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1. ĮVADAS
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) yra galimų pasekmių aplinkai
nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, per kurį rengiami strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo dokumentai, konsultuojama, atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš
priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano
ar programos priėmimo ir (arba) tvirtinimo.
Išskiriami trys pagrindiniai SPAV tikslai:
•

nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo
pasekmes aplinkai;

•

užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei
visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų
rezultatus;

•

užtikrinti, kad planų ir programų rengimo organizatoriai turės išsamią ir patikimą
informaciją apie galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes
aplinkai ir atsižvelgs į ją.

Kadangi SPAV užduotis yra ne tik išanalizuoti plano ar programos pasekmes aplinkai, bet ir
patobulinti rengiamą planavimo dokumentą aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais,
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo etapai turi būti integruoti į planavimo procesą, užtikrinant,
kad vertinimo procesas būtų pradedamas kuo anksčiau.
Šiuo metu rengiama 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa lems ūkinės
veiklos projektų, įrašytų į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965) ir (ar) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
85/337/EEB „Dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo“ 1 ar 2 priedus,
plėtros pagrindus, todėl pagal nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650) ir 2001 m. birželio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB „Dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių
aplinkai vertinimo“) privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Vadovaujantis aukščiau minėtais strateginį pasekmių aplinkai vertinimą reglamentuojančiais
teisės aktais, 2012 m. gruodžio mėn. buvo parengtas ir su SPAV subjektais suderintas vertinimo
apimties nustatymo dokumentas, pagal kurį ir buvo rengiama ši SPAV ataskaita. Ataskaitoje aprašytos
ir įvertintos rengiamos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos įgyvendinimo
galimos reikšmingos pasekmės aplinkai, išsamiai išnagrinėti visi vertinimo apimties nustatymo
dokumente numatyti klausimai ir pateikiama papildoma aktuali informacija.
Atkreipiame dėmesį, kad šis dokumentas yra ataskaitos tarpinis projektas, parengtas
vertinant tarpinį 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos variantą.
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2. INFORMACIJA APIE TAIKYTĄ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO METODIKĄ
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas pagal reikalavimus, nustatytus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarime Nr. 967 „Dėl Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) ir
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB „Dėl tam tikrų planų ir
programų pasekmių aplinkai vertinimo“. Taip pat buvo atsižvelgiama į rekomendacijas, kurios
pateikiamos 2007–2013 m. Sanglaudos politikos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo gairėse bei
„Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo vadove“ (ISBN 9955-9845-1-1, Vilnius, Lietuva, 2006).
Kaip nurodyta Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo vadove, išskiriami trys pagrindiniai
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo būdai.
Vertinimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) atžvilgiu
Atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, plane ar programoje numatyti strateginiai
veiksmai ar tikslai vertinami aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) atžvilgiu. Gali
būti atsižvelgiama į naujausiame Europos Sąjungos aplinkos apsaugos veiksmų plane ir (arba)
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatytus aplinkos apsaugos darnaus vystymosi tikslus
arba sudaromi konkrečiam planui ar programai aktualūs tokių aspektų rinkiniai.
Vertinimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) atžvilgiu dažniausiai
atliekamas politines kryptis formuojantiems planams ir programoms, t.y. kai rengiant planą ar
programą nėra žinoma, kokios ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindus lems planavimo
dokumentas, o turima informacija apie poveikį patirsiančią aplinką yra bendro pobūdžio. Nors šis
vertinimo būdas nėra tinkamas išsamiam plano ar programos įgyvendinimo pasekmių įvertinimui,
vertinimo rezultatai puikiai atspindi, kaip į planą ar programą buvo integruoti aplinkos apsaugos bei
darnaus vystymosi klausimai.
Atliekant vertinimą aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) atžvilgiu,
dažniausiai naudojami pasekmių lentelių (matricų), daugiakriterinės analizės ar pasekmių diagramų
metodai.
Vertinimas pasekmių aplinkai atžvilgiu
Vertinimas pasekmių aplinkai atžvilgiu, kartais dar vadinamas PAV (planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo) būdu, atliekamas tais atvejais, kai rengiant planą ar programą jau yra
žinoma, kokios ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindus lems planavimo dokumentas ir turima
pakankamai informacijos apie poveikį patirsiančią aplinką. Pagrindinis skirtumas tarp tokio vertinimo
ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo yra tai, kad vertinama keletas (ar keliolika)
alternatyvių ūkinės veiklos objektų ar skirtingų ūkinės veiklos rūšių. Atliekant vertinimą pasekmių
aplinkai atžvilgiu, dažniausiai naudojami tradiciniai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo metodai, tokie kaip kompiuterinis modeliavimas, geografinės informacinės sistemos ir pan.
Vertinimas poveikį patirsiančios aplinkos atžvilgiu
Vertinimas poveikį patirsiančios aplinkos atžvilgiu dažniausiai atliekamas rengiant planus ir
programas, tiesiogiai susietas su konkrečia teritorija. Tokio vertinimo esmė – remiantis informacija
apie teritorijos aplinkos sąlygas nustatyti teritorijos naudojimo sąlygas ir ūkinės veiklos plėtojimo
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reikalavimus ir apribojimus. Vertinimas poveikį patirsiančios aplinkos atžvilgiu dažniausiai atliekamas
rengiant teritorijų planavimo dokumentus bei kitus strateginio planavimo dokumentus, nustatančius
gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą konkrečiose teritorijose. Dažniausiai taikomi metodai –
geografinės informacinės sistemos, daugiasluoksniai žemėlapiai ir pan.
Pasirinktas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo būdas
Kadangi rengiamoje 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programoje nagrinėjamos
strateginių veiksmų kryptys, nesiejant jų su konkrečia teritorija ar vietove (politines kryptis
formuojantys planai ir programos), vienintelis tinkamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
būdas yra vertinimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) atžvilgiu, nes nėra
žinoma, kokios konkrečios ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindus lems planavimo dokumentas, be
to, poveikį patirsianti aplinka – visa Lietuvos Respublikos teritorija. Kadangi 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programoje (toliau – Veiksmų programoje) nėra pateikiama kiekybinė
sprendinių išraiška, vertinimas taip pat buvo atliekamas remiantis kokybinio tyrimo pagrindu ir
nenaudojant kiekybinių vertinimo kriterijų, kurie, kaip rodo vertinimo praktika kitose šalyse, nelemia
didesnio objektyvumo ar tikslumo ir netgi gali iškreipti vertinimo aplinkos apsaugos ir darnaus
vystymosi tikslų atžvilgiu metodikos principą – subjektyvus skaitinių koeficientų verčių priskyrimas
gali pernelyg paveikti vertinimo rezultatus.
Atliekant vertinimą aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) atžvilgiu, buvo
panaudoti šie pagrindiniai metodai: strateginių dokumentų ir teisės aktų analizė; antrinių
informacijos šaltinių analizė; statistinių duomenų analizė; ekspertinis vertinimas; pasekmių lentelių
(vertinimo matricų) rengimas.
Vertinimo metu visų pirma buvo atliekamas pasekmes galimai patirsiančios aplinkos
suskirstymas į vertinimo komponentus. Pasitelkus ekspertų komandą ir konsultuojantis su Programos
rengėjais, SPAV subjektais bei ex-ante vertinimo ekspertais buvo išskirti šie 9 vertinimo komponentai:
 požeminio ir paviršinio vandens išteklių valdymas;
 oro taršos mažinimas;
 išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas;
 biologinė įvairovė ir kraštovaizdis, „Natura 2000“ teritorijų apsauga;
 klimato kaita ir energetikos efektyvumas;
 dirvožemio būklės valdymas;
 miškų išteklių valdymas;
 sveikatos apsauga;
 kultūros paveldo apsauga.
Nustačius vertinimo komponentus, buvo atlikta esamos aplinkos būklės ir tendencijų
įvertinimas kiekvieno jų atžvilgiu, pateikiant informaciją apie kiekvieno komponento aplinkos
apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus, dabartinę padėtį, problemas, tendencijas ir jas lemiančius
veiksnius bei vertinimo srities ateities tendencijas (neįgyvendinant Veiksmų programos, t.y. įvertinant
nulinės alternatyvos atvejį).
5

Tolesnis vertinimo etapas apėmė rengiamoje Veiksmų programoje numatytų žemiausio lygio
(t.y. detaliausių) sprendinių analizę ir galimų jų pasekmių kiekvieno komponento atžvilgiu įvertinimą.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos sprendiniai hierarchiniu (taip pat ir
detalumo) atžvilgiu skirstomi į šias kategorijas: Tematinis tikslas → Investicinis prioritetas →
Konkretūs uždaviniai prisidedantys prie investicinių prioritetų → Veiklos, įgyvendinančios konkrečius
uždavinius.
Žemiausio lygio (detaliausių) sprendinių – konkrečius uždavinius įgyvendinančių veiklų
pasekmių kiekvienam vertinamam komponentui analizei buvo naudojamas ekspertinis vertinimas ir
pasekmių vertinimo matrica. Kiekvienas Veiksmų programos sprendinys (numatoma veikla) buvo
analizuojamas pagal kiekvieno komponento aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus,
atsižvelgiant į aukščiau minėto esamos aplinkos būklės ir tendencijų įvertinimo rezultatus ir nustatant
galimas pasekmes, jų pobūdį, savybes ir reikšmingumą.
Nagrinėjant galimas pasekmes kiekvieno komponento atžvilgiu, buvo vertinama:
-

planuojamų veiklų pasekmių tikimybė, trukmė, grįžtamumas, apibrėžtumas;

-

tiesioginis ar netiesioginis pasekmių pobūdis;

-

kaupiamasis (akumuliacinis) pasekmių pobūdis;

-

tarpvalstybinis pasekmių pobūdis;

-

poveikis visuomenės sveikatai arba aplinkai;

-

pasekmių dydis ir erdvinį mastas (aprėptis);

-

pasekmės teritorijoms ar kraštovaizdžiams, kuriems suteiktas nacionalinis, Europos
Bendrijos arba kitoks tarptautinis apsaugos statusas;

-

teritorijos, kuriose planų ir programų sprendiniai gali sukelti pasekmių, savybės,
susijusios su:
o

teritorijoje randamų europinės svarbos saugomų rūšių ir (ar) natūralių buveinių,
kitų gamtinių savybių ir kultūros paveldo (vertybių) išsaugojimu;

o

aplinkos kokybės normų arba ribinių verčių viršijimu;

o

intensyviu žemės naudojimu.

Taip pat, kaip tai numatoma SPAV reglamentuojančiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose
teisės aktuose, buvo atsižvelgiama į Veiksmų programos ir jos tikslų bei prioritetų reikšmę
integruojant aplinkos apsaugos klausimus ir siekiant skatinti darnų vystymąsi; jos reikšmę
įgyvendinant nacionalinius ir Europos Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktus; susijusias aplinkos
apsaugos problemas; į tai, kokiu mastu programa sukuria ūkinės veiklos pagrindus, atsižvelgiant į
vietą, pobūdį, dydį ir veiklos sąlygas arba išteklių poreikį.
Žemiausio lygio (detaliausių) sprendinių vertinimo rezultatai – užpildyta vertinimo matrica pateikiami 6.1 priede. Matricoje panaudoti pasekmių pobūdžio, reikšmingumo ir kitų savybių
vertinimo sutartiniai ženklai pateikti 1 lentelėje.
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1 lentelė. Pasekmių pobūdžio, reikšmingumo ir kitų savybių vertinimo sutartiniai ženklai
PASEKMIŲ POBŪDIS IR REIKŠMINGUMAS
PASEKMIŲ POBŪDIS IR REIKŠMINGUMAS

SUTARTINIS ŽENKLAS

Reikšmingos teigiamos pasekmės

++

Nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės

+

Pasekmės nenumatomos

0

Nedidelio reikšmingumo neigiamos pasekmės

-

Reikšmingos neigiamos pasekmės

--

Ir neigiamos, ir teigiamos pasekmės

-/+

Pasekmės negali būti įvertintos šiame strateginio
planavimo lygyje

?

KITOS PASEKMIŲ SAVYBĖS
PASEKMIŲ SAVYBĖS IR KATEGORIJOS

KATEGORIJOS SANTRUMPA

Tikimybė (didelė, vidutinė, maža)

Did. tik.
Vid. tik.
Maž. tik.

Tiesioginės ar netiesioginės pasekmės

Ties.
Neties.

Pasekmių trukmė (atsižvelgiant į vertinamo
komponento strateginius apsaugos tikslus ir pasekmes
jiems: nuolatinės, ilgalaikės, vidutinio laikotarpio,
trumpalaikės)

Nuolat.
Ilgal.
Vid. laik.
Trumpal.

Grįžtamumas (pasekmės grįžtamos ar negrįžtamos)

Grįžt.
Negrįžt.

Kaupiamosios (kumuliacinės) pasekmių savybės

Kaup.

Erdvinis mastas (priklausomai nuo pasekmes
patirsiančios teritorijos – nacionalinis, regioninis,
vietos)

Nac.
Region.
Viet.

Tarpvalstybinės pasekmės (galinčios reikšmingai veikti
kitos šalies aplinką)

Tarpv.

Žemiausio lygio (detaliausių) sprendinių vertinimo rezultatai buvo papildomai analizuojami,
apibendrinami ir detalizuojami aprašomosiose Veiksmų programos pasekmių vertinimo lentelėse
(kiekvieno vertinamo komponento atžvilgiu). Šiose lentelėse pateikiama papildoma, išsami
informacija apie aukštesnio lygio Veiksmų programos sprendinių pasekmes aplinkai, ne tik
identifikuojant pasekmes, jų pobūdį ir savybes, bet ir nurodant pasekmių priežastis, o kai tai
įmanoma – jų išvengimo ar sumažinimo priemones ir rekomendacijas Veiksmų programos rengėjams.
Atkreipiame dėmesį, kad šiose lentelėse įvardijami tik tematiniai tikslai / investiciniai prioritetai /
uždaviniai / veiklos, kurie gali sukelti identifikuotinas (teigiamas arba neigiamas) pasekmes vertinimo
komponento atžvilgiu. Aprašomosios Veiksmų programos pasekmių vertinimo lentelės (kiekvieno
vertinamo komponento atžvilgiu) ir jas apibendrinanti analizė pateikiami 5 skyriuje.
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3. VEIKSMŲ PROGRAMOS SĄSAJOS SU KITAIS PLANAIS IR PROGRAMOMIS
(APIBENDRINIMAS)
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu buvo nustatytos rengiamos 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programos sąsajos su žemiau išvardytais planavimo dokumentais
(planais ir programomis), kuriuose nurodyti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslai buvo
panaudoti atskirų aplinkos komponentų vertinimui (žr. 4 skyrių).

VERTINIMO
KOMPONENTAS

SUSIJĘ PLANAI IR PROGRAMOS
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR vyriausybės
2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin. 2003, Nr. 89-4029, Nr.
121-52515; aktuali redakcija 2011.04.08))

VISI KOMPONENTAI

Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d.
nutarimu Nr. 853 (Žin., 2002, Nr. 60-2424)
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta LR Seimo
2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050)
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija. Projektas. Aplinkos
ministerija, 2012.
Baltijos jūros apsaugos strategija, patvirtinta LR vyriausybės 2010 m.
rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1264 (Žin., 2010, Nr. 105-5431)

POŽEMINIO IR
PAVIRŠINIO VANDENS
IŠTEKLIŲ VALDYMAS

ORO TARŠOS MAŽINIMAS

IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR
ATLIEKŲ TVARKYMAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m.
plėtros strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d.
nutarimu Nr. 832 (Žin., 2010, Nr.90-4756)
Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas ir priemonių
vandensaugos tikslams pasiekti programa, patvirtinta LR vyriausybės
2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1098 (Žin., 2010, Nr.: 90-4756)
Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planai ir
priemonių vandensaugos tikslams pasiekti programos, patvirtintos LR
vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimais Nr. 1618, Nr. 1617 ir
Nr. 1616 (Žin., 2010, Nr.: 136-9640, Nr.: 136-6939, Nr. 136-6938)
Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. politikos gairės (projektas)
Ilgalaikė (iki 2025 m. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d.
nutarimu Nr. 692 (Žin., 2005, Nr. 79-2860).
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d.
nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232).
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149).
Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d.
nutarimu Nr. 853 (Žin., 2002, Nr. 60-2424)
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, patvirtintas LR
vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (aktuali
redakcija 2010.12.15)
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BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR
KRAŠTOVAIZDIS. NATURA
2000 TERITORIJŲ
APSAUGA

KLIMATO KAITA IR
ENERGETIKOS
EFEKTYVUMAS

Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei
tvarkymo 2007-2013 m. programa, skirta Europos Sąjungos
struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti (Žin., 2007,
Nr. 107-4391).
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir
jos tipų identifikavimo studija (www.am.lt)
Lietuvos Respublikos bendrasis planas (Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI2133. (Žin., 2012, Nr7 80-4149)
Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija,
patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789
(Žin., 2010, Nr. 73-3725)
Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos
įgyvendinimo 2010–2015 metų priemonių planas, patvirtintas LR
energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1-180 (Žin.,
2010, Nr. 78-4030)
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,
patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213,
2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1556 redakcija (Žin., 2012, Nr. 11)
Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros
strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu
Nr. 692 (Žin., 2005, Nr. 79-2860)
Susisiekimo plėtros programa. Projektas. (LR susisiekimo ministerija)
Užterštų teritorijų tvarkymo 2013 – 2020 m. planas, patvirtintas 2012
m. rugsėjo 27 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-790, Žin. 2012,
Nr.115-5842

DIRVOŽEMIO BŪKLĖS
VALDYMAS

Lietuvos miškingumo didinimo programa, patvirtinta LR Aplinkos
ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 2d. įsakymu Nr.
616/471, Žin. 2003, Nr.1-10. Keista: 2004 12 27 įsakymu Nr. D1685/3D-683 (nuo 2005 01 01), Žin., 2004, Nr. 188-7039
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų politikos gairės. Projektas.
2011

MIŠKŲ IŠTEKLIŲ
VALDYMAS

SVEIKATOS APSAUGA

Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu
Nr. 569 (Žin., 2012, Nr. 61-3058)
Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija, patvirtinta
LR aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.484 (Žin.,
2002, Nr. 93-4029)
Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011 – 2020 m. metmenys.
Patvirtinta 2011 m. birželio 7 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-1430 (Žin.,
2011, Nr. 73-3498)
Lietuvos sveikatos programa 2020. Rekomendacijos dėl 2011-2020 m.
Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių. 2012.
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4. ESAMOS APLINKOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ĮVERTINIMAS
4.1. Požeminio ir paviršinio vandens išteklių valdymas
Specifinė vertinimo sritis. Praeities tendencijos ir esama padėtis
Specifinės vertinimo sritys: Kuršių marių (tarpinių vandenų), Baltijos jūros priekrantės, upių bei
ežerų kategorijos vandens telkinių ir požeminio vandens telkinių ekologinė ir cheminė būklė bei
būklės pokyčius ar reikalavimų neatitikimą lemiantys veiksniai, tokie kaip antropogeninės veiklos
sukelta pasklidoji bei sutelktoji tarša, upių vagų ištiesinimas, hidroelektrinės, tarptautinė taršos
pernaša, neteisėti, nepakankamai tiksliai apskaitomi ir avariniai taršos išleidimai, nevietinių rūšių
vandens organizmų patekimas su balastiniais vandenimis.
Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslai
•

•
•

•
•

Siekti, kad iki 2021 metų būtų pasiekta gera visų paviršinio vandens telkinių būklė arba
potencialas:
o sumažinti paviršinio vandens taršą iš sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinių;
o įvertinti neapskaitomos taršos apkrovas, identifikuoti ir pašalinti nelegalios taršos šaltinius;
o mažinti taršą paviršinėmis (lietaus) nuotekomis;
o sumažinti paviršinių vandenų taršą pavojingomis medžiagomis, kad jų išleidimas neviršytų
ES normatyvų ir netrukdytų siekti geros vandens telkinių būklės;
o Išsaugoti natūralaus hidrografinio tinklo struktūrą;
Siekti, kad iki 2021 metų būtų pasiekta gera visų požeminio vandens telkinių būklė:
o saugoti požeminio vandens telkinius nuo taršos;
Siekti, kad iki 2021 metų būtų pasiekta gera Kuršių marių (tarpinių vandenų) ir Baltijos jūros
priekrantės būklė:
o sumažinti žmogaus sukeltą eutrofikaciją ir ypač jos neigiamą poveikį, pavyzdžiui, biologinės
įvairovės praradimą, negrįžtamus ekosistemos pokyčius, toksinių dumblių žydėjimą ir
deguonies trūkumą priedugnio vandens sluoksniuose;
o pasiekti tokį teršalų koncentracijų lygį, kuris užtikrintų, kad taršos poveikio pavojaus nėra;
o užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtose žuvyse teršalų kiekis neviršytų Bendrijos teisės
aktais ar kitais atitinkamais standartais nustatyto lygio;
Gerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę bei didinti šių paslaugų
prieinamumą;
Sukurti veiksmingas potvynių rizikos vertinimo ir valdymo sistemas, atsižvelgiant į socialinius,
ekonominius ir aplinkosauginius aspektus.

Dabartinė padėtis, tendencijos ir jas lemiantys veiksniai
Paviršiniai vandens telkiniai
Upės, kurių baseinų plotai viršija 50 km2 bei ežerai ir tvenkiniai, kurių plotai yra didesni nei 50
ha yra suskirstyti į vandens telkinius. Iš viso Lietuvoje išskirti 832 upių kategorijos bei 345 ežerų ir
tvenkinių kategorijos vandens telkiniai. Bendras upių kategorijos vandens telkinių ilgis siekia 14 254
km, ežerų ir tvenkinių plotas – 809 km2.
Atlikus paviršinių vandens telkinių būklės vertinimą (Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės
veiklos poveikis. 2011), nustatyta, kad geros ekologinės būklės arba potencialo reikalavimų neatitinka
arba gali neatitikti:
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•

•

494 upių kategorijos vandens telkiniai, kurie sudaro 59 proc. viso upių kategorijos vandens
telkinių skaičiaus. Šių telkinių bendras ilgis siekia 8059 km ir sudaro 56 proc. viso upių
kategorijos vandens telkinių ilgio;
109 ežerai ir tvenkiniai, kurie sudaro 31,6 proc. viso ežerų ir tvenkinių skaičiaus. Šių telkinių
bendras plotas siekia 267 km2 ir sudaro 33 proc. viso ežerų ir tvenkinių kategorijos vandens
telkinių ploto.

