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REIKALAVIMAI TEIKIAMAI INFORMACIJAI ASMENIMS, PASKI RTIEMS 

ATSAKINGAIS UŽ MEDŽIAGOS PAGAL RODIKLIUS PATEIKIM Ą LEIDINIUI 
,,APLINKOS BŪKL ö 2008. TIK FAKTAI“,  

 
 Asmenys, atsakingi už informacijos pagal rodiklius pateikimą leidiniui „Aplinkos 
būkl÷ 2008. Tik faktai“ teikdami informaciją, privalo: 
 1. Nurodyti: 
 1.1.leidinio skyriaus temą; 
 1.2. rodiklio pavadinimą; 
 1.3. reng÷jo vardą, pavardę, instituciją, pareigas, telefoną, elektroninio pašto adresą; 
 2. Pateikti: 
 2.1. rodiklio grafinę iliustraciją (grafiką (.exel formatu), grafike naudotų duomenų 
lentelę (.exel ir .doc formatais), žem÷lapį, schemą (.jpg ir .eps formatais)); 
 2.2. grafiko, žem÷lapio, schemos pavadinimą (iki 10 žodžių); 

2.3. duomenų lentel÷s pavadinimą, atitinkantį grafiko pavadinimą; 
 2.4. grafiko, žem÷lapio, schemos duomenų šaltinius (leidinys, duomenų baz÷ ar kt.); 

 2.5. nacionalinio rodiklio būkl÷s vertinimą (.doc formatu), susidedantį iš 5–10 sakinių 
išvados, kurioje įvertinama pad÷tis atsiskaitomuoju laikotarpiu ir aplinkos būkl÷ 
palyginta su nustatytais aplinkosaugos politikos tikslais, pra÷jusių (1–10) metų 
rezultatais, jei įmanoma – su daugiamečių steb÷jimų vidutine verte (1961–1990, 1991–
2007), nurodytos galimos pokyčių tendencijos; 
 2.5.1. regioninių rodiklių būkl÷s vertinimas atskiruose šalies regionuose pateikiamas 
pagal regionų aplinkos apsaugos departamentų teritorijas. Išd÷stoma 5–10 sakinių bendra 
(t. y. kalbama ne apie būklę kiekviename konkrečiame regione) išvada apie būklę 
regionuose, pavyzdžiui, pažymimas regionas su geriausia būkle, su blogiausia, bendrai 
įvertinami likusieji regionai. Įvertinama pad÷tis atsiskaitomuoju laikotarpiu ir aplinkos 
būkl÷ palyginta su nustatytais aplinkosaugos politikos tikslais, pra÷jusių (1–10) metų 
rezultatais, jei įmanoma – su daugiamečių steb÷jimų vidutine verte (1961–1990, 1991–
2007), nurodytos galimos pokyčių tendencijos. Regioninių rodiklių būklę atskiruose 
regionuose gal÷tų vaizduoti tik paskutinių, atsiskaitomųjų metų grafikas;  
 2.6. rodiklio būkl÷s raidos vertinimą simboliu: 
 2.6.1. ☺ – teigiama aplinkosaugos požiūriu rodiklio raida. Tikslai pasiekti arba bus 
pasiekti nustatytais terminais; 
 2.6.2. � – aplinkosaugos požiūriu pad÷tis nei pager÷jo, nei pablog÷jo; 
 2.6.3. � – neigiama aplinkosaugos požiūriu rodiklio raida. Situacija blog÷ja, tolstama 
nuo siekiamų aplinkosauginių tikslų, nepakankamai taikoma aplinkosauginių priemonių, 
n÷ra laukiamų rezultatų; 

 2.7. nuorodas (bibliografinę informaciją); 
2.8. terminų ir santraukų paaiškinimus. 
3. Pagal šio įsakymo 3.2. punktu patvirtintą darbų planą paruoštą informaciją siųsti 

el.paštu g.liutkevicius@aaa.am.lt. 
 
 

 


