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Protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų 
registrų įgyvendinimo ataskaitos forma, parengta 
remiantis I/5 sprendimu  
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) 

  SERTIFIKATAS 

Šią ataskaitą parengė ir pateikė 
 
_______________Lietuvos Respublika________________________  
[Protokolo šalis ar pasirašiusi šalis] remiantis I/5 sprendimu 

Pareigūno, atsakingo už 
nacionalinė ataskaitos 
parengimą vardas, pavardė: 

Živilė Pliuškaitė, vyriausioji specialistė 

Parašas:  

Data: 2013.12.22 

  ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

Prašome pateikti šią, su ataskaitos rengimu susijusią, informaciją. 

Protokolo šalis/ Pasirašiusi šalis Lietuva 

NACIONALINIS KONTAKTINIS CENTRAS 

Pilnas institucijos pavadinimas: Aplinkos apsaugos agentūra 

Pareigūno vardas, pavardė ir 
užimamos pareigos: 

Violeta Juozefaitė, skyriaus vedėja 

Pašto adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius 

Telefono nr.: 8 706 62009 

Fakso. nr.: 8 706 62000 

El. pašto adresas: v.juozefaite@aaa.am.lt 

 
 

Kontaktinis asmuo atsakingas už 
ataskaitos pateikimą (jei skirtingas):  

Pilnas institucijos pavadinimas: Aplinkos apsaugos agentūra 

Pareigūno vardas, pavardė ir 
užimamos pareigos: 

Živilė Pliuškaitė, vyriausioji specialistė 

Pašto adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius 

Telefono nr.:  

Fakso. nr.: 8 706 62000 

El. pašto adresas: z.pliuskaite@aaa.am.lt 
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Paskirtoji kompetentinga institucija 
atsakinga už nacionalinio registro 
administravimą (jei skirtinga):  

Pilnas institucijos pavadinimas: Aplinkos apsaugos agentūra 

Pareigūno vardas, pavardė ir 
užimamos pareigos: 

Vytenis Zaskevičius, skyriaus vedėjas 

Pašto adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius 

Telefono nr.: 8 706 62038 

Fakso. nr.: 8 706 62000 

El. pašto adresas: v.zaskevicius@aaa.am.lt 

 

 
 

 Pateikite trumpą šios ataskaitos rengimo proceso aprašymą, įskaitant, bet 
neapsiribojant: informaciją apie šiame procese dalyvavusias viešojo 
administravimo institucijas, apie tai, kokiais būdais buvo konsultuojamasi su 
visuomene, kaip visuomenės nuomonė atsispindi ataskaitoje taip pat įvardinkite, 
kokia medžiaga rėmėtės, rengdami šią ataskaitą. 

 Atsakymas:  

Ataskaita buvo derinama su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje dirbančiais 
pareigūnais. 

Ataskaitos tekstas buvo patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje, 
nacionaliniam IPTR skirtoje rubrikoje. Visuomenės nuomonė ir pageidavimai dėl 
nacionalinio IPTR yra atspindėti šioje ataskaitoje. 

  3, 4 ir 5 straipsniai 

 Išvardinkite teisėkūros, reguliacines ir kitas priemones, kuriomis 
įgyvendinamos bendrosios nuostatos, pateiktos 3 (bendrosios nuostatos), 4 
(esminiai išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sistemų (IPTR) elementai) ir 
5 (dizainas ir struktūra) straipsniuose. 

 Konkrečiai įvardinkite: 

(a) Priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti Protokolo nuostatas, 
įskaitant vykdomąsias priemones (3 straipsnis, 1 dalis); 

Atsakymas: 

Nors Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais protokolą dėl 
išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (toliau – Protokolas) Lietuvos Respublika 
ratifikavo 2008 m. balandžio 8 d., nacionalinis išleidžiamų ir perduodamų teršalų 
registras (toliau – Lietuvos IPTR) Lietuvoje, kuri yra viena Europos Sąjungos narių, 
pradėtas kurti 2006 m. įsigaliojus Europos Bendrijos ir Tarybos reglamentui (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo (toliau – 
Reglamentas). Įgyvendinant Reglamento nuostatas, 2007 m. sausio 19 d. įsigaliojo 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir 
informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro 
sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“ (toliau – 
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Įsakymas dėl duomenų ir informacijos pateikimo į EIPTR), kuriuo: 

- paskirtos kompetentingos institucijos – Aplinkos ministerijos regionų 
aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), kurioms pagal Reglamentą 
operatoriai turi teikti duomenis ir informaciją ir visuomenė gali teikti prašymus; 

- nustatyta pareiga operatoriams teikti duomenis ir informaciją apie objektus, 
pagal Reglamento 5 straipsnio reikalavimus; 

- pavesta kompetentingoms institucijoms užtikrinti operatorių teikiamų 
duomenų kokybę; 

- paskirta institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), kuri 
Reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka teikia duomenis Europos Komisijai. 

(b) Priemones, kurių buvo imtasi siekiant įdiegti IPTR platesniu mastu ar 
padaryti kuo plačiau viešai prieinamą nei numatyta Protokole (3 straipsnis, 2 dalis); 

Atsakymas:  

Lietuvos IPTR kaupiama tik ta informacija, kurios reikalauja Reglamentas. 
Registre kaupiama informacija apie 118 objektų (įrenginio lygmenyje): 71 objektas 
teršalus išmeta į aplinkos orą, 9 objektai teršalus išleidžia su nuotekomis, 64 objektai 
perduoda atliekas už teritorijos ribų. Kitose nacionalinėse duomenų bazėse yra kaupiama 
informacija iš įmonių teikiamų taršos ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 
ataskaitų, kuriose teikiama informacija apie daugiau nei apie 5000 objektų: teršalų 
emisijų į aplinkos orą srityje – ~1000, su nuotekomis išleidžiamų teršalų srityje – ~1000, 
atliekų tvarkymo srityje – ~3100). Ši informacija apima ir taršos bei atliekų duomenis, 
kaupiamus IPTR.  

