų gale operaciniame lygmenyje aprašomos
problemos, kilusios atskirų projektų vykdymo lygmenyje. Taigi
šiame vertinime neapsiribojama vien projektų lygmens rezultatų
apibendrinimu, o priemon÷s finansuotos veiklos vertinamos ir kaip
viena unifikuota viešinimo kampanija.
Viešinimas kaip viešosios politikos priemon÷
Tradiciškai viešinimas, kaip viešosios politikos priemon÷ naudojama
tuomet kai tam tikra viešosios politikos problema kyla d÷l
nežinojimo ar tam tikrų netinkamų nuostatų. Jei pagrįstai galima
teigti,
kad
pagrindin÷
tikslin÷s
auditorijos
elgsenos
(ar
neveiklumo), kuri sukelia problemą ir kurią norima koreguoti,
priežastis yra žinių ir informacijos trūkumas ar tam tikros
nusistov÷jusios nuostatos, tuomet geriau informuojant ir šviečiant
piliečius šią problemą galima spręsti.
Aplinkosauginio švietimo ir informavimo atveju galima būtų daryti
prielaidą, kad egzistuoja aplinkosauginių problemų, kurios iš esm÷s
atsiranda d÷l gyventojų nežinojimo, kad jų elgsena nulemia šias
problemas, ar sąmoningumo stokos, o pakeista elgsena ar
nuostatos gal÷tų šias problemas išspręsti. Tokiai prielaidai pagrįsti
reikalingos žinios apie tikslinių grupių elgseną. Taip pat šias žinias
94
Julia Coffman, “PUBLIC COMMUNICATION CAMPAIGN EVALUATION: An Environmental Scan of
Challenges, Criticisms, Practice, and Opportunities”Harvard Family Research Project, 2002.
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apie elgseną reikia pagrįstai susieti su aplinkosaugos problemomis,
išsiaiškinti kitas galimas problemos priežastis. Dažnai žinių
trūkumas
ar
nuostatos
n÷ra
vienintel÷
(ar
pagrindin÷)
nepageidautinos elgsenos ar konkrečios viešosios politikos
problemos priežastis. Tod÷l sprendžiant problemas paprastai vien
viešinimo nepakanka. Ši priemon÷ tuomet turi būti derinama su
kitomis viešosios politikos priemon÷mis. Viešinimas tuomet tebūna
pagalbin÷ priemon÷ problemai spręsti. D÷l dažnai trumpalaikio
viešinimo veiklų poveikio ypatingą reikšmę čia įgyja viešinimo
veiklų savalaikiškumas. Nesuderinus viešinimo priemonių su
kitomis veiklomis jų poveikis gali būti menkesnis arba priešingas
nei tik÷tasi.
Standartin÷
pavojingiausia
viešinimo
ir
kitų
priemonių
nesuderinimo situacija yra tokia kai elgsenai keisti reikalingas tam
tikrų sąlygų sudarymas. Pavyzdžiui siekiant didinti atliekų
rūšiavimą reikalingas konteinerių išrūšiuotoms atliekoms įrengimas
bei išrūšiuotų atliekų pristatymas atliekų perdirb÷jams. Tokias
būtinas technines priemones tuomet gali lyd÷ti gyventojų
skatinimas keisti elgseną (paprastai naudojamos viešinimo
strategijos: g÷dinimas ir informavimas) arba sankcijos už atliekų
nerūšiavimą (baudos rūšiuoti galimybes turintiems, bet atliekas
sumaišantiems namų ūkiams). Vien techninių sąlygų elgsenai keisti
(pvz.
prad÷ti
rūšiuoti
atliekas)
sudarymas
dažnai
n÷ra
pakankamas. Tačiau jei viešinimo kampanija pradedama anksčiau
nei gyventojams sudaromos galimyb÷s keisti elgseną tikslin÷ grup÷
ima neigiamai interpretuoti nepageidautinos elgsenos priežastis:
pagrindine blogos elgsenos priežastimi tampa techninių galimybių
stoka, o ne noras keisti nuostatas. Tokiu atveju viešinimui skirtos
l÷šos būna panaudotos netikslingai, o informacija ne skatina
būsimą teigiamą elgsenos pokytį, bet erzina ir nulemia blogos
elgsenos priežasčių stiprinimą. Neigiamos nuostatos tokiu atveju
linkusios išsilaikyti ilgai, net ir po to kai technin÷s galimyb÷s keisti
elgseną atsiranda.
Kitas motyvas naudoti viešinimą kaip viešosios politikos priemonę
yra siekis, kad tam tikra viešosios politikos problema atsirastų
viešojoje, o per tai ir politikų dienotvark÷je ar užimtų joje
svarbesnę vietą. Investavimas į viešosios politikos problemos
viešinimą prioritetizuoja šią problemą (angl. priming). Tai viena
strategijų, kuria dažniausiai remiasi nevyriausybin÷s organizacijos
siekdamos įtakos viešajai, o per ją ir politikų dienotvarkei. Šios
strategijos
s÷km÷
ir
apskritai
s÷kmingesnis
visuomen÷s
dalyvavimas sprendžiant aplinkosaugos problemas priklauso ir nuo
piliečių ar nevyriausybinių organizacijų galimybių gauti informaciją
apie aplinką. Tai yra teis÷ reglamentuojama Orhuso konvencijoje ir
kituose teis÷s aktuose. Tačiau svarbu užtikrinti jos realizavimą, o
tam reikalingi resursai informavimui ir viešinimui.