Pagrindiniai veiksniai, neleidžiantys pasiekti geros paviršinio vandens telkinių ekologinės
būklės/potencialo, yra žmogaus veiklos sukeliama sutelktoji bei pasklidoji tarša, upių vagų
ištiesinimas, hidroelektrinių poveikis, istorinė/praeities tarša, durpynų eksploatacija ir žuvininkystės
ūkių veikla. Daugeliu atveju prastą vandens telkinių būklę lemia ne vienas, o keli veiksniai. Vertinant
atskirų veiksnių svarbą, išskirti reikėtų pasklidąją žemės ūkio taršą. Dėl šios priežasties nitratų azoto
koncentracijos neatitinka geros ekologinės būklės arba potencialo reikalavimų net 223 upių
kategorijos vandens telkiniuose. Pasklidoji žemės ūkio tarša reikšmingą neigiamą poveikį gali daryti
34 ežerų bei 15 tvenkinių būklei. Žemės ūkio tarša turi labai aiškų geografinį paplitimą – didžiausia ji
yra šiaurės ir vidurio Lietuvos pabaseiniuose, kuriuose dėl palankių sąlygų vyrauja intensyviausia
žemdirbystė ir gyvulininkystė. Nitratų azotas į paviršinio vandens telkinius patenka dėl pasėlių
tręšimo gyvulių mėšlu bei mineralinėmis trąšomis.
2006 - 2011 m. statistinių duomenų analizė rodo, kad naudojamos žemės ūkio paskirties žemės
plotas per 6 metus kito palyginti nedaug – 2011 m. naudojamos žemės ūkio paskirties žemės buvo
vos 0,5 proc. daugiau nei 2006. Tačiau pastebimas gana aiškus struktūros pokytis – žymiai padidėjo
pasėlių plotai, o pūdymų, ganyklų, pievų bei sodų ir uogynų plotai mažėjo. 2011 m. pasėlių plotai
buvo beveik 19 proc. didesni nei 2006 m. Analizuojant statistinius duomenis apie gyvulių skaičių 2006
– 2012 m., matyti aiški gyvulių skaičiaus mažėjimo tendencija. Per septynerius metus galvijų skaičius
šalyje sumažėjo 6 proc. Ypatingai sumažėjo kiaulių – 2012 m. jų registruota net 29 proc. mažiau nei
2006 m. Arklių skaičius sumažėjo net 42 proc., o ožkų – 32 proc. Palyginti nedaug sumažėjo triušių - 2
proc., paukščių skaičius sumažėjo 5 proc. Užfiksuotas vienintelis avių skaičiaus augimas. Avių šiuo
metu auginama du kartus daugiau nei 2006 m.
Gyvulininkystės apimčių mažėjimo tendencijos leidžia manyti, kad sumažėjus gyvulių skaičiui,
sumažės ir į dirvą patenkantis mėšlo kiekis, tačiau žemėnaudos analizė rodo, kad auga ariamos žemės
ir pasėlių plotai, todėl tikėtina, kad augs mineralinių trąšų sunaudojimas, kuris „kompensuos“
sumažėjusį mėšlo kiekį. Todėl ženklių pasklidosios taršos nitratų azotu pokyčių dėl žemės ūkio veiklos
apimčių pasikeitimų tikėtis neverta. Žemės ūkio taršos sumažėjimą Lietuvoje gali lemti tik
ūkininkavimo tradicijų/įpročių pokyčiai, subalansuotas dirvos tręšimas ir įgyvendintos žemės ūkio
taršos mažinimo priemonės.
2010-2011 m. stebėsena vykdyta 131 iš 223 upių kategorijos telkinių, kurie rengiant valdymo
planus buvo priskirti rizikos grupei dėl reikšmingos pasklidosios žemės ūkio taršos nitratų azotu. 52
telkiniuose nitratų azoto koncentracijos atitiko geros ar net labai geros ekologinės būklės
reikalavimus. Tai reiškia, kad dalyje telkinių nitratų koncentracijos sumažėjo arba yra mažesnės nei iki
šiol manyta. Situacijos pagerėjimas užfiksuotas Nevėžio pabaseinio aukštupyje ir Lėvens pabaseinyje.
Vis dėlto, monitoringo duomenys rodo, kad didesnėje dalyje (apie 60 proc.) telkinių, kurie buvo
priskirti rizikos grupei dėl pasklidosios taršos, nitratų azoto koncentracijos vis dar neatitinka geros
ekologinės būklės reikalavimų. Kai kuriuose Nevėžio, Mūšos, Šešupės bei Lielupės mažųjų intakų
pabaseinių vandens telkiniuose nitratų azoto koncentracijos viršytos du ir daugiau kartų.
Sutelktosios taršos šaltinių (miestų ir gyvenviečių nuotekų valyklų, pramonės įmonių ir lietaus
nuotekų išleistuvų) į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos taršos apkrovos pastaraisiais metais
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nuosekliai mažėja. Šį mažėjimą lemia tiek mažėjantis vandens suvartojimas, tiek įgyvendinamos
taršos mažinimo priemonės t.y. naujų nuotekų valyklų (NV) statyba bei esamų NV rekonstrukcija.
2011 m. duomenimis, 92,5 proc. į vandens telkinius išleidžiamų miestų nuotekų yra išvalytos iki
nustatytų normų. Nepakankamai išvaloma tik 7,4 proc. visų nuotekų, nevaloma tik 0,1 proc. nuotekų.
Dėl reikšmingo sutelktosios taršos poveikio rizikos grupei buvo priskirta 60 upių kategorijos
vandens telkinių (Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. 2011). 2010 ir 2011 m. iš
60 rizikos grupei dėl reikšmingo sutelktosios taršos poveikio priskirtų upių kategorijos vandens
telkinių buvo tirti 46. Monitoringo duomenys parodė, kad 13 iš jų vandens kokybės problemų, kurias
galėtų nulemti sutelktoji tarša, nebeužfiksuota. Tai rodo, kad mažėjant sutelktosios taršos
apkrovoms, toliau gerėja ir upių būklė, vis dėlto didesnė dalis telkinių (virš 70 proc.) ir toliau lieka
rizikos grupėje. Beveik visi šie telkiniai yra išskirti nedidelėse upėse, šalia kurių įsikūrę palyginti dideli
miestai ar gyvenvietės. Tokių upių gerą ekologinę būklę dėl nedidelio taršos akumuliacijos potencialo
pasiekti yra sudėtinga net ir išleidžiant pakankamai išvalytas nuotekas, juolab, kaip rodo atlikti tyrimai
(Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. 2011), prie NV taršos dažnai nemenkai
prisideda nelegali gyventojų tarša bei paviršinių (lietaus) nuotekų apkrovos.
Upių ištiesinimas ir hidroelektrinės blogina upių būklę. Remiantis šia nuostata, dėl galimo
neigiamo upių ištiesinimo poveikio rizikos grupei buvo priskirti 279 upių kategorijos vandens telkiniai,
dėl hidroelektrinių – 36. Vis dėlto, vagų ištiesinimas ir hidroelektrinių poveikis ne visuomet užkerta
kelią gerai upių ekologinei būklei. 2010 m. įvertinta 38 ištiesintų vagų telkinių būklė. Tyrimai parodė,
kad 16 iš jų būklė buvo gera. Iš 26 HE paveiktų vandens telkinių 10-ies būklė buvo gera ar net labai
gera. Šie duomenys leidžia manyti, kad faktinė ištiesintų ir HE paveiktų upių vandens telkinių būklė
gali būti geresnė, nei manyta išskiriant rizikos telkinius.
Vertinant cheminę būklę, išskirta 13 upių kategorijos vandens telkinių, kurie patiria arba gali
patirti reikšmingą taršą pavojingomis ir prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis. Teršalai, kurių
didžiausios leistinos koncentracijos buvo viršytos yra šie – cinkas, trichlormetanas, chromas, di-2etilheksilftalatas, tributilalavas, endrinas. 2011 m. upių cheminė būklė tirta 14 monitoringo vietų,
visose jose pavojingų ir prioritetinių pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos buvo gerokai
mažesnės nei DLK, t.y. cheminės taršos neužfiksuota.
2010 m. buvo tirta 61 ežero bei tvenkinio ekologinė būklė/potencialas. Paaiškėjo, kad dalies
ežerų ir tvenkinių būklė bei potencialas yra prastesni nei klasifikuota sudarant valdymo planus. Iš 44
telkinių, kurių būklė/potencialas anksčiau buvo vertinti kaip geras ar labai geras, 11 būklė/potencialas
buvo prastesni nei geri. Tik 2 telkinių, kurių būklė anksčiau vertinta kaip vidutinė, būklė pasirodė
esanti gera. Nustatant ežerų ir tvenkinių rizikos telkinius, faktinių duomenų apie jų būklę labai trūko,
todėl daugelio būklė buvo įvertinta pagal matematinio modeliavimo rezultatus. Visgi, matematinis
modelis negali įvertinti visų taršos veiksnių (ypatingai praeityje vykusios taršos pasekmių). Faktinių
tyrimų duomenys rodo, kad ežerų ir tvenkinių ekologinė būklė yra prastesnė nei įvertinta naudojant
matematinį modeliavimą. Pagrindiniai veiksniai, veikiantys ežerų būklę yra tarša biogeninėmis
medžiagomis (fosforu ir azotu), kuri susidaro žemės ūkyje bei buityje (ypatingai svarbi yra praeities
tarša), vandens lygio svyravimai.
Ežeruose pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos nėra tiriamos, kol kas nėra jokios
informacijos apie ežerų užteršimo pavojingomis medžiagomis pavojų. 2011 m. pavojingos cheminės
medžiagos buvo tiriamos Kauno mariose, čia užfiksuota DLK siekianti šešiavalenčio chromo
koncentracija.
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Tarpiniai ir priekrantės vandenys
Priekrantės vandens telkinių bei tarpinių vandenų (šiaurinė Kuršių marių dalis, Kuršių marių
vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona bei Klaipėdos sąsiauris) būklė yra vidutinė, tuo tarpu tarpiniams
vandens telkiniams priklausančios centrinės Kuršių marių dalies – bloga (Lietuvos vandens telkinių
būklė ir ūkinės veiklos poveikis. 2011). Apibendrinti duomenys Klaipėdos sąsiaurį leidžia priskirti
vandens telkiniui, neatitinkančiam geros cheminės būklės reikalavimų. Klaipėdos sąsiaurio
akvatorijoje akumuliuojasi ne tik teršalai, patekę dėl uosto veiklos ir laivybos, tačiau ir patekę su upių
vandenimis iš sausumos.
Didžiausi taršos kiekiai į Kuršių marias atplukdomi Nemunu. Atplukdomos taršos apkrovą
sudaro Baltarusijos tarša bei tarša, susiformavusi Lietuvos teritorijoje. Mūsų šalyje svarbiausias taršos
šaltinis yra žemės ūkis. Pastarųjų metų tyrimų rezultatai rodo, kad maistinių medžiagų prietaka iš
Nemuno į Baltijos jūrą nuolat mažėja, tačiau eutrofikacijos požymiai ir charakteringi reiškiniai
nesumažėjo nei Kuršių mariose, nei Baltijos jūros priekrantėje (Olenin, S. ir kt. 2012). Akivaizdu, kad
šiuo metu eutrofikacija yra viena pagrindinių nepatenkinamos būklės priežasčių. Daugelis
bioįvairovės būklei įvertinti skirtų rodiklių rodo vieno ar kito lygio pažeidimus.
HELCOM duomenimis Baltijos jūroje kai kurių teršiančių medžiagų, pavyzdžiui, sunkiųjų metalų,
per pastaruosius 20–30 metų sumažėjo. Taip pat pastebėta, jog iš daugelio Baltijos jūros valstybių
ypač sumažėjo į jūrą upėmis patenkančių kadmio ir švino koncentracijos. Vis dėlto, pavojingų
cheminių medžiagų DLK viršijimai atskirose akvatorijos vietose vis dar yra fiksuojami.
Neteisėti naftos (kuro) likučių ir laivų talpų nuoplovų išmetimai šiuo metu yra viena iš
svarbiausių problemų. Pagal HELCOM duomenis, daugiau naftos patenka į Baltiją dėl neteisėtų
išpylimų, nei dėl avarijų, jei didesnių avarijų neįvyksta. Tanklaivių avarijos padaro žymią lokalinę žalą
jūros aplinkai bei ištisiems pakrantės regionams bei su jūra susijusiai veiklai. Laivybos avarijų ir tuo
pačiu taršos nafta bei kitomis kenksmingomis medžiagomis rizika Baltijos jūrose yra didelė (Tarpinių ir
pakrantės vandenų būklė, ją įtakojantys veiksniai ir būklės gerinimo priemonės. 2009).
Mūsų vandenyse, kaip ir visoje Baltijos jūroje, stebima naujų nevietinių rūšių skaičiaus augimo
tendencija. Lietuvos Baltijos jūros rajone šis skaičius santykinai nėra aukštas dėl to, kad į Baltiją
patenkančioms nevietinėms rūšims mūsų vandenyse gamtinės sąlygos yra nepalankios: druskingumas
yra per mažas jūrinėms ir per didelis gėlavandenėms rūšims. Taip pat mūsų vandenys yra nutolę nuo
tokių Baltijos jūros rajonų (pvz. Danijos sąsiaurių ir Suomijos įlankos), kuriais dažniausiai patenka
naujos nevietinės rūšys.
Požeminis vanduo
Daugumos požeminio vandens baseinų ir telkinių kiekybinė ir cheminė būklė yra gera,
požeminio vandens išteklių yra gerokai daugiau, nei jų išgaunama šiuo metu ar numatoma išgauti
ateityje (šiuo metu išgaunamas požeminio vandens kiekis atskiruose požeminio vandens baseinuose
sudaro 1,6 – 30 proc. išžvalgytų ir patvirtintų požeminio vandens išteklių), o hidrocheminė spūdinių
vandeningųjų sluoksnių požeminio vandens sudėtis atitinka higienos normos reikalavimus. Išimtį
sudaro 5 požeminio vandens baseinai: Suvalkijos, Kėdainių-Dotnuvos, viršutinio devono Stipinų
(Nemuno), Joniškio, viršutinio devono Stipinų (Lielupės). Kol kas nėra tiksliai nustatyta, ar prastą
pagrindinių sluoksnių požeminio vandens kokybę čia lemia antropogeniniai veiksniai, ar gamtinės
kilmės chloridų ir sulfatų anomalijos. Išvardinti požeminio vandens baseinai yra priskirti rizikos
grupei.
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Vertinant gruntinio vandens kokybę matyti, kad regioniniu mastu azoto ir fosforo junginių
koncentracijos neviršija geriamojo vandens kokybės reikalavimų, tačiau urbanizuotose teritorijose ir
intensyvios žemdirbystės plotuose pastebimas pasklidosios taršos poveikis. Šiose teritorijose nitratų
koncentracija gruntiniame vandenyje priartėja prie DLK, o amonio koncentracija DLK gali keletą kartų
viršyti. Tyrimų rezultatai rodo, kad gyvulininkystės kompleksų poveikis gruntinio vandens kokybei
greičiausiai yra mažesnis nei iki šiol buvo priimta manyti. Tarša dažniausiai būna lokali ir epizodinė, o
vidutinės metinės teršalų koncentracijos tik palyginti nedaugelio kompleksų gruntiniame vandenyje
viršija DLK. Sutelktosios taršos židiniai turi tik lokalų poveikį ir esminės įtakos gruntinio vandens
kokybei nedaro.
Potvynių rizika ir klimato kaita
90 proc. stichinių ir katastrofinių hidrologinių reiškinių vyksta Nemuno žemupio ir deltos
rajonuose (Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaita. 2012). Nemuno žemupyje ir deltoje
stichiniai reiškiniai per pastaruosius 30 metų buvo nustatomi beveik kasmet. Absoliuti dauguma
Nemune nustatomų stichinių vandens lygių (SVL) sąlygojami pavasario potvynių. Paskutinio
dešimtmečio duomenys leidžia išskirti dvi pavasario potvynių, lemiančių SVL Nemuno deltoje,
kategorijas: ankstyvi potvyniai ir tradiciniu laiku įvykstantys potvyniai. Nuo 2000 m. vis dažniau
susiduriama su ankstyva pradžia pasižyminčiais ir itin ilgai trunkančiais potvyniais. Dažniausiai tai
potvyniai su keliais maksimumais, kurių pirmasis maksimumas (žiemos pabaigoje) savo aukščiu
pranoksta visus vėliau susiformuojančius. Potvynių grėsmę papildomai didina dažnai Nemuno deltoje
susidarančios ledo sangrūdos. Dėl jų sumažėja potvynių slūgio bangos intensyvumas.
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonuose yra 54 skirtingų upių atkarpos,
kuriose yra galimybė formuotis su potvyniais susijusiems ekstremaliems hidrologiniams reiškiniams.
Visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti Baltijos jūros ir Kuršių marių kranto linija išskiriama kaip
teritorija, kurioje yra galima didelė potvynių rizika arba yra tikimybė, kad gali kilti potvynis.
Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
Paviršiniai vandens telkiniai
Pastarąjį dešimtmetį intensyviai vykdyta nuotekų valyklų modernizacija, statyba bei nuotekų
surinkimo tinklų plėtra davė akivaizdžių rezultatų – sutelktosios taršos poveikis paviršinio vandens
telkiniams stipriai sumažėjo. Valdymo planuose buvo identifikuota 60 upių kategorijos vandens
telkinių, kuriems sutelktoji tarša daro arba gali daryti reikšmingą poveikį ir trukdo pasiekti gerą
ekologinę būklę arba potencialą. 2010 ir 2011 m. buvo tirta 46 upių kategorijos vandens telkinių,
kurie priskirti rizikos grupei dėl sutelktosios taršos poveikio, kokybė. Nustatyta, kad 13 jų (28 proc.)
sutelktoji tarša reikšmingo poveikio nebedaro, taigi galima sakyti, kad sutelktosios taršos poveikis ir
toliau mažėja.
Vertinant ateities scenarijus, svarbiausi veiksniai, lemiantys sutelktosios taršos tendencijas, bus
tolesnė nuotekų surinkimo tinklų plėtra, valyklų modernizacija, paviršinių (lietaus) nuotekų
tvarkymas. Daug nuotekų surinkimo infrastuktūros gerinimo bei NV statybos bei modernizacijos
projektų finansuota ir įgyvendinama 2007-2013 m. laikotarpiu. Tačiau šių priemonių visų telkinių
gerai ekologinei būklei pasiekti nepakaks. 2010 ir 2011 metų monitoringo duomenys rodo, kad gera
būklė vis dar nepasiekta 70 proc. telkinių, kurie rizikos grupei priskirti dėl sutelktosios taršos poveikio.
Ateityje šis procentas turėtų išlikti panašus ar šiek tiek sumažėti dėl baigtų įgyvendinti 2007-2013 m.
struktūrinės paramos priemonių. Neatmestina ir tikimybė, kad dalies telkinių, kuriuose pastaraisiais
metais problemų dėl sutelktosios taršos nebeužfiksuota, ekologinė būklė gali vėl pablogėti. Todėl
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priemonės, įgalinančios ir toliau mažinti sutelktosios taršos apkrovas bei poveikį turi būti numatytos
ateinančio programavimo laikotarpio veiksmų programoje, ypatingą dėmesį skiriant paviršinių
(lietaus) nuotekų tvarkymui, nuotekų surinkimo tinklų plėtrai (t.y. nelegalios taršos mažinimui), bei
valykloms, kurioms nustatytas specifinis taršos mažinimo poreikis dėl mažų vandens telkinių –
priimtuvų taršos akumuliacijos galimybių.
Valdymo planuose buvo identifikuoti 223 upių kategorijos vandens telkiniai, kuriuose gera
ekologinė būklė yra arba gali būti nepasiekta dėl žemės ūkio veiklos sąlygojamų nitratų koncentracijų.
2010 ir 2011 m. monitoringo duomenys parodė šių telkinių būklės gerėjimo tendenciją. Pagrindiniai
veiksniai, nulemsiantys šių telkinių būklės pokyčius ateityje, yra žemės ūkio plėtros tendencijos,
ūkininkavimo kultūros lygis ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkų atliktoje studijoje (Kriščiukaitienė, I. ir kt.
2010) pateikiamos žemės ūkio plėtros tendencijos iki 2020 m. Prognozuojama, kad kviečių, miežių,
rugių plotai 2020 m. bus didesni nei 2008 m. atitinkamai 11, 7 ir 11 proc. ir užims 448, 356 ir 82 tūkst.
ha. Numatomam 2020 m. javų poreikiui patenkinti reikėtų auginti 886 tūkst. ha javų (2008 m. auginta
811 tūkst. ha). Prognozuojama, kad rapsų pasėlių plotas 2020 m. bus 1,35 karto didesnis nei 2009 m.
Cukrinių runkelių plotas ateityje mažės. 2020 m. numatomas 9,2 proc. mažesnis nei 2009 m. cukrinių
runkelių pasėlių plotas. Bulvių pasėlių plotai išaugs tik 1-2 proc. Prognozuojamas javų derlingumo
didėjimas dėl ūkių koncentravimosi Vidurio Lietuvos žemėse.
Galvijų skaičius pastaraisiais metais nuolat mažėjo. Prognozuojama, kad jis mažės ir ateityje, o
2020 m. sieks 655 tūkst. ir bus 15 proc. mažesnis nei 2008 m. Nuo 2010 iki 2020 m. prognozuojamas
kiaulių skaičiaus didėjimas. Numatoma, kad 2020 m. kiaulių Lietuvoje bus 42 proc. daugiau nei 2009
m. 2008 m., palyginti su 2007 m., paukštienos gamyba padidėjo 4 proc. Prognozuojama ir tolesnė
paukštienos gamybos iki 2020 m. didėjimo tendencija. Remiantis atliktais skaičiavimais, 2020 m.
paukštienos gamybos apimtys bus apie 24 proc. didesnės nei 2008 m.
Remiantis pateiktomis prognozėmis matyti, kad beveik visų žemės ūkio veiklos krypčių apimtys
iki 2020 m. didės. Nesikeičiant ūkininkavimo įpročiams, neįgyvendinant taršos mažinimo priemonių,
šis žemės ūkio veiklos suintensyvėjimas turės neigiamų pasekmių upių ekologinei būklei. Ypatingai
grėsmingai skamba prognozė dėl ūkių koncentravimosi Vidurio Lietuvoje, nes būtent Vidurio Lietuvos
upės ir yra labiausiai užterštos nitratais. Pagal blogiausio atvejo scenarijų, pastaraisiais metais
užfiksuota sumažėjusi nitratų tarša vėl gali grįžti į ankstesnį lygį ar net padidėti. Taigi, valdymo
planuose nurodytas rizikos telkinių skaičius (223) gali išlikti toks pat ar net išaugti.
Priemonių programose (Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas ir priemonių
vandensaugos tikslams pasiekti programa, patvirtinta LR vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu
Nr. 1098 (Žin., 2010, Nr.: 90-4756) ir Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planai
ir priemonių vandensaugos tikslams pasiekti programos, patvirtintos LR vyriausybės 2010 m. lapkričio
17 d. nutarimais Nr. 1618, Nr. 1617 ir Nr. 1616 (Žin., 2010, Nr.: 136-9640, Nr.: 136-6939, Nr. 1366938)) yra numatytas tam tikrų žemės ūkio taršos priemonių įgyvendinimas iki 2015 m. Geriausiu
atveju, įgyvendinus šias priemones, rizikos telkinių dėl pasklidosios žemės ūkio taršos turėtų sumažėti
iki 69.
Pagal 2010 m. duomenis, apie 60 proc. telkinių, kurie rizikos grupei buvo priskirti dėl HE arba
ištiesinimo poveikio, gera ekologinė nėra pasiekta. Reikšmingai šių telkinių būklę galinčių paveikti
veiksnių nėra, todėl prognozuojama, kad panašus procentas turėtų išlikti ir ateityje. Geriausiu atveju,
šis procentas dar gali šiek tiek sumažėti dėl natūralių gamtinių procesų. Ištiesintų telkinių gerai būklei
pasiekti 2014-2020 m. laikotarpio struktūrinės paramos veiksmų programoje turi būti numatytos ir
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įgyvendintos upių renatūralizavimo priemonės. HE veikiamų telkinių gerai ekologinei būklei pasiekti
bus reikalingas seno tipo turbinų pakeitimas naujomis.
Cheminė paviršinių vandens telkinių tarša pastaraisiais metais nebuvo užfiksuota. COHIBA
projekto (Manusadžianas, L. ir kt.) cheminių tyrimų duomenys parodė, kad pasirinktose Lietuvos
nutekamųjų vandenų vietose 11 prioritetinių pavojingų medžiagų/klasių koncentracija neviršija
kiekybinio įvertinimo ar netgi radimo lygio. Vis dėlto, kiti tyrimai (Pavojingų medžiagų šaltinių tyrimo
Lietuvoje ataskaita. 2011) rodo, kad atskirais atvejais gali būti viršijamos reglamentuojamos
tributilalavo, C10-C13 - chloralkanų ir di-2-etilheksilftalato išmetimo į aplinką didžiausios leistinos
koncentracijos (DLK). Didesnės pavojingų medžiagų koncentracijos nustatytos nuotekose iš
pramoninių šaltinių, nors ir buitinėse nuotekose rasta gana daug ir ženkliomis koncentracijomis
susirūpinimą keliančių pavojingų medžiagų. Pramonės įmonių, buitinėse ir nuotekų valymo įmonių
nuotekų mėginiuose nustatyta, kad labiausiai paplitusios iš tirtų pavojingų cheminių medžiagų yra
šios – oktilfenoliai, nonilfenoliai ir jų etoksilatai. Visuose tirtuose mėginiuose nustatytos didelės
organinių alavo junginių koncentracijos, rasta alkilfenolių, PBDE47, PBDE99 ir C14-C17 – chloralkanų.
Šių medžiagų paplitimas kelia susirūpinimą. Kadangi jos yra išleidžiamos į vandens aplinką, yra
grėsmė jomis užteršti paviršinio vandens telkinius. Šių medžiagų koncentracijos kitimas aplinkoje turi
būti stebimas. 2014-2020 m. struktūrinės paramos veiksmų programoje turi būti numatytos aplinkos
kokybės monitoringo, kontrolės ir prevencijos priemonės.
2010 m. monitoringo duomenys rodo, kad faktinė ežerų ir tvenkinių būklė yra prastesnė nei
manyta iki šiol. Pagrindinė prastos būklės priežastis yra per didelės biogeninių medžiagų
koncentracijos, kurios susidaro daugiausiai dėl žemės ūkio veiklos bei nelegalios gyventojų,
neprisijungusių prie nuotekų surinkimo sistemos, taršos. Norint spręsti apie ežerų ir tvenkinių būklės
tendencijas, reikia surinkti daugiau tyrimų duomenų. Tikėtina, kad dėl lėtesnių taršos transformacijos
procesų, visos iki šiol įgyvendintos priemonės ežerų būklės gerėjimui atsilieps ateityje. Artimiausiu
metu labai svarbu užkirsti kelią nelegaliems tiesioginiams taršos išleidimams ir sustabdyti taršos
kaupimąsi. Tam 2014-2020 m. struktūrinės paramos veiksmų programoje ežerų ir tvenkinių būklės
gerinimui turi būti numatyta nuotekų surinkimo tinklų plėtra.
Tarpiniai ir priekrantės vandenys
Tarpinių ir priekrantės vandenų gera ekologinė būklė nėra pasiekta. Pagrindinis būklės
problemoms įtaką darantis veiksnys – Nemunu atplukdoma tarša. Atlikti skaičiavimai rodo, kad
tarptautinė tarša gali sudaryti iki 50 proc. į Kuršių marias Nemunu pernešamos bendrojo fosforo
taršos apkrovos. Pastaraisiais metais iš Baltarusijos Nemunu atitinkančiame vandenyje bendrojo
fosforo koncentracijos šiek tiek sumažėjo, tačiau vis tiek išlieka arti geros ekologinės būklės ribos.
Apskaičiuota, kad gerai ekologinei Kuršių marių būklei pasiekti bendrojo fosforo taršos prietaką gali
tekti sumažinti 25 proc. Tad, jei tarša iš Baltarusijos išliks nepakitusi ir nebus mažinama, tai reikštų,
kad Lietuvoje susidarančią taršą reikia sumažinti beveik per pusę. Šiuo metu suplanuotos taršos
mažinimo priemonės tokio efekto pasiekti neleis, juolab, tyrimai rodo (Lietuvos vandens telkinių
būklė ir ūkinės veiklos poveikis. 2011), kad apie pusė bendrojo fosforo apkrovos Lietuvoje susidaro
kaip gamtinis fonas. Tampa akivaizdu, kad Kuršių marių aplinkosauginiai tikslai negalės būti
įgyvendinami nesumažinus tarptautinės taršos.
Apie 60-70 proc. azoto į Baltijos jūrą patenka dėl žemės ūkio veiklos. Dėl šios priežasties atidus
aplinkai ūkininkavimas yra viena iš neatidėliotinų priemonių, galinčių užkirsti kelius tolesnei Baltijos
jūros eutrofikacijai. Prognozuojama, kad nitratų taršos mažinimui įgyvendinus priemonių programose
numatytas priemones (Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas ir priemonių vandensaugos
tikslams pasiekti programa, patvirtinta LR vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1098 (Žin.,
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2010, Nr.: 90-4756) ir Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių
vandensaugos tikslams pasiekti programos, patvirtintos LR vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d.
nutarimais Nr. 1618, Nr. 1617 ir Nr. 1616 (Žin., 2010, Nr.: 136-9640, Nr.: 136-6939, Nr. 136-6938)),
azoto tarša turėtų sumažėti apie 1,5 tūkst. t. Pagal azoto taršos apkrovas, Baltijos jūros aplinkos
apsaugos strategijoje užsibrėžti tikslai (Baltijos jūros apsaugos strategija, patvirtinta LR vyriausybės
2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1264 (Žin., 2010, Nr. 105-5431)) turėtų būti pasiekti.
Didelį pavojų jautriai jūros aplinkai kelia neteisėta bei avarinė tarša iš laivų. Neteisėtų naftos
išmetimų skaičius Baltijos jūroje mažėja, tuo tarpu laivybos avarijų statistika rodo didėjantį laivų
užplaukimą ant seklumos ir susidūrimų skaičių. Panašu, kad laivybos avarijų rizika dėl augančio įvairių
gabenamų jūra krovinių (ypač naftos) kiekio ateityje didės. Didinant Klaipėdos uosto pajėgumus
(didėja krovos apimtys, kraunamos naujos medžiagos ir produktai) taršos incidentų rizika didėja
(Tarpinių ir pakrantės vandenų būklė, ją įtakojantys veiksniai ir būklės gerinimo priemonės. 2009).
Laikantis tarptautinių konvencijų ir įsipareigojimų, tobulinant nacionalinius aplinkosaugos teisės
aktus bei stiprinant jų vykdymo užtikrinimą, avarinės bei neteisėtos taršos iš laivų atvejų skaičių
galima sumažinti, tačiau visiškai jų išvengti nepavyks. Todėl labai svarbu 2014 - 2020 m.
programavimo laikotarpiu numatyti aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos priemones, kurios
leistų ir toliau stiprinti šalies pajėgumus siekiant nustatyti neteisėtus išmetimus jūroje bei likviduojant
naftos ir kitų pavojingų ir kenksmingų medžiagų išsiliejimus.
Nevietinių rūšių skaičiaus pokyčiai tik mažąja dalimi priklauso nuo mūsų šalies veiksmų, nes
nevietinės rūšys į Baltiją gali patekti iš kitų šalių teritorijų, kur jų plitimo į Lietuvos vandenis
kontroliuoti neįmanoma. Efektyviausias būdas užtikrinti gerą aplinkos būklę pagal šį rodiklį yra
prevencija viso regiono mastu. Todėl būtina mažinti naujų nevietinių rūšių plitimo į Baltijos jūrą,
įskaitant ir Lietuvos akvatoriją, riziką, laikantis tarptautinių konvencijų, pvz. Tarptautinės jūrų
organizacijos Balastinių vandenų tvarkymo konvencijos.
Tarpinių ir priekrantės vandenų cheminės būklės pokyčius prognozuoti gana sudėtinga. Nors
monitoringo duomenys rodo cheminės taršos mažėjimo tendenciją, tačiau atskirose akvatorijos
vietose pavojingų medžiagų koncentracijų viršijimai vis dar yra nustatomi. Pavojingų medžiagų
aptinkama komunalinėse ir gamybinėse nuotekose. Viena vertus, aptinkami palyginti nedideli jų
kiekiai, todėl nustatyti aplinkos kokybės standartai jūros aplinkoje neturėtų būti viršijami, antra
vertus, dėl prognozuojamos pramonės plėtros bei gyventojų vartojimo augimo cheminės taršos
tikimybė ir ateityje išlieka labai reali.
Požeminio vandens telkiniai
Požeminio vandens kiekybinė būklė yra gera ir tokia turėtų išlikti ateityje, nes požeminio
vandens išteklių yra gerokai daugiau, nei jų išgaunama šiuo metu ar numatoma išgauti ateityje.
Prognozuojami požeminio vandens vandenviečių debitai praktiškai negali daryti jokio poveikio
gruntiniam ir paviršiniams vandenims.
Daugumos požeminio vandens baseinų ir telkinių hidrocheminė spūdinių vandeningųjų
sluoksnių požeminio vandens sudėtis atitinka higienos normos reikalavimus. Ateityje jų būklė taipogi
turėtų išlikti gera, nes, kaip rodo atlikti tyrimai (Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos
poveikis. 2011), nei žemės ūkio, nei kita žmogaus veikla realaus pavojaus požeminio vandens telkinių
būklei nekelia. Išimtį sudaro 5 požeminio vandens baseinai: Suvalkijos, Kėdainių-Dotnuvos, viršutinio
devono Stipinų (Nemuno), Joniškio, viršutinio devono Stipinų (Lielupės). Kol kas nėra tiksliai
nustatyta, ar prastą pagrindinių sluoksnių požeminio vandens kokybę čia lemia antropogeniniai
veiksniai, ar gamtinės kilmės chloridų ir sulfatų anomalijos. Šių telkinių būklės pagerinti greičiausiai
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nepavyks, todėl norint pagerinti vandens tiekimo paslaugų kokybę, 2014-2020 m. laikotarpio
struktūrinės paramos programoje turėtų būti numatyta alternatyvių vandens telkinių žvalgyba.
Potvynių rizika ir klimato kaita
Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitoje (Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo
ataskaita. 2012) pabrėžiama, kad XXI a. dėl kritulių kiekio didėjimo Nemuno, Lielupės, Ventos ir
Dauguvos upių baseinų rajonuose numatomas bendro upių metinio nuotėkio tūrio augimas; dėl oro
temperatūros kilimo, žiemos sezono trumpėjimo, sniego dangos storio mažėjimo ir vis trumpesnės
jos išsilaikymo trukmės numatoma pavasario potvynio mažėjimo tendencija ir jo pradžios bei
pabaigos datų poslinkis metų pradžios link. Labiausiai potvynių tikimybė turėtų padidėti žiemą, o
pavasario nuotėkis sumažės.
Maksimalūs potvynių debitai (taip pat potvynių mastas ir intensyvumas) XXI a. turės
mažėjimo tendenciją, kuri labiausiai išryškės po 2025 m. Tai susiję su pastovios sniego dangos
formavimosi tikimybės mažėjimu ir akumuliacijos periodo trumpėjimu dėl oro temperatūros augimo
žiemos mėnesiais. XXI a. pabaigoje, lyginant su 1971–2000 m. kontroliniu laikotarpiu, potvynių,
kuriuos sukelia gausūs krituliai, pasikartojimo dažnis padidės 1,3–1,5 karto (bus vidutiniškai 3,2–5,4
potvyniai per metus). Didžiausi pokyčiai numatomi Nemuno UBR vakarinėje dalyje.
Nuo 2000 m. dažnai pasitaiko ankstyvų ir itin ilgai (3 mėnesius ir daugiau) trunkančių
potvynių. Jiems būdingi keli maksimumai, kurių pirmasis maksimumas (žiemos metu) savo aukščiu
pranoksta visus vėliau susiformuojančius maksimumus. XXI a. tokio tipo potvynių dėl klimato kaitos
toliau gausės ir vidutinio dydžio upėse rudens ir pavasario potvyniai beveik susilies ir vyks vos ne
ištisinis žiemos potvynis (ypač tai tikėtina Lietuvos vakarinės dalies upėse).
Kuršių mariose vidutinio šaltojo laikotarpio vandens lygio pokytis iki XXI amžiaus pabaigos gali
siekti nuo +10 iki +100 cm.
1 lentelėje yra apibendrinti vandens telkinių būklei įtakos turėsiantys veiksniai bei pateikiamos
būklės kitimo prognozės.
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Ežerai

Upės

Vandens telkiniai

Dabartinė ir
praeities tarša

Potvyniai

Tarša pavojingomis
cheminėmis
medžiagomis

Hidromorfologiniai
pakitimai

Pasklidoji tarša

Sutelktoji tarša

Problema

Taršos kontrolės ir prevencijos stiprinimas;
Ekonomikos augimas;
Gyventojų skaičiaus pokyčiai;
Gyventojų sąmoningumo augimas;
Klimato kaita;
Gamtinės sąlygos.
2007-2013 m. laikotarpio struktūrinės
paramos programos priemonės: nuotekų
tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra;
Žemės ūkio taršos priemonių (numatytų
2010-2015 m. priemonių programose)
įgyvendinimas;
Žemės ūkio plėtra;
Ūkininkavimo kultūros augimas;
Gyventojų skaičiaus pokyčiai;
Ekonomikos augimas;
Gyventojų sąmoningumo augimas;
Taršos kontrolės efektyvumo augimas;
Natūralūs gamtiniai veiksniai;

Tendencijas lemiantys veiksniai
2007-2013 m. laikotarpio struktūrinės
paramos programos priemonės: nuotekų
tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra;
Gyventojų skaičiaus pokyčiai;
Ekonomikos augimas;
Gyventojų sąmoningumo augimas;
Taršos kontrolės efektyvumo augimas.
Žemės ūkio plėtra;
Ūkininkavimo kultūros augimas;
Žemės ūkio taršos priemonių (numatytų
2010-2015 m. priemonių programose)
įgyvendinimas.
Natūralūs gamtiniai veiksniai
Apie 60 proc. telkinių, kurie rizikos grupei buvo priskirti dėl HE arba ištiesinimo ir HE
poveikio, gera ekologinė nėra pasiekta. Situacija neturėtų ženkliai keistis.
Geriausio atvejo scenarijus: pasiekta visų telkinių gera cheminė būklė.
Blogiausio atvejo scenarijus: pavojingų arba prioritetinių pavojingų medžiagų
koncentracijos upėse išauga ir viršija joms nustatytas DLK, t.y. atsiranda cheminės taršos
atvejų.
Numatoma pavasario potvynio mažėjimo tendencija ir jo pradžios bei pabaigos datų
poslinkis metų pradžios link.
Geriausio atvejo scenarijus: ežerų ir tvenkinių būklė dėl visų iki šiol įgyvendintų taršos
mažinimo priemonių pradeda gerėti. Visų ežerų ir tvenkinių cheminė būklė yra gera.
Blogiausio atvejo scenarijus: ežerų ir tvenkinių būklė yra gerokai blogesnė nei manyta iki
šiol, t.y. rizikos telkinių skaičius išauga ≥ 25 proc., o jų būklė negerėja. Užfiksuojama
cheminės taršos atvejų.