Į nacionalinį IPTR netraukiamus, bet susijusius duomenis vartotojai gali gauti 
pateikę prašymą RAAD arba AAA. 

(c) Priemones, kurios padeda užtikrinti, jog konkrečių subjektų darbuotojai 
bei visuomenės nariai, kurie praneša valdžios institucijoms apie tų subjektų vykdomus, 
Protokolą įgyvendinančių nacionalinės teisės nuostatų, pažeidimus, nebus nubausti, 
persekiojami ar kitaip puolami dėl to, kad pateikė tokį pranešimą (3 straipsnis 3 dalis); 

Atsakymas:  

Specifinių nuostatų, numatančių asmenų, pranešusių apie galimai padarytus IPTR 
Protokolą įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų pažeidimus, apsaugą nėra. 

Šiuo atveju taikytinos bendrosios asmenų teises bei pareigas reglamentuojančios 
teisės normos. Visų pirma turėtų išskirti privalomo ir neprivalomo pranešimo atvejus: 

1) Privalomas pranešimas. Asmenys turi pareigą pranešti apie jiems žinomus 
galimai daromus/padarytus nacionalinės teisės pažeidimus teisės aktuose numatytais 
atvejais. Priešingu atveju jiems gali būti pritaikyta atsakomybė (Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 238 str. 1 d.). 

2) Neprivalomas pranešimas. Joks asmuo negali būti persekiojamas dėl 
pasinaudojimo teise skleisti informaciją (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str.), 
taip pat kiekvienas asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę 
kreiptis į teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str.). 

Papildomai reikėtų pažymėti, kad kaip vienas iš tokių asmenų teisių apsaugos 
garantų galėtų būti neskelbtinos informacijos atvejis, numatytas Informacijos apie 
aplinką LR teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 1999 m. 
spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175, 18.10 punkte – informacija yra neskelbtina, jei neigiamai 
paveiktų asmenų, savanoriškai pateikusių informaciją, kuriems įstatymai ar kiti teisės 
aktai nenustato pareigos tokią informaciją teikti, interesus ar keltų grėsmę jų saugumui. 

(d) Ar IPTR sistema buvo integruota į kitas ataskaitų teikimo sistemas ir jei 
atsakymas yra teigiamas, įvardinkite, į kokias sistemas. Ar toks integravimas padėjo 
išvengti dvigubo ataskaitų teikimo? Ar susidūrėte su kokiomis nors problemomis tokių 
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sistemų integravimo metu? Jei taip, tai įvardinkite šias problemas ir jų sprendimo būdus 
(3 straipsnis, 5 dalis) 

Atsakymas: 

Duomenys apie išmetamų teršalų ir perduodamų atliekų kodus, pavadinimus ir 
kiekius į Lietuvos IPTR integruojami iš kitų nacionalinių duomenų bazių, kuriose 
kaupiama informacija iš įmonių teikiamų taršos ir atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ataskaitų. Operatoriai, teikdami duomenis į IPTR, nurodo tik bendrąją 
informaciją apie atsiskaitomąjį objektą, o duomenų, kuriuos jie teikia taršos ir atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitose, nurodyti nereikia. 

(e) Pagal kokiu kriterijus (atsižvelgiant į parametrus, numatytus (a)-(f) 
punktuose) jūsų sistemoje gali būti identifikuojami teršalų perdavimai ir išmetimai (5 
straipsnis 1 dalis)? 

Atsakymas: 

Lietuvos IPTR duomenys visuomenei prieinami internetu per specialiai tam 
sukurtą vartotojų sąsają, leidžiančią išrinkti registre kaupiamus duomenis visais 
Protokolo 5 straipsnio 1 dalies (a)-(f) punktuose nurodytais pjūviais. Vartotojai gali 
matyti kiekvieno objekto ataskaitą, užpildytą pagal Reglamento III priede nustatytą 
formą, arba išrinkti duomenis iš registro šiais pjūviais: 

- pagal atsiskaitomuosius metus, 

- pagal įmonės pavadinimą ir (ar) adresą, 

- pagal vykdomą veiklą, 

- pagal teršalą, 

- pagal atliekos kategoriją ir (ar) tvarkymo būdą, 

- pagal aplinką (oras, vanduo, žemė). 

(f) Pateikite URL ar internetinį adresą, kuriuo galima greitai ir bet kuriuo 
metu pasiekti registrą; jei tokio URL ar internetinio adreso nėra, pateikite nuorodą (-as) į 
kitas elektronines priemonės, kurios užtikrintų greitą ir nuolatinį įvardintų duomenų 
prieinamumą (5 straipsnis 4 dalis); 

Atsakymas: 

Lietuvos IPTR 2007-2010 m. duomenys visuomenei pasiekiami šiuo adresu: 

http://tersalai.gamta.lt/prtr/ 

Lietuvos IPTR 2011 m. duomenys visuomenei pasiekiami šiuo adresu: 

http://aplinka.lt/ 

Skirtingų metų registro duomenų atvaizdavimas skirtingose bazėse susijęs su 
Lietuvos IPTR programinės įrangos keitimo darbais. 2012-2013 m. vyko Lietuvos IPTR 
duomenų perkėlimo į naują informacinę sistemą bei registro funkcionalumų tobulinimo 
darbai. 2014-2015 m. užbaigus numatytus darbus, Lietuvos IPTR funkcionuos kaip 
vieninga duomenų bazė. 