Informavimas ir švietimas
BPD 1.3 priemone buvo finansuojamos tiek informavimo tiek
švietimo veiklos. Nors šios viešinimo veiklos panašios ir jas sunku
griežtai atskirti švietimas nuo informavimo visų pirma skiriasi tuo,
kad juo siekiama tikslin÷ms grup÷s suteikti žinių, keisti nuostatas.
Švietimu paprastai siekiama bendresnių tikslų. Tuo tarpu
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informavimu siekiama konkretesnių tikslų – konkrečių problemų
sprendimo siekiant įtikinti keisti elgseną.

1 lentel÷ „Informavimo ir švietimo veiklų skirtumai“
Informavimas
Švietimas
Siekiama konkrečių tikslų
Siekiama bendresnių tikslų
Siekiama įtikinti, pakeisti elgseną
Siekiama suteikti žinių, keisti nuostatas
Dažnai derinama su kitomis
Dažniausiai
nesusijęs
su
kitomis
priemon÷mis
priemon÷mis
Dažnai trumpalaikis poveikis
Ilgalaikis poveikis
Lengviau išmatuojamas poveikis
Poveikis sunkiai išmatuojamas

Informavimo ir švietimo veiklos skiriasi ir galimyb÷mis išmatuoti jų
rezultatus bei poveikį. BPD 1.3 priemone finansuotas švietimo
veiklas galima priskirti neformaliam švietimui, o jo poveikio nesant
reikalingiems žinių standartams bei egzaminavimui (kaip kad
formalaus švietimo sistemoje) praktiškai neįmanoma įvertinti.
Tačiau nepaisant to švietimas kaip priemon÷ plačiai taikoma, nes jo
poveikis, lyginant su informavimu, yra dažniau ilgalaikis.
Informavimo nukreipimas į konkrečią problema nulemia būtinybę
derinti šią priemonę su kitomis (technin÷mis) priemon÷mis. Visgi
švietimą sunku griežtai atskirti nuo informavimo, nes viena
neformalaus švietimo rūšių yra savišvieta, kuri apima bibliotekose
bei masin÷se informavimo priemon÷se prieinamos informacijos
naudojimą. Nepaisant to ši dviejų priemonių skirtis leidžia geriau
suvokti kaip šios priemon÷s tur÷tų būti taikomos ir kaip būtų
galima įvertinti šių priemonių poveikį.
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10 PRIEDAS. 2007-2013 M. RODIKLIŲ KOKYBINIS
VERTINIMAS PAGAL PRIEMONES