Geriausio atvejo scenarijus: dėl pasklidosios žemės ūkio taršos išskirtų rizikos telkinių
skaičius sumažės apie 70 proc. (nuo 223 iki 69 telkinių).
Blogiausio atvejo scenarijus: 40 proc. rizikos telkinių, kuriuose pastaraisiais metais jau
užfiksuotas būklės pagerėjimas, būklė vėl pablogės.

Blogiausio atvejo scenarijus: 30 proc. rizikos telkinių, kuriuose pastaraisiais metais jau
užfiksuotas būklės pagerėjimas, būklė vėl pablogės arba atsiras naujų rizikos telkinių.

Būklės kitimo prognozės
Geriausio atvejo scenarijus: dėl sutelktosios taršos poveikio išskirtų rizikos telkinių
skaičių pavyks sumažinti 30 proc. – 50 proc.

1 lentelė. Vandens telkinių būklei įtakos turėsiantys veiksniai bei būklės kitimo prognozės
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Požeminio
vandens telkiniai

Tarpiniai ir
priekrantės
vandenys

Chloridų ir sulfatų
anomalijos 5
požeminio vandens
baseinuose

Potvyniai

Tarša pavojingomis
medžiagomis

Nelegali arba
avarinė tarša

Eutrofikacija

Tarptautinis bendradarbiavimas;
2007-2013 m. laikotarpio struktūrinės
paramos programos priemonės: nuotekų
tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra;
Žemės ūkio taršos priemonių (numatytų
2010-2015 m. priemonių programose)
įgyvendinimas;
Žemės ūkio plėtra;
Natūralūs gamtiniai veiksniai.
Tarptautinių konvencijų ir įsipareigojimų
laikymasis;
Aplinkosauginių teisės aktų tobulinimas
bei jų reikalavimų vykdymo užtikrinimas;
Taršos stebėjimo ir likvidavimo pajėgumų
stiprinimas;
Klaipėdos uosto plėtra;
Gabenamų krovinių kiekio pokyčiai.
Pramonės plėtra;
Vartojimo augimo pokyčiai;
Prevencija ir kontrolė.
Klimato kaita;
Gamtinės sąlygos.
Gamtiniai veiksniai;
Ūkinė veikla.
Geriausio atvejo scenarijus: pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos jūros
aplinkoje neviršija aplinkos kokybės standartų.
Blogiausio atvejo scenarijus: užfiksuojami cheminės taršos atvejai.
Kuršių mariose vidutinio šaltojo laikotarpio vandens lygio pokytis iki XXI amžiaus
pabaigos gali siekti nuo +10 iki +100 cm.
Prognozuojama, kad situacija išliks nepakitusi, t.y. išliks 5 rizikos telkiniai

Geriausio atvejo scenarijus: avarinių ir nelegalių taršos išsiliejimų mažėja.
Blogiausio atvejo scenarijus: taršos incidentų skaičius išlieka toks pat arba auga.

Geriausio atvejo scenarijus: taršos azoto junginiais tikslai pasiekti, tarša fosforu mažėja,
eutrofikacija nesustabdyta, tačiau ekologinė būklė gerėja arba bent neblogėja.
Blogiausio atvejo scenarijus: taršos fosforu tikslai nepasiekti, tarša ir toliau išlieka stabili,
eutrofikacija nesustabdyta.
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Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
2007-2013 m. laikotarpiu vandens telkinių būklės gerinimui įtakos turėjo šių
sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų priemonės (ES parama. Projektų
statistika. Prieiga internete: http://www.esparama.lt/barometras; Žiūrėta: 2013-02-04):
•
Prioritetas VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai.
Prioriteto priemonės:
o
VP3-1.4-AM-01-V Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas . Bendra
projektų vertė: 21 845 588,69 Lt, skirtas ES finansavimas: 18 568 750,39 Lt.
o
VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkiniu būkles gerinimas. Bendra projektų vertė:
106 087 725,4 Lt, skirtas ES finansavimas: 94 279 276,45 Lt
o
VP3-1.4-AM-05-V Pajūrio tvarkymas. Bendra projektų vertė: 21 617 659,39 Lt,
skirta ES lėšų – 21 617 659,39 Lt
o
VP3-1.4-AM-07-V Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas.
Bendra projektų vertė: 104 538 226,71 Lt, skirta ES lėšų – 88 857 492,71 Lt.
o
VP3-1.4-AM-09-K Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių
įgyvendinimas. Bendra projektų vertė – 15 241 823,62 Lt, skirta ES lėšų –
13 630 031,06 Lt.
•
Prioritetas VP3-3 Aplinka ir darnus vystymasis.
Prioriteto priemonė:
o
VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra. Bendra projektų vertė: 2 323 178 408,3 Lt, skirta ES lėšų 1 881 064 424,4
Lt.
Didžiausias finansavimas 2007-20013 m. laikotarpiu buvo skirtas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui ir plėtrai. Šiai priemonei buvo skirta beveik 8 kartus
daugiau lėšų nei visoms kitoms priemonėms kartu sudėjus. Vis dėlto šios priemonės
efektyvumas vandens telkinių ekologinės būklės atžvilgiu buvo santykinai nedidelis.
Pagrindinė priežastis yra ta, kad nuotekų taršos sukeliamų problemų dėl nuolatinių ir didelių
investicijų į nuotekų valyklų darbo gerinimą likę palyginti nedaug, o likusios problemos
dažniausiai yra būdingos nedidelėms upėms, šalia kurių yra įsikūrę dideli miestai. Tokių upių
gerai ekologinei būklei užtikrinti gali nepakakti netgi labai efektyvaus nuotekų išvalymo.
Tokiais atvejais būtina visiškai pašalinti nelegalią upių taršą iš gyventojų, kurie yra
neprisijungę prie nuotekų surinkimo tinklų bei didelį dėmesį skirti miestų lietaus nuotekų
taršos mažinimui. Kitame programavimo laikotarpyje šioms nuotekų tvarkymo priemonėms
siūloma skirti pagrindinį dėmesį. Taipogi turėtų būti modernizuojamos valyklos, kurioms dėl
telkinių-priimtuvų būklės yra nustatyti specifiniai taršos apkrovų reikalavimai. Gerinant
vandens tiekimo paslaugų kokybę, išskirtiems rizikos požeminio vandens baseinams turi būti
atliekama alternatyvių vandens telkinių žvalgyba. Bendrai, vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros priemonių apimtys ir finansavimas lyginant su 20072013 m. laikotarpiu galėtų būti mažesnės.
Ateinančiame programavimo periode reikėtų išsaugoti ir plėtoti visas gamtos
išsaugojimo prioriteto priemones.
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Turėtų išaugti vandens telkinių būklės gerinimo priemonių apimtys ir finansavimas.
Sudarant valdymo planus, numatytas gana didelis tokių priemonių poreikis, tiesa, iki šiol jis
nėra visiškai konkretizuotas. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonių finansavimas
turėtų apimti tokių priemonių įgyvendinimą kaip ištiesintų upių renatūralizavimas, upių vagų
ir ežerų bei tvenkinių išvalymas.
2014-2020 m. veiksmų programoje ir toliau turi išlikti vandens apsaugos ir valdymo
priemonių nustatymo bei aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo
priemonės. Šių priemonių svarba išlieka tokia pati, kaip ir ankstesniame programavimo
laikotarpyje. Nors pastaraisiais metais daug nuveikta nustatant aplinkosaugines problemas ir
jų sprendimo būdus, tačiau vis dar išlieka telkinių, kuriems valdymo priemonės nėra
pasiūlytos, įgyvendintos priemonės neduoda laukiamo efekto arba galimų priemonių
efektyvumas nėra žinomas. Dėl kintančių gamtinių ir taršos sąlygų, problemų mastas ir
lokalizacija gali kisti, todėl vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymo poreikis išliks.
Aplinkos monitoringas, kontrolė ir prevencija yra nuolatinė būklės gerinimo priemonė, kurios
tęstinumas turi būti užtikrintas, kad būtų stebimi būklės pokyčiai bei įvertinamas įgyvendintų
priemonių poveikis.
Aplinkosauginis švietimas yra priemonė, kuri veikia netiesiogiai, tačiau gali daryti įtaką
beveik visų problemų sprendimui.
2 lentelėje apibendrintos Veiksmų programos priemonės, kurios gali daryti įtaką
vandens tekinių būklės gerinimui.

2 lentelė. 2014-2020 m. laikotarpio struktūrinės paramos Veiksmų programos priemonių
poveikis vandens telkinių būklės gerinimui
Vandens
telkiniai

Problema

Tarša

Upės

Pažeista
hidromorfologija
Būklės pokyčiai
(pablogėjimas
arba
nesulauktas

Įtaką darantys veiksniai

Ar gali padėti
programavimo
dokumento
priemonės?

Sutelktoji tarša (miestų,
gamybinės, lietaus
nuotekos)

TAIP

Nelegali tarša iš gyventojų,
neprisijungusių prie
nuotekų surinkimo tinklų

TAIP

Pasklidoji žemės ūkio tarša

TAIP*

Tarša pavojingomis
medžiagomis

TAIP

Hidroelektrinės

TAIP*

Ištiesinimas

TAIP

TAIP

Jei gali, tai kokios?
Valyklų
modernizavimas,
lietaus nuotekų surinkimas ir
valymas,
upių
vagų
išvalymas,
aplinkos
monitoringas, kontrolė ir
prevencija
Nuotekų surinkimo tinklų
plėtra, upių vagų išvalymas,
aplinkos
monitoringas,
kontrolė
ir
prevencija,
aplinkosauginis švietimas
Upių
vagų
išvalymas,
aplinkosauginis švietimas,
aplinkos monitoringas
Aplinkos
monitoringas,
kontrolė ir prevencija
Aplinkosauginis švietimas,
aplinkos monitoringas
Upių
renatūralizavimas,
aplinkos monitoringas
Vandens
apsaugos
ir
valdymo
priemonių
nustatymas
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pagerėjimas)

Tarša

Ežerai ir
tvenkiniai
Vandens lygio
svyravimas
Būklės pokyčiai
(pablogėjimas
arba
nesulauktas
pagerėjimas)
Požeminio
vandens
telkiniai

TAIP

Nelegali tarša iš gyventojų,
neprisijungusių prie
nuotekų surinkimo tinklų

TAIP

Pasklidoji žemės ūkio tarša

TAIP*

Vandens paėmimas

TAIP

TAIP

Chloridų ir
sulfatų
anomalijos

Eutrofikacija
Tarpiniai ir
priekrantės
vandenys

Praeities tarša

Tarša

TAIP
Tarptautinė tarša

NE

Pasklidoji žemės ūkio tarša

TAIP*

Antrinė tarša

TAIP

Nelegali arba avarinė tarša

TAIP

Tarša pavojingomis
medžiagomis

TAIP

Ežerų ir tvenkinių išvalymas,
aplinkos monitoringas
Nuotekų surinkimo tinklų
plėtra,
aplinkos
monitoringas, kontrolė ir
prevencija, aplinkosauginis
švietimas
Aplinkosauginis švietimas,
aplinkos monitoringas
Aplinkos
monitoringas,
kontrolė ir prevencija
Vandens
apsaugos
ir
valdymo
priemonių
nustatymas

Alternatyvių
vandens
telkinių žvalgyba,
aplinkos
monitoringas,
kontrolė ir prevencija
Aplinkosauginis švietimas,
aplinkos monitoringas
Vandens telkinio valymas,
aplinkos monitoringas
Aplinkos
monitoringas,
kontrolė ir prevencija
Aplinkos
monitoringas,
kontrolė ir prevencija

Nevietinių rūšių
skaičiaus
NE
augimas
*problemos sprendimui vien struktūrinės paramos nepakanka, dar turi būti taikomos žemės ūkio plėtros
finansavimo priemonės.
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4.2. Oro taršos mažinimas
Specifinė vertinimo sritis. Praeities tendencijos ir esama padėtis
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (2003) oro kokybei kontroliuoti yra
nustatyti tokie rodikliai:
- išmetamų į atmosferą sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir
amoniako kiekis – iš viso, tūkst. tonų, BVP vienetui, iš viso ir pagal ekonominės
veiklos rūšis, tonų/tūkst. litų;
- miestų oro kokybė – dienų, kai azoto dioksido, kietųjų dalelių ir pažemio ozono
koncentracijos viršija leistinus normatyvus, skaičius per metus.
Strategijoje numatyti ilgalaikiai tikslai – užtikrinti nepavojingą žmonių sveikatai ir
atitinkančią reikalavimus oro kokybę visoje šalies teritorijoje, pasiekti, kad, į atmosferą
išmetamų teršalų daugėtų dvigubai lėčiau, negu auga gamyba ir paslaugos.
Trumpalaikiai tikslai – pasiekti, kad vystantis pramonės, energetikos ir transporto
sektoriams iš jų į atmosferą išmetamų teršalų kiekis laikotarpiu iki 2010 metų nedidėtų
daugiau kaip 5 %, palyginti su 2001-2005 metais.
Bendra pagrindinių teršalų – azoto oksidų, sieros dioksido, anglies monoksido, kietųjų
dalelių ir lakiųjų organinių junginių emisija į orą nuo 2000-jų iki 2004-jų metų, nežiūrint
ekonomikos augimo, gerokai sumažėjo (nuo 445 iki 366 tūkst.t.). Nuo 2005-jų metų,
prasidėjus itin sparčiam ekonomikos augimui, po truputį pradėjo augti ir teršalų emisija į orą
(1 pav.).

1 pav. Bendras į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis ir išmetamų į orą teršalų kiekis
BVP vienetui 2000-2010 m. laikotarpiu.
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Leidiniai. Aplinkos būklė. Prieiga internete:
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7. Žiūrėta 2013-01-07

25

Tačiau šis augimas buvo nežymus ir darnaus vystymosi požiūriu labai teigiamai
vertintinas tas faktas, kad per iki krizinį laikotarpį (2000-2007) bendram vidaus produktui
išaugus 2,16 karto, teršalų emisija į orą ne tik nedidėjo, bet beveik 10 % sumažėjo. Tai lėmė,
kad per šį laikotarpį išmetamų į orą teršalų kiekis BVP vienetui sumažėjo daugiau kaip du
kartus – nuo 9,7 t/mln. Lt iki 4,1 t/mln. Lt ir tokiu būdu buvo įgyvendintas ilgalaikis (iki 2020
m.) uždavinys – perpus sumažinti teršalų emisiją BVP vienetui.
Vertinant atskirų teršalų (CO, NOx, SO2, LOJ, KD) rodiklius konstatuotina, kad Lietuva
nustatytų limitų neviršija. Bendras išmetamas šių teršalų kiekis ekonominio sunkmečio
laikotarpiu 2008-2009 m., palyginti su 2006-2007 m., sumažėjo. Tačiau akivaizdu, kad šį
sumažėjimą nulėmė sulėtėjusi ekonominė veikla.

2 pav. Į aplinkos orą išmetamų pagrindinių teršalų kiekis 2000-2010 m. laikotarpiu
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Leidiniai. Aplinkos būklė. Prieiga internete:
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7. Žiūrėta 2013-01-07

Kaip pažymėta Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m.
ataskaitoje (prof. R. Juknys, 2012), kietųjų dalelių kiekio, kuris ypač priklauso nuo energetikos
sektoriaus įnašo šildymo sezono metu ir transporto išmetimų, ekonominis sunkmetis beveik
nepaveikė. Šalies ekonomikai atsigaunant, jau 2010 m. bendras išmetamų teršalų kiekis
viršijo 391 tūkst. tonų ir vėl beveik pasiekė ikikrizinio laikotarpio reikšmes, o atskirų teršalų
emisijos kiekiai netgi viršijo išmetimo apimtis 2006-2007 m. laikotarpiu. Tik lakiųjų organinių
junginių, kurių didžiąją dalį sudaro emisija iš pramonės įmonių, kiekis auga kiek lėčiau, nes
pramonės įmonių veiklos atsigavimui būdingas tam tikras inertiškumas, bei azoto oksidai taip
pat dar atsilieka nuo buvusių reikšmių – pastarųjų teršalų, kurių pagrindinis šaltinis –
transportas, kiekiui lėčiau didėti įtakos galėjo turėti ir smarkiai augusi degalų kaina.
Per pastarąjį dešimtmetį labiausiai augo pramonės sektoriaus sąlygojama teršalų
emisija, kuri per šį laikotarpį padidėjo virš 29 % (3 pav.).
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3 pav. Teršiančių medžiagų emisija iš skirtingų Lietuvos ūkio sektorių.
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Leidiniai. Aplinkos būklė. Prieiga internete:
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7. Žiūrėta 2013-01-08

Kadangi pramonės sukuriamas BVP per šį laikotarpį padidėjo beveik 60 %, tai rodo, kad
strateginis uždavinys – pasiekti, kad aplinkos teršimas augtų bent perpus lėčiau nei gamyba
nebuvo įgyvendintas. Labiausiai pramonės sektoriuje per šį laikotarpį išaugo azoto oksidų ir
lakiųjų organinių junginių emisija į orą.
Energetikos sektoriaus sąlygojama teršiančių medžiagų emisija į orą, nežiūrint
spartaus ūkio augimo, per 2001-2009 m. laikotarpį sumažėjo beveik ketvirtadaliu. Labiausiai
šią pozityvią tendenciją lėmė platesnis gamtinių dujų naudojimas, o pastaraisiais metais ir
paspartėjusi atsinaujinančių gamtos išteklių ir ypač biomasės deginimo plėtra. Tačiau 2010
m., daugiausia dėl Ignalinos AE uždarymo, užfiksuotas teršalų emisijos iš energetikos
sektoriaus padidėjimas beveik 27 %, lyginant su 2009 m. lygiu.
Teršalų emisija iš transporto sektoriaus per pastarąjį dešimtmetį kito labai netolygiai.
Pirmoje dešimtmečio pusėje užfiksuotas gana didelis išmetamųjų teršalų sumažėjimas,
tačiau prieškriziniu laikotarpiu matomas spartus išmetamųjų teršalų kiekio augimas. Krizės
metu buvo stebimas gana didelis išmetamųjų teršalų kiekio iš transporto priemonių
sumažėjimas ir šis sektorius yra vienintelis, kur trumpalaikis strateginis uždavinys, kad iki
2010 m. išmetamųjų teršalų kiekis, lyginant su 2001-2005 m. lygiu padidėtų ne daugiau 5 %
buvo ne tik įgyvendintas, bet ir viršytas – teršalų kiekis sumažėjo 20,4 %. Tuo tarpu
pramonės sektoriuje išmetamųjų teršalų kiekis 2010 metais buvo 14,7 %, o energetikos
sektoriuje – 7,7 % didesnė nei 2001-2005 metų vidurkis.
Didžiausia Lietuvos miestų oro kokybės problema yra pernelyg didelė smulkių kietųjų
dalelių (KD10) koncentracija aplinkos ore. Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų, paros
ribinė vertė KD10 (50 μg/m3) buvo viršijama visuose miestuose, tačiau leistinas dienų
skaičius, kai oro užterštumas KD10 gali viršyti ribinę vertę (35 dienos), dažniausiai ir
labiausiai buvo viršijamas 2005-2006 metų laikotarpiu.
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1 lentelė. Kietųjų dalelių (KD10) didžiausios paros koncentracijos ir dienų skaičius per metus
kai Lietuvos miestų ore buvo viršyta paros ribinė vertė
Miestas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vilnius
196/46
131/65
125/45
154/30
105/22
152/41
137/34
Kaunas
123/56
196/68
155/44
134/22
121/32
143/41
227/32
Klaipėda
253/43
119/32
88/14
78/9
104/33
176/32
113/31
Šiauliai
127/27
94/39
140/18
81/11
84/31
178//51
201/33
Panevėžys
122/42
123/26
134/26
92/16
104/29
160/43
179/19
Kėdainiai
93/33
98/24
118/12
77/5
98/29
104/34
103/21
Jonava
85/23
107/19
84/14
92/8
115/26
114//34
96/22
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Oras. Oro kokybė. Metų oro kokybės rodikliai. Prieiga internete:
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c899e17e-3678-43b3-97a4-1b093b04aa98. Žiūrėta 2013-0110)

Didžiųjų miestų savivaldybėms parengus ir pradėjus įgyvendinti oro kokybės gerinimo
planus, oro užterštumas kietosiomis dalelėmis žymiai sumažėjo ir 2008-2009 m. nė viename
mieste nebuvo viršytas leistinas padidinto užterštumo dienų skaičius. Tačiau nuo 2009 m. jau
akivaizdžiai matoma kietųjų dalelių koncentracijos miestų ore didėjimo tendencija ir 2010 m.
daugelyje didžiųjų Lietuvos miestų vėl buvo viršytas dienų, kai gali būti viršyta ribinė vertė
(50 μg/m3), skaičius. Ypatingai čia išsiskiria Šiauliai ir Panevėžys. Didelės įtakos oro
užterštumui kietosiomis dalelėmis padidėjimui turėjo gana šaltos pastarųjų trijų metų
žiemos, kai dėl intensyvaus kūrenimo siekiant apšildyti patalpas padidėjo tarša iš energetikos
įmonių ir individualių namų šildymo įrenginių bei vyravę palankios teršalams kauptis
meteorologinės sąlygos.
Teršalų koncentracijos ore padidėjimai paprastai siejami su didesniais jų išmetimais
arba nepalankiomis teršalų sklaidai meteorologinėmis sąlygomis. Kietosios dalelės gali būti
tiesiogiai išmetamos į aplinkos orą (vadinamosios pirminės dalelės) arba susidaryti
atmosferoje kaip antrinės dalelės vykstant cheminėms reakcijoms tarp tokių dujinių teršalų
kaip sieros dioksidas, azoto oksidai, amoniakas ir kt. Pagrindiniai kietųjų dalelių šaltiniai yra
kelių eismas, pramoninė veikla ir daugelis degimo procesų, ypač jei deginamas kietasis kuras.
Transporto priemonės ne tik išmeta teršalus iš variklių, tačiau yra ir kietųjų dalelių,
susidarančių nusidėvint stabdžiams, padangoms, kelių dangai, šaltinis. Dėl transporto
išmetimų pastebimai išryškėja koncentracijų kaita per savaitę arba parą (darbo ir nedarbo
dienomis, grūsčių metu), tuo tarpu, sezoniniai svyravimai nėra tokie aiškūs. Tačiau šiltuoju
metų laiku ir ypač pavasarį kietųjų dalelių ore padaugėja dėl vadinamosios „pakeltosios“
taršos, kuri taip pat siejama su transportu, nors tai nėra transporto išmetimai, o nuo
nešvarių gatvių ar šalikelių pravažiuojančių automobilių keliamos dulkės.
Azoto dioksido (NO2) koncentracija visų didžiųjų miestų ore per 2005-2011 m. šiek
tiek sumažėjo (2 lentelė). Analizuojamame laikotarpyje azoto dioksido vidutinė metinė ribinė
vertė (40 μg/m3) nebuvo viršijama.
2 lentelė. Azoto dioksido vidutinės metinės koncentracijos Lietuvos miestų ore, μg/m3
Miestas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vilnius
32
34
30
32
32
25
28
Kaunas
21
17
16
16
15
17
23
Klaipėda
22
27
22
19
14
21
21
Šiauliai
27
36
28
28
24
26
23
28

Panevėžys
Kėdainiai
Jonava

23
13
14

17
13
15

15
12
13

15
13
9

13
8
8

14
10
9

14
9
10

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Oras. Oro kokybė. Metų oro kokybės rodikliai. Prieiga internete:
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c899e17e-3678-43b3-97a4-1b093b04aa98. Žiūrėta 2013-0110

Didžiausia azoto dioksido koncentracija nustatoma tose vietose, kuriose stebimas
transporto sukeliamos taršos poveikis oro kokybei. NO2 koncentracijos padidėjimui taip pat
turi įtakos dėl šalčių padidėjęs išmetimas iš energetikos įmonių ir individualių namų šildymo
įrenginių bei palankios teršalams kauptis meteorologinės sąlygos.
2006 m. labai spartus ozono (O3) koncentracijos augimas buvo stebimas Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Kėdainiuose. Tikėtina, kad šį laikiną padidėjimą lėmė specifinės
meteorologinės tų metų sąlygos. Per pastaruosius tris metus pažemio ozono koncentracija
Lietuvos miestuose kito nežymiai ir didžiausia koncentracija buvo būdinga didžiausiems
miestams – Vilniui ir Kaunui. Nors nagrinėjamam laikotarpyje visuose Lietuvos miestuose
būta nemažai atvejų kai ribinė vertė (120 μg/m3) buvo viršyta, tačiau tik 2006 m. Vilniuje ši
vertė buvo viršyta daugiau kartų nei leidžiama (25 kartus).
3 lentelė. Ozono vidutinės metinės koncentracijos Lietuvos miestų ore (μg/m3) ir siektinos
vertės viršijimai (dienų skaičius)
Miestas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vilnius
146/9
161/26 123/12 147/13
149/6
133/6 135/4
Kaunas
118/0
171/12
137/5
137/8
145/145/3 146/5
Klaipėda
113/0
146/8
111/3
120/3
112/0
115/0 105/0
Šiauliai
145/4
126/1
88/2
123/1
127/1
125/1 123/1
Panevėžys
141/2
137/3
116/133/6
119/2
-/111/1
Kėdainiai
133/6
152/16
115/7
124/5
114/0
123/0 122/1
Jonava
161/16 169/13 123/10
130/5
137/2
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Oras. Oro kokybė. Metų oro kokybės rodikliai. Prieiga internete:
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c899e17e-3678-43b3-97a4-1b093b04aa98. Žiūrėta 2013-0110

Aplinkos ore esantis ozonas – tai antrinis teršalas, kuris neišmetamas į atmosferą
tiesiogiai gamybinių procesų metu, bet susidaro atmosferoje vykstant fotocheminėms
reakcijoms, kuriose dalyvauja azoto oksidai ir lakieji organiniai junginiai bei kiti teršalai, taip
vadinami ozono pirmtakai. Didžiausia ozono koncentracija paprastai stebima priemiesčių
zonose ir kaimo vietovėse pavasarį ir vasarą, kai saulės aktyvumas didžiausias. Labiau
užterštose miestų vietose (pramonės rajonuose, prie intensyvaus eismo gatvių) ozono
koncentracija dažnai yra mažesnė, nes padidinta kitų teršalų koncentracija lėtina O3
susidarymo procesą.
Sieros dioksido (SO2) koncentracijos 2005-2011 m. laikotarpyje beveik visuose
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ženkliai išaugo, ypatingai 2011 m., tačiau neviršijo paros
ribinės vertės (125 μg/m3).
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4 lentelė. Sieros dioksido didžiausios paros koncentracijos Lietuvos miestų ore (μg/m3)
Miestas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vilnius
16
27
24
41
40
19
73
Kaunas
30
21
25
17
16
51
Klaipėda
36
33
13
38
29
34
53
Šiauliai
20
23
10
28
3
Panevėžys
17
25
9
Kėdainiai
17
26
14
5
3
34
32
Jonava
12
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Oras. Oro kokybė. Metų oro kokybės rodikliai. Prieiga internete:
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c899e17e-3678-43b3-97a4-1b093b04aa98. Žiūrėta 2013-0111