(g) Pateikite nuorodas į su aplinkos apsauga susijusias, viešais prieinamas 
elektronines duomenų bazes (jei tokių yra) ir nuorodas į kitų šalių IPTR registrus (tas, 
kurios pateiktos nacionalinėje IPRT sistemoje). 

Atsakymas: 

Duomenų bazės lygmenyje viešai prieinami yra tik Lietuvos valstybinio oro 
monitoringo matavimų duomenys: 

http://stoteles.gamta.lt/ 

Kita su aplinkosauga susijusi informacija AAA tinklalapyje pateikiama 

http://tersalai.gamta.lt/prtr/
http://aplinka.lt/
http://stoteles.gamta.lt/
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apibendrinta straipsnių ir lentelių formoje: 

http://gamta.lt 

AAA tinklalapyje Lietuvos IPTR skirtoje paskyroje pateikiama nuoroda į 
Europos IPTR: 

http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx 

  7 straipsnis 

 Išvardinkite teisėkūros, reguliacines ir kitas priemonėmis, kuriomis 
įgyvendinamas 7 straipsnis (ataskaitų teikimo reikalavimai). 

Įvardinkite ir/ar apibūdinkite: 

(a) Kokie ataskaitų teikimo reikalavimai taikomi nacionalinėje sistemoje – 
nurodyti 1(a) ar 1(b) punkte (1 dalis)? 

Atsakymas: 

Duomenų teikimui yra taikomi Protokolo 7 straipsnio 1 (a) dalies reikalavimai; 

(b) Kas turi pareigą teikti ataskaitas – konkretaus objekto savininkas ar 
operatorius (1, 2, ir 5 dalys)? 

Atsakymas: 

Duomenis teikia objekto operatorius. 

(c) Kokie skirtumai tarp Protokolo 1 dalyje ir II priede nurodyto veiklų 
sąrašo bei susijusių ribinių reikšmių ir nacionalinėje IPTR sistemoje naudojamų veiklų 
sąrašo bei susijusių ribinių reikšmių?  

Atsakymas: 

Lietuvos IPTR veiklų rūšių sąrašas ir pajėgumo ribos atitinka Protokolo I priedo 
reikalavimus. Tačiau tais atvejais, kai yra nustatoma, kad yra viršytos Protokolo II 
priede nurodytos ribinės teršalų vertės, toks teršalų šaltinis yra įtraukiamas į Lietuvos 
IPTR, net ir tuo atveju, kai pajėgumas neviršija nustatytos ribos. 

(d) Kokie skirtumai tarp Protokole (1 dalis ir II priedas) ir nacionalinėje 
IPTR sistemoje numatytų vertintinų teršalų sąrašo bei susijusių ribinių reikšmių? 

Atsakymas: 

Lietuvos IPTR teršalų sąrašas ir išleidžiamų teršalų ribinės vertės atitinka 
Reglamento II priedo reikalavimus, t.y. palyginti su Protokolo II priedu, yra papildytas 5 
papildomais teršalais: 

Oktilfenoliai ir oktilfenolio etoksilatai (CAS Nr. 1806-26-4) 

Fluorantenas (CAS Nr. 206-44-0) 

Izodrinas (CAS Nr. 465-73-6) 

Heksabrombifenilas (CAS Nr. 36355-1-8)  

Benzo(g, H, i)perilenas (CAS Nr. 191-24-2), 

be to, 6 teršalams yra nustatytos griežtesnės ribinės vertės: 

PCDD (dioksinai) ( į visas aplinkas 0,0001) 

PCDF (furanai) ( į visas aplinkas 0,0001) 

Tetrachloroetilenas (į orą 2000, į vandenį 10) 

Trichlorobenzenas (į orą 10, į vandenį 1) 

Trichloroetilenas (į orą 2000, į vandenį 10) 

http://gamta.lt/
http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx
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Trichlorometanas (į orą 500, į vandenį 10). 

(e) Teršalų rūšis, numatytas Protokolo II priede, kurioms Šalis taiko dar 
kitokius ribinius kiekius nei įvardinta atsakyme dėl (a) dalies taikymo? Jei tokie skirtingi 
ribiniai kiekiai numatyti – nurodykite to priežastis (3 dalis, priedas nr. 2); 

Atsakymas: 

Lietuvos IPTR išleidžiamų teršalų ribinės vertės atitinka Reglamento II priede 
nurodytas vertes, tačiau Lietuvoje, kaip ir Europos IPTR, 6 teršalams yra nustatytos 
griežtesnės ribinės vertės nei yra nurodytos Protokolo II priede. Teršalai nurodyti (d) 
atsakyme; 

(f) Kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už informacijos apie teršalų 
išleidimą iš taršos šaltinių surinkimą, kaip tai numatyta 7 ir 8 dalyse (4 dalis);  

Atsakymas: 

Duomenis apie išsklaidytą taršą rengia Aplinkos apsaugos agentūra; 

(g) Esamus savininkų ar operatorių pateikiamos informacijos apimties 
skirtumus ją teikiant Protokolo ir nacionalinės IPTR sistemos pagrindu; taip pat 
nurodykite, ar duomenys apie perduodamus teršalus į nacionalinį registrą renkami pagal 
perduodamus teršalus (5(d)(i) dalis), ar pagal perduodamas atliekas (5(d)(i) dalis) (5 ir 6 
dalys); 

Atsakymas: 

Operatoriai informaciją į Lietuvos IPTR sistemą teikia pagal Reglamento 5 
straipsnio reikalavimus, todėl skirtumai tarp operatorių teikiamos ir Protokolo 
reikalaujamos informacijos apimčių yra sąlygoti tik skirtumų tarp Reglamento ir 
Protokolo reikalavimų informacijos apimčiai. 

Duomenys apie perduodamus teršalus į Lietuvos IPTR renkami pagal Protokolo 
5(d)(i) dalies reikalavimus, t.y. registre kaupiami duomenys tik apie perduodamas 
atliekas. 