Priemon÷ „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir pl÷tra“
Šios priemon÷s tikslas – modernizuoti ir išpl÷sti vandens tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
infrastruktūrą
aglomeracijose
pagal
nustatytuosius paslaugų kokyb÷s, aplinkosaugos ir sveikatos
apsaugos reikalavimus. Pagal šią priemonę bus finansuojami
gyvenviečių, turinčių ne mažiau kaip 2000 gyventojų projektai.
Priemon÷s tikslas ir remiamos veiklos atspindi pastangas
įgyvendinti Miesto nuotekų valymo direktyvos95 reikalavimus. Šios
direktyvos tikslas - apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų miesto ir
pramon÷s sektorių nuotekų žalingo poveikio. Direktyvoje iškeltas
reikalavimas įsirengti nuotekų valymo įrenginius, kurie išvalytų
nuotekas, kad jie atitiktų nustatytus reikalavimus iki 2009 m.
gruodžio 31 d. Nustatyti pereinamieji laikotarpiai: iki 2007 m.
gruodžio 31 d. reikalavimus turi įgyvendinti aglomeracijos,
turinčios daugiau kaip 10 tūkst. gyventojų ekvivalentą, iki 2009 m.
gruodžio 31 d., – aglomeracijos, turinčios nuo 2 tūkst. iki 10 tūkst.
gyventojų ekvivalentą.
Projektai, finansuojami pagal šią priemonę, tur÷s prisid÷ti prie bent
vieno rodiklio įgyvendinimo - rezultato lygmens rodiklio
„Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir
tvarkymo paslaugomis, dalies padid÷jimas (proc.)“ ar produkto
lygmens rodiklio „Gyvenamosios vietov÷s, kuriose renovuota
(pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema (vnt.)“
Šie rodikliai atspindi priemon÷s tikslą. Rodiklių lygmenys yra
parinkti tinkamai, jie yra tarpusavyje susiję. Tačiau kol kas n÷ra
patvirtinta šių rodiklių skaičiavimo metodika. Praktika rodo, kad
rodiklių skaičiavimo metodikas patvirtinus jau prasid÷jus projektų
įgyvendinimui,
kyla
steb÷senos
patikimumo
ir
rodiklių
pasiekiamumo problemų. Kitaip tariant, nesant rodiklio išaiškinimo
projektų vykdytojai bus linkę planuoti ir skaičiuoti rodiklius pagal
savo individualų apibr÷žimą.
Atsisakyta
rodiklio
„Nutiestų/atnaujintų
vandens
tiekimo/nutekamojo vandens tinklų ilgis”, kuris matavo smarkiai
tarpusavyje besiskiriančius rezultatus. 2004-2006 m. laikotarpiu
buvo vykdomi skirtingi darbai: renovuojami seni arba tiesiami nauji
geriamojo vandens ir nuotekų tinklai, statomi nuotekų valymo ir
vandens gerinimo įrenginiai, rekonstruojamos ar naujai statomos
95

ES Tarybos 91/217/EEB 1991 m. geguž÷s 21 d. direktyva „D÷l miesto nuotekų valymo“.
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siurblin÷s, tvarkoma vandenviet÷s aplinka ir kt. Tod÷l jų rezultatus
buvo sud÷tinga apibendrinti naudojant tinklų ilgio vienetą. Jis buvo
nepakankamai
specifinis
ir
neleido
paskaičiuoti
projektų
efektyvumo kaštų atžvilgiu. Tačiau, atsisakius šio rodiklio, būtų
naudinga parinkti kitus produkto lygmens rodiklius. Pavyzdžiui,
galima būtų nustatyti rodiklio „gyvenamosios vietov÷s, kuriose
renovuota (pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema“
pogrupius pagal finansuojamas veiklas:
•
•
•
•

nuotekų valymo įrenginių renovavimas ir statyba;
nuotekų ir vandentiekio tinklų renovavimas ir pl÷tra;
dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas;
vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ir statyba.

Rezultato lygmens rodiklis yra tinkamas, tačiau juo tur÷s būti
matuojamas gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų
surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies padid÷jimas d÷l ES
struktūrin÷s paramos 2007-2013 m. laikotarpiu. Jam paskaičiuoti
svarbus yra duomenų prieinamumas ir jų surinkimas laiku. Tam,
kad būtų galima nustatyti gyventojų dalies padid÷jimą, reikia žinoti
dabartinį gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų
surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, skaičių. Antra, reik÷s rinkti
duomenis apie gyventojų, kurie prijungs savo būstus prie nuotekų
surinkimo tinklų, skaičių.
Šiam rodikliui taip pat galima parengti horizontaliųjų prioritetų
pogrupius, pvz. regioninį pogrupį (gyvenamųjų vietovių, kuriuose
renovuota vandens tiekimo ir nuotekų sistema, pasiskirstymas
pagal Lietuvos regionus).
Priemon÷ „Vandens
nustatymas“