Sieros dioksidas aplinkos ore atsiranda deginant įvairų organinį kurą. Ryški yra šio
teršalo sezoninė koncentracijos kaita. Žiemos mėnesiais vidutinė SO2 koncentracija būna
žymiai didesnė nei vasarą.
Anglies monoksido (CO) koncentracija visą analizuojamą laikotarpį svyravo panašiose
ribose ir niekada neviršijo maksimalios ribinės vertės (10 mg/m3). CO
5 lentelė. Anglies monoksido didžiausios paros koncentracijos Lietuvos miestų ore (mg/m3)
Miestas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vilnius
6
5
5
2
2
3
6
Kaunas
3
3
2
3
3
3
4
Klaipėda
3
1
3
4
2
2
2
Šiauliai
5
3
3
3
2
4
9
Panevėžys
3
2
3
2
3
4
3
Kėdainiai
Jonava
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Oras. Oro kokybė. Metų oro kokybės rodikliai. Prieiga internete:
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c899e17e-3678-43b3-97a4-1b093b04aa98. Žiūrėta 2013-0111

Kaip matyti iš 6 lentelėje pateiktų duomenų, 2009-2011 m. laikotarpyje didžiuosiuose
Lietuvos miestuose benzo(a)pirenui nustatyta siektina vertė (1 ng/m3), kuri pradėta taikyti
nuo 2012 m. gruodžio 31 d., buvo viršijama, ypatingai Vilniuje ir Kaune. Vertinant ilgesnio
periodo duomenis, daugelyje vietų pastebima benzo(a)pireno koncentracijos aplinkos ore
didėjimo tendencija.
6 lentelė. Benzo(a)pireno vidutinės metinės koncentracijos Lietuvos miestų ore (ng/m3)
Miestas
2007
2008
2009
2010
2011
Vilnius
0,4
0,3
0,71
1,1
1,17
Kaunas
0,9
0,8
1,43
1,4
1,34
Klaipėda
0,5
0,5
0,96
0,9
0,75
Šiauliai
1
0,6
0,90
1,1
1,35
Aukštaitija
0,22
0,3
0,26
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. Oras. Oro kokybė. Metų oro kokybės rodikliai. Prieiga internete:
http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c899e17e-3678-43b3-97a4-1b093b04aa98. Žiūrėta 2013-0112

Benzo(a)pirenas yra šalutinis nepilno degimo procesų produktas, į aplinkos orą jis gali
patekti tiek su transporto išmetamosiomis dujomis, tiek ir iš stacionarių kurą deginančių
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įrenginių. Kadangi didesnės koncentracijos nustatytos šaltuoju metų laiku, tikėtina, kad
didžiausią įtaką šio teršalo koncentracijos padidėjimui aplinkos ore turi kuro deginimas
šiluminės energijos gamybai bei individualių būstų šildymui, ypač jei tam naudojamos įvairios
atliekos.
Vertinimo srities ateities tendencijos
Nors iki šiol Lietuvoje neviršijamos nustatytos teršalų išmetimų normos,
prognozuojamas didėjantis šalies BVP sudaro prielaidas, kad į atmosferą išmetamų
pagrindinių teršalų kiekis ateityje augs. Siekiant išlaikyti nuolat griežtėjančias ES reikalavimus
atitinkančias aplinkos oro kokybės normas ir nedaryti žalos aplinkai bei žmonių sveikatai,
būtina mažinti aplinkos oro teršimą pramonės bei energetikos objektų ir transporto
priemonių išmetamais teršalais.
Dar nemažai Lietuvos pramonės įmonių technologiškai atsilikusios, energijos, žaliavų ir
vandens produkcijos vienetui pagaminti sunaudojama vis dar daug lyginant su ES vidurkiu.
Taigi šių įmonių daroma žala aplinkai nemenka, o konkurencingumas dėl didelės gaminių
savikainos silpnas. Kol kas aplinkos apsaugai Lietuvos įmonės skiria per mažai dėmesio, lėtai
diegiamos šiuolaikiškos, aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančios technologijos,
švaresnės gamybos metodai. Per lėtai diegiant šiuolaikiškas aplinkosaugos priemones, didės
įmonių neigiamas poveikis aplinkai.
Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos susidėvėjusios, dideli energijos
transformavimo ir paskirstymo nuostoliai. Dėl to reikia gaminti daugiau šilumos energijos, o
tai didina aplinkos oro taršą. Jeigu centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimas ir
renovavimas užsitęstų, vis daugiau vartotojų galėtų nuo jų atsijungti, tai sukeltų dar didesnių
aplinkosaugos problemų.
Dauguma visuomeninio transporto priemonių Lietuvoje morališkai ir fiziškai
pasenusios, mažai biotransporto (dviračių, riedučių) takų, vangiai plėtojamos multimodalinės
miestų transporto sistemos, nepakankamai pralaidžios miestų gatvės ir aplinkkelių stoka
didina miestų oro taršą ir triukšmą. Ribotos investicijos į geležinkelio transportą, ypač
geležinkelio infrastruktūros ir riedmenų atnaujinimo projektus, neleidžia sparčiai didinti ir
greitinti krovinių pervežimo, efektyviau naudoti šį žymiai mažiau žalos aplinkai darantį
transportą. Jeigu nebus daugiau dėmesio skirta transporto taršos kontrolei bei reguliavimui,
kylant ekonomikai, intensyviai vystantis transporto sektoriui ir daugėjant automobilių, gali
pradėti sparčiai didėti oro tarša. Įvertinant faktą, kad didžiuosiuose miestuose jau yra
viršijamos kai kurių teršalų leistinos normos dėl transporto priemonių keliamos taršos,
reikalinga, kaip tai numatyta Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (2003), plėtoti
aplinką mažiau teršiantį ir mažesnį poveikį žmonių sveikatai turintį transportą, ypač
geležinkelių ir jūrų transportą, multimodalines (daugiarūšes) ir intermodalines (įvairiarūšes)
transporto sistemas, geriau organizuoti ir reguliuoti kelių transporto eismą, sumažinti
tranzitinio transporto srautus per miestus ir ypač centrines jų dalis.
Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
Remiantis Finansų ministerijos užsakymu atlikto Aplinkosauginių reikalavimų
įgyvendinimo vertinimo rezultatais („Ernst & Young Baltic”, 2011), galima teigti, kad atskiros
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2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (SSVP) ir Ekonomikos augimo
veiksmų programos (EAVP) priemonių veiklos tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie aplinkos
oro kokybės gerinimo.
2007-2013 m. laikotarpiu oro kokybės gerinimui įtakos turėjo šių SSVP prioritetų
priemonės:
Prioritetas VP3-3 Aplinka ir darnus vystymasis.
Prioriteto priemonės:
VP3-3.3-SM-01-V „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“. Bendra projektų
vertė: 75 366 530 Lt, skirtas ES finansavimas: 44 350 478 Lt (šaltinis: www.esparama.lt,
žiūrėta 2013-01-14).
VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“. Bendra projektų vertė:
55 815 765 Lt, skirtas ES finansavimas: 27 200 300 Lt (šaltinis: www.esparama.lt, žiūrėta
2013-01-14).
VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos
gamybai“. Bendra projektų vertė: 195 767 788 Lt. Skirtas ES finansavimas: 80 908 898 Lt
(šaltinis: www.esparama.lt, žiūrėta 2013-01-14).
VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą“. Bendra projektų vertė: 169 862 342. Skirtas ES finansavimas: 152
946 203 Lt (šaltinis: www.esparama.lt, žiūrėta 2013-01-14).
EAVP prioritetų priemonės:
Prioritetas VP2.4 Esminė ekonominė infrastruktūra.
Prioriteto priemonė:
VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelio tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir
mažinant neigiamą poveikį aplinkai“. Bendra projektų vertė: 152 470 977 Lt, skirtas ES
finansavimas:120 291 452 Lt (šaltinis: www.esparama.lt, žiūrėta 2013-01-14).
Priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ tikslas – kompleksiškai
modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti
efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, mažinti transporto
spūstis, gerinti eismo saugą, užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.
Iki šiol pagal šią priemonę yra pasirašytos 6 sutartys su Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus,
Panevėžio, Kauno miestų savivaldybėmis. Šios priemonės finansuojami projektai tiesiogiai
prisidės prie oro taršos mažinimo. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybei įsigijus 18
gamtinėmis dujomis varomų autobusų, išmetamų oro teršalų kiekis bus sumažintas maždaug
42,5 t per metus. Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas prisidės ne tik prie
išmetamų teršalų mažinimo, bet ir prie triukšmo sumažinimo.
Kadangi Lietuvos miestų viešojo transporto parkai yra morališkai ir fiziškai pasenę ir
2007-2013 m. programavimo laikotarpio lėšomis bus atnaujinta tik nedidelė jų dalis,
ekologiško viešojo transporto įsigijimas 2014-2020 m. veiksmų programoje išlieka toks pat
svarbus kaip ir ankstesniame programavimo laikotarpyje. Be to, šios priemonės
įgyvendinimas prisideda prie ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros
strategijos (2005) numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Priemonės „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ tikslas yra diegti pažangias ir
efektyvias energijos gamybos technologijas, padidinti energijos gamybos efektyvumą.
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Didžiausias šiuo metu šios priemonės lėšomis finansuojamų projektų indėlis oro taršos
mažinimo kontekste pasireiškia per naudojamo kuro sutaupymą, atitinkamai mažesnį oro
teršalų išmetimą. Pavyzdžiui, kogeneracijos įdiegimas Širvintų miesto katilinėje leidžia
efektyviau panaudoti kurą gaminant ne tik šilumą, bet ir elektros energiją, tai yra sunaudoti
mažiau kuro pagaminant tą patį kiekį energijos.
Daugelis elektrinių, elektros tinklų, transformatorių pastočių ir vamzdynų fiziškai ir
morališkai susidėvėję. Šilumos tiekimo tinklai daug kur pasenę, pažeisti korozijos, tačiau
atnaujinami per lėtai, todėl centralizuoto šilumos tiekimo sistemose didelė avarijų tikimybė,
o kartu ir dideli šilumos nuostoliai. Modernizavus esamas centralizuoto šilumos tiekimo
sistemas, išplėstus šilumos ir elektros gamybą kogeneracinėse elektrinėse, galima daug
efektyviau naudoti pirminės energijos išteklius, sumažinti aplinkos taršą. Taigi 2014-2020 m.
veiksmų programoje šio sektoriaus finansavimas išlieka aktualus.
Priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“
prisideda prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimą energijos gamyboje. Iš iki šiol finansavimą gavusių 15 projektų dauguma yra
skirti naujų biokuro katilinių ar jėgainių statybai arba naujų biokuro katilų integravimui į
esamas katilines atsižvelgiant į nuolat augančią gamtinių dujų kainą. Didžiausias tokių
projektų indėlis yra klimato kaitos dujų išmetimo mažinimo kontekste. Teigiama šių projektų
įtaka aplinkos oro taršos mažinimo požiūriu pasireikš tais atvejais, kur energijos gamybai
aplinkos oro požiūriu taršus kuras – mazutas – bus pakeičiamas biokuru (trys iš šiuo metu
vykdomų projektų). Tai leis sumažinti sieros dioksido išmetimus.
Plačiau naudojami vietiniai atsinaujinančios energijos ištekliai (energetiniai želdiniai,
šiaudai, durpės, biodujos, komunalinės, miško kirtimo ir kitos degios atliekos) mažina ne tik
iškastinio organinio kuro naudojimą bei priklausomybę nuo kuro importo, bet ir leidžia
mažinti oro taršą. Todėl ši priemonė išlieka aktuali ir būsimajame programavimo
laikotarpyje.
Priemonės „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“ tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. Ši priemonė prisideda prie Daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programos (2004) įgyvendinimo. Įgyvendinant priemonės
finansuojamus projektus apšiltinamos pastatų sienos, stogai, remontuojamos arba
rekonstruojamos šildymo, vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo, elektros tiekimo sistemos,
keičiami langai, lauko durys, stiklinami balkonai. Šios priemonės netiesiogiai prisidėti prie
aplinkos oro taršos mažinimo sumažinant energijos poreikius.
Lietuvoje apie 96 % daugiabučių namų yra pastatyti iki 1993 m. dauguma jų yra
ekonomiškai neefektyvūs. Iki šiol yra labai mažas procentas atnaujintų namų. Jeigu
daugiabučių atnaujinimas vyktų vien tik valstybės ir gyventojų lėšomis, tai iš biudžeto
pareikalautų daugiau kaip 43 mlrd. litų, ir dėl ribotų finansinių galimybių, atnaujinimas
užtruktų pernelyg ilgai (šaltinis: www.atnaujinkbusta.lt, žiūrėta 2013-01-15). Taigi, ši
priemonė svarbi ir naujajam programavimo laikotarpiui.
Priemonės „Kelių ir geležinkelio tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant
neigiamą poveikį aplinkai“ tikslas – įrengti saugaus eismo priemones, užtikrinančias keliuose
saugias eismo sąlygas, atitinkančias eismo intensyvumo lygį ir tarptautinius standartus,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Yra pasirašytos ir įgyvendinamos trys sutartys
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su Lietuvos automobilių kelių direkcija ir viena sutartis su Akcine bendrove „Lietuvos
geležinkeliai“. Neįmanoma įvertinti įgyvendinamų priemonių tiesioginio poveikio aplinkos
orui, tai yra kiek sumažės teršalų išmetimas ją įgyvendinus. Tačiau jų įgyvendinimo dėka
patobulintos kelių dangos, įgyvendintos eismo saugumo ir aplinkosaugos priemonės,
išplėtoti dviračių ir pėsčiųjų takai neabejotinai turi teigiamos įtakos oro taršos mažinimui.
2014-2020 m. veiksmų programoje automobilių eismo reguliavimas, susisiekimo
sistemos tobulinimas, apvažiavimo kelių nutiesimas, dviračių takų įrengimas išlieka taip pat
svarbūs kaip ir ankstesniame programavimo laikotarpyje. Platesnis modernesnio geležinkelių
transporto naudojimas, ypač kroviniams gabenti, leistų gerokai sumažinti kelių transporto į
atmosferą išmetamų teršalų kiekį ir jų neigiamą poveikį aplinkai. Remiantis Nacionaline
darnaus vystymosi strategija, rekonstravus Klaipėdos jūrų uostą, parengus ir įgyvendinus
kitus projektus, dalį ES struktūrinių fondų lėšų būtų galima naudoti šiuolaikiškoms
daugiarūšėms transporto sistemoms plėtoti ir oro taršai smarkiai sumažinti. Taigi
geležinkelių ir jūrų transporto bei įvairiarūšių transporto sistemų plėtojimas taip pat yra labai
svarbus naujajame programavimo laikotarpyje.
Aplinkosauginės edukacinės priemonės tiesiogiai neveikia aplinkos oro kokybės, tačiau
jos turi įtakos minėtų problemų sprendimui.
Šiuo metu Europos Komisijoje yra rengiama nauja ES aplinkos veiksmų programa. Joje
bus išdėstyti devyni prioritetiniai tikslai, kuriuos reikės pasiekti iki 2020 m. Kol kas detalesnės
informacijos apie programą ir jos tikslus nėra. Yra tik teigiama, kad programa padės užtikrinti
bendrą sutarimą dėl mums kylančių pagrindinių aplinkos srities uždavinių ir dėl to, ką reikia
padaryti,
kad
jie
būtų
veiksmingai
sprendžiami
(šaltinis:
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm, žiūrėta 2013-01-15). Aplinkos
ministerijos atstovo duomenimis programa ar atskiros jos dalys bus pristatytos Lietuvos
pirmininkavimo ES metu, ji gali apimti ir oro sektorių. Taigi, yra didelė tikimybė, kad
įgyvendinant 2014-2020 m. veiksmų programos priemones, skirtas aplinkos oro apsaugos
priemonių finansavimui, reikės atsižvelgti į naujos ES veiksmų programos reikalavimus.
Literatūros sąrašas
Aplinkos
apsaugos
agentūros
metinės
oro
kokybės
tyrimų
apžvalgos
(http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=d20b1c7f-77df-4f26-8c9d-2f198e02aa02).
Aplinkos
apsaugos
agentūros
metiniai
leidiniai
“Aplinkos
(http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7).

būklė”

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas. „Ernst & Young Baltic”, 2011.
Vertinimas finansuotas pagal 2007-2013 m. Techninės paramos veiksmų programą
(projektas „ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m.“).
Europos
Komisijos
Aplinkos
generalinio
direktorato
(http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm).

internetinis

portalas

Finansų ministerijos administruojamas ES struktūrinės paramos internetinis portalas
(www.esparama.lt).
Interviu su Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Zita Šilienė.
Interviu su Aplinkos ministerijos Aplinkos oro skyriaus vedėja E. Auglienė.
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Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr.89-4029; 2009, Nr. 121-5215).
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m. ataskaita. Vytauto
Didžiojo universitetas, prof. R. Juknys, 2012.
Būsto ir urbanistinės
(www.atnaujinkbusta.lt).

plėtros

agentūros

administruojamas

internetinis

portalas
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4.3. Išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas
Specifinė vertinimo sritis. Praeities tendencijos ir esama padėtis
Aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslai
Atliekų sektoriaus raidos tikslai (Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, 2012):
1.
Atliekų susidarymo prevencijos skatinimas. Būtina gamybos ir kitos ūkinės veiklos
atliekų susidarymo prevencijai skirti didesnį dėmesį, pasiekti, kad gamybos ir kitos ūkinės
veiklos atliekų kiekis nedidėtų arba bent didėtų žymiai (ne mažiau kaip du kartus) lėčiau nei
gamyba. Pagrindinės iniciatyvos:
1) integruotos produktų politikos vykdymas;
2) švaresnės gamybos ir mažaatliekių technologijų taikymo skatinimas;
3) gamybai naudoti kuo mažiau kenksmingų medžiagų;
4) ilgai naudojamų ir lengvai perdirbamų gaminių gamybos skatinimas;
5) savanoriškų aplinkos apsaugos auditų atlikimo skatinimas;
6) aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas;
7) būvio ciklo principo taikymas produktų gamybai.
2.
Namų ūkių atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui didinimas.
Vykdant ES įsipareigojimus, pasiekti, kad 2020 metais 50 proc. namų ūkių atliekų kiekio būtų
paruošta pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui (2010 metais buvo paruošta 17 proc.), o
vėlesniais metais ši dalis ir toliau būtų didinama. Pagrindinės iniciatyvos:
1) atliekų rūšiavimo infrastruktūros plėtra, įgyvendinant gamintojo atsakomybės
principą. Platesniu mastu įdiegus atskirą atliekų surinkimą, jų rūšiavimą,
susidarytų daug didesnės vietinių antrinių žaliavų perdirbimo galimybės,
sumažėtų sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis;
2) antrinių žaliavų perdirbimo pajėgumų plėtra.
3) gaminių ir medžiagų, gautų perdirbus atliekas, sertifikavimo sistemos diegimas;
4) visuomenės švietimas, suteikiant žinių apie atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir jų
svarbą.
3.
Atliekų naudojimo energijos gamybai, atsižvelgiant į jų galimą poveikį aplinkos
komponentams, didinimas - po rūšiavimo likusių, netinkamų perdirbti, tačiau turinčių
energetinę vertę atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas.
4.
Sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimas.
Vykdant ES įsipareigojimus, pasiekti, kad sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai
skaidžių atliekų kiekis sumažėtų nuo 620 tūkst. t 2010 metais iki 253,9 tūkst. t 2020 metais, o
vėlesniais metais jų kiekis ir toliau būtų mažinamas. Pagrindinės iniciatyvos:
1) biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo susidarymo vietoje skatinimas;
2) biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas;
3) visuomenės švietimas, suteikiant žinių apie biologiškai skaidžių atliekų
rūšiavimo ir jų kompostavimo svarbą.
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Esama padėtis
Atliekų susidarymas
Atliekų apskaitos duomenimis (Aplinkos apsaugos agentūra), 2010 m. Lietuvoje
susidarė apie 3,99 mln. tonų gamybos ir apie 1,25 mln. tonų komunalinių atliekų. Nuo 2000
iki 2008 m. susidarančių atliekų kiekis nuosekliai didėjo (1 pav.). Ekonominė krizė sąlygojo
ženklų atliekų susidarymo sumažėjimą, tačiau nuo 2009 m., ūkiui atsigaunant, atliekų kiekis
vėl ėmė didėti.

mln. tonų
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1 pav. Atliekų susidarymas Lietuvoje nuo 2000 m.
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

2000-2001 m. susidarančių atliekų kiekis didėjo gerokai sparčiau, negu BVP (2 pav.).
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2 pav. Santykinis bendro atliekų kiekio ir BVP kitimas nuo 2000 m.
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, Statistikos departamentas

Nuo 2002 iki 2007 m. bei pokriziniu laikotarpiu (2009-2011 m.) atliekų kiekio kitimas
maždaug atitiko BVP kitimą. Krizės metu (2008-2009 m.) atliekų kiekis sumažėjo netgi
daugiau, negu BVP.
Spartus atliekų kiekio augimą 2000-2007 m. daugiausiai sąlygojo metalų atliekų (ypač
juodųjų metalų laužo, susidariusio netinkamų naudoti transporto priemonių bei statybinių
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atliekų tvarkymo metu) bei statybinių atliekų kiekio didėjimas. Didžioji šių atliekų dalis buvo
panaudota ir perdirbta.
Komunalinės atliekos
Susidarančių komunalinių atliekų kiekis pastaraisiais metais kito labai nežymiai (1
lentelė), 2009-2010 metais jų kiekis netgi sumažėjo.
1 lentelė. Komunalinių atliekų tvarkymas, tūkst. tonų
Šalinimas
Naudojimas/perdirbimas
Eksportas
Iš viso
Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

2004
1,152
44.0
48

2005
1,174
74.0
41

2006
1,212
80.0
34

2007
1,245
51.0
50

2008
1,254
60.0
60

2009
1,094
57.1
50

2010
1,079
62.5
106

1,244

1,289

1,326

1,346

1,374

1,200

1,247

Panaudotų ir perdirbtų komunalinių atliekų kiekis nuo 2004 m. palaipsniui didėjo
(darant prielaidą, kad eksportuotos atliekos buvo perdirbtos), tačiau didžioji komunalinių
atliekų dalis (apie 86%) vis dar yra šalinama sąvartynuose.
Naudojimo ir perdirbimo duomenys labai svyruoja, tačiau bendra tendencija rodo, kad
panaudojamų ir perdirbamų atliekų kiekis didėja greičiau, negu BVP. Vis dėlto reikia
pažymėti, kad perdirbimo augimas yra akivaizdžiai nepakankamas ir turi būti kiek įmanoma
skatinamas.
Iki 2008 m., t.y. iki ekonominės krizės, komunalinių atliekų susidarymo ir BVP santykis
ženkliai mažėjo (3 pav.), tačiau krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu pradėjo didėti.
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3 pav. Santykinis komunalinių atliekų susidarymo santykis su BVP nuo 2004 m.
Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

Gamybos atliekos
Lietuvoje per metus susidaro apie 4 mln. tonų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų
(2 lentelė). Didžioji šių atliekų dalis (apie 50-60%) yra šalinamos sąvartynuose. Panaudotų ir
perdirbtų atliekų kiekis (laikant, kad eksportuotos atliekos buvo panaudotos arba perdirbtos)
pastebimai didėjo iki 2008 m., tačiau ekonominės krizės metu perdirbimas stipriai sumažėjo,
nors 2010 m. duomenys rodo, kad po krizės perdirbimas vėl atsigauna.
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2 lentelė. Gamybinių atliekų tvarkymas, tūkst. tonų

Susidarymas
Šalinimas
Deginimas
Naudojimas/perdirbimas
Eksportas

2004
3,934
2,369
190
799
576

2005
4,111
2,446
226
823
616

2006
4,408
2,544
213
1,026
625

2007
4,454
2,425
179
1,223
627

2008
4,327
2,253
196
1,253
625

2009
3,638
2,325
130
736
447

2010
3,890
2,292
111
941
546

Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis nuo 2001 metų, prasidėjus spartesniam
ūkio augimui, augo itin sparčiai ir 2003 metais susidaręs jų kiekis beveik du kartus viršijo
2000 metais susidariusių gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekį. Darnaus vystymosi
požiūriu itin neigiamai reiktų vertinti tą faktą, kad tuo laikotarpiu (2000-2003) atliekų
susidarymas augo greičiau nei gamyba ir atliekų kiekis BVP vienetui per 3 metus išaugo net
1,7 karto (4 pav.). Tačiau, vėlesniu ikikriziniu laikotarpiu, nežiūrint itin spartaus ūkio augimo,
bendras gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis augo palyginti nežymiai ir nuo 2003 iki
2007 metų išaugo tik 8,5 proc. Kadangi BVP per šį laikotarpį išaugo net 39,9 proc., tai
gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų milijonui Lt sukurto BVP sumažėjo nuo 68,4 t iki 39,6 t
ir šiuo laikotarpiu sėkmingai įgyvendintas strateginis uždavinys, kad gamybos ir kitos ūkinės
veiklos atliekų augimas būtų bent du kartus lėtesnis nei gamybos (BVP) augimas. Be to, tai
rodo, kad šiuo laikotarpiu sėkmingai įgyvendintas ir ES aukščiausias atliekų tvarkymo
prioritetas – atliekų susidarymo stabdymas (atliekų prevencija) (Nacionalinės darnaus
vystymosi strategijos įgyvendinimo ataskaita, 2011).
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4 pav. Gamybos atliekų susidarymo santykis su BVP
Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

Pavojingos atliekos
Lietuvoje per metus susidaro truputį daugiau kaip 100 tūkst. tonų pavojingų atliekų
(Aplinkos būklė 2011). Metiniai pavojingų atliekų susidarymo svyravimai palyginus gana
nedideli, todėl kalbėti apie kitimo tendencijas labai sunku, galima sakyti, kad susidaręs
pavojingų atliekų kiekis pastaraisiais metais praktiškai nekinta.
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Nuo 2004 iki 2010 m. pavojingų atliekų kiekis, susidaręs BVP vienetui, truputį sumažėjo (5
pav.), tačiau bendros kitimo tendencijos įžiūrėti praktiškai neįmanoma, pokyčiai greičiau yra
sąlygojami duomenų surinkimo paklaidų, o ne pavojingų atliekų susidarymo tendencijų.
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5 pav. Pavojingų atliekų susidarymo priklausomybė nuo BVP
Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

Didžioji pavojingų atliekų dalis, įskaitant ir eksportuojamas atliekas, yra panaudojama
arba perdirbama (3 lentelė). Tik palyginus nedidelis pavojingų atliekų kiekis yra sudeginamas.
2010 m. Aukštrakiuose prie Šiaulių buvo pastatyta pavojingų atliekų deginimo įmonė, tačiau
iki šiol dėl užsitęsusių ginčų tarp UAB „Toksikos“, kuriai priklauso deginimo įmonė, ir
rangovo, deginimo įrenginys nepradeda dirbti pilnu pajėgumu.
3 lentelė. Pavojingųjų atliekų tvarkymas, tūkst. tonų

2004
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Šalinimas

Deginimas

Naudojimas/
perdirbimas

Apdorojimas

Eksportas

12
2
2
2
2
7
5

3
8
9
2
1
1
3

108
72
65
81
79
61
52

13
20
22
29
28
25
31

3
2
3
4
6
17
18

Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

Antrinių žaliavų naudojimas
Absoliučiai didžiausią dalį (69%-89%) surinktų antrinių žaliavų sudaro metalai (Aplinkos
būklė 2011), ypač juodieji metalai.
Metalo atliekų surinkimas yra pelningas verslas, todėl galima sakyti kad praktiškai
visos metalų atliekos yra surenkamos. Didžioji dalis surinktų metalų atliekų yra
eksportuojama ir tik labai menka dalis perdirbama Lietuvoje.
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Antrinių žaliavų, ypač popieriaus ir kartono, perdirbimas nuo 2000 m. pastebimai
didėja (6 pav.). 2008 m. krizė antrinių žaliavų naudojimą kiek pristabdė, tačiau tikėtina, kad
atsigavus ūkinei veiklai naudojimo ir perdirbimo apimtys vėl didės.
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6 pav. Antrinių žaliavų (išskyrus metalus) naudojimas
Šaltinis: Aplinkos būklė 2011

Atliekų prevencija
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pramonės vystymuisi iškelti ilgalaikiai
uždaviniai yra:
•

padidinti gamybos ir gaminių ekonominį ir aplinkosauginį veiksmingumą, pasiekti,
kad BVP vienetui pagaminti energijos ir vandens reikėtų mažiau, pagal šiuos rodiklius
pasiekti 2003 metų ES valstybių vidurkį; padidinti aukštosiomis technologijomis
pagrįstą gamybą, pasiekti, kad pagal šį rodiklį Lietuva artėtų prie ES valstybių
vidurkio (20–25 procentai);

•

užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų gaminamos, tvarkomos ir naudojamos taip,
kad nekeltų didelio pavojaus žmonių sveikatai ir atitiktų ES cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentą ir jo
įgyvendinimo priemonių planą.