(h) Jei išsklaidytos taršos šaltiniai yra įtraukti į registrą, kokius taršos šaltinius 
jie apima ir kaip juos vartotojas galėtų rasti bei identifikuoti erdviniame išskaidyme (4 ir 
7 dalys). Jei jie nėra įtraukti, pateikite informaciją, kokių priemonių yra imamasi, kad 
tokie duomenys būtų pradėti rinkti. 

Atsakymas: 

Duomenys apie išsklaidytą taršą kol kas nėra įtraukti į Lietuvos IPTR. Tačiau 
informacija apie išsklaidytą taršą Lietuvoje yra atspindėta Europos IPTR tinklalapyje: 

http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx 

http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesWater.aspx 

Ši Europos IPTR tinklalapyje skelbiama informacija parengta pagal duomenis, 
kuriuos Lietuva teikia Europos Komisijai ir kitoms tarptautinėms institucijoms pagal 
Nacionalinių teršalų išmetimo ribų direktyvos (NEC direktyva), Tolimųjų tarpvalstybinių 
oro teršalų pernašų konvencijos (toliau – TTOTPK) protokolų, Bendrosios vandens 
politikos direktyvos reikalavimus.  

Lietuvos metinis į aplinkos orą išmetamųjų teršalų inventorius, minimas NEC 
direktyvoje ir TTOTPK protokoluose, yra sudaromas taikant naujausią EMEP/EEA 
emisijų vadovą ir naudojant specializuotą programinę įrangą COLLECTER III. 
Dažnumą ir erdvinį išsidėstymą nustato TTOTPK vykdomosios institucijos, o metinių 
šaltinių priskyrimas į EMEP gardelę yra vykdomas naudojant naujausią EMEP/EEA 
emisijų vadovo versiją. 

Lietuva neturi pasklidųjų vandens taršos šaltinių registro. Tačiau šiuo metu yra 
ruošiama modeliavimo sistema, kuri būtų skirta pasklidosios vandens taršos vertinimui 

http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx
http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesWater.aspx
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erdvėje ir laike. Tikimasi paruoštą sistemą turėti 2015 metais. 

(i) Informacijos apie išskaidytų taršos šaltinius gavimo metodai (8 dalis). 
With respect to paragraph 8, the types of methodology used to derive the information 
on diffuse sources. 

Atsakymas: 

Kaip minėta atsakant į (h) klausimą, duomenys apie išsklaidytą taršą nėra 
įtraukti į Lietuvos IPTR. 

  8 straipsnis 

 Kiekvienam ataskaitų rengimo laikotarpiui, pradedant nuo paskutiniojo (ar 
nuo Protokolo įsigaliojimo dienos) pateikite šią informaciją: 

(a) Metai, už kuriuos buvo atsiskaitoma (kalendoriniai metai, su kuriais yra 
susijusi pateikiama informacija); 

(b) Terminai, iki kurių objektų savininkai ar operatoriai turėjo pateikti 
reikalingą informaciją kompetentingai institucijai; 

(c) Terminas iki kurio surinkta informacija turėjo būti viešai prieinama 
registre, atsižvelgiant į 8 straipsnio reikalavimus; 

(d) Ar aukščiau įvardintų terminų buvo laikomasi praktikoje, t.y., ar objektų 
savininkai ar operatoriai laiku pateikė informaciją ir ar ji buvo laiku viešai prieinama? 
Jeigu ne, įvardinkite priežastis; 

(e) Ar buvo pasitelktos elektroninės priemonės renkant/ subjektams teikiant 
nacionaliniams registrams reikalingą informaciją? Jei taip, kokia apimtimi buvo 
taikomos elektroninės priemonės (ar visa informacija pateikta jų pagalba ar tik dalis), 
kokia specifinė programinė įranga buvo naudojama? 

Atsakymai:  

(a) Ataskaitiniais metais yra 2007 (pirmieji ataskaitiniai metai, kai buvo 
teikiama ataskaita dėl Reglamento įgyvendinimo); 

(b) Ataskaitų pateikimo terminas yra patvirtintas Įsakymu dėl duomenų ir 
informacijos pateikimo į EIPTR. Operatoriai praėjusių kalendorinių metų duomenis ir 
informaciją atitinkamam RAAD turi pateikti iki einamųjų metų kovo 1 d. Pirmieji 
ataskaitiniai metai – 2007 m. Duomenys apie į aplinką išmestus/išleistus teršalų bei 
perduodamų atliekų kiekius teikiami iki terminų, nustatytų šių duomenų rengimą bei 
teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Šie terminai visoms sritims (oras, vanduo, 
atliekos) yra tokie patys – praėjusių kalendorinių metų taršos ir atliekų susidarymo ir 
tvarkymo apskaitos ataskaitas atitinkamam RAAD įmonės turi pateikti iki einamųjų 
metų sausio 29 d. 

(c) Lietuvos IPTR duomenų skelbimo visuomenei terminas yra suderintas 
su Reglamente nustatytais terminais, todėl duomenys yra skelbiami ne vėliau kaip per 16 
mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. 

(d) Operatoriai informaciją teikia laiku, pastaroji taip pat laiku viešinama, 
su problemomis nebuvo susidurta.  

(e) Iki 2013 m. taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos duomenys buvo 
kaupiami skirtingose duomenų bazėse, kurios tarpusavyje negalėjo būti integruotos: 

- į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys kaupiami duomenų 
bazėje EIS „Atmosfera“, sukurtoje duomenų bazių valdymo sistemos FoxPro 
terpėje (operacinė sistema DOS); 

- su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos duomenys kaupiami duomenų 
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bazėje EIS „Vanduo“, sukurtoje duomenų bazių valdymo sistemos FoxPro 
terpėje (operacinė sistema DOS); 

- atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenys kaupiami duomenų 
bazėse PAAMA ir AAMA, sukurtose duomenų bazių valdymo sistemos MySQL 
terpėje. 