apsaugos

ir

valdymo

priemonių

Priemon÷s tikslas – įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, ir 2007 m.
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB
d÷l
potvynių
rizikos
ir
valdymo
reikalavimus,
nustatyti
vandensaugos ir potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo tikslus ir
priemones tiems tikslams pasiekti.
Projektų rezultatų steb÷senai parengti vienas rezultato ir du
produkto lygmens rodikliai, tačiau skaičiavimo metodika vertinimo
metu parengta tik vienam produkto lygmens rodikliui "parengti
upių baseinų rajonų valdymo planai ar jų dalis“ (vnt.). Šis rodiklis
laikomas pasiektu pasirašius galutinį paslaugos pri÷mimo–
perdavimo aktą. Jis atitinka priemon÷s tikslą ir yra pakankamai
specifinis.
Kitas produkto lygmens rodiklis „parengti potvynių rizikos valdymo
planai ar jų dalis (vnt.)“ taip pat atitinka tikslą ir yra pakankamai
specifinis.
Rezultato lygmens rodiklis "upių baseinų rajonai, kuriems nustatyti
vandensaugos ir potvynių rizikos valdymo tikslai (proc.)“ atitinka
priemon÷s tikslą ir yra tiesiogiai susijęs su produkto lygmens
rodikliais.
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Apibendrinant, priemon÷s „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių
nustatymas“ rodikliai yra tinkamai parinkti, yra logiškai tarpusavyje
susiję, pritaikyti vykdomų projektų specifikai ir lengvai
paskaičiuojami. Horizontaliųjų prioritetų pogrupiai šiems rodikliams
n÷ra aktualūs.
Priemon÷ „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“
Priemon÷s tikslas − pagerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę
ir (arba) cheminę būklę. Jos steb÷senai parengti du rodikliai:
Produkto rodiklis „Vandens telkinių būkl÷s gerinimo priemon÷mis
sutvarkytas plotas“.

Būkl÷s gerinimo priemon÷s – priemon÷s, padedančios pasiekti gerą
vandens telkinio ekologinę būklę.
Gera ekologin÷ būkl÷ – tokia paviršinio vandens telkinio būkl÷, kai jame
esančias ekosistemas apibr÷žiančių parametrų vert÷s atitinka vertes,
būdingas žmogaus ūkin÷s veiklos nepaveiktiems tokio tipo paviršiniams
vandens telkiniams (LR vandens įstatymas).
Plotas laikomas sutvarkytu pasirašius darbų pri÷mimo–perdavimo aktą.

Rezultato rodiklis „Vandens telkiniai, kuriems taikytos būkl÷s
gerinimo priemon÷s“.

Vandens telkiniai – tarpiniai vandenys, up÷s ir ežerai.
Vandens telkinys laikomas kaip vienetas, kai jo būklei pagerinti pritaikytos
priemon÷s vykdant veiklą pačiame vandens telkinyje, jo atkarpoje, dalyje,
apsaugos zonoje.
Rodiklis laikomas pasiektu pasirašius darbų pri÷mimo–perdavimo aktą.

Rodikliai yra detaliai išaiškinti, turi pilnus sąvokų apibr÷žimus.
Tačiau svarbu atkreipti d÷mesį į tai, kad šie rodikliai apima
skirtingus skaičiavimo vienetus (ha, km, m3), tod÷l vertinimo metu
gali būti sunkiai interpretuojami.
Priemon÷ „Pajūrio tvarkymas“
Priemon÷s tikslas – pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto
erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą –
sudaryti darnios pajūrio regiono pl÷tros sąlygas.
Šios priemon÷s rezultatams matuoti parengtas vienas produkto
lygmens rodiklis „priekrant÷s ir paplūdimio sąnašų papildymas
atvežtiniu sm÷liu (kub. m)“ ir vienas rezultato lygmens rodiklis
„sutvarkyto kranto ilgis (km)“. Tačiau pastarasis rodiklis matuoja
produkto lygmens pasiekimus.
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Priemon÷ „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
Priemon÷s tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą
iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis.
Šiai priemonei parengtas produkto lygmens rodiklis „Įgyvendinti
projektai (vnt.)“ teikia mažai informacijos apie priemon÷s
rezultatus. Tokie rodikliai yra vertingi, kai juos prasminga lyginti su
kitų priemonių įgyvendintų projektų rodikliu.

Projektas laikomas įgyvendintu patvirtinus galutinę projekto įgyvendinimo
ataskaitą.