Beveik nėra teigiamų pokyčių įgyvendinant svarbų ilgalaikį strateginį uždavinį –
padidinti aukštosiomis technologijomis pagrįstą gamybą ir pasiekti, kad pagal šį rodiklį
Lietuva priartėtų prie ES valstybių vidurkio. Itin nepalankiai vertintinas tas faktas, kad nuo
2005 iki 2007 m. aukštųjų technologijų sektoriaus sukurtos pridėtinės vertės dalis
apdirbamosios pramonės pridėtinėje vertėje nuosekliai mažėjo (Darnaus vystymosi
strategijos ataskaita, 2012).

Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
Bendras atliekų susidarymas nuo 2000 m. kito maždaug proporcingai BVP pokyčiams,
todėl tikėtina, kad ši tendencija turėtų išsilaikyti ir toliau, jei nebus imtasi papildomų
priemonių bendram atliekų kiekiui mažinti.
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Tvarkant komunalines atliekas ir toliau silpniausia grandimi lieka atliekų rūšiavimas.
Siekiant pagerinti atliekų rūšiavimą ir padidinti jų panaudojimą, numatyta dalyje regioninių
nepavojingų atliekų sąvartynų įrengti automatizuotas atliekų rūšiavimo linijas. Tokios linijos
jau pradėtos eksploatuoti Vilniaus, Utenos ir Panevėžio regionuose. Planuojama, kad šiose
linijose bus išrūšiuota ir perduota naudojimui 20–25 proc. perdirbimui tinkamų atliekų,
atitinkamai sumažinant jų srautą į sąvartynus (Darnaus vystymosi strategijos ataskaita,
2012).
Tikėtina, kad gamybos atliekų susidarymas BVP vienetui ateityje vis dėlto mažės,
tačiau ne taip sparčiai, kaip numatyta Darnaus vystymosi strategijoje. Atliekų susidarymui
ženklios įtakos gali turėti ne tik Lietuvos ekonominė pažanga, bet ir ES bei pasaulio
ekonomikos stabilumas ir raida.
Pavojingų atliekų deginimo įmonė buvo pastatyta dar 2010 m., tačiau iki šiol taip ir
nepradėjo veikti. Pradėjus įmonei veikti, turėtų padidėti bendras sutvarkytų pavojingų
atliekų kiekis ir sumažėti eksportuojamų atliekų.

Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
Viena iš svarbiausių ateities užduočių atliekų tvarkymo srityje turėtų būti pirmojo ir
svarbiausiojo atliekų tvarkymo prioriteto - atliekų vengimo skatinimas. Naujojoje veiksmų
programoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įgyvendinti Darnaus vystymosi
strategijoje numatytam ilgalaikiam strateginiam uždaviniui - padidinti aukštosiomis
technologijomis pagrįstą gamybą ir pasiekti, kad pagal šį rodiklį Lietuva priartėtų prie ES
valstybių vidurkio.
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4.4. Biologinė įvairovė ir kraštovaizdis. „Natura 2000“ teritorijų
apsauga
Specifinės vertinimo sritys: Rūšių buveinių ir populiacijų nykimas bei jų savybių
prastėjimas, ypač dėl intensyvaus žemės ir miškų ūkio technologijų taikymo; invazinių
svetimžemių augalų ir gyvūnų rūšių plitimas; biologinės įvairovės būklės stebėjimo ir
vertinimo sistemos vystymas; nepakankamai veiksmingas tradicinis bioįvairovės apsaugos
būdas – saugoti pavienes rūšis arba individualias vertingas biologine įvairove teritorijas;
vartotojiškas visuomenės požiūris į gamtą ir žemę dėl nepakankamo visuomenės
informuotumo, nepakankamai vertinama biologinė įvairovė.
Darnaus vystymosi tikslai
LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr.89-4029; 2009,
Nr. 121-5215) patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje yra numatyti
Lietuvos darnaus vystymosi strateginiai tikslai ir uždaviniai, kurie skirstomi į ilgalaikius (iki
2020 metų) ir trumpalaikius (iki 2012 metų). Kraštovaizdžio ir biologinės šalies įvairovės
apsaugos srityje išskiriamas pagrindinis ilgalaikis tikslas – išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę
šalies įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, atkurti pažeistus gamtinius elementus,
užtikrinti racionalų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės naudojimą. Tikslui įgyvendinti
numatomi šie pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai:
•

išsaugoti valstybės ir jos etnografinių regionų kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę ir
savitumą, užtikrinti racionalų jų naudojimą, mažinti neigiamą žemės ūkio veiklos poveikį
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei;

•

plėtoti saugomų teritorijų tinklą ir gamtinį karkasą, derinti juos prie Europos ekologinių
tinklų, padidinti Lietuvos saugomų teritorijų plotą iki 16–18 procentų šalies teritorijos;

•

užtikrinti rekreacinių išteklių apsaugą ir racionalų naudojimą, padidinti saugomų
teritorijų atvirumą visuomenei, skleisti informaciją apie saugomų teritorijų svarbą ir
tikslus;

•

iki 2020 metų padidinti 3 procentais Lietuvos miškingumą, plėsti kitos natūralios
daugiametės augmenijos plotus, sumažinti teritorinį miškų išsidėstymo netolygumą,
ypač daug dėmesio skirti mažiausiai miškingų rajonų miškingumo didinimui;

•

sustiprinti jūros kranto, marių kranto zonos kraštovaizdžio ir jūros ekosistemų biologinės
įvairovės apsaugą, derinti apsaugą su racionaliu jų naudojimu visuomenės reikmėms;

•

saugoti ir gausinti želdynus ir kitas natūralias urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijas;

•

tobulinti biologinės įvairovės apsaugos metodus, plėtoti biologinės įvairovės, ūkinės
veiklos poveikio ir saugomų teritorijų režimo veiksmingumo tyrimus.

Pagrindinis Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytas trumpalaikis
tikslas – sukurti šiuolaikišką, Lietuvos nacionalinius interesus ir ES reikalavimus atitinkančią
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo sistemą.
Tikslui įgyvendinti numatyti šie trumpalaikiai uždaviniai:
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•

tobulinti biologinės įvairovės išsaugojimo teisinę bazę ir strategines nuostatas;

•

tobulinti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir gamtinį karkasą, užtikrinti kertinių miško
buveinių apsaugą, užbaigti steigti paukščių apsaugai svarbias teritorijas;

•

plačiau naudoti saugomas teritorijas, visų pirma nacionalinius ir regioninius parkus,
pažintiniam–ekologiniam turizmui, taip pat miestų želdynus ekologiniam švietimui,
gamtos ir kultūros vertybių propagavimui;

•

atkurti labiausiai pažeistus kraštovaizdžio elementus, saugoti ir gausinti estetines
kraštovaizdžio vertybes, stiprinti tradicinio kaimo kraštovaizdžio apsaugą, sumažinti jo
vizualinę taršą.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje
kraštovaizdžio ir biologinės šalies įvairovės apsaugos srityje numatyti tik du darnaus
vystymosi rodikliai: „saugomų teritorijų plotas iš viso Lietuvos teritorijos ploto, procentais“;
„pažeistos žemės, eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir
sąvartynų plotas, hektarais“. Tiesa, šiai sričiai dalinai galima priskirti ir rodiklį „miškų plotų iš
viso Lietuvos teritorijos ploto, procentais“.
Minėtoje Strategijoje pateiktos Lietuvos vystymosi strateginės analizės apimtyje
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės stiprybės ir silpnybės taip pat siejamos su Lietuvos
miškingumu ir Lietuvos saugomų teritorijų plotu. Tarp silpnybių minimas netolygus teritorinis
miškų išsidėstymas, nepakankamai sklandus valstybinių parkų tvarkymo ir gamtotvarkos
planų tvirtinimas, nepakankamas visuomenės suvokimas apie kraštovaizdį kaip žmonių
gyvenamąją aplinką, skatinimo ir kompensavimo sistemos kraštovaizdžio apsaugai ir jo
įvairovei užtikrinti trūkumas. Tarp grėsmių įvardijamos statybinės (legalios ir nelegalios)
intervencijos į saugomas teritorijas, išnaudotų karjerų, durpynų atkūrimo, apleistų senų
ūkinių pastatų sutvarkymo darbų trūkumas, sulėtėjęs valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės perdavimas urėdijoms.
2009 m. rugsėjo 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1160 Nacionalinė darnaus
vystymosi strategija buvo papildyta nauju Strategijos įgyvendinimo priemonių planu,
kuriame kiekvienam minėtam tikslui ir uždaviniui numatomos atitinkamos įgyvendinimo
priemonės:
•

įgyvendinti agrarinėse teritorijose kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybių
apsaugos priemones. Remti gamtai palankias ūkininkavimo didelę gamtinę vertę
turinčiose pievose, ganyklose ir šlapynėse formas;

•

parengti pažeidžiamiausių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų Lietuvos
saugomų teritorijų arba jų dalių gamtotvarkos planus ir organizuoti jų įgyvendinimą;

•

organizuoti valstybiniuose parkuose pažintinio turizmo (pėsčiųjų, dviračių, vandens,
automobilių, žirginio ir kitokio) takų ir trasų įrengimą, sukurti pažintinio turizmo takų
sistemą, organizuoti ekologinio švietimo kampanijas. Įsteigti lankytojų centrus visuose
valstybiniuose parkuose; Organizuoti upių renatūralizavimo projektų įgyvendinimą;

•

skatinti žemės ūkio naudmenų savininkus ir valdytojus aktyviau naudotis ES parama
miškui želdinti. Parengti miškų atkūrimo ir įveisimo ekologiniu-genetiniu pagrindu
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projektus, derinti miško želdinimą su savaiminiu atžėlimu; Skatinti medelynų plėtrą
siekiant užtikrinti miško sodmenų kokybę ir asortimentą;
•

įgyvendinti ES nustatytus krantų apsaugos, integruoto kranto zonos vystymo
reikalavimus, nuolat vykdyti Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų apsaugos ir tvarkymo
priemones, parinkti tinkamiausią pajūrio žemėnaudos struktūrą. Formuojant Europos
ekologinį tinklą „Natura 2000“, atrinkti biologinės įvairovės apsaugai svarbiausias
teritorijas Lietuvai priklausančioje jūros dalyje;

•

parengti ir įgyvendinti urbanizuoto kraštovaizdžio ekologines ir rekreacines funkcijas
atliekančių natūralių ir subnatūralių teritorijų gausinimo ir tvarkymo projektus;

•

tirti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Papildyti atnaujinamas bendrojo lavinimo
vidurinio ugdymo bendrąsias programas kompetencijos apie gamtos ir kultūros vertybių
apsaugą, tvarkymą ir racionalų naudojimą ugdymu, rekomenduoti tai įtraukti į kuriamą
studijų programų turinį, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ugdymo modulius;

•

atnaujinti Lietuvos biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą, siekiant
integruoti biologinės įvairovės apsaugą į atskirus ūkio šakų sektorius. Atnaujinti
Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, numatančią ilgalaikius aplinkos sektoriaus
prioritetus;

•

atrinkti kertines miško buveines, tinkamas įtraukti į Europos ekologinio tinklo „Natura
2000“ teritorijų tinklą, sudaryti su privačių miškų savininkais kertinių miško buveinių
apsaugos sutartis. Baigti formuoti Europos ekologinį tinklą „Natura 2000“, kuo labiau jį
integruoti į Lietuvos saugomas teritorijas;

•

organizuoti ekologinio švietimo seminarus, pažintinius žygius saugomose teritorijose;

•

parengti ir įgyvendinti aplinkosaugos reikalavimų neatitinkančių sąvartynų ir apleistų
karjerų rekultivavimo projektus. Parengti rekomendacijas, kokių rūšių medžius parinkti
miškui atkurti ir įveisti, atsižvelgiant į įvairius aplinkos veiksnius.

Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 20072013 m. programoje, skirtoje Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos
prioritetams įgyvendinti 2007-2013 m. (Žin., 2007, Nr. 107-4391; 2011, Nr. 103-4844)
išskiriami atskiros grupės prioritetų biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio srityse.
Biologinės įvairovės išsaugojimo srityje veiklos prioritetai yra šie:
o

o
o

o

organizuoti priemones, kuriomis būtų prisidedama prie Tarptautinės gamtos
išsaugojimo sąjungos (IUCN) ir ES šalių narių iniciatyvos sustabdyti biologinės
įvairovės nykimą iki 2010 m.;
atnaujinti Biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą;
išsaugoti EB svarbos ir pagal nacionalinius teisės aktus saugomas rūšis ir
natūralias buveines ir palaikyti gerą jų būklę, įskaitant Europos ekologinio tinklo
"Natura 2000" teritorijų ir nacionalinių saugomų teritorijų kiekybinę ir kokybinę
plėtrą;
sukurti efektyviai veikiančias saugomų rūšių ir natūralių buveinių registravimo
sistemas.
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Kraštovaizdžio srityje veiklos prioritetai yra šie:
o

o
o
o

organizuoti priemones, kurios užtikrintų kraštovaizdžio apsaugą, naudojimą,
tvarkymą, planavimą darnios plėtros sąlygomis, krašto saviraiškos bruožus ir
padėtų geriau koordinuoti veiksmus kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo,
tvarkymo ir planavimo srityse;
skatinti pažinti šalies kraštovaizdį, didinti visuomenės supratingumą apie
kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį;
apibrėžti siekiamos kraštovaizdžio kokybės tikslus ir parengti šalies kraštovaizdžio
tvarkymo specialųjį planą;
užtikrinti pajūrio juostos ir Kuršių marių kraštovaizdžio išsaugojimą, apsaugos
priemonių įgyvendinimą, subalansuotą šių teritorijų naudojimą, sudaryti sąlygas
visuomenei naudotis rekreaciniais ištekliais.

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje pateikti tikslai yra pernelyg išsamūs
strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti, todėl SPAV metu pasekmės nagrinėjamam
aplinkos komponentui (Bioįvairovė ir kraštovaizdis. Natura 2000 teritorijų apsauga)
vertinamos šių aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslų atžvilgiu:
o
o

o
o

o
o
o

o

o
o
o

Pasiekti, kad iki 2030 metų Lietuvoje aptinkamų EB svarbos vietinės augalijos ir
gyvūnijos rūšių ir buveinių tipų apsauga būtų palanki.
Pasiekti, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 18 proc. Lietuvos sausumos teritorijos
ir ne mažiau kaip 10 proc. Lietuvos jūrinės teritorijos būtų priskirta saugomoms
teritorijoms ir (arba) Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“.
Invazinių svetimžemių augalų ir gyvūnų rūšių naikinimas ir plitimo stabdymas.
Baltijos jūros pakrantės apsauga, tinkamas atkūrimas ir tvarus naudojimas,
užtikrinant pusiausvyrą tarp Lietuvos Baltijos jūros krantonaudos ir krantosaugos
interesų.
Gamtinio karkaso ir gamtinę pusiausvyrą reguliuojančių ekosistemų funkcijų
stiprinimas.
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, ekosistemų mokslinių tyrimų plėtojimas.
Vietovių, pasižyminčių vertingiausiais kraštovaizdžiais ir dideliu biologinės
įvairovės vertybių susitelkimu, išskyrimas, teisinės apsaugos nustatymas ir
tvarkymas.
Rekreacinių išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo užtikrinimas, saugomų
teritorijų atvirumo visuomenei padidinimas, informacijos apie saugomų teritorijų
svarbą ir tikslus skleidimas.
Gamtinių, agrarinių ir urbanizuotų teritorijų santykio optimizavimas.
Žemės naudojimo ir žemėvaldų teritorinės struktūros optimizavimas, tradicinės
kraštotvarkos veiklos skatinimas.
Pažeistų kraštovaizdžio teritorijų atkūrimas.

Praeities tendencijos ir esama padėtis
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės būklę, įskaitant ir saugomas teritorijas,
išsaugojimo veiksmų poreikį ir specifiką šiuo metu lemia baigiamas žemės ir miškų privačios
nuosavybės atkūrimas ir su juo susiję procesai, kintantis (dažnai mažėjantis) žemės ūkio
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intensyvumas, didėjantis privačių miškų naudojimas, statybų, pramonės ir infrastruktūros
plėtra, kuri tapo ypač sparti Lietuvai tapus ES nare ir naudojant jos finansinių instrumentų
teikiamą paramą.
Biologinės įvairovės būklė
Remiantis Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei
tvarkymo 2007-2013 m. programa, skirta Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos
prioritetams įgyvendinti (Žin., 2007, Nr. 107-4391; 2011, Nr. 103-4844), natūralios ir pusiau
natūralios ekosistemos (miškai, pelkės, pievos, vandenys ir smėlynai) užima daugiau kaip
trečdalį Lietuvos teritorijos. Daugiausia augalų ir gyvūnų rūšių yra miškuose – Lietuva yra
mišriųjų miškų gamtinėje zonoje. Pagal ES taikomą biogeografinį rajonavimą Lietuva yra
borealinio (šiaurinio) biogeografinio regiono pietiniame pakraštyje. Tik nedidelė Lietuvos
dalis patenka į kontinentinį biogeografinį regioną. Ši aplinkybė lemia didelę rūšių ir natūralių
buveinių įvairovę, kuri susiformavo abiejų minėtų biogeografinių regionų įtakoje.
Šiuo metu Lietuvoje aptinkama apie 20529 gyvūnų, 1796 augalų ir 6100 grybų rūšių.
2010 m. pradžioje į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin.,
2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331) (toliau - Lietuvos raudonoji knyga), buvo įtrauktos
768 rūšys (1992 m. – 501 rūšis). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1
d. įsakymu Nr. D1-263 (Žin., 2010, Nr. 39-1884) patvirtintas Lietuvos Respublikos griežtai
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas, į kurį pateko 39 rūšys. Į Lietuvos augalų
bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998
m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 237 (Žin., 1998, Nr. 108-2976), įtrauktos 53 augalų bendrijos,
kurios šalyje dėl įvairių priežasčių yra ant išnykimo ribos, retos arba sparčiai nyksta.
Įgyvendinant Tarybos 1992 m. gegužės 21 d. direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir
laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau - Buveinių direktyva), nustatyta, kad Lietuvoje
aptinkamos 54 Europos Bendrijos (toliau - EB) svarbos natūralios buveinės ir 49 EB svarbos
augalų ir gyvūnų rūšys.
Sparčiausiai sausumos ekosistemose nyksta siauros ekologinės specializacijos rūšys ir
natūralios buveinės. Jos yra jautrios žemės ir miškų ūkio technologijų kaitai (veiklos
intensyvinimui arba tradicinio ekstensyvaus žemės naudojimo nutraukimui). Dėl teritorijų
naudojimo pakeitimų didėja natūralių buveinių ir rūšių vietinių populiacijų fragmentacija,
blogėja sąlygos rūšims migruoti, keistis genetine informacija tarp izoliuotų vietinių
populiacijų, todėl kyla grėsmė jų išlikimui. Nykstančias rūšis ir natūralias buveines vandenų
ekosistemose labiausiai veikia vandenų tarša ir hidrologinis režimo pakeitimas, neracionalus
gamtos išteklių naudojimas, migracijos kelių suardymas.
Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvoje turi gilias tradicijas tiek nacionaliniame,
tiek tarptautiniame lygmenyje. Nacionaliniame lygmenyje biologinės įvairovės išsaugojimą
tiesiogiai reglamentuoja Laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944) ir Laukinės
gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218). Lietuvoje veikia 32
įstatymai, tiesiogiai ar netiesiogiai reguliuojantys aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių, iš jų
biologinių, naudojimą. Rūšims ir bendrijoms išsaugoti sudaroma Lietuvos raudonoji knyga,
steigiamos saugomos teritorijos, įgyvendinamos įvairios apsaugos programos. Lietuva yra
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ratifikavusi Biologinės įvairovės, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės
prekybos (CITES), Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos išsaugojimo (Berno),
Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo (Bonos), Pelkių, turinčių tarptautinę reikšmę,
ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai (Ramsaro), ir kitas konvencijas, Susitarimą dėl
mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose (ASCOBANS), Susitarimą dėl
šikšnosparnių apsaugos Europoje (EUROBATS), Susitarimą dėl Afrikos ir Eurazijos
migruojančių vandens paukščių išsaugojimo (AEWA) bei kitas tarptautines sutartis, tiesiogiai
skirtas biologinei įvairovei išsaugoti, o tapusi ES nare, nuosekliai įgyvendina Tarybos 1979 m.
balandžio 2 d. direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (toliau – Paukščių
direktyva) ir Buveinių direktyvų reikalavimus.
Saugomų teritorijų sistema
Lietuvos saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo
teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą,
sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams,
propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).
Svarbiausios Lietuvos saugomos teritorijos (rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai,
nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos rezervatai ir biosferos poligonai) užima daugiau
nei 15 % šalies ploto. Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro 5 rezervatai (du iš jų
kultūriniai), 371 valstybinis ir savivaldybių draustinis, 5 nacionaliniai parkai (vienas iš jų
istorinis), 30 regioninių parkų (vienas iš jų istorinis), vienas biosferos rezervatas, 28 biosferos
poligonai, 3 atkuriamieji sklypai, 515 paveldo objektų, iš kurių 157 turi gamtos paminklo
statusą. Nacionalinė Lietuvos saugomų teritorijų sistema, sukurta iki 2002 m., papildoma
Europos ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijomis, steigiamomis įgyvendinant Paukščių ir
Buveinių direktyvų reikalavimus. 82 nacionalinės saugomos teritorijos arba jų dalys yra
įtrauktos į paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą. Iš jų 38 vietovėse buvo įsteigtos naujos
saugomos teritorijos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. 210 "Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų
atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo" patvirtintas
Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus,
sąrašas, skirtas pateikti Europos Komisijai (Žin., 2009, Nr. 51-2039). Jame yra 406 teritorijos,
skirtos EB svarbos natūralioms buveinėms ir rūšims išsaugoti. Lietuvoje "Natura 2000" tinklas
kuriamas maksimaliai integruojant jį į esamą nacionalinę saugomų teritorijų sistemą.
Veiklą saugomose teritorijose tiesiogiai reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 1535571), Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43),
saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų individualūs ir tipiniai reglamentai. Atskiras
veiklos sritis saugomose teritorijose reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 961872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620;
2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 10748

2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788;
2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), kiti įstatymai bei
poįstatyminiai teisės aktai.
Kraštovaizdžio būklė
Kraštovaizdžio sąvoka yra daugiareikšmė. Ji apima visą šalies erdvę – miestus ir
kaimus, miškus, vandenis, laukus, išskirtines ir utilitarias, apleistas teritorijas. Kraštovaizdis
sąlygoja visuomenės gyvenimą ir veiklą, yra tautinio identiteto pamatas, reikšminga
gyvenimo kokybės dalis. Lietuvos teritorija, remiantis Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio
erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, skirstoma į 9 kraštovaizdžio
morfologinius ruožus, juose – 19 sričių, 42 rajonai, 564 parajoniai, kurie yra saviti pamatinių
uolienų, pažemio oro, vandenų, dirvožemio, antropogeninių darinių pobūdžiu ir savybėmis.
Pagal medžiaginį pamatą (geologinius darinius ir reljefą), kuris lemia kraštovaizdžio įvairumą,
Lietuvoje skiriami 5 pagrindiniai žemėvaizdžių tipai: molingosios lygumos (55,2 % visos
teritorijos), smėlingosios lygumos (17,8%), kalvotosios moreninės aukštumos (21,2 %),
pajūrio lygumos (2,2 %) ir upių slėniai (3,6 %). Lietuvos kraštovaizdžio istorinė raida labai
dinamiška, su evoliucinės raidos ir staigių permainų laikotarpiais. Tai susiję su politinių,
ekonominių sąlygų raida, žemės reformomis, kurios lėmė žemės naudmenų struktūros,
naudmenų sudėties ir sąskaidos kaitą, skirtingomis kryptimis veikė gamtinių procesų eigą ir
pobūdį. Lietuvoje vyrauja kaimiškojo tipo kraštovaizdis (užima apie 75 % šalies teritorijos).
Didesni gamtinio kraštovaizdžio arealai išlikę šalies rytinėje ir pietrytinėje dalyje, vakarinėje
Žemaičių aukštumos dalyje, stambiųjų deltų zonose ir neviršija 15% Lietuvos teritorijos. Apie
10 % užima sparčiai besiplečiantis miestiškas, urbanizuotas kraštovaizdis. Yra 11 miestų,
kurių plotas didesnis kaip 1000 ha. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai aktyviai formuoja
aglomeruotas metropolines teritorijas. Tauragės, Telšių, Utenos, Marijampolės apskritys
pasižymi 3-5 kartus mažesniu urbanizuoto kraštovaizdžio plotu nei didžiųjų miestų apskritys.
Didžiausiu natūralumu pasižymi miškingiausios šalies teritorijos, išsidėsčiusios šiaurrytinėje,
pietrytinėje ir pietvakarinėje šalies dalyse. Labiausiai antropogenizuotos ir apleistos agrarinio
kraštovaizdžio zonos plyti Žiemgalos ir Šešupės lygumose. Lietuvoje vyrauja vidutinio ir žemo
vizualinio raiškumo teritorijos, o vidutinį ir aukštą estetinį potencialą turintys arealai užima
apie 1/3 šalies teritorijos, kurie koncentruojasi Baltijos ir Žemaičių aukštumų kalvynuose,
Kuršių nerijoje ir didžiausiuose stačiašlaičiuose Nemuno, Nėries, Dubysos, Šventosios,
Nevėžio, Minijos ir kituose slėniuose. Santykinai raiškų estetinį potencialą turi tik 8 % šalies
teritorijos: Kuršių nerijos (Pervalkos-Juodkrantės) ruožas, Barstyčių-Alsėdžių-Viešvėnų
ruožas, Laukuvos-Girgždutės-Kražių arealas, Minijos-Salanto senslėnis, Dubysos vidurupis,
Nemuno žemupio (Vilkijos-Gelgaudiškio) ruožas, Kauno marių ir Didžiųjų Nemuno kilpų
zonos, Gražiškių ir Sangrūdos kalvynas Sūduvos aukštumose, Verstaminų, Užuguosčio,
Pipiriškių ir Sudervės kalvynai Dzūkų aukštumose, Balninkų, Suginčių, Antalgės, Vaiskūnų,
Juknėnų, Tauragnų, Atalksnės, Junkūnų ir Zarasų kalvoti ruožai Aukštaičių aukštumose.
Lietuvai priklauso trumpas (90,6 km ilgio) Baltijos jūros ruožas: 51 km Kuršių nerijoje ir 38,5
km žemyniniame krante, 1,1 km Klaipėdos sąsiauris. Dabartinė jūros kranto būklė priklauso
nuo gamtinių ir antropogeninių faktorių tarpusavio sąveikos. Globaliniai klimato pasikeitimai,
dažnesnės uraganinės audros, Pasaulinio vandenyno lygio kilimas, smėlio išteklių mažėjimas
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skatina krantų ardymą. Lietuvos Baltijos jūros krantų raidai didelę įtaką turi jūrinės
industrijos plėtra, kurios nesubalansuotas vykdymas itin neigiamai veikia krantodaros
procesus. Lietuvos Baltijos jūros krantai pagal savo genezę ir ypatumus priklauso dviem
skirtingoms atkarpoms, t. y. žemyno ir Kuršių nerijos krantams: žemyno krantas priskiriamas
išlyginto akumuliacinio-abrazinio kranto tipui. Krantą sudaro skirtingos geologinės sandaros
ruožai, kuriuose vyrauja smėlis arba moreninis priemolis. Krante kaitaliojasi ardomos ir
stabilaus kranto atkarpos. Kuršių nerijos jūros krantas priskiriamas išlygintų akumuliacinių
krantų tipui ir yra susiformavęs dėl intensyvios smėlio pernašos iš Sambijos pusiasalio šiaurės
kryptimi. Nuo XX a. pradžios iki šių dienų Lietuvai priklausančiame Baltijos jūros krante
vyrauja akumuliacinio tipo kranto ruožų bendro ilgio mažėjimo ir išplaunamo tipo ruožų
didėjimo tendencijos. Per pastaruosius 30 metų (1976-2006 m.) Lietuvos pakrantėje bendras
akumuliacinio tipo kranto ruožų ilgis kasmet sutrumpėdavo po 1100 m, o išplaunamų krantų
ilgis kasmet padidėdavo 367 m. Labiausiai ardomi Šventosios-sienos su Latvija, Ošupio
rajono, Ražės-Birutės kalno, Nemirsetos-Olando Kepurės, I Melnragės ir gretimas Klaipėdos
uosto šiauriniam molui kranto ruožai. Kuršių nerijoje - Kopgalio, Juodkrantės, Preilos, Nidos
krantai. Įdiegus krantotvarkos programose numatytas priemones, kranto būklė keliuose
ruožuose pagerėjo, tačiau tikėtina, kad bendras išplaunamų kranto ruožų ilgis nuo 25 km
(2008 m) padidės iki 32 km (2023 m).
Kraštovaizdžio monitoringas vykdomas pagal Valstybinio aplinkos monitoringo 20112017 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu
Nr. 315 (Žin., 2011, Nr. 34-1603). Kraštovaizdžio stebėsena vykdoma šiais blokais:
kraštovaizdžio struktūros pokyčių monitoringas (visoje Lietuvoje), Pajūrio juostos ir Baltijos
jūros krantų dinamikos monitoringas, valstybinių parkų monitoringas, Šiaurės karstinio
rajono kraštovaizdžio būklės ir gipso cheminės denudacijos monitoringas.
Nacionaliniu lygmeniu kraštovaizdžio išsaugojimą tiesiogiai reglamentuoja
Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, kuriame pateiktos pagrindinės sąvokos
kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo srityje, kraštovaizdžio istorinės kaitos
analizė, jo formavimosi bruožai ir tipai nuo paleogeografinių laikų iki šių dienų, esamos
kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir planavimo situacijos analizė (stiprybės, silpnybės,
galimybės ir grėsmės). Siekiant įgyvendinti Lietuvos kraštovaizdžio politiką, patvirtintos
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonės iki 2020 m.
Strateginiai kraštovaizdžio formavimo, apsaugos tikslai ir kryptys yra nustatyti Lietuvos
Respublikos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29
d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852). Kraštovaizdžio apsaugą taip pat
reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas, Pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 733091), Želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215) ir jų įgyvendinamieji teisės aktai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43),
Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.
D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858; 2010, Nr. 87-4619). Lietuvos kraštovaizdžio apsaugos,
tvarkymo ir planavimo teisinio reglamentavimo nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos
Respublikos miškų, Lietuvos Respublikos žemės, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo,
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Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymus ir į kitus teisės aktus.
Kraštovaizdžio būklė įvertinama, jo apsaugos ir tvarkymo priemonės konkrečiose
teritorijose numatomos visų lygmenų bendraisiais (kompleksiniais) ir kraštovaizdžio
specialiaisiais planais, specialiaisiais saugomų teritorijų ir jų tinklų (gamtinio karkaso ir
ekologinio tinklo) planais, kaimo žemėtvarkos planais ir kitais teritorijų planavimo
dokumentais. Ypač reikšmingi Lietuvos Respublikos bendrojo plano, apskričių, rajonų
savivaldybių bendrųjų planų sprendiniai. Vienas kertinių kraštovaizdžio srities teisės aktų yra
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin., 2002, Nr. 104-4621), kuria vadovaujantis buvo
patvirtintas Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas ir kraštovaizdžio politikos
įgyvendinimo priemonės.

Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis
(Prieiga internete: http://www.vstt.lt; žiūrėta: 2013-03-05), išskiriamos 4 pagrindinės
paskutinio dešimtmečio saugomų teritorijų plėtros tendencijos:
1. Saugomų teritorijų integravimas į bendrąjį planavimą: saugomų teritorijų sistemos
bei atskirų saugomų teritorijų tvarkymo planų parengimas ir įgyvendinimas, šių planavimo
dokumentų integravimas į ekonominio vystymo bei bendrąjį planavimą;
2. Saugomų teritorijų apsaugos statuso užtikrinimas ir tvarkymo tobulinimas: juridinės
sistemos tobulinimas, saugomų teritorijų sisteminio planavimo ir planų įgyvendinimo
efektyvumo tobulinimas, saugomų teritorijų administravimo tobulinimas, saugomų teritorijų
uždavinių įgyvendinimas per kitus sektorius, saugomų teritorijų darbuotojų mokymas,
monitoringo tobulinimas;
3. Paramos saugomoms teritorijoms didinimas: prioritetų, susijusių su vietos
bendruomenių
interesais,
nustatymas,
informavimo
sistemos
stiprinimas,
bendradarbiavimo, t.t. tarptautinio stiprinimas, vietos gyventojų paramos saugomoms
teritorijoms didinimas, savivaldos institucijų, nevalstybinių ir privačių organizacijų įtraukimas
į saugomų teritorijų tvarkymą;
4. Saugomų teritorijų tinklo plėtra: saugomų teritorijų tinklo išplėtimas, pirmiausia
buveinių ir kraštovaizdžio bei augalijos ir gyvūnijos apsaugai, daugiau dėmesio skiriant
apsaugai už saugomų teritorijų ribų, buferinių zonų kūrimui.
Kaip minėta, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje kraštovaizdžio ir biologinės
šalies įvairovės apsaugos srityje pagrindiniai rodikliai yra tiesiogiai susiję su saugomomis
teritorijomis, o saugomose teritorijose įgyvendinamos priemonės tiesiogiai ar netiesiogiai
susijusios su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimu. Remiantis Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateikta informacija (Prieiga
internete: http://www.vstt.lt; žiūrėta: 2013-03-05), greita ekonominių socialinių sąlygų kaita,
įtakoja saugomų teritorijų būklę, iškelia naujas problemas. Daugiausia problemų šiuo metu
kelia privačios žemės nuosavybės atsiradimas saugomose teritorijose ir patirties sureguliuoti
privačių asmenų veiklą stoka. Dauguma naujųjų žemės savininkų turi vienintelį interesą –
pasistatyti gyvenamąjį namą, vasarnamį ar kuo skubiau iškirsti mišką.
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Išskiriamos šios pagrindinės Lietuvos saugomų teritorijų sistemos problemos, kurių
sprendimas išlieka nepakankamai spartus, ypač neįgyvendinant veiksmų programos:
•

•

•

•

•

•

•

•

teritorinio planavimo dokumentų trūkumas. Tik nacionaliniai parkai turi patvirtintas
planavimo schemas. Daugelio regioninių parkų planavimo schemos parengtos, bet
nepatvirtintos. Trūksta direkcijų ekonominės veiklos planų;
nepakankamas veiklos saugomose teritorijose finansavimas. Dabartiniai finansavimo
šaltiniai ir jo apimtys neužtikrina saugomoms teritorijoms keliamų uždavinių
realizavimo, nesudaro prielaidų įgyvendinti būtinas apsaugos ir tvarkymo priemones,
negarantuoja tinkamo uždarbio saugomų teritorijų direkcijų specialistams;
žemės privatizavimo proceso reguliavimas. Tai viena sudėtingiausių ir skaudžiausių
problemų, pirmiausia nacionaliniuose parkuose, kuriuose privati nuosavybė yra
nepageidaujama. Tik Kuršių nerijos ir rezervatų žemė yra išimtinė valstybės
nuosavybė;
neužtikrinamas nustatytas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimas.
Tebevykstant žemės reformai, keičiantis socialiniams santykiams, susiduriant su
privačios nuosavybės, asmeninių interesų reguliavimu, trūkstant teisės aktų, teritorijų
planavimo dokumentų, sunku užtikrinti nustatytą apsaugos ir naudojimo režimą;
nepakankamas rekreacinės infrastruktūros formavimas nacionaliniuose ir
regioniniuose parkuose. Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, visuomenės poreikiams
yra vienas iš nacionalinių ir regioninių parkų steigimo tikslų. Rekreacinės
infrastruktūros sukūrimas yra vienas iš būdų sureguliuoti lankytojų srautus;
nepalankus saugomų teritorijų įvaizdis. Į saugomas teritorijas daugeliu atvejų vis dar
žiūrima, kaip į totalinio draudimo sistemą, tuo tarpu per mažai gilinamasi į jų teikiamą
naudą;
kompensacijų už apribojimus sistemos nebuvimas. Kompensacijų mechanizmo už
veiklos apribojimus sukūrimas ir praktinis įgyvendinimas galėtų sustiprinti gyventojų
pasitikėjimą saugomomis teritorijomis, pašalintų dabar taip plintančių nepagrįstų
gąsdinimų galimybes;
neužbaigta formuoti kultūrinių saugomų teritorijų, pirmiausia istorinių nacionalinių
parkų sistema. Siūloma įsteigti keletą istorinių nacionalinių parkų (Kernavės, Vilniaus ir
Kauno senamiesčių).

Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
2007-2013 m. laikotarpiu Lietuvos biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos
srityje projektai buvo įgyvendinami pagal šias sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioritetų
priemones
(ES
parama.
Projektų
statistika.
Prieiga
internete:
http://www.esparama.lt/barometras; Žiūrėta: 2013-04-23):
•
Prioritetas: VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai. Šiam prioritetui Lietuvai numatytas
finansavimas veiksmų programose ir jų prieduose siekė 3 448 986 290,00 Lt, iš jų ES
lėšos – 2 920 303 369,00 Lt.
Prioriteto priemonės:
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o

VP3-1.4-AM-02-V Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga. Lietuvai
numatytas finansavimas – 274 636 099,00 Lt, ES lėšos – 233 289 049,00 Lt.

Pagal šią priemonę 2007-2013 laikotarpiu buvo gauta 15 paraiškų, iki 2013-04-23
pasirašyta 14 sutarčių. Priemonės tikslas – gerinti biologinės įvairovės apsaugos būklę,
užtikrinti paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą. Pagal priemonę
remiamos šios veiklos:
•
rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių vykdymo veiksmų planų ir sąmatų
parengimas, rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;
•
Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų inventorizavimas ir jų monitoringo
sistemos sukūrimas;
•
palankios biologinei įvairovei (buveinėms ir rūšims) apsaugos būklės nustatymas;
•
saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas;
•
saugomų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir paveldo objektus, tvarkymas,
pritaikymas lankymui ir pasirengimas tinkamos apsaugos būklės palaikymui;
•
apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas;
•
vandens telkinių būklės nustatymas, įvertinant žuvų populiaciją;
•
kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo planavimo ir įgyvendinimo dokumentų
parengimas.
Strateginių dokumentų ir jų įgyvendinimo analizės rezultatai rodo, kad ES fondų lėšos
ženkliai pagerino biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos situaciją, ypač rengiant
saugomų teritorijų tvarkymo planus, techninio projektavimo dokumentus, saugomų
teritorijų planavimo ir tvarkymo programas, vizualines (lauko) informacines sistemas,
tvarkant "Natura 2000" teritorijas, griaunant apleistus pastatus, rekultivuojant karjerus ir
užšlamštintas teritorijas, atkuriant pažeistus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus ir t.t.
Tačiau projektų ir lėšų poreikis biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos srityje
išlieka didelis, daugelis aukščiau minėtų darbų yra dinaminiai ir tęstiniai, jiems reikalingas
nuolatinis atnaujinimas bei papildymas, todėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programoje turi būti numatomas nuoseklus jų finansavimas panaudojant ES fondų
lėšas.
Literatūros sąrašas
Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m.
programa, skirta Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti
(Žin., 2007, Nr. 107-4391).
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas
Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr.89-4029; 2009, Nr. 121-5215).
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (LR AM rengiamas projektas, 2012 m 11 mėn.).
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo
studija
(www.am.lt;
Pirmasis
puslapis/Saugomos
teritorijos
ir
kraštovaizdis/Kraštovaizdis/Lietuvos kraštovaizdžio studija)
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Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506;
2007, Nr. 36-1331).
Laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944).
Laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218).
http://www.esparama.lt/barometras.
http://www.vstt.lt.
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4.5. Klimato kaita ir energetikos efektyvumas
Klimato kaitos ribojimo tikslai (Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, 2012):
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribojimas. Pasiekti, kad šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose
nepadidėtų daugiau nei 8,53 mln. tonų CO2 ekvivalentu iki 2020 metų, o ES prekybos
apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose – daugiau nei 18,7
mln. tonų CO2 ekvivalentu. Didžiausias dėmesys mažinant išmetamųjų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį bus skiriamas energetikos, pramonės, transporto ir žemės ūkio
sektorių plėtrai (modernizavimui) ir klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimui
kituose ūkio sektoriuose.
Darnaus atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimas. Padidinti atsinaujinančių
energijos išteklių vartojimą, atsižvelgiant į jų galimą neigiamą poveikį aplinkai, prioritetą
teikiant tiems ištekliams, kurie su mažiausiomis sąnaudomis kuria didžiausią pridėtinę vertę.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Padidinti energijos vartojimo efektyvumą, didelį
dėmesį skiriant gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimui.
Prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių. Tinkamai pasirengti prisitaikymui prie klimato
kaitos pokyčių jautriausiuose šalies ūkio sektoriuose: žemės ūkyje, miškininkystėje ir
biologinės įvairovės apsaugoje, vandens išteklių valdyme, visuomenės sveikatos apsaugoje.
Didelis dėmesys bus skiriamas gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio (ekonomikos) sektorių
atsparumo klimato kaitos pokyčiams didinimui.
Esama padėtis
Šiltnamio dujų emisijos
Bendras išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2008 m. (ekonominės
krizės pradžios) nuosekliai didėjo ir nuo 2000 m. iki 2007 m. išaugo 32,6 % (Darnaus
vystymosi strategijos ataskaita, 2012). Emisijų didėjimas ypač akivaizdus transporto ir
pramonės sektoriuose (1 pav.), nors energetikos sektoriuje emisijos irgi pastebimai didėjo.
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1 pav. CO2 emisijų atskirose ūkio šakose dinamika
Šaltinis: National greenhouse gas emission inventory report 1990-2011
Nuo 2000 m. iki ekonominės krizės (2007 m.) šiltnamio dujų emisijos didėjo visuose
sektoriuose išskyrus atliekų tvarkymą (1 lentelė). Pramonės emisijos per šį laikotarpį
padidėjo net 96%, tame tarpe 40% tik per vienus 2007 m. Tačiau krizės metu pramonės
emisijos sumažėjo tiek, kad 2009-2010 m. jos buvo apie 27% mažesnės, negu 2000 m.
1 lentelė. Šiltnamio dujų emisijų pokyčiai iki ekonominės krizės (2000-2007 m.), krizės
metu (2007-2009 m.) ir bendras pokytis nuo 2000 iki 2010 m.
Energetika
Transportas
Pramonė
Žemės ūkis
Atliekų tvarkymas

2000-2007 m.
21.1%
58.1%
96.1%
15.6%
-3.8%

2007-2009 m.
-10.6%
-18.1%
-61.8%
-4.7%
-0.6%

2000-2010 m.
16.5%
33.2%
-26.9%
10.4%
-5.0%

Šaltinis: National greenhouse gas emission inventory report 1990-2011

Energetikos sektoriaus emisijos 2000-2007 m. didėjo, bet krizės metu sumažėjo
maždaug iki 2003 m. lygio, nors po to vėl rodo tendenciją didėti.
Transporto ir pramonės emisijos iki krizės kito labai panašiai, tačiau krizės metu
transporto emisijų sumažėjimas buvo daug menkesnis, o po krizės vėl pradėjo augti.
Žemės ūkio emisijos kito panašiai kaip ir kituose sektoriuose, tačiau pokyčiai daug
mažesni. Atliekų tvarkymo sąlygojamos emisijos, priešingai kaip kituose sektoriuose, nors
lėtai, bet visą laiką mažėjo.
Atsižvelgiant į ES-15 šalių patirtį, augant ekonomikai, įprastai didėja ir energijos
poreikis, o dėl to didėja ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų į atmosferą, kiekis. Šių
procesų atskyrimas – vienas svarbiausių Europos Sąjungos šalių narių siekių įgyvendinant
darnaus vystymosi principus. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, siekia mažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sukuriamo bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui
(Aplinkos būklė 2011).
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Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio požiūriu Lietuvos ūkio ekologinis
efektyvumas per šį laikotarpį gerokai padidėjo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis BVP vienetui sumažėjo nuo 385 t/mln. Lt iki 298 t/mln. Lt, t.y. beveik
ketvirtadaliu. Krizės metu ši palanki aplinkai tendencija tęsėsi ir tik 2010 m. buvo užfiksuotas
nežymus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio BVP vienetui padidėjimas
(Darnaus vystymosi strategijos ataskaita, 2012).
Tačiau BVP grandine susieta apimtimi per šį laikotarpį išaugo net 72,2%, todėl ilgalaikis
uždavinys, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis didėtų bent dvigubai
lėčiau nei gamyba ir paslaugos, buvo įgyvendintas (Darnaus vystymosi strategijos ataskaita,
2012).
Iki krizės (2008 m.) šiltnamio dujų emisijų ir BVP santykis mažėjo visuose sektoriuose
(2 pav.), labiausiai pastebimai energetikoje.
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2 pav. Šiltnamio dujų emisijų ir BVP santykio dinamika ūkio sektoriuose
Šaltinis: National greenhouse gas emission inventory report 1990-2011

Po krizės energetikos sektoriaus emisijos vėl pradėjo didėti, matomai tiek dėl augančių
energijos poreikių patenkinimo, tiek dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo.
Pagrindinių šiltnamio dujų emisijų santykiai su BVP irgi palaipsniui mažėjo, tačiau
metano ir N2O emisijų atveju mažėjo tiek iki krizės, tiek po jos, o CO2 emisijos ir BVP santykis
po krizės vėl pradėjo didėti (3 pav.).
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3 pav. Pagrindinių šiltnamio dujų emisijų ir BVP santykio dinamika
Šaltinis: National greenhouse gas emission inventory report 1990-2011

Prie šiltnamio dujų priskiriamų fluorintų dujų emisijos sudaro tik labai menką visų
emisijų dalį, tačiau jų tiek bendros, tiek santykinės emisijos, priešingai negu pagrindinių
šiltnamio dujų, pastaruoju metu labai sparčiai didėja (4 pav.).
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4 pav. Fluorintų šiltnamio dujų emisijų ir BVP santykio dinamika
Šaltinis: National greenhouse gas emission inventory report 1990-2011

Energetikos efektyvumas
Po 2000 m. paspartėjęs Lietuvos ekonomikos augimas ir energetikos sektoriaus
reforma turėjo įtakos bendrai šio sektoriaus įmonių veiklai ir jų ekonominiams rodikliams.
2000-2007 m. laikotarpiu šalies BVP grandine susieta apimtimi energetikos sektoriuje augo
vidutiniškai 8,1% per metus ir padidėjo 72,2%. Sparčiai augant ekonomikai didėjo ir galutinės
energijos sąnaudos visose ūkio šakose. Darnaus vystymosi požiūriu labai teigiama yra tai, kad
galutinės energijos sąnaudos Lietuvoje augo apie du kartus lėčiau nei sukuriamas BVP
(Darnaus vystymosi strategijos ataskaita, 2012).
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Per visą praėjusį dešimtmetį (2000-2010) Lietuvos BVP augo vidutiniškai 4,4 % per
metus ir, nežiūrint ženklaus (14,8%) nuosmukio 2009 m., padidėjo 53,1% Tuo tarpu galutinės
energijos 2010 m. suvartota tik 26% daugiau nei 2000 m. 2010 m. galutinės energijos
intensyvumas Lietuvoje, nežiūrint ekonomikos nuosmukio ir jo metu kiek padidėjusio
energijos intensyvumo, buvo 21,5% mažesnis nei 2000 m. (5 pav.).
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5 pav. Galutinės energijos intensyvumo kitimas
Šaltinis: Darnaus vystymosi strategijos ataskaita, p. 37

2000-2010 m. laikotarpiu galutinės energijos sąnaudos augo visose šakose: transporte
vidutiniškai – 4%, paslaugų sektoriuje – 2,5%, pramonėje ir namų ūkiuose – 1,5% per metus.
Tačiau sukuriama pridėtinė vertė augo žymiai sparčiau, todėl bendras galutinės energijos
intensyvumas sumažėjo (Darnaus vystymosi strategijos ataskaita, 2012).
Atsinaujinančių išteklių balanse dominuoja mediena, įskaitant miško paruošų ir medžio
apdirbimo atliekas (žievę, spyglius, pjuvenas, ir kt.) (6 pav.). Per pastaruosius keletą metų
sparčiai didėjantis vėjo jėgainėse pagamintos elektros ir biologinių degalų indėlis mažai
atsiliepė bendram šalies atsinaujinančių energijos išteklių balansui, kuriame medienos kuro
dalis 2010 m. sudarė 88,1% .
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6 pav. Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas
Šaltinis: Statistikos departamentas

Elektros energijai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti 2010 m. kietojo biologinio
kuro buvo suvartota 5,4 karto daugiau nei 2000 m., o bendrame šio kuro balanse jo dalis
centralizuotai tiekiamai energijai gaminti 2010 m. sudarė 26,7% Atsinaujinančių išteklių dalis
decentralizuotų vartotojų patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti 2010 m. sudarė apie
77%
Lietuvos priklausomybė nuo iškastinio kuro, gerokai padidėjusi po IAE sustabdymo,,
lemia ir didelius į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius. Tai sukelia
papildomų sunkumų siekiant užtikrinti energetikos sektoriaus darnią plėtrą (Energetinės
nepriklausomybės strategija, 2012).

Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
Energijos suvartojimas vienam bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui sukurti
Lietuvoje yra 2,5 karto didesnis negu ES vidurkis (Energetinės nepriklausomybės strategija,
2011), todėl tikėtina, kad šiltnamio dujų emisijų santykis su BVP ir toliau mažės, tačiau kylant
ekonomikai ir vartojimui, faktinės šiltnamio dujų emisijos turėtų po truputį didėti.
Lietuva ir toliau didins atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą elektrai ir šilumai
gaminti bei jų dalį transporto sektoriuje. Iki 2020 metų ne mažiau 23 procentus galutinio
energijos suvartojimo sudarys atsinaujinantys energijos ištekliai (Energetinės
nepriklausomybės strategija, 2012).
Transporto sektoriuje energijos vartojimo efektyvumas bus pagerintas taikant
priemones automobilių parkui atnaujinti, pereinant prie modernaus ir aplinką tausojančio
viešojo transporto, optimizuojant transporto infrastruktūrą ir skatinant investicijas į aplinką
tausojančias transporto priemones (Energetinės nepriklausomybės strategija, 2012).
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Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
Ypatingas dėmesys naujojoje programoje turėtų būti skiriamas būstų renovacijai.
Ligšioliniai daugiabučių renovavimo tempai neužtikrina iškeltų energijos taupymo tikslų
įgyvendinimo. Per daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo laikotarpį (iki
2010 m.) buvo atnaujinti tik 357 daugiabučiai. Turint omenyje, kad Lietuvoje yra apie 35 000
daugiabučių pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, įvykdytų
renovavimo projektų skaičius sudaro tik kiek daugiau nei 1 proc. bendro tokių namų
skaičiaus (Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo ataskaita, 2012).
Naujojoje veiksmų programoje reikiamas dėmesys skirtinas ir atsinaujinančių išteklių
plėtrai siekiant įgyvendinti Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijoje numatytą
tikslą - iki 2020 m. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame energijos
balanse iki 23%.
Šiltnamio dujų emisijų ribojimui ženklią įtaką turėtų turėti spartesnis pažangių
gamybos technologijų diegimas bei visuomeninio transporto plėtra ir infrastruktūros
atnaujinimas.
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4.6. Dirvožemio būklės valdymas
Specifinė vertinimo sritis. Praeities tendencijos ir esama padėtis
Specifinės vertinimo sritys: dirvožemio būklės problemos, tokios kaip mažėjanti
dirvožemio organinė medžiaga, dirvožemio uždengimas, erozija, dirvožemio praradimas
šlaituose bei teritorijose, kuriose vystosi paviršinio karsto procesas, didėjantis rūgštingumas,
tarša cheminėmis medžiagomis.
Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslai
•

•

•
•

Mažinti dirvožemio teršimą organinėmis ir mineralinėmis trąšomis bei kitais žemės
ūkio chemikalais, naftos produktais, sunkiaisiais metalais miestuose, pramonės įmonių
teritorijose, atliekų sąvartynų, pesticidų saugyklų teritorijose bei automagistralių
pakelėse;
Stabdyti dirvožemio degradacijos procesų plitimą diegiant geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės reikalavimus, didinant visuomenės sąmoningumą dirvožemio
apsaugos srityje;
Stabdyti dirvos eroziją ir dirvožemio praradimą šlaituose ir teritorijose, kuriose vystosi
paviršinio karsto procesas;
Skatinti naujas statybas vystyti ne natūraliose miško ar žemės ūkio paskirties
teritorijose, o jau istoriškai susiformavusiose urbanizuotuose ar rekultivuotuose
plotuose.

Dirvožemio tyrimai Lietuvoje yra atliekami fragmentiškai, dažnai priklausomai nuo
finansavimo galimybių, todėl ir apibendrintų duomenų apie dirvožemio būklę, pokyčius ir
tendencijas nėra. Dabartinė dirvožemio būklės situacija bei problemos įvertintos pasitelkiant
visus prieinamus (net ir gana senus) įvairių šaltinių duomenis.

Tarša sunkiaisiais metalais
Apibendrinus 1993-1997 metų dirvožemio monitoringo duomenis, nustatyta, kad
humusingajame sluoksnyje (0-20 cm) chromo vidutiniškai yra 10,7, kadmio – 0,46, švino –
11,9, nikelio – 9,9, vario – 6,9, cinko – 28,5 mg/kg (Lietuvos dirvožemiai, 2001). Sunkiųjų
metalų koncentracija daugelyje aikštelių dirvožemio bandinių (0-20 cm) nepranoksta
geocheminio fono ribų (pagal LAND 20-2001). Po penkerių metų daugeliu atveju buvo
užfiksuoti tik minimalūs koncentracijų svyravimai, kuriems įtaką darė dirvožemio dangos
margumas, granuliometrinės sudėties įvairovė ir kiti netiesioginiai veiksniai, kurie sunkiųjų
metalų kiekiui didelių pokyčių tyrimų aikštelių dirvožemyje nesukelia. Sunkiųjų metalų
koncentracijos pokyčių dėsningumams išaiškinti trūksta daugiau duomenų ir ilgesnio tyrimų
laikotarpio.
1999 metais dirvožemio profilio tyrimai buvo atlikti sudarant Lietuvos geocheminį
atlasą. 53 dirvožemio kasiniuose, tolygiai išdėstytuose Lietuvos teritorijoje ir atspindinčiuose
pagrindinius dirvožemio tipus, iš atskirų dirvožemio horizontų (A, E, B, BC ir C) paimti 249
mėginiai. Lyginant dirvodarinių uolienų (C horizontas) cheminę sudėtį su viršutiniu
dirvožemio A horizontu nustatyta tendencija, kad Lietuvos dirvožemyje kaupiasi žmogaus
ūkinės veiklos produktai – sunkieji metalai: sidabras, švinas, alavas, baris, manganas, bei dėl
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gamtinio dūlėjimo santykinai didėja atsparių cirkonio ir niobio bei natrio kiekiai. Visi kiti
elementai yra išplaunami iš viršutinio A horizonto ir persiskirsto dirvožemyje dėl įvairių
dirvodaros procesų (Kadūnas K., ir kt. 1999).

1 pav. Cheminių elementų kiekių, matuojamų mg/kg, viršutiniame A horizonte santykis su
to paties elemento kiekiais dirvodarinėje uolienoje C horizonte (Ahor / Chor).
Šaltinis: LGT duomenų bazė “Geochemija”

Sudarant Lietuvos geocheminį atlasą ir nustatant Lietuvos dirvožemių foninius kiekius,
buvo siekiama įvertinti oru pernešamų elementų apkrovos įtaką foniniams mikroelementų
kiekiams viršutiniame dirvožemio A horizonte. Nustatyta, kad sidabro, cinko, švino, vario ir
alavo koncentracija sniego dulkėse viršija šių elementų kiekius dirvožemyje nuo kelių iki kelių
šimtų kartų. Nors atmosferinių dulkų apkrova Lietuvoje nėra didelė (12,2 mg/m2 per parą),
esant tokioms didelėms oru pernešamų elementų koncentracijoms ir pernašai tęsiantis ilgus
metus, technogeniniai elementai gali kauptis viršutiniame dirvožemio sluoksnyje, ypač
organinėje medžiagoje (durpėse, miško paklotėje) (Kadūnas V., ir kt. 1999; Gregorauskienė
V., ir kt. 1998). Tų pačių, oru pernešamų technogeninių elementų, padidėję kiekiai
viršutiniame dirvožemio horizonte 1997–2001 m. buvo nustatyti tarptautinio projekto
“Baltijos šalių ariamų dirvožemių geocheminiai tyrimai” (Reimann, C., ir kt. 2003) metu.
Lyginant kiekius viršutiniame A ir dirvodariniame C horizontuose išryškėja tendencija, kad
ariamasis sluoksnis Lietuvoje akivaizdžiai praturtintas švinu (santykis Ahor/Chor–1,4),
vadinasi juo yra teršiama.
Didžiausia dirvožemio tarša fiksuojama aplink didžiuosius miestus. Miestų
dirvožemyje mikroelementų kiekiai ypač padidėja pramoninėse zonose. Pagal suminio
užterštumo rodiklį šiose teritorijose dirvožemis būna pavojingai arba itin pavojingai užterštas
mikroelementais, priklausomai nuo pramonės įmonių specifikos, bet dažniausiai pasitaiko
Pb, Zn, Cu, Sn, Cr, Ni, Co, Mo, Ag. Šių elementų kiekiai miesto dirvožemyje, o ypač pramonės
įmonių teritorijoje, lyginant su foniniais, viršija kelis, o kartais net kelis šimtus kartų.
Kontrastingiausios technogeninės anomalijos nustatomos metalo apdirbimo ir
autotransporto įmonių bei katilinių teritorijų dirvožemiuose (Kadūnas K., ir kt. 1999).
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Laukų dirvožemiai, toliau nuo stambesnių magistralių, pramonės įmonių bei kitų
taršos šaltinių, yra mažai antropogeniškai paveikti. Todėl juose esančius sunkiųjų metalų
kiekius galima laikyti foniniais. Lietuva pagal sunkiųjų metalų kiekius dirvožemyje priskirtina
prie švariausių Europos šalių (remiantis Europos geocheminio atlaso duomenimis, sunkiųjų
metalų kiekis Lietuvos viršutiniame dirvožemio sluoksnyje ir podirvyje yra 3-6 kartus
mažesnis nei Vakarų Europos šalyse) (Kadūnas K., ir kt. 1999).