Lietuvos IPTR buvo sukurtas kaip atskira duomenų bazė, kurios valdymui 
naudojama PostgreSQL duomenų bazių valdymo sistema. Bendrieji įmonių duomenys 
(informacija apie objektą) į Lietuvos IPTR buvo įvedami iš operatorių raštu pateiktų 
ataskaitų, o kiekybiniai (teršalų ir atliekų kodai, pavadinimai, kiekiai) – iš atitinkamų 
duomenų bazių. Duomenų įvedimą rankiniu būdu vykdė AAA. 

Nuo 2013 m. pradėjo funkcionuoti Aplinkos informacijos valdymo integruota 
kompiuterinė sistema (AIVIKS), kurios tikslas yra aprūpinti patikima informacija ir 
duomenimis apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio lemiamus aplinkos būklės 
pokyčius valstybės ir savivaldybių institucijas, tarptautines aplinkosaugines 
organizacijas ir visuomenę. Lietuvos IPTR yra sudėtinė AIVIKS dalis. Lietuvos IPTR 
yra realizuotos šios galimybės: 

- teikti ataskaitas į registrą internetu, 

- automatiškai užpildyti informaciją iš kitų AIVIKS duomenų bazių (tešalų ir 
atliekų kodus ir pavadinimus, kiekius), 

- formuoti ir eksportuoti duomenis į Europos IPTR, 

- atvaizduoti registre kaupiamą informaciją vartotojui patogioje formoje. 

AIVIKS naudojama Oracle duomenų bazių valdymo sistema. 

Ateityje vystant nacionalinį IPTR planuojama įdiegti duomenų atvaizdavimo 
žemėlapyje priemones. Be to, IPTR informaciją planuojama apjungti su aplinkos 
kokybės duomenimis. 

  9 straipsnis 

 Įvardinkite teisėkūros, reguliacines ir kitas priemones, kuriomis 
reglamentuojamas duomenų apie išleidžiamus bei perduodamus teršalus 
surinkimas, saugojimas, įvardijami duomenų surinkimo metodai, atsižvelgiant į 9 
straipsnį (duomenų surinkimas ir saugojimas). 

Atsakymas: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-
631 "Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB" 2.1 punktas nustato, kad operatoriai privalo teikti duomenis ir 
informaciją pagal Reglamento 5 straipsnio reikalavimus, t.y. pagal Reglamento III 
nustatytą formą. Be to, šio įsakymo 2.2 punkte nustatyta, kad operatoriai turi teikti tik 
tuos Reglamente nurodytus duomenis ir informaciją, kurie nėra pateikti teikiant 
ataskaitas pagal Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų 
teikimo tvarkos ir Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu 
Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“, ir Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, reikalavimus.  

Lietuvoje atsiskaitymui apie išmetamus/išleidžiamus teršalus bei tvarkomas 
atliekas įmonėms yra nustatyti žymiai griežtesni reikalavimai nei Reglamente ir (ar) 
Protokole, todėl visi duomenys apie į aplinką išmestus/išleistus teršalus bei perduodamas 
atliekas pirmiausia yra nurodomi taršos ir atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos 
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ataskaitose bei talpinami šių ataskaitų duomenims įvesti, apdoroti bei agreguoti skirtose 
duomenų bazėse, o iš jų perkeliami į nacionalinį IPTR. Tokiu būdu, operatoriai teikdami 
duomenis į nacionalinį IPTR turi nurodyti tik bendruosius duomenis apie atsiskaitomąjį 
objektą. 

2. Pagal Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką 
ataskaitas apie į aplinkos orą išmetamus teršalus įmonės (įrenginio lygmenyje) privalo 
teikti, jei turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK 
leidimas). Be kriterijų, kurie yra tapatūs Europos Sąjungos Tarybos direktyvoje 
96/61/EC „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ nustatytiems reikalavimams, 
Lietuvoje yra nustatyti šie papildomi kriterijai, kuriuos atitikus įmonė privalo gauti TIPK 
leidimą: 

1) išmetama į aplinkos orą 10 tonų per metus ar daugiau teršalų; 

2) naudojamas bent vienas kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio kūryklos 
šiluminis našumas yra 0,5 MW ar daugiau; 

3) naudojamas stacionarus degimo šaltinis, kurio šiluminis našumas yra 1,0 
MW ar daugiau; 

4) deginamos atliekos, įskaitant naudotas alyvas. 

Pagal Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų 
teikimo tvarką ataskaitas apie su nuotekomis išleidžiamus teršalus įmonės (įrenginio 
lygmenyje) privalo teikti, jei: 

1) turi TIPK leidimą. Be kriterijų, kurie yra tapatūs Europos Sąjungos Tarybos 
direktyvoje 96/61/EC „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ 
nustatytiems reikalavimams, Lietuvoje yra nustatyti šie papildomi kriterijai, 
kuriuos atitikus įmonė privalo gauti TIPK leidimą: 

a. į aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, 
žemdirbystės drėkinimo laukus ir kt.) išleidžia 5 m3/per parą ir 
daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų; 

b. išleidžia nuotekas, kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų, 
pavojingų medžiagų, kurias pagal galiojančius teisės aktus galima 
išleisti tik turint TIPK leidimą; 

2) į nuotakyną išleidžia 50 m3/per parą ir daugiau gamybinių ir komunalinių 
nuotekų. 

Pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles 
atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas įmonės (įrenginio) lygmenyje 
privalo teikti visi atliekų tvarkytojai, nepriklausomai nuo tvarkomų atliekų kiekio, o 
atliekų darytojai, jei: 

1) turi TIPK leidimą; 

2) dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 
tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį 
neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos 
kodu 20 03 01, ir Taisyklių 30 punkte nurodytos atliekos); 

3) atlieka variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą; 

4) kitais teisės aktais įpareigotos vykdyti atliekų apskaitą. 
Į aplinkos orą išmetamų bei su nuotekomis išleidžiamų teršalų kiekius 

įmonės privalo nustatyti naudojant metodus (monitoringo, skaičiavimo pagal 
masių balansą ar naudojant koeficientus ar vertinimo (modeliavimo)), nurodytus 
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546.  
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  10 straipsnis 

 Apibūdinkite taisykles, procedūras ir mechanizmus, kurie taikomi siekiant 
užtikrinti nacionalinėje IPTR sistemoje esančių duomenų kokybę, atsižvelgiant į 10 
straipsnio reikalavimus (kokybės vertinimas).  

Atsakymas: 

Įmonių teikiamų duomenų kontrolei vykdyti naudojamos ne tik duomenų analizės 
priemonės, bet ir valstybinė laboratorinė kontrolė, t.y. RAAD periodiškai atlieka įmonių 
išmetamų/išleidžiamų teršalų laboratorinę analizę ir gautų rezultatų pagrindu įvertina 
įmonių teikiamų duomenų patikimumą. Pagal RAAD kiekvienais metais sudarytus 
įmonių veiklos planinių patikrinimų planus atliekų darytojai ir tvarkytojai tikrinami 
periodiškai. Atliekų tvarkymo įmonės patikrinamos kartą per metus, iškilus 
neaiškumams įmonė gali būti patikrinama dar kartą. 

Pavojingų atliekų išvežimo/eksporto duomenų patikra vykdoma remiantis 
leidimais, išduotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo reikalavimus. 

Užtikrinant kokybiškų duomenų pateikimą, į lietuvių kalbą išverstos Europos 
komisijos gairės dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro įgyvendinimo ir 
patalpintos Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje http://gamta.lt. 

Bendrieji operatorių teikiami duomenys tikrinami pagal šiuos duomenų šaltinius: 

1. Operatorių EVRK kodas ir pagrindinė ekonominė veikla tikrinami pagal 
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1995 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 696 (Žin., 1995, Nr. 43-1054; 2003, Nr. 32-1334). 
Klasifikatorius patalpintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės interneto svetainės http://www.stat.gov.lt rubrikoje „Klasifikatoriai“. 

2. Operatorių pašto kodas tikrinamas pagal Lietuvos pašto duomenis patalpintus 
interneto svetainėje http://www.post.lt. 

3. Įrenginių geografinės koordinatės tikrinamos pagal GIS duomenų bazių 
duomenis. Geografinės koordinatės turi būti išreikštos ilguma ir platuma ir pateikiamos 
mažiausiai ±500 metrų tikslumu. 

  11 straipsnis 

 Apibūdinkite būdus, kuriais užtikrinama visuomenės teisė gauti 
nacionaliniame registre esančią informaciją, atsižvelgiant į 11 straipsnio 
reikalavimus (visuomenės teisė gauti informaciją). 

Atsakymas: 

Pagrindiniai teisės aktai, kuriuose numatyta visuomenės teisė gauti informaciją 
apie aplinką: LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymas, LR aplinkos apsaugos įstatymas, Informacijos apie aplinką LR teikimo 
visuomenei tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu 
Nr. 1175. 

Šiuo teisės aktuose yra numatyta, kad bet kuris asmuo, turi teisę gauti informaciją 
apie aplinką iš valstybės ir savivaldybių institucijų nenurodant kreipimosi tikslo. Toks 
asmens prašymas: 

- Gali būti paduotas atvykus į įstaigą, siunčiant paštu ar per pasiuntinį ar 
elektroninėmis priemonėms, jeigu galima identifikuoti pareiškėją; žodiniai prašymai taip 
pat gali būti pateikiami; 

- Išnagrinėjamas ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo 
dienos; 

http://gamta.lt/
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- Atsakymas pateikiamas tokia pačia forma, kaip buvo pateiktas ir prašymas. 

  Article 12 

 Jei kokia nors registruose kaupiama informacija yra konfidenciali, 
įvardinkite, kokia tai informacija ir kokiais atvejais ji yra nepasiekiama, 
atsižvelgiant į 12 straipsnio reikalavimus (konfidencialumas). Pateikite informaciją 
apie tai, kaip praktikoje sprendžiamos probleminės situacijos, susiję su prašymais 
atskleisti konfidencialią informaciją, ypatingai atsižvelgiant į 2 dalyje išdėstytus 
reikalavimus.  

Atsakymas:  

Prašymų pateikti konfidencialią informaciją, susijusią su IPTR protokolo 
taikymu, kol kas nesame gavę. Taip pat nėra buvę atvejų, kad tam tikra Registro 
informacija nebūtų atskleista siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją. 