Rezultato rodiklis „Išvalytų teritorijų plotas (ha)“ yra pakankamai
apibr÷žtas ir specifiškas.
Užteršta
teritorija
–
teritorija,
užteršta
aplinkai
pavojingomis
medžiagomis, teršiančiomis požeminius ir (ar) paviršinius vandenis.
Užterštų teritorijų išvalymas – priemonių, padedančių pasiekti gerą
teritorijos ekologinę būklę įgyvendinimas.
Išvalyta (sutvarkyta) teritorija laikoma pasirašius darbų pri÷mimopardavimo aktą.

2004-2006 m. rodiklių vertinime buvo teigiama, jog nesant užterštų
teritorijų inventorizacijos nebuvo įmanoma matuoti, kiek proc. visų
užterštų šalies teritorijų buvo išvalyta, palyginti su visomis
užterštomis
teritorijomis
(pavojingomis
ar
prioritetin÷mis
teritorijomis). Tačiau tai galima būtų prad÷ti matuoti 2007-2013 m.
laikotarpiu.
Visi šios priemon÷s rodikliai turi tur÷ti regioninį pogrupį (išvalytų
teritorijų ploto pasiskirstymas pagal Lietuvos regionus).
Priemon÷ „Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga“
Priemon÷s tikslas – gerinti biologin÷s įvairov÷s apsaugos būklę,
užtikrinti gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologin÷s
įvairov÷s išsaugojimą saugomose teritorijose, įskaitant „Natura
2000“ teritorijas.
Šios priemon÷s projektų rezultatų
produkto lygmens rodikliai:

vertinimui

parengti

keturi

1) Rodiklis „Saugomos teritorijos (valstybiniai parkai ir rezervatai),
kuriose įrengti lankytojų centrai ir (ar) vaizdo informacin÷s
sistemos (vnt.)“ yra veiksmų programos rodiklis. Tačiau jis
neapima sutvarkytų saugomų teritorijų (ha), kuris reikalingas
rezultato lygmens saugomų teritorijų rodikliui paskaičiuoti.
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Saugomos teritorijos lankytojų centras – saugomos teritorijos lankytojams
skirtos patalpos (pastatas ar jo dalis), kuriose pristatomos gamtos ir
kultūros paveldo vertyb÷s bei galimyb÷s jas pažinti, organizuojamas
visuomen÷s aplinkosauginis (ekologinis) švietimas, aukl÷jimas, mokymas,
puosel÷jamos etnokultūros tradicijos. Įrengtas lankytojų centras laikomas
tada, kai vadovaujantis LR teis÷s aktais priimamas sprendimas d÷l statinio
atidavimo eksploatacijai, surašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti
aktą. Vizualin÷ informacin÷ sistema – vaizdinių priemonių sistema
natūroje, sudaranti sąlygas ekologiniam švietimui gamtoje. Įrengta
vizualin÷ informacin÷ sistema laikoma pasirašius darbų pri÷mimo–
perdavimo aktą. Saugoma teritorija, kurioje įrengtas lankytojų centras ir
(arba) vizualin÷ informacin÷ sistema, skaičiuojama kaip vienas vienetas.
Saugomos teritorijos pagal šią priemonę – valstybiniai parkai ir rezervatai,
priklausantys Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos reguliavimo sričiai.

2) Rodiklis „Parengti saugomų teritorijų steigimo arba planavimo
dokumentai (vnt.)“ yra tinkamas, tačiau jis neturi atitinkamo
rezultato lygmens rodiklio. Jeigu atitinkamai veiklai būtų skiriama
pakankamai daug paramos, gali būti naudingas papildomas
rodiklis. Pavyzdžiui, gali būti matuojama, kiek procentų visų
saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengta
(nors gali būti sud÷tinga nustatyti siekiamą kiekybinę išraišką d÷l
saugomų teritorijų skaičiaus kaitos, į tai galima būtų atsižvelgti
steb÷senos metu).

Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentai: naujų paukščių ir
buveinių apsaugai svarbių saugomų teritorijų steigimo ar ribų koregavimo
dokumentai; „Natura 2000“ teritorijų gamtotvarkos planai; valstybinių
parkų ribų ir zonų ribų bei tvarkymo planų dokumentai; draustinių
tvarkymo planai ir tvarkymo techniniai projektai;
paveldo objektų
tvarkymo projektai. Dokumentas laikomas parengtu, kai pasirašomas
galutinis paslaugų pri÷mimo–perdavimo aktas.