Tarša naftos produktais, pesticidais ir kitomis cheminėmis medžiagomis
Tarša naftos produktais ir pesticidais (patvariaisiais organiniais teršalais) yra viena
opiausių dirvožemio taršos problemų. Šiais produktais yra užterštos teritorijos aplink
apleistas ar sugriautas naftos bazes, katilines ir technikos kiemus, pesticidų sandėlius,
kuriuose dar yra likę senų pesticidų, užteršta pakuotė nuo chemikalų, rezervuarai su
įvairiomis cheminėmis medžiagomis.
Potencialių taršos židinių (PTŽ) inventorizacija pradėta 1998 metais. Iki 2011 m. spalio
mėn. LGT duomenų bazėje buvo surinkti duomenys apie 11 126 PTŽ. 2012 metais projekto
„Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ vykdomo pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos
sanglaudos skatinimo veiksmų programą metu inventorizuoti 3910 PTŽ 39 šalies
savivaldybėse, t. y. atlikta potencialiai užterštų teritorijų inventorizacija 39 300 km2
teritorijoje. Projekto metu atlikti šimto pavojingiausių objektų ekogeologiniai tyrimai, o 50ties iš jų – detalūs tyrimai ir poveikio aplinkai bei žmogui vertinimas (Lietuvos Geologijos
tarnyba, 2012).
Geologinės aplinkos taršos židinių inventorizacijos metu nustatyta, kad kas trečias
inventorizuotas PTŽ yra galimai pavojingas aplinkai, o vieno iš dešimties galimas pavojingumas
aplinkai yra labai didelis. Įvertinta, kad cheminėmis medžiagomis galimai užterštų teritorijų plotas
gali siekti apie 280 km2 arba 0,43% Lietuvos teritorijos. Apie 115 km2 plote teršimo galimybė yra
didelė arba labai didelė. Pagrindinės teršiančios medžiagos yra naftos produktai, kuriais gali būti
užteršta daugiau nei 40 % visų PTŽ teritorijų. Maždaug kas penktame objekte yra taršos
pesticidais, sunkiaisiais metalais ir kitais specifiniais junginiais – daugiacikliais aromatiniais
angliavandeniliais – benzo-b-fluorantenu, benzo-k-fluorantenu, benzpo-ghi-perilenu, indeno1,2,3-cd-pirenu, benzpirenu, halogenintais angliavandeniliais – tetra ir trichloretenu, 1,2dichloretanu, detergentais, fenoliais ir kt. tikimybė (Užterštų teritorijų tvarkymo 2013 – 2020 m.
planas, patvirtintas 2012 m. rugsėjo 27 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-790, Žin. 2012,
Nr.115-5842). Šios teritorijos reikalauja tinkamos apsaugos ir tvarkymo siekiant lokalizuoti
galimą poveikį aplinkai.

Dirvožemio erozija
2000 metų duomenimis, erozija buvo pažeidusi apie 17,5 proc. žemės ūkio naudmenų
ploto (Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa. 2007. Konsoliduota 2012-06-18
versija). Erozija sunaikina vertingą viršutinį dirvožemio sluoksnį ir mažina jo derlingumą. Dėl
erozijos žemės ūkio paskirties dirvožemio nuostoliai siekia apie 1,8 – 2,5 t/ha. Apie 19 proc.
bendro šalies dirvožemio ploto yra jautrus defliacijai (išpustymui). Lietuvoje nustatyti trys
dirvožemio erozijos tipai: vandens, vėjo ir mechaninė (žmogaus ūkinės veiklos sukelta)
erozija. Remiantis Valstybinio Žemėtvarkos instituto 2006 metų duomenimis, bendras
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erozijos paveiktas plotas siekė 730,9 tūkst. ha (iš jų žemės ūkio paskirties žemė – 609,0 tūkst.
ha; miškų ir kitų miškingų plotų – 46,9 tūkst. ha; atvirų plotų, beveik arba visai be augmenijos
– 75,0 tūkst. ha). Daugiausia vietovių, paveiktų dirvožemio erozijos, yra kalvotuose Lietuvos
regionuose, kurie dažniausiai priskiriami mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms
(Jankauskas B., ir kt, 2006).
Dirbamuose laukuose dirvožemis pradedamas ardyti žemės dirbimo padargais. Žemės
dirbimo padargais sunaikinus dirvožemį nuo ardymo saugančią augaliją, susidaro palankios
sąlygos tolesniam dirvožemio ardymui vandeniu ar vėju. Tyrimais nustatyta didžiulė
dirvožemio ardymo vandeniu žala augalais neapsaugotų ar menkai saugomų šlaitų
dirvožemiams. Vidutiniais 40-ies tyrimo metų Dūkšto bandymų stoties duomenimis,
Aukštaičių aukštumos 6–7° statumo šlaite auginant javus dėl ardymo vandeniu kasmet
netekta po 4,5, o laikant juodą pūdymą – net po 46,6 t ha–1 dirvožemio. Sąlygos dirvožemio
ardymui vėju Lietuvoje pasitaiko rečiau, bet vėju išjudintos dirvožemio dalelės nunešamos
toliau. Pasitaiko atvejų, kai dėl vėjinės erozijos sunaikinami didžiuliai pasėlių plotai, užnešami
melioracijos kanalai, pakelių grioviai. Nustatyta, kad Pajūrio žemumoje pustomi priesmėlio ir
smėlio dirvožemiai per defliacijai palankų laikotarpį praranda vidutiniškai iki 10,7–16,9 t ha–1
smulkžemio, o su juo ir 8–12 kg ha–1 humuso (Jankauskas B., ir kt, 2006).

Dirvožemio rūgštėjimas
Pastaruoju metu labai svarbi problema – dirvų rūgštėjimas. Tai vienas iš cheminės
dirvožemio degradacijos procesų, skatinantis neigiamus dirvožemio savybių pokyčius,
ribojantis augalų įvairovę ir jų derlingumą. Dėl įvairių veiksnių (taršos, nesubalansuoto
tręšimo, kalkinimo programos nutraukimo) didėja dirvožemių rūgštingumas. Apie 18,7 proc.
Lietuvos žemės ūkio naudmenų yra rūgščios, o beveik 1 mln. ha – linkusios parūgštėti. Dėl
lietingo ir vėsaus klimato Lietuvos dirvožemiuose natūralūs šarminiai metalai (kalcis, magnis,
stroncis, boras, chromas, kobaltas) yra išplaunami iš viršutinio dirvožemio sluoksnio arba
pasisavinami augalų kaip maisto medžiagos. Tai sukelia spartų dirvožemio rūgštėjimą,
atitinkamai mažinantį dirvožemio derlingumą (Gregorauskienė, V. 2011). Ypač šis procesas
ryškus Lietuvos ariamuose dirvožemiuose, susiformavusiuose karbonatingose uolienose, kur
iš derlingo ariamojo sluoksnio išplaunama 50-60% kalcio ir magnio bei apie 10% kalio.
LŽI Agrocheminių tyrimų centro duomenimis, prieš intensyvų žemės ūkio chemizavimą
(1960-ųjų pradžia) rūgščių dirvožemių plotai (pH mažiau kaip 5,5) sudarė 40,7 proc. žemės
ūkio naudmenų, iš jų 341 tūkst. ha (11,9 proc.) buvo labai rūgščių (pH mažiau kaip 4,5).
Daugiausia rūgščių dirvožemių buvo Vakarų Lietuvoje (66,3 proc.), šiek tiek mažiau – Rytų
(51,9 proc.). Iki 1999 metų dirvožemis buvo kalkinamas, tačiau pastarąjį dešimtmetį valstybė
lėšų šiam tikslui nebeskiria. Nekalkinamos dirvos sparčiai rūgštėja. Labiausiai rūgštėja
dirvožemiai Vakarų Lietuvoje, kur prieš kalkinimą buvo daugiausiai labai ir vidutiniškai
rūgščių dirvožemių plotų ir vyksta intensyvūs išplovimo procesai. Per pastarąjį dešimtmetį
rūgščių dirvožemių plotai vakarinėje šalies dalyje padidėjo 15–21 proc., o rytinėje dalyje – 11
proc (Dirvožemio agrocheminiai tyrimai, 2006).
Skaičiuojama, kad šiuo metu vakarinėje Lietuvos dalyje rūgštūs dirvožemiai sudaro
apie 31,3 proc., vidurinėje dalyje – apie 6,7 proc. ir rytinėje dalyje – 28,5 proc. (Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 metų programa. 2007. Konsoliduota 2012-06-18 versija).
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Maistinių medžiagų ir mikroelementų išplovimas iš dirvožemio
1999 metais 53 dirvožemio kasiniuose, tolygiai išdėstytuose Lietuvos teritorijoje ir
atspindinčiuose pagrindinius dirvožemio tipus atlikti dirvožemio profilio tyrimai, kurie
išryškino, kad Lietuvos dirvožemiuose akivaizdžiai vyrauja elementų išplovimas ir išnešimas
už profilio ribų – mikroelementų kiekiai A horizonte vidutiniškai mažesni 18%,
makroelementų net 34% nei dirvodarinėje uolienoje (C horizonte). Šis tyrimas atspindi
dirvožemių cheminės sudėties esminius pasikeitimus dėl žmogaus veiklos (medžiagų
pašalinimas su derliumi) ir dirvožemių rūgštėjimą dėl natūralaus medžiagų išplovimo iš
viršutinio dirvožemio sluoksnio (Kadūnas K., ir kt. 1999).

2 pav. Elementų išplovimas iš viršutinio dirvožemio A horizonto cheminių elementų kiekių,
matuojamų mg/kg, viršutiniame A horizonte santykis su to paties elemento kiekiais
dirvodarinėje uolienoje C horizonte (Ahor / Chor).
Šaltinis: LGT duomenų bazė “Geochemija”

Natūralūs šarminiai metalai iš viršutinio dirvožemio sluoksnio yra išplaunami su
krituliais ar kaip maisto medžiagos pasisavinami augalų; tai skatina dirvožemio rūgštėjimą,
kas atitinkamai mažina dirvožemio našumą bei didina toksiškų elementų judrumą. 1982 –
1987 m. Lietuvoje didelio magningumo dirvožemių buvo 61%. Šalyje nuo 1997 m.
nebekalkinant dirvų ir joms rūgštėjant, matyt, po truputį mažėja ir magnio kiekis (Lietuvos
žemės našumas, 2011).
2008m. agromonitoringo aikštelėse dirvožemio 0-60 cm sluoksnyje ištyrus sieros kiekį
nustatyta, kad šalyje vyravo labai mažai (39%) ir mažai (35%) jos turintys plotai. Sieros
vidutinis kiekis sudarė 19%, didelis – 7% tirtų dirvožemių (Lietuvos žemės našumas, 2011).
Ankstesniais (1982-1987) metais ūkiuose įvairių bandymų plotuose ir apibendrintais
2008-2009 m. humuso tyrimų įvairiuose šalies dirvožemiuose duomenimis nustatyta, kad
šalyje labai mažo humusingumo dirvų yra 1,3%, mažo humusingumo – 32,9%, vidutinio
humusingumo – 40,9%, humusingų – 17,7%, labai humusingų – 7,2% (Lietuvos žemės
našumas, 2011).
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1987-1989m. ištyrus mineralinio azoto kiekį 0-40 cm dirvožemio sluoksnyje, nustatyta,
kad 25,4% mineralinio azoto buvo labai mažai (iki 30 kg ha-1), 61,1% ploto – mažai (31-60 kg
ha-1), 12,2% – vidutiniškai (iki 61-90 kg ha-1), 1% – daug (iki 91-120 kg ha-1), 0,3% – labai daug
(>120 kg ha-1). 2005-2009 m. tyrimų duomenimis mineralinio azoto Lietuvoje vidutiniškai
nustatyta 55,1 kg ha-1 (Lietuvos žemės našumas, 2011).
Administracinių rajonų agrocheminio tyrimo duomenimis, daugiausia judriojo P2O5
yra Vidurio Lietuvos dirvožemiuose, mažiausiai yra Vakarų Lietuvoje. Daugiausiai labai mažo
ir mažo kalingumo dirvožemių yra Vakarų (25 %) ir Rytų (22 %) bei kiek mažiau – Vidurio
Lietuvoje (17 %) (Lietuvos žemės našumas, 2011).
Palyginus 1984-1991 m. ir 1994-2002 m. administracinių rajonų ir 1993-2002 m.
agromonitoringo dirvožemiuose judriųjų P O ir K O kiekius, nustatyta, kad jų gausiau
2

5

2

tręšiamų (> 40 kg/ ha P O , > 60-80 kg/ha K O) laukų dirvožemiuose daugėjo, o menkai
2

5

2

tręšiamų – liko nepasikeitę ar mažėjo.
2006 m. apibendrintais 49-rių kadastrinių vietovių (15-kos Rytų Lietuvoje, 17-kos
Vakarų Lietuvoje ir 17-os Vidurio Lietuvoje) tyrimų duomenimis, labai mažai fosforo turinčių
dirvų padaugėjo 3,6 %, vidutinio fosforingumo – 2,1 % ir sumažėjo mažai fosforingų – 9,3 %
bet padidėjo sąlygiškai daug judriojo P2O5 turinčių dirvų – 3,6 %. Labiausiai blogėjo fosforo
apsirūpinimo atžvilgiu Vakarų Lietuvos kadastrinių vietovių dirvožemiai – čia labai mažai
fosforingų dirvožemių padaugėjo 9,9 %, o sąlygiškai fosforingų (> 150 mg kg-1) – išliko beveik
tiek pat pat - 11,4%. Judriojo K2O pokyčiai teigiami: - padaugėjo sąlygiškai daug judriojo K2O
turinčių –13,8 % bei vidutiniškai ir daugokai kalingų dirvožemių –7,0 ir 9,2 %, sumažėjo labai
mažo – 3,4 %, bei mažo – 17,5 % kalingumo dirvožemių. Dirvožemio kalingumo rodiklių
pagerėjimas gautas ne tik dėl pagerėjusio tręšimo kalio trąšomis, bet ir dėl detalesnio
agrocheminių tyrimo darbų atlikimo bei kokybiškesnės apskaitos (Lietuvos agrocheminiai
tyrimai, 2006).

Dirvožemio uždengimas
Dirvožemio praradimas yra patiriamas tada, kai žemės ūkio ar kitos agrarinės
teritorijos yra užstatomos ir prarandamos visos dirvožemio funkcijos.
Lietuvoje užstatytos teritorijos, kelių įrengimai ir tinklas (infrastruktūra) bendrai užima
apie 3% (214 tūkst. ha) Lietuvos teritorijos. Maždaug pusė to ploto dirvožemių yra ištisai
padengti.
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas 2003-2004 metais Aplinkos apsaugos
agentūros užsakymu vykdė projektą „Lietuvos CORINE žemės danga 2000“ (Vaitkus, G.
2004). Tyrimo metu buvo nustatyta, kad per 1995 - 2000 metų laikotarpį pasikeitė 161,967
ha žemės dangos, tai sudaro 2,48% visos Lietuvos teritorijos. Didžiausias ploto sumažėjimas
buvo stebimas ganyklų teritorijose, spygliuočių ir mišriuose miškuose. Didžiausias ploto
padidėjimas buvo nustatytas pereinamosios miškų stadijos ir krūmynų, nedrėkinamos
dirbamos žemės, ir kompleksinių žemdirbystės plotų klasėse. Nepaisant suintensyvėjusios
užstatomų teritorijų plėtros Lietuvoje, buvo rasta tik keletas padidėjusių tankiai užstatytų
teritorijų. Dažniausiai naujų statybų plotai koncentruojasi ties didžiųjų miestų ribomis
(Vaitkus G., 2004).
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Analogiško tyrimo, vykdyto 2007-2008 metais, metu nustatyta, kad per 2000–2006
metų laikotarpį pasikeitė 99,732 ha žemės dangos, tai sudaro 1.53% visos Lietuvos teritorijos
(Vaitkuvienė, D., Dagys, M. 2008). Dirbtinių dangų klasėje intensyvūs pokyčiai nebuvo
stebimi - buvo užstatyta 1,946 ha, o statybomis paversta 1,977 ha visos teritorijos.
Iš atliktų tyrimų matyti, kad dirvožemio uždengimas nėra Lietuvai aktuali problema.
Nuo 1995 m. atliekami žemės dangos pokyčių vertinimai rodo, kad didžiausi pokyčiai
fiksuojami gamtinėse teritorijose, o dirbtinių dangų klasėje pasikeitimai yra minimalūs.

Miškų dirvožemio būklė
2008-2009 metais Valstybinės miškotvarkos tarnybos atlikto monitoringo metu,
vertinant miško ekosistemų būklę pagal Elenbergo fitoindikacinės skalės vidutinius svertinius
balus nustatyta, kad 1996–2008 m. laikotarpiu mažėja dirvožemio rūgštumas (R2=0,49) bei
didėja nitrofiliškumas (santykinis azoto kiekis dirvožemyje) (R2=0,30). Šie pokyčiai sietini su
sieros iškritų mažėjimu bei palyginti aukštomis azoto junginių iškritomis per paskutinį
dvidešimtmetį (Lietuvos miškų institutas, 2010).

Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
Dėl nepakankamų ir nenuoseklių tyrimų dirvožemio būklę ir jos kitimo tendencijas
objektyviai įvertinti kol kas yra gana sunku. 2011 m. LR Vyriausybės patvirtintoje Valstybinėje
aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 315, Žin. 2011, Nr. 34-1603) numatyta stebėti dirvožemio būklę ir
poveikį jai, daugiausia dėmesio skirti rūgštėjimo, pasklidosios taršos, dirvožemio plotų
užstatymo problemoms. Šioje programoje numatyti dirvožemio organinės medžiagos
stebėjimai, kurie leis surinkti informaciją apie organinės medžiagos mažėjimą viršutiniame
derlingame dirvožemio sluoksnyje. Rūgštingumo parametrų grupė suteiks galimybę vertinti
spartėjantį gamtinių priežasčių nulemtą dirvožemio (ypač dirbamų laukų) rūgštėjimo, kartu ir
degradavimo procesą. Metalų, apibūdinančių pasklidąją ir sutelktąją taršą, matavimai leis iš
esmės patikslinti ir atnaujinti informaciją apie Lietuvos dirvožemių būklę, be to, tai sudarys
sąlygas vertinti galimą ūkinės veiklos poveikį dirvožemio būklei regionų lygiu
(Gregorauskienė, V. 2011).
Reikia tikėtis, kad įgyvendinus 2011-2017 metų programoje numatytus uždavinius,
paaiškės tikrosios dirvožemio būklės problemų apimtys ir priežastys. Remiantis dabartiniais
duomenimis bei informacija, opiausios dirvožemio būklės problemos šiuo metu – tai tarša
cheminėmis medžiagomis, dirvožemio erozija ir rūgštėjimas, maistinių medžiagų ir
mikroelemetų išsiplovimas iš dirvožemio.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu užterštų teritorijų tvarkymui buvo skirtas
nemažas dėmesys. Naudojant ES fondų lėšas buvo atliktas preliminarus užterštų teritorijų
poveikio vertinimas; šalyje išvalyta 7,06 ha cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų; nuo
2010 m. likviduota 200 aplinką žalojančių objektų saugomose teritorijose, sutvarkytas
teritorijose buvęs užterštas gruntas; iki 2014 metų planuojama baigti sąvartynų, kaip
užterštų teritorijų, tvarkymo darbus (Užterštų teritorijų tvarkymo 2013 – 2020 m. planas,
patvirtintas 2012 m. rugsėjo 27 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-790, Žin. 2012, Nr.1155842). Tačiau nepaisant visų jau atliktų darbų, užterštų teritorijų tvarkymas ir ateinančiame
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2014-2020 m. planavimo laikotarpyje dar pareikalaus daug pastangų ir lėšų. Siekiant
nustatyti cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų taršos mastą ir saugiai sutvarkyti
pavojingiausias cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas yra patvirtintas Užterštų
teritorijų tvarkymo 2013 – 2020 m. planas (2012 m. rugsėjo 27 d. LR Aplinkos ministro
įsakymas nr. D1-790, Žin. 2012, Nr.115-5842). Įgyvendinant šio plano uždavinius, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų bei LR valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis iki 2020 m.
planuojama sutvarkyti pavojingiausiai aplinkai cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas.
Planuojama, kad šiam tikslui (t.y. vien užterštų teritorijų išvalymui) prireiks apie 138 mln. litų.
Esant tokiam dideliam finansavimo poreikiui, užterštų teritorijų tvarkymas beveik pilnai
priklausys nuo 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos. Neįgyvendinant 2014-2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programos priemonių, užterštų teritorijų tvarkymo darbai,
greičiausiai, beveik visiškai sustotų.
Tarša sunkiaisiais metalais yra būdinga miestams, o ypatingai pramoninėms
teritorijoms. Tam tikrose pramoninėse teritorijose dirvožemis gali būti netgi pavojingai
užterštas. Pagrindinis veiksnys, kuris šią taršą galėtų sumažinti ateityje – tai taršos kontrolės
pajėgumų stiprinimas. Užtikrinus aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą, tarša aplink
pramonės objektus turėtų mažėti. Artimiausiu metu didelio pramoninės veiklos apimčių
išaugimo neprognozuojama, todėl objektyvių prielaidų taršai didėti, atrodytų, nėra.
Blogiausiu atveju, dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais ateityje galėtų išlikti nepakitusi.
Dirvožemio erozijos, rūgštingumo bei maistinių medžiagų ir mikroelementų
išsiplovimo problemos labiausiai veikia žemės ūkio sektorių. Šių problemų sprendimą tiek
šiuo metu, tiek ir ateityje veiks kaimo plėtros programų priemonės ir joms įgyvendinti
skiriamos ES lėšos.
Dirvožemio erozija ir rūgštėjimas kaip svarbios Lietuvos žemės ūkio problemos buvo
įvardintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programoje. Erozijos problemoms spręsti
numatytos įgyvendinti atitinkamos priemonės, tokios kaip pievų ir ganyklų įrengimas,
daugiamečių augalų įsėjimas, parama ekologiniam ūkininkavimui ir, ypač svarbu, tokių
vietovių žemės apželdinimas mišku. Šalies miškingumą iki 2020 metų planuojama padidinti 3
proc. („Lietuvos miškingumo didinimo programa“, patvirtinta LR Aplinkos ministro ir LR
Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 2d. įsakymu Nr. 616/471, Žin. 2003, Nr.1-10).
Prognozuota, kad 2007-2013 metais įgyvendintos erozijos mažinimo priemonės viršutinio
dirvožemio sluoksnio praradimą turėtų sumažinti apie 10 proc. (Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programa. 2007. Konsoliduota 2012-06-18 versija). Panašu, kad dirvožemio
erozijos kontrolė bei mažinimas išliks viena iš prioritetinių žemės ūkio krypčių ir ateityje
(Jurkėnaitė, N. ir kt. 2011; Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų politikos gairės. 2011),
todėl galime tikėtis, kad įgyvendinant numatytas priemones eroziją ilgainiui pavyks
kontroliuoti. Tiesa, priemonių įgyvendinimo apimtys tiesiogiai priklausys nuo skiriamos ES
paramos.
Pagal naujausius duomenis, Lietuvos dirvožemiai sparčiai rūgštėja. Norint sustabdyti
rūgštėjimą, intensyviai žemės ūkio veiklai naudojamus dirvožemius neišvengiamai reikia
papildomai gerinti (kalkinti), labai svarbu subalansuoti trąšų naudojimą. Nesiėmus gerinimo
priemonių, dirvožemio rūgštingumas gali sugrįžti į 1960-ųjų situaciją, kuomet rūgščių
dirvožemių plotai (pH mažiau kaip 5,5) sudarė 40,7 proc. žemės ūkio naudmenų. Dirvožemio
rūgštėjimas (ypatingai esant nesubalansuotam tręšimui) turėtų ir neigiamų aplinkosauginių
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pasekmių – padidėjus maistinių medžiagų išsiplovimui iš dirvožemio, išaugtų vandens
telkinių tarša. 2007-2013 m. laikotarpiu įgyvendinamos kaimo plėtros programos priemonės
turėtų pagelbėti stabdant dirvožemio rūgštėjimą, tačiau konkretūs dirvožemio rūgštėjimo
mažinimo uždaviniai nėra numatyti. Kokį efektą priemonių įgyvendinimas duos kol kas
sudėtinga prognozuoti, tą turėtų parodyti naujausi dirvožemio monitoringo duomenys.
Nemažai dirvožemio būklės problemų kyla dėl elementarios ūkininkavimo kultūros
stokos. Privačiame žemės ūkio sektoriuje vyksta ūkių stambinimas, kuriuose trąšų
panaudojimas yra nekontroliuojamas, agrocheminės ir agrotechninės priemonės
naudojamos stichiškai, nesivadovaujant mokslinėmis rekomendacijomis. Aplinkos požiūriu
neigiamai vertintinas spartus azotinių trąšų naudojimo augimas ir pastaraisiais metais
sparčiai mažėjantis kalio ir ypač fosforo trąšų naudojimas. Nesubalansuotų trąšų naudojimas
ilgalaikėje perspektyvoje sąlygos augalų derliaus ir dirvožemio derlingumo mažėjimą.
Naudojant nesubalansuotas trąšas su santykiniu azoto pertekliumi, padidėja azoto
išplovimas į gruntinius ir paviršinius vandenis. Prognozuojama, kad ateityje žemės ūkio
veiklos apimtys didės (Kriščiukaitienė, I. ir kt. 2010), todėl nesikeičiant ūkininkavimo kultūrai
kils tiek dirvožemio, tiek gruntinių ir paviršinių vandenų taršos grėsmė. Todėl aktyvios ūkinės
veiklos zonose būtina taikyti visas įmanomas apsaugos nuo antropogeninės taršos, galinčios
per dirvožemį patekti į gruntinį vandenį, priemones. Šiuo metu, vykdant 2007-2013 m. kaimo
plėtros programą, yra įgyvendinama nemažai agrarinės aplinkosaugos priemonių, o vandens
telkinių būklės stebėsena rodo teigiamą jų poveikį. Vis dėlto vien šių priemonių nepakanka.
Kai kurios papildomos žemės ūkio taršos mažinimo priemonės, leisiančios sumažinti taršą
biogeninėmis medžiagomis, yra numatytos Lietuvos upių baseinų rajonų valdymo priemonių
programose (Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas ir priemonių vandensaugos
tikslams pasiekti programa, patvirtinta LR vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.
1098; Žin., 2010, Nr. 90-4756 ir Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo
planai ir priemonių vandensaugos tikslams pasiekti programos, patvirtintos LR vyriausybės
2010 m. lapkričio 17 d. nutarimais Nr. 1618, Nr. 1617 ir Nr. 1616; Žin., 2010, Nr.: 136-9640,
Nr.: 136-6939, Nr. 136-6938).
Dirvožemio uždengimo problema Lietuvai nėra labai aktuali. Įvertinus prognozuojamą
gyventojų skaičiaus mažėjimą, galima spėti, kad ateityje dirbtinių dangų plotai neturėtų
pastebimai išaugti. Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą – pasiekti, kad iki 2050 metų
užimtos žemės plotai nebedidėtų, siūloma naujas statybas vystyti ne natūraliose miško ar
žemės ūkio paskirties teritorijose, o jau istoriškai susiformavusiose urbanizuotuose ar
rekultivuotuose plotuose. Preliminariai 2013 metais planuojama pradėti projektą, kurio
metu būtų įvertinti naujausi žemės dangos identifikavimo pokyčiai.

Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
2007-2013 m. laikotarpiu dirvožemio būklės gerinimui įtakos turėjo šių sanglaudos
skatinimo veiksmų programos prioritetų priemonės (ES parama. Projektų statistika. Prieiga
internete: http://www.esparama.lt/barometras; Žiūrėta: 2013-02-04):
•
Prioritetas VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai.
Prioriteto priemonės:
o
VP3-1.4-AM-03-V Užterštų teritorijų poveikio vertinimas.
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o
o
o

Skirtas ES finansavimas: 4 249 956 Lt.
VP3-1.4-AM-06-R Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas.
Skirtas ES finansavimas: 38 178 693,18 Lt.
VP3-1.4-AM-07-V Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas.
Bendra projektų vertė: 104 538 226,71 Lt, skirta ES lėšų – 88 857 492,71 Lt.
VP3-1.4-AM-09-K Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių
įgyvendinimas. Bendra projektų vertė – 15 241 823,62 Lt, skirta ES lėšų – 13 630
031,06 Lt.