Atsisakymo teikti tam tikrą informaciją atvejai yra numatyti bendrosiose teisės 
teikti informaciją apie aplinką nacionalinės teisės nuostatose. Informacijos apie aplinką 
LR teikimo visuomenei tvarkos apraše įtvirtinta, jog informacija yra neteiktina, jei: 

1) atskleistų informaciją, kuri pagal įstatymus yra valstybės ar tarnybos 
paslaptis; 

2) pažeistų įstatymų saugomus valstybės saugumo ir gynybos interesus; 

3) neigiamai paveiktų tarptautinius santykius; 

4) pažeistų įstatymų saugomą asmens teisę į nešališką teismą arba pagal 
įstatymus būtų laikomas kliudymu teisminėms ar valstybės institucijoms 
atlikti baudžiamosios, civilinės arba administracinės bylos (procedūros) 
tyrimą ar nagrinėjimą; 

5) atskleistų informaciją, kuri pagal nacionalinę ar Europos Sąjungos teisę yra 
komercinė (gamybos) paslaptis, arba pažeistų įstatymų saugomų statistikos 
duomenų ir duomenų apie mokesčių mokėtojus konfidencialumą; 

6) pažeistų įstatymo ginamas intelektinės nuosavybės teises; 

7) pažeistų asmens duomenų teisinę apsaugą; 

8) neigiamai paveiktų aplinkos, su kuria tokia informacija susijusi, apsaugą, 
pavyzdžiui, pakenktų įstatymų saugomoms retoms rūšims ir bendrijoms, jų 
buveinėms, radavietėms ir augavietėms; 

9) susijęs su vidaus administravimu ir institucijų bendradarbiavimu, jei tai 
nepažeidžia visuomenės interesų; 

10) neigiamai paveiktų asmenų, savanoriškai pateikusių informaciją, kuriems 
įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato pareigos tokią informaciją teikti, 
interesus ar keltų grėsmę jų saugumui. 

  Article 13 

 Pateikite informaciją apie visuomenės galimybes dalyvauti nacionalinės 
IPTR sistemos plėtroje, atsižvelgiant į 13 straipsnio reikalavimus (visuomenės 
dalyvavimas nacionalinių IPTR registrų plėtroje) bei praktinius pavyzdžius, 
susijusius su visuomenės dalyvavimu tokios sistemos vystyme.  

Atsakymas: 

Lietuvos IPTR sistema buvo kuriama jau egzistuojančios duomenų surinkimo 
sistemos pagrindu bei remiantis turimomis techninėmis galimybėmis. Kuriant Lietuvos 
IPTR sistemą, pirmame etape, kuris apima šios ataskaitos 2007-2010 ataskaitinius 
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metus, buvo siekiama šių tikslų: 

Sukurti nacionalinį IPTR, 

Užtikrinti nacionalinio IPTR duomenų prieinamumą visuomenei, 

Užtikrinti nacionalinio IPTR duomenų patikimumą, 

Integruoti į nacionalinį IPTR duomenis kaupiamus kitose informacinėse 
sistemose, kad būtų išvengta pakartotinio duomenų teikimo. 

Pirmame nacionalinės IPTR sistemos kūrimo etape dalyvavo tik aplinkosauginės 
institucijos, atsakingos už šios sistemos kūrimą: Aplinkos ministerija (atsakinga už 
teisinį reguliavimą), RAAD (atsakinga už duomenų surinkimą, kokybės užtikrinimą ir 
teikimą) ir AAA (atsakinga už nacionalinio IPTR kūrimą ir administravimą, IPTR 
duomenų viešinimo techninėmis priemonėmis užtikrinimą ir t.t.). Visuomenė įsijungė į 
nacionalinio IPTR kūrimo plėtrą po IPTR duomenų viešo paskelbimo. AAA gavo (el. 
paštu ir telefonu) iš piliečių ir įmonių klausimus ir pageidavimus, kurių dauguma susiję 
su duomenų atvaizdavimu. IPTR duomenų vartotojai pageidauja, kad: 

1. Informacija būtų atvaizduota žemėlapiuose; 

2. Duomenys apie taršos šaltinius bei taršą būtų susieti su informacija apie 
aplinkos kokybę; 

3. Nacionaliniame IPTR būtų skelbiami duomenys visų taršos šaltinių, apie 
kuriuos yra kaupiama informacija kitose duomenų bazėse, t.y. visa 
informacija, kuri yra renkama ir kaupiama elektroninėse laikmenose, turėtų 
būti ir skelbiama. 

Įgyvendinti visuomenės pageidavimus šiuo metu trukdo turimos techninės 
galimybės. Lietuvos IPTR duomenų valdymui naudojamos Oracle sistemos 
administravimas ir vystymas reikalauja didelių finansinių resursų, kurių visada trūksta. 

  Article 14 

 Apibūdinkite teisės aktuose numatytą skundų nagrinėjimo procedūrą, kuri 
taikoma tais atvejais, kai asmenų tvirtinimu jų prašymas suteikti informaciją buvo 
ignoruojamas, institucija neteisėtai atsisakė suteikti informaciją ar dėl kitų 
priežasčių nenagrinėjo prašymo, atsižvelgiant į 14 straipsnio nuostatas (teisė 
kreiptis į teismus); įvardinkite praktinius atvejus (jei tokių buvo).  

Atsakymas: 

Asmuo, kuris kreipėsi su prašymu suteikti informaciją, per mėnesį nuo atsakymo 
gavimo, jeigu, jo nuomone, pateikta informacija klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jis 
atsakymo negavo per mėnesį nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta, turi 
teisę skųsti informacijos nepateikimą, neišsamios informacijos pateikimą arba 
atsisakymą pateikti informaciją Administracinių ginčų komisijai. 

Administracinių ginčų komisijos sprendimas Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas 
Administraciniam teismui. 

  Article 15 

 Pateikite informaciją apie tai, kaip visuomenė, nacionalinės institucijos buvo 
supažindintos su nacionaline IPTR sistema, atsižvelgiant į 15 straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus (gebėjimų stiprinimas): 

(a) Įvardinkite, kokios priemonės buvo taikomos siekiant užtikrinti 
kompetentingų institucijų pareigūnų gebėjimų, susijusių su Protokolo įgyvendinimu, 
stiprinimą; 
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(b) Įvardinkite, kokios priemonės buvo taikomos siekiant supažindinti 
visuomenę su nacionaline registro sistema: kur ir kokiu būdu pateikta naudojimosi 
registru instrukcija, vadovas, kaip buvo pristatyti registre esančių duomenų panaudojimo 
būdai. 