3) Rodiklis „Retosios rūšys, kurioms išsaugoti įgyvendintos
apsaugos priemon÷s (vnt.)“ yra panašesnis į rezultato lygmens
rodiklį. Produkto lygmeniu gali būti matuojamos priemon÷s, jeigu
jas galima konkrečiai įvardyti (pvz., dažniausiai taikomos
priemon÷s).

Retosios rūšys – rūšys, kurių populiacijos yra mažos d÷l jų biologinių
ypatybių ar kt. veiksnių ir d÷l šių savybių jos yra įrašytos į Lietuvos
Raudonąją knygą arba saugomos pagal Lietuvos Respublikos ratifikuotas
tarptautines sutartis. Įgyvendinta retosios rūšies apsaugos priemone
laikoma
pasirašius
pri÷mimo–perdavimo
aktą
(jei
perkama
paslauga/darbas).

4) Rodiklis „Invazin÷s rūšys, kurių plitimui stabdyti įgyvendintos
gausos reguliavimo priemon÷s (vnt.)“ taip pat labiau tinkamas
rezultato lygmens pasiekimams matuoti.
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Invazin÷s rūšys – nevietin÷s rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemose turi
žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai.
Įgyvendintąja invazin÷s rūšies gausos reguliavimo priemone laikoma
pasirašius paslaugų/darbų pri÷mimo–perdavimo aktą.

Priemon÷s rezultato lygmens rodikliai yra:
1) „Saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos lankytis be žalos
gamtai, padid÷jimas (proc. punktas)“. Geras rezultato lygmens
rodiklis, kuris sujungia sutvarkytą infrastruktūrą ir informacinę
sistemą. Tačiau produkto lygmeniu bus matuojamos tik
informacin÷s sistemos (įskaitant lankytojų centrus). Tod÷l produkto
lygmeniu gali būti naudingas papildomas rodiklis, kuriuo būtų
matuojamos sutvarkytos teritorijos (ha) (neskaičiuojant ploto, kurį
apima saugomų teritorijų steigimo arba planavimo dokumentai).

Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis
aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir
kitokią vertę ir kuriems teis÷s aktais nustatytas specialus apsaugos ir
naudojimo režimas (tvarka). Saugomos teritorijos pagal šią priemonę –
valstybiniai parkai ir rezervatai, priklausantys Valstybin÷s saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai, kurių iš
viso yra 36. Sąlygos lankytis be žalos gamtai laikomos sudarytomis, kai
teritorijoje sukurta vizualin÷ informacin÷ sistema, infrastruktūra
lankytojams natūroje, sudaranti sąlygas ekologiniam švietimui gamtoje ir
užtikrinanti, kad lankymasis ir poilsis gamtoje nedarys žalos saugomoms
vertyb÷ms, nebus pažeistas ekologinis stabilumas. Ta pati saugoma
teritorija kaip vienetas nesudedamas kelis kartus, jei įrengin÷jami
lankytojų centrai ar vizualin÷ informacin÷ sistema atskirais projektais
tame pačiame parke ar rezervate.

2) Rodiklis „Invazinių rūšių, kurių plitimas sul÷tintas ar sustabdytas
(proc.)“ matuoja efekto lygmens pasiekimus.

Invazin÷s rūšys – nevietin÷s rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemose turi
žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai.
Atsižvelgiant į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą LR
aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433, iš viso
invazinių rūšių yra 16.

3) „Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių, kurioms
išsaugoti įgyvendintos buveinių apsaugos priemon÷s (proc.)“

Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšys – nykstančios gyvūnų
(įskaitant ir paukščius) ir augalų rūšys, kurias Europos Bendrija,
atsižvelgdama į rūšies natūralaus paplitimo teritorijos santykinį dydį, yra
įsipareigojusi išsaugoti. Iš viso Europos Bendrijos svarbos augalų ir
gyvūnų (įskaitant ir paukščių) rūšių Lietuvoje yra 102 (LR aplinkos
ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-144).
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Parinkti rezultato lygmens rodikliai yra labai gerai išaiškinti.
Buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo rodiklis ypatingai
aktualus, kadangi Lietuvoje, turinčioje didesnę biologinę įvairovę
nei dauguma kitų ES šalių, BAST steigimo poreikis yra didesnis,
lyginant su kitomis ES šalimis. Saugomų teritorijų, kuriose
sudarytos sąlygos lankytis be žalos gamtai, padid÷jimas taip pat
yra labai geras rezultato lygmens rodiklis, kuris leidžia įvertinti
saugomose teritorijose įrengtų informacinių ir apsaugos priemonių
poveikį.
Palyginti su 2004-2006 m. laikotarpiu, siekiama matuoti ne tik
saugomų teritorijų tvarkymą, bet ir biologin÷s įvairov÷s apsaugą.
Tačiau pastarųjų rodiklių lygmuo yra palyginti aukštas, tod÷l
reikalinga peržiūr÷ti rodiklių lygmenis.
Priemon÷ „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“
Priemon÷s tikslas – inventorizuoti galinčias būti užterštas teritorijas
ir nustatyti jų užterštumo, pavojingumo aplinkai ir žmonių sveikatai
laipsnį.
Šios priemon÷s rezultatams vertinti parengti du produkto lygmens
rodikliai:
1) „Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos
teritorijos, plotas (kv. kilometras)“
Galinti būti užteršta teritorija – teritorija, kurioje buvo ir (ar) yra
potencialus taršos židinys.
Potencialus taršos židinys – ūkin÷s veiklos objektas, iš kurio chemin÷s
medžiagos gali patekti į dirvožemį, gruntą ir požeminius vandenis
(Ekogeologinių tyrimų reglamentas, patvirtintas Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. 1-104).
Rodiklis laikomas pasiektu, kai visos galinčios būti užterštos teritorijos (jų
duomenys) yra suvestos į potencialių geoaplinkos taršos židinių duomenų
bazę ir pasirašytas paslaugų pri÷mimo–perdavimo aktas.

2) „Atlikti ekogeologiniai tyrimai (vnt.)“.

Ekogeologinis tyrimas – žem÷s gelmių tiesioginis ir (arba) nuotolinis
geologinis tyrimas, skirtas ūkin÷s veiklos poveikio žmogaus sveikatai ir
aplinkai bei joms elementams įvertinti.
Ekogeologinis tyrimas laikomas atliktu pasirašius paslaugų pri÷mimo–
perdavimo aktą.

Ir vienas rezultato lygmens rodiklis „Savivaldyb÷s, kurių teritorijoje
inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos (vnt.)“. Šiam
rodikliui galima matuoti regionų pogrupį, t.y. paskaičiuoti
inventorizuotų teritorijų ar regionų dalis nuo visos Lietuvos
teritorijos.
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Savivaldyb÷ laikoma inventorizuota, kai visos joje esančios galinčios būti
užterštos teritorijos (jų duomenys) yra suvestos į potencialių geoaplinkos
taršos židinių duomenų bazę ir pasirašytas paslaugų pri÷mimo–perdavimo
aktas.

Priemon÷ „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas“
Šiai priemonei parengti trys produkto lygmens rodikliai:
„modernizuotos aplinkos apsaugos sistemos laboratorijos (vnt.)“,
„įrengtos/modernizuotos oro, požeminio vandens, dirvožemio ir
grunto, priekrant÷s ir seisminio monitoringo stotys (vnt.)“ ir
„sustiprintos aplinkos apsaugos kontrol÷s institucijos (vnt.)“.
Pirmieji du rodikliai yra tinkami, Trečiajam reikalingas tikslus
išaiškinimas.
Rezultato lygmeniu matuojamos „sustiprintos aplinkos apsaugos
monitoringo ir kontrol÷s institucijos (vnt.)”. Taigi sustiprintos
institucijos matuojamos tiek produkto, tiek rezultato lygmenimis.
Rezultato lygmeniu galima matuoti, kiek proc. visų atsakingų
institucijų buvo sustiprinta. Tačiau tokiam rodikliui skaičiuoti reikia
parengti aiškią metodologiją, kuri apibr÷žtų: 1) kas yra institucija
(pavienis subjektas ar susijusių subjektų tinklas), 2) koks bendras
jų skaičius, 3) kaip interpretuoti sustiprinimą (kaip laboratorijų,
monitoringo stočių įrengimą, ar pakankamas faktas yra tik
automobilių įsigijimas), 4) kokie yra sustiprinimo etapai (ar
institucija pilnai sustiprinta naudojant ERPF paramą 2007-2013 m.
laikotarpiu, ar tik iš dalies).
Priemon÷s „Visuomen÷s informavimo apie aplinką sistemos
sukūrimas ir pl÷tra“ ir „Visuomen÷s informavimo ir švietimo
apie aplinką priemonių įgyvendinimas“
Priemon÷s „Visuomen÷s informavimo apie aplinką sistemos
sukūrimas ir pl÷tra“
tikslas – sukurti ir pl÷toti visuomen÷s
informavimo apie aplinką sistemą, kuri užtikrintų veiksmingą
visuomen÷s informavimą apie aplinkos būklę ir kitus su aplinka
susijusius klausimus, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus
vystymosi politiką, sudarant palankias sąlygas visuomenei
dalyvauti sprendimų pri÷mimo procese. Priemonei steb÷ti numatyti
šie rezultato ir produkto rodikliai: „visuomen÷s informuotumo apie
aplinkos apsaugą pager÷jimas“ ir „įgyvendinti projektai“.