Taršos židinių inventorizacija ir tyrimai rodo, kad praeityje užterštų teritorijų
problemos mastas yra labai didelis. Nors 2007-2013 m. programoje užterštoms teritorijoms
tvarkyti buvo skirtos nemažos lėšos, ateinančiame finansavimo laikotarpyje lėšų poreikis bus
dar didesnis. Preliminariai įvertinta, kad labiausiai užterštoms teritorijoms sutvarkyti prireiks
138 mln. litų, tikimasi, kad didžiąją šių lėšų dalį sudarys ES struktūrinių fondų parama.
Kadangi duomenų apie dirvožemio būklę labai trūksta, jo stebėjimui turi būti sukurta
efektyvi monitoringo programa. Kontrolės ir prevencijos priemonės yra būtinos norint
sumažinti taršą sunkiaisiais metalais. Todėl būtina toliau finansuoti aplinkos monitoringo,
kontrolės ir prevencijos stiprinimo priemones.
Nemažai dirvožemio būklės problemų, tokios kaip rūgštėjimas, erozija, maistinių
medžiagų išsiplovimas yra susijusios su žemės ūkio veikla. Šių problemų struktūrinės
paramos programos lėšos iš esmės negali padėti išspręsti. Iš dalies gali pagelbėti visuomenės
informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas, bet esminiam problemų
sprendimui turi būti naudojamos žemės ūkio paramos lėšos.
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Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų politikos gairės. Projektas. 2011
Lietuvos miškingumo didinimo programa, patvirtinta LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio
ministro 2002 m. gruodžio 2d. įsakymu Nr. 616/471, Žin. 2003, Nr.1-10. Keista: 2004 12 27
įsakymu Nr. D1-685/3D-683 (nuo 2005 01 01), Žin., 2004, Nr. 188-7039.
Lietuvos miškų institutas, 2009 metų veiklos apžvalga, Girionys, 2010.
LŽI Agrocheminių tyrimų centras, 2002. Dirvožemio savybių bei jo užterštumo sunkiaisiais
metalais stebėjimų ir įvertinimo pagrindiniuose Lietuvos dirvožemių tipuose ataskaita.
Kaunas
Nelė Jurkėnaitė, Artiom Volkov, Asta Martišiūnaitė. Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–
2020 m. tobulinimo kryptys: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas, 2011.
Reimann C., Siewers U., Tarvainen T., Bityukova L., Eriksson J., Gilucis A., Gregorauskiene V.,
Lukashev V., Matinian N.N., Pasieczna A. 2000. Agricultural Soils in Northern Europe: a
Geochemical Atlas. Hannover, 2003. 279p.
Užterštų teritorijų tvarkymo 2013 – 2020 m. planas, patvirtintas 2012 m. rugsėjo 27 d. LR
Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-790, Žin. 2012, Nr.115-5842
VĮ Valstybės žemės fondo vykdyto projekto „Dirvožemio monitoringo duomenų parengimas
pagal „Eurostat“ eroduojamų žemių apskaitos reikalavimus“ duomenys, 2003 metai.
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4.7. Miškų išteklių valdymas
Specifinė vertinimo sritis.
Miško ištekliai, miško atkūrimas, medienos ruoša, miškų ekonomika

Praeities tendencijos ir esama padėtis
Aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslai (Nacionalinės aplinkos apsaugos
strategijos projektas):
Miškų ir jų išteklių išsaugojimas ir gausinimas. Iki 2030 metų šalie miškingumą
padidinti iki 35 proc. šalies teritorijos. Tam turi būti optimaliai išnaudotos visos galimybės:
išnaudotas žemės ūkiui nenaudojamų ir netinkamų naudoti žemių potencialas (2010 m.
sausio 1 d. šalyje tokios žemės buvo 168,3 tūkst. ha), užbaigta žemės reforma, užtikrintas
sklandus laisvos valstybinės žemės fondo žemės perdavimas valstybinių miškų valdytojams
naujiems miškams įveisti, racionaliai išspręsti teisiniai apribojimai apželdinti didesnio
našumo žemes ir tokiu būdu padidinti mažai miškingų regionų ekologinį stabilumą.
Racionalaus, tausaus ir tvaraus miškų išteklių naudojimo didinimas. Pasiekti, kad miško
kirtimai neviršytų 50 proc. medienos prieaugio, o miškų išteklių panaudojimas augtų
dvigubai lėčiau nei BVP. Tam turi būti imtasi ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriais
priimtinų papildomų miškininkavimo ir miškų pramonės veiklos tobulinimo priemonių
medienos išteklių kokybei, produktyvumui ir tausesniam naudojimui užtikrinti.

Esama padėtis, tendencijos ir jas lemiantys veiksniai
Lietuvos miškų būklė detaliai charakterizuojama Lietuvos miškų tarnybos
kasmetiniame leidinyje „Lietuvos miškų ūkio statistika“ (Valstybinė miškų tarnyba, 2012).

Miško ištekliai
Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos miškingumas buvo sumažėjęs iki mažiau kaip 20%.
Nuo to laiko miškai visą laiką plėtėsi ir 2012 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo jau 2173
tūkst. ha arba 33,3 % Lietuvos teritorijos (1 pav.). Nuo 2003 m. sausio 1 d. miško plotas
padidėjo 128 tūkst. ha, o miškingumas – 2,0%.
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Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Per tą patį laikotarpį mišku apaugusios žemės (medynų) plotas padidėjo 104 tūkst. ha iki 2055 tūkst. ha, vidutinis medienos tūris nuo 226 iki 240 m3/ha (1 lentelė).

1 lentelė. Pagrindiniai Lietuvos miškų rodikliai
Rodiklis
Miško žemė pagal valstybinę miškų
apskaitą, tūkst. ha
Apaugusi mišku žemė (medynai), tūkst.
Iš jų dirbtinai atkurti ir įveisti medynai,
tūkst. ha
Bendras medienos tūris, mln. m³
Vidutinis medienos tūris, m³/ha
Bendras brandžių medynų tūris, mln. m³
Vidutinis brandžių medynų tūris III -IV gr.
miškuose, m³/ha
Bendras einamasis metinis tūrio prieaugis iš
viso, mln. m³
Bendras einamasis metinis tūrio prieaugis,
m³/ha
Kaupimas, m³/ha
Miškingumas, %
Miško plotas, tenkantis 1-am gyventojui, ha
Medienos tūris, tenkantis 1-am gyventojui,
m³

2003 01 01

2011 01 01

2012 01 01

2045

2170

2173

1951

2057

2055

459

508

515

453,4
226
109,9

489,8
237
123,9

501,3
240
129,1

301

307

310

16,0

16,6

17,2

8,0

8,0

8,2

31,3
0,59

2,1
33,2
0,67

2,5
33,3
0,68

131

151

157

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba
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Spygliuočių medynai auga 1153,2 tūkst. ha plote. Jie sudaro didžiąją miškų dalį
(56,1%). Minkštaisiais lapuočiais apaugę 818,5 tūkst. ha (39,8%), kietaisiais lapuočiais – 83,8
tūkst. ha (4,1%) (2 pav.).

2 pav. Medynų plotai pagal vyraujančias medžių rūšis 2012 01 01
Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Per pastaruosius devynis metus (2003-2012 m.) bendras kietųjų lapuočių medynų
plotas sumažėjo 8,8 tūkst. ha. Spygliuočių medynų sumažėjo 6,8 tūkst. ha. Minkštųjų
lapuočių medynų plotai per šį laikotarpį padidėjo 120,1 tūkst. ha. Didžiausius plotus
Lietuvoje užima pušynai – 722,2 tūkst. ha plotą. Per devynis metus jų plotas padidėjo 10,7
tūkst. ha. Eglynai užima 428,4 tūkst. ha plotą. Jų plotas, palyginti su 2003 m., sumažėjo 16,9
tūkst. ha. Ąžuolynų plotai nuo 35,7 tūkst. ha išaugo iki 41,9 tūkst. ha. Tuo tarpu uosynų
plotas sumažėjo 30% iki 35,7 tūkst. ha.

2 lentelė. Medynų rūšinės sudėties kaita 1923–2012 m.
Medynai
Pušynai
Eglynai
Beržynai
Drebulynai
Juodalksnynai
Baltalksnynai
Ąžuolynai
Uosynai
Kiti

Apskaitos metai
1923- 1958- 1966- 19781998 2001
1936* 1963 1977 1987
41,4
41,2
39,2
38,3
37,2 36,6
30,3
19,3
17,9
20,7
23,4 23,1
12,4
18,9
22,5
21,7
19,9 20,0
6,5
6,0
5,2
3,4
2,8
2,8
5,6
5,9
5,7
5,5
5,7
6,0
1,4
6,1
6,2
5,9
5,9
6,2
1,3
1,5
1,5
1,7
1,8
1,8
0,9
1,0
1,6
2,3
2,7
2,7
0,2
0,1
0,2
0,5
0,6
0,8

2006 2010 2011 2012
35,8
21,4
21,1
3,3
6,7
6,4
2,0
2,5
0,9

35,4
20,8
22,1
3,9
6,8
6,3
2,0
1,8
0,9

35,3
20,8
22,2
3,8
6,8
6,3
2,0
1,8
0,9

35,1
20,8
22,3
3,8
6,9
6,3
2,0
1,7
1,0

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba
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Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis nuo 2003 m. bendras medienos tūris
išaugo nuo 453,4 mln. m3 iki 501,3 mln. m3 (3 pav.). Didžiausias medienos tūris sukauptas
pušynuose – 211 mln. m3. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 29 mln. m3.
Per šį laiką tūris eglynuose nuo 76 mln. m3 išaugo iki 80 mln. m3.
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3 pav. Medynų tūris 1938–2012 m.
Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Vidutinis medienos tūris visuose miškuose nuo 226 m3/ha 2003 m. padidėjo iki 240
m3/ha 2012 m. III-IV miškų grupių brandžiuose medynuose sukauptas medienos tūris per
devynis metus nuo 109,9 mln. m3 išaugo iki 129,1 mln. m3 (4 pav.). Einamasis metinis
medienos tūrio prieaugis nuo 16,0 mln. m3 išaugo iki 17,2 mln. m3 ir sudaro 8,2 m3/ha.
Vienam gyventojui tenkantis medienos tūris padidėjo iki 157 m3.

Miško atkūrimas
2012 m. sausio 1 d. buvo 160 miško genetinių draustinių (3631 ha plote), 198 sėklinių
medynų (1547 ha) ir 2652 rinktiniai medžiai. Metų pradžioje buvo 148 sėklinės plantacijos
(799 ha). Klonų rinkiniuose buvo sukaupti 900 klonų. Šie rinkiniai užėmė 39 ha plotą. Pirmos
selekcinės grupės medynai užėmė 49,8 tūkst. ha plotą.
Praktiškai visas plynais kirtimais iškirstas miškas atkuriamas (4 pav.), o papildomai
įveisto miško dėka bendras miško plotas palaipsniui didėja. Bendras kasmet atkurto ir įveisto
miško plotas vidutiniškai maždaug 13% viršija plynų kirtimų plotą.
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Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Nuo 2001 iki 2009 m. bendra kirtimų apimtis visų nuosavybės formų miškuose buvo
vidutiniškai apie 6 mln. m3, 2010 ir 2011 m. kirtimų apimtis išaugo iki daugiau 7 mln. m3. Vis
dėlto, tūrio prieaugio balansas tebėra teigiamas, 2003-2012 m. vidutinis tūrio pokytis visų
nuosavybės formų miškuose sudarė 30% (3 lentelė).

3 lentelė. Vidutinio metinio bendrojo medžių tūrio prieaugio balansas 2003-2012 m. pagal
miškų nuosavybę
Tūrio prieaugis ir jo sudėtinės
dalys
Bendras
Tūrio pokytis
Iškirstas žalių
medžių tūris
Žuvusių medžių
tūris

Iš viso
Pagrindiniais
kirtimais
Iš viso
Iškirstas

Rezervuoti
Privatūs
Privatūs
nuosavybės
atkūrimui
m³/ha % m³/ha % m³/ha % m³/ha %
7,7
100
8,7
100
8,8
100
8,2
100
2,1
27
2,1
25
5,3
61
2,5
30
3,9
51
4,6
53
1,0
12
3,9
47
Valstybinės
reikšmės

2,4

32

2,4

28

0,2

2

2,2

26

1,7
0,4

22
5

2,0
0,5

23
6

2,4
0,2

27
2

1,9
0,4

23
5

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Miškų ekonomika
2011 m. miškininkystėje ir medienos pramonėje (įskaitant baldų gamybą) sukurta
pridėtinė vertė siekė 4,0 mlrd. Lt ir buvo ketvirtadaliu didesnė nei 2010 m. (4 lentelė). Miškų
sektoriaus dalis bendroje pridėtinėje vertėje per metus padidėjo nuo 3,7% iki 4,2%.
Daugiausia pridėtinės vertės sukurta baldų gamyboje – 1754 mln. Lt.

77

4 lentelė. Miškų sektoriaus dalis bendroje pridėtinėje vertėje 2000–2011 m.
Metai

Iš viso
BVP, mln.
LTL

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

45674
48585
51971
56804
62698
72402
83227
99229
111920
92032
95323
106370

BVP veikusiomis kainomis
Miškininkystė ir
Medienos
Popieriaus
medienos ruoša
gaminių gamyba
gamyba
mln.
mln. LTL
%
mln. LTL
%
%
LTL
240,3
0,59
517,0
1,27
136,4 0,33
241,1
0,55
600,8
1,38
162,1 0,37
256,4
0,55
706,5
1,52
162,2 0,35
274,1
0,54
836,6
1,63
165,0 0,32
296,0
0,52
979,4
1,72
201,1 0,35
325,6
0,50
1106,0
1,69
206,3 0,32
360,4
0,48
1175,7
1,57
206,3 0,28
502,2
0,56
1340,6
1,51
230,1 0,26
495,6
0,49
1189,7
1,18
274,8 0,27
344,5
0,42
937,5
1,13
243,7 0,29
477,6
0,56
1079,5
1,27
356,2 0,42
580,1
0,61
1277,4
1,34
428,3 0,45

Baldų
gamyba
mln.
%
LTL
326,1 0,80
371,1 0,85
460,2 0,99
562,4 1,10
793,3 1,39
870,3 1,33
1090,0 1,45
1242,5 1,40
1447,0 1,44
1143,9 1,38
1259,7 1,48
1753,5 1,84

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

ES parama
ES parama svariai prisideda prie miškininkystės ir miškų ūkio plėtros, ypač svarbi
apželdinimui mišku ir miškininkystės infrastruktūros plėtrai (5 lentelė).

5 lentelė. Parama išmokėta iš Europos Sąjungos programų 2011 m.
Priemonė
Profesinio mokymo ir informavimo veikla
Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
Miškų ekonominės vertės didinimas
Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra
Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės
paskirties žemės apželdinimas mišku
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių
priemonių įdiegimas
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Miškų aplinkosaugos išmokos
Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų
teritorijose)
Iš viso

Išmokėta parama, tūkst. LTL
Miškų urėdijos
Kiti gavėjai
15080
2263
10335
62390
28107
36199
941

17884

173

3686
553
3122

1114

179621

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba
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Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programoje nurodomas
miškų ūkio plėtros strateginis tikslas – didinti miškų teikiamą įvairiapusę naudą visuomenei
atsižvelgiant į ilgą miško augimo trukmę ir nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką, taip pat
užtikrinant darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą visuose šalies miškuose1.
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimas
turėtų užtikrinti, kad 2020 m. miškingumas pasieks 34,2% Lietuvos teritorijos.

Rekomendacijos veiksmų programos rengimui
Miškų ūkio veikla remiama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programą. Tolygiai miškų ūkio plėtrai užtikrinti ir miškų ūkio
efektyvumui ir konkurencingumui nuosekliai didinti reikalingas tęstinis miškų ūkio projektų
finansavimas Europos Sąjungos lėšomis.

Literatūros sąrašas
Miškų ūkio statistika 2012. Valstybinė miškų tarnyba. Prieiga internete:
<http://www.amvmt.lt/2012/ST2012.aspx?&MID=0&AMID=731>. Žiūrėta: 2013-01-16
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija. Projektas. Aplinkos ministerija, 2012.
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programa patvirtinta Lietuvos
Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569. Prieiga internete:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425608&p_query=&p_tr2=2.
Žiūrėta: 2013-01-16

1

Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programa
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4.8. Sveikatos apsauga
Specifinė vertinimo sritis. Praeities tendencijos ir esama padėtis
Specifinės vertinimo sritys: sveikatos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas, Lietuvos
gyventojų sveikatos rodikliai.
Darnaus vystymosi tikslai:
•

•
•

Prailginti Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmę – mažinti sergamumą, mirtingumą ir
neįgalumą, ypač nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų, kraujotakos sistemos ligų,
onkologinių ligų, psichikos sveikatos sutrikimų;
Gerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę;
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Sveikatos apsaugos situacija, Lietuvos sveikatos programos (LSP) įgyvendinimo
rezultatai bei gyventojų sveikatos būklės raida 1997 – 2010 m. laikotarpiu išsamiai
nagrinėjami ataskaitoje „Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas“, kurią 2011 m. LR
sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu parengė grupė ekspertų iš VšĮ „Sveikatos
priežiūros vertinimo nepriklausoma agentūra“ ir UAB „Sveikatos ekonomikos centras“
(Grabauskas, V. J. ir kt. 2011). Ši ataskaita yra pagrindinis šaltinis vertinant dabartinę
Lietuvos sveikatos apsaugos situaciją, gyventojų sveikatos būklę ir jos raidos tendencijas.
Ekspertų atlikti tyrimai bei naujausi statistiniai duomenys rodo, kad su Lietuvos
sveikatos programoje (patvirtintoje 1998 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu
Nr. VIII-833 (Žin.,1998, Nr.64-1842)) išsikeltais uždaviniais pavyko susitvarkyti nevienodai –
vieni tikslai pasiekti pilnai ar net geriau nei planuota, kitų, deja, pasiekti nepavyko.
Lietuvos sveikatos programoje (LSP) buvo numatyta iki 2010 m. pasiekti šiuos
bendruosius tikslus ir gyventojų sveikatos lygio rodiklius:
1.

2.
3.

Mažinti gyventojų mirtingumą ir ilginti vidutinę gyvenimo trukmę, mažinant
mirtingumą nuo pagrindinių priežasčių, t.y. nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų,
širdies bei kraujagyslių ligų, piktybinių navikų:
•
sumažinti mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų 30 proc.;
•
sumažinti jaunesnių nei 65 metų gyventojų mirtingumą nuo širdies ir
kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų 15 proc.;
•
prailginti Lietuvos gyventojų vidutinę gyvenimo trukmę iki 73 metų.
Sumažinti kūdikių mirtingumą 30 proc.
Gerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

Tikslas prailginti Lietuvos gyventojų vidutinę gyvenimo trukmę (VGT) iki 73 metų yra
pasiektas. 2010 m. VGT buvo 73,45 metai. Vis dėlto, vertinant pagal viso 13 metų laikotarpio
rodiklius, gyventojų sveikatos lygio augimas buvo lėtesnis nei projektuota LSP. Faktiniai
duomenys rodo, kad gyventojų sveikatos rodiklių netolygumas 1997 - 2010 metais buvo
viena didžiausių šalies sveikatingumo problemų. 1997-2008 metais ES šalių VGT augo 2,8
metais (nuo 76,7 iki 79,5 metų), Lietuvos – 2 metais (nuo 71,2 iki 73,2 metų). Lėtesnis nei
kitų ES šalių sveikatos lygio augimas lėmė, kad Lietuva 1997 m. pagal VGT lenkusi Bulgariją,
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Estiją, Latviją, Rumuniją ir Vengriją, 2009 metais jau buvo paskutinėje vietoje tarp visų ES
šalių.
Tikslas 30 proc. sumažinti mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų yra
pasiektas iš dalies (sumažėjo 25 proc.). Kaip ir VGT atveju, mirtingumo rodikliai kito
netolygiai. Traumatizmo profilaktikos programa iki 2007 metų tiek dėl vidinio jos
prieštaringumo, tiek dėl menko skirtingų sektorių bendradarbiavimo veikė prastai. 1999 –
2007 metais žuvusiųjų skaičius beveik nekito. Iki 2007 metų standartizuotas mirtingumas dėl
išorinių priežasčių svyravo apie 150 mirčių 100 000 gyventojų. Esminis teigiamas pokytis
įvyko 2008 metais šią programą iš esmės pakoregavus. 2008 – 2009 metais įvyko spartus
mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažėjimas. Atsilikimas sukauptas 1999 – 2007 m.
laikotarpiu buvo likviduotas. Pagrindiniai programos tikslai – pasiekti.
15 proc. sumažinti jaunesnių nei 65 metų gyventojų mirtingumą nuo širdies ir
kraujagyslių ligų nepavyko (sumažėjo tik 5,6 proc.). Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių
ligų dinamika iš esmės atkartoja VGT dinamikoje fiksuotą ciklą (1997 – 2000 m. ir 2008 –
2009 m. mirtingumas mažėjo, 2001 – 2003 m. – nesikeitė, o 2004 – 2007 m. – mirtingumas
didėjo). Tikslas sumažinti jaunesnių nei 65 metų gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų
pasiektas iš dalies (sumažėjo apie 13 proc.).
Tikslas iki 2010 m. sumažinti kūdikių mirtingumą 30 proc. pasiektas ir žymiai viršytas,
mirtingumas sumažėjo daugiau nei du kartus. Motinos ir vaiko programos sėkmės istorijai
būdingas ne tik reikšmingas kūdikių mirtingumo mažėjimas, bet ir proceso tolygumas (per 13
metų tik 2004 m. fiksuotas mirtingumo rodiklio didėjimas) bei tai kad pagal šį rodiklį Lietuva
išliko viena geriausių tarp naujųjų ES šalių bei priartėjo prie ES senbuvių.
Lietuvos sveikatos programoje, siekiant gerinti gyventojų sveikatingumo rodiklius,
buvo įvardinti ir specialieji tikslai: sumažinti mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų (t.y.
išeminės širdies ligos ir insulto) bei onkologinių susirgimų (t.y. krūties vėžio, gimdos kaklelio
vėžio, plaučių vėžio), sumažinti invalidumo ir mirtingumo dėl traumų bei nelaimingų atsitikimų
skaičių, stabilizuoti ligotumą psichikos ligomis bei sumažinti savižudybių skaičių, sumažinti
sergamumą užkrečiamosiomis ligomis (tuberkulioze), komplikacijų dėl diabeto skaičių, gerinti
burnos sveikatą.
1998 – 2010 metų Lietuvos sveikatos programos iškelti tikslai ir pasiekimų rezultatai
apibendrinti 1 lentelėje.

1 lentelė. LSP tikslai ir jų įgyvendinimas
Tikslas
Prailginti vidutinę gyvenimo trukmę iki 73 m.
Sumažinti mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų ir
traumų 30 proc.
Sumažinti jaunesnių nei 65 m. gyventojų mirtingumą
nuo širdies ir kraujagyslių ligų 15 proc.
Sumažinti jaunesnių nei 65 m. gyventojų mirtingumą
nuo piktybinių navikų 15 proc.
Sumažinti kūdikių mirtingumą 30 proc.
Sumažinti jaunesnių nei 65 m. gyventojų mirtingumą
nuo išeminės širdies ligos 15 proc.
Sumažinti mirtingumą nuo krūties vėžio 15 proc.

Rezultatas, 2009 – 2010 m.
Pasiektas (73,45)
Beveik pasiektas (sumažintas 25 proc.)
Nepasiektas (sumažėjo tik 5,6 proc.)
Beveik pasiektas (sumažėjo 13 proc.)
Pasiektas (rodiklis beveik 2 kartus didesnis
nei planuota)
Beveik pasiektas (sumažėjo 11,8 proc.)
Nepasiektas (sumažėjo tik 5,8 proc.)
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Sumažinti sergamumą gimdos kaklelio vėžiu 15
proc.
Sumažinti vyrų mirtingumą nuo plaučių vėžio 15
proc.
Iki 2005 m. stabilizuoti sergamumą psichinėmis
ligomis
Sumažinti savižudybių skaičių iki 25 atvejų 100000
gyventojų
Sumažinti sergamumą tuberkulioze (30 proc.)
Šaltinis: Grabauskas, V. J. ir kt. 2011

Nepasiektas
Beveik pasiektas (sumažėjo 13 proc.)
Nepasiektas (padidėjo 13 proc.)
Nepasiektas (sumažėjo tik iki 31,5 atvejo
100000 gyventojų)
Pasiektas

Trys pagrindinės mirčių priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir
išorinės mirties priežastys 2010 m. sudarė 85,3 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos
sistemos ligų mirė daugiau nei pusė t.y. 56,1 proc., nuo piktybinių navikų – 19,3 proc., o nuo
išorinių mirties priežasčių – 9,3 proc. visų mirusiųjų. Išorinių mirčių santykinė gausa yra
nepakankamo šalies sveikatinimo sistemos efektyvumo bruožas. Visų mirčių skaičiuje mirtys
nuo infekcinių ir parazitinių ligų sudaro tik 1,1 proc. dalį, tačiau beveik pusės šių mirčių
priežastis yra tuberkuliozė. Pagal standartizuotą mirtingumo nuo tuberkuliozės rodiklį
Lietuva yra blogiausioje padėtyje tarp ES šalių.

Valstybinių sveikatos programų įgyvendinimas
Lietuvos sveikatos programos tikslams įgyvendinti, 1996 m. Vyriausybė pritarė 13
tikslinių sveikatos programų sąrašui. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma LSP nuostatų Lietuvos
sveikatinimo praktiką veikia ne tiesiogiai, o per tikslines sveikatos programas, galima teigti,
kad LSP įgyvendinimo sėkmė visiškai priklausė nuo tikslinių programų įgyvendinimo sėkmės.
Tikslinėms sveikatos programoms buvo būdingas tęstinumas. Dauguma iš ankstesnių
vyriausybių paveldėtų programų buvo tęsiamos naujų vyriausybių. LSP „pergyveno“ keturias
Vyriausybes ir keista nebuvo. Tačiau kai kurios programos nebuvo tęsiamos (pvz., Sveikatos
propagandos programos buvo atsisakyta 2001 m.), kai kurių atnaujinimas vėlavo (pvz., AIDS
profilaktikos programos). Iš valstybės biudžeto finansuojamos programos dažniausiai buvo
finansuojamos ne pilna apimtimi ir nuo 1998 iki 2005 m. šių programų finansavimas nuolat
mažėjo. 2008 – 2009 m. tiek dėl ekonominės krizės, tiek dėl kitų priežasčių sveikatos
programų finansavimas buvo ypatingai mažas. Iš ES struktūrinės paramos ar iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų finansuojamos programos dažniausiai būdavo
finansuojamos pilna apimtimi arba net saikingai viršijant planinius skaičius.
Apibendrinant tikslinių sveikatos programų įgyvendinimą, galima konstatuoti, kad
siekiamų rezultatų ir skiriamų lėšų naudojimo požiūriu jis nebuvo toks efektyvus, kokio
tikėtasi rengiant Lietuvos sveikatos programą. Silpnosiomis sveikatos programų pusėmis
laikytini: programų įgyvendinimui būtinų veiklų bei išteklių kompleksinio vertinimo stoka;
programų finansavimo apimties nesubalansavimas su siekiamais rezultatais; investicinio
proceso akcentavimas, mažai dėmesio kreipiant į darbų palaikymą. Taip pat – ribota
programų įtaka Vyriausybės bei kitų žinybų lygmeniu priimamiems sprendimams; menkas
programų įgyvendinimo koordinavimo laipsnis; ribotas dėmesys programų įgyvendinimo
stebėsenai; patvirtintų programų finansavimas nepilna apimtimi.
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Pagrindiniai integruoti poveikio būdai
Lietuvos sveikatos programoje keliamus tikslus buvo tikimasi pasiekti sudarant sąlygas
sveikai gyvensenai, sukuriant sveiką aplinką, užtikrinant realų įvairių žinybų
bendradarbiavimą bei organizuojant tinkamą, prieinamą ir priimtiną sveikatos priežiūrą.

Sveika gyvensena. Pagrindiniai sveiką gyvenseną užtikrinantys veiksniai yra
priklausomybę sukeliančių medžiagų (alkoholinių gėrimų ir tabako) vartojimo mažinimas bei
prevencija, fizinis aktyvumas, sveika mityba. Deja, šiose srityse pasiekti rezultatai kol kas
nėra džiuginantys.
Lietuvos sveikatos programoje buvo užsibrėžta alkoholio vartojimą iki 2010 m.
sumažinti 25 proc. Šis tikslas nebuvo pasiektas. Alkoholio kontrolės programos
įgyvendinimas iš esmės buvo sustabdytas iš karto po jos priėmimo – 1999 metų pabaigoje
buvo liberalizuota alkoholio rinka. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, alkoholio
vartojimas Lietuvoje nuo 1998 iki 2007 m. pastoviai augo ir pasiekė 11,4 l grynojo alkoholio
vienam gyventojui per metus. Lyginant su 1997 m. augimas sudarė 24 proc. Iki 2007 metų
alkoholio vartojimo sukeltų mirčių skaičius augo. Alkoholio vartojimo poveikis gyventojų
sveikatai yra kompleksinis ir atsispindi daugelio susirgimų dinamikoje. Staigus mirčių nuo
cirozės padidėjimas, kaip ir alkoholio vartojimo augimas, įvyko tais pačiais 2005 m. Staigus
mirčių nuo cirozės mažėjimas, kaip ir alkoholio vartojimo stabilizacija, prasidėjo tais pačiais
2008 m. Apibendrinus galima teigti, kad 1997 – 2006 m. Lietuvoje nebuvo nuoseklios
alkoholio vartojimo mažinimo politikos, o 2007 – 2010 m. prasidėję teigiami perteklinio
alkoholio vartojimo pokyčiai buvo per menki, kad būtų atstatyta 1997 m. situacija. Rūkymo
paplitimo ir reguliavimo srityje pasiekta nemaža pažanga. Nuo 2000 iki 2010 m. rūkančių
vyrų dalis sumažėjo 1,5 karto, o rūkančių moterų dalies skaičiaus dinamikoje išlieka
didėjančios tendencijos.
2007 m. nustatyta, kad beveik 40 proc. darželinio