Atsakymas: 

Lietuvoje RAAD yra paskirtos kompetentingos institucijos, kurioms pagal 
Reglamentą operatoriai turi teikti duomenis ir informaciją ir visuomenė gali teikti 
prašymus. Mažindama naštą operatoriams ir RAAD, AAA organizavo sukūrimą 
nacionalinio IPTR funkcionavimui skirtos programinės įrangos, kuri leidžia: 

- teikti duomenis į Lietuvos IPTR internetu, 

- importuoti duomenis į IPTR iš kitų duomenų bazių, taip išvengiant 
renkamos informacijos dubliavimo, 

- vykdyti duomenų kokybės patikrą, 

- skelbti Lietuvos IPTR kaupiamą informaciją visuomenei labiausiai priimtinu 
būdu – internetu. 

AAA teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą RAAD visais Lietuvos IPTR 
sistemos klausimais. 

Lietuvos IPTR visuomenei yra pristatomas, paskelbiant informaciją apie IPTR 
AAA tinklalapyje, kitos informavimo priemonės nėra naudojamos.  

Lietuvos IPTR kaupiamų duomenų peržiūrai ir paieškai yra taikomas intuityvumo 
principas, t.y. visą registre sukauptą informaciją vartotojas gali rasti be programinės 
įrangos naudojimo instrukcijos. Nors nacionalinio IPTR duomenys yra laisvai prieinami 
kiekvienam, Lietuvoje visuomenės dėmesio požiūriu nacionaliniam IPTR sunku 
konkuruoti su informacija apie aplinkos kokybę. AAA rengia ir visiems suprantamoje 
formoje viešai teikia daug informacijos apie oro ir vandens kokybę bei atliekų tvarkymą. 
Gyventojai žemėlapyje gali pamatyti, kiek užterštas aplinkos oras vietovėje, kur jie 
gyvena, ar tinkami maudytis yra vandens telkiniai, esantys šalia jų ir t.t. Taršos šaltiniai 
aktualumą įgyja tik tuo atveju, kai aplinkos kokybė tampa nepatenkinama ir tenka 
ieškoti kaltų. Kad visuomenei būti lengviau suvokiami taršos šaltinių duomenys, ateityje 
IPTR informacija turėtų būti integruota su aplinkos kokybės duomenimis, t.y. 
informacijos vartotojas turi matyti aiškų ryšį tarp atskiro objekto taršos ir jo daromos 
įtakos aplinkos kokybei. 

  Article 16 

 Pateikite informaciją apie tai, kaip bendradarbiavote, padėjote spręsti 
susijusius probleminius klausimus kitoms Protokolo Šalims ir kaip skatinote 
bendradarbiavimą tarp susijusių tarptautinių organizacijų. Konkrečiai 
įvardinkite: 

(a) Tarptautinius veiksmus, kurių imtasi siekiant Protokolo tikslų (1(a) 
dalis); 

(b) Kokių veiksmų buvo imtasi abipusiu Šalių sutarimu dalinantis 
nacionalinių IPTR sistemų įgyvendinimo praktika (1(b) dalis); 

(c) Kaip buvo dalinamasi su Protokolu susijusia informacija pasienio 
zonose (1(c) dalis); 

(d) Kaip buvo dalinamasi su Protokolu susijusia informacija tarp šalių (1(d) 
dalis)); 

(e) Kaip buvo teikiama techninė pagalba (susijusi su Protokolo 
įgyvendinimu) besivystančioms ir pereinamosios ekonomikos Šalims (2(c) dalis).  
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Atsakymas: 

Kadangi Lietuvos IPTR duomenų turinys nesiskiria nuo tų duomenų, kuriuos 
Lietuva teikia į Europos IPTR, nacionalinio IPTR duomenų viešinimas bei duomenų 
pasikeitimas su kitoms šalimis šiuo metu vykdomas naudojant Europos IPTR. 

 

 Pateikite kitą svarbią informaciją, susijusią su Protokolo įgyvendinimu, 
pasirašiusios šalies atveju – su pasiruošimu įgyvendinti Protokolą. Protokolo šalys 
ir pasirašiusios šalys kviečiamos įvardinti iššūkius, kliūtis, su kuriomis buvo 
susidurta kuriant registrus, renkant duomenis bei talpinant juos į elektroninę 
sistemą.  

Atsakymas: 

Iki Lietuvos IPTR funkcionavimo pradžios (2008 m.), duomenys apie taršos 
šaltinius ir jų keliamą taršą visuomenei buvo prieinami tik pateikus prašymą. Apie tokios 
informacijos buvimą žinojo tik nedidelė visuomenės dalis (mokslo įstaigos, 
aplinkosaugos specialistai, su aplinkosauga susijusios institucijos ir pan.). Galimybė 
gauti duomenis internetu inspiravo visuomenės poreikį matyti platesnę informaciją nei 
yra teikiama nacionaliniame IPTR. 

Lietuvos IPTR duomenų valdymui nuo 2013 m. pradėta naudoti Oracle sistema, 
kuri pakeitė iki tol naudotą atviro kodo PostgreSQL duomenų bazių valdymo sistemą. 
Nors naujajame registre realizuota daug funkcijų, kurių neturėjo ankstesnė sistema 
(duomenų įvedimas internetu, duomenų importas iš kitų duomenų bazių, duomenų 
kokybės patikra), duomenų atvaizdavimo kokybė suprastėjo, nes pritrūko lėšų realizuoti 
visus planuotus funkcionalumus. Esamų trūkumų pašalinimas bei tolimesnis sistemos 
tobulinimas dabartinės sistemos rėmuose pareikalaus finansinių išteklių ir laiko. 

 


	Prašome pateikti šią, su ataskaitos rengimu susijusią, informaciją.