Priemon÷s „Visuomen÷s informavimo ir švietimo apie aplinką
priemonių
įgyvendinimas“
tikslas
–
užtikrinti
veiksmingą
visuomen÷s informavimą ir švietimą aplinkos būkl÷s ir kitais su
aplinka susijusiais klausimais, sudaryti palankias sąlygas
visuomenei dalyvauti sprendimų pri÷mimo procese, formuoti
aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – skatinti
visuomen÷s narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.
Priemon÷ bus stebima šiais rezultato ir produkto rodikliais:
„visuomen÷s aplinkosauginio aktyvumo padid÷jimas“, „įgyvendinti
projektai“.
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Naujuoju periodu išskirtos dvi su aplinkosaugos švietimu ir
informavimu susijusios priemon÷s. Šio vertinimo vykdymo metu
nebuvo prieinami rodiklių aprašymai, tod÷l čia trumpai įvertinsime
siūlomus rodiklius tiek, kiek tai įmanoma remiantis jų formuluote ir
priskyrimu tam tikram lygiui.
Visuomen÷s informavimo apie aplinką sukūrimas ir pl÷tra
Šiai priemonei siūlomas produkto (arba pasiekimo) lygio rodiklis
yra įgyvendintas projektas. Šis rodiklis netinkamas tuo, kad n÷ra
pakankamai specifiškas. Vieno projekto įgyvendinimo metu gali
būti sukurta daugiau nei vienas vienetas produkto. Toks rodiklis
nieko neparodo apie projekto pasiekimus. Tačiau d÷l tos pačios
priežasties šis rodiklis labai lengvai išmatuojamas, taip pat
pasiekiamas. Tačiau n÷ra įmanoma nustatyti pagrįsto ir
motyvuojančio šio rodiklio lygio.
Siūlomas rezultato rodiklis „Visuomen÷s informuotumo apie aplinką
pager÷jimas“ iš esm÷s atitinka aukščiau siūlomą poveikio rodiklį.
Taigi viena iš šio rodiklio problemų yra ta, kad jis priskirtas ne tam
rodiklių lygiui. Visa kita atitinka aukščiau pateiktą rodiklio
komentarą.
Visuomen÷s informavimo
įgyvendinimas

ir

švietimo

apie

aplinką

priemonių

Produkto rodikliu čia v÷lgi pasirinktas „įgyvendintų projektų
skaičius“. Šis rodiklis, kaip aprašyta aukščiau, n÷ra pakankamai
specifiškas. Rezultato rodikliu čia pasirenkamas „visuomen÷s
aplinkosauginio aktyvumo padid÷jimas“. Šis rodiklis v÷lgi
neteisingai priskirtas projektų lygiui – toks rodiklis gal÷tų būti
poveikio rodikliu. Tačiau net ir kaip poveikio rodiklis jis yra
problemiškas. Visų pirma aplinkosauginį aktyvumą sunku
operacionalizuoti (aprašyti). Kitaip tariant rodikliui trūksta
specifiškumo – neaišku kaip tiksliai aktyvumas pasireiškia arba ko
reik÷tų klausti respondentų, siekiant sužinoti apie aktyvumo lygį.
D÷l tos pačios priežasties šis rodiklis sunkiai išmatuojamas.
Tikslingiau šiai priemonei būtų naudoti „Visuomen÷s informuotumo
apie aplinką pager÷jimo“ rodiklį. Visų pirma d÷l to, kad priemon÷
tiesiogiai veikia šį rodiklį, o tik per informuotumo pager÷jimą
tikimasi aktyvesnio piliečių dalyvavimo.
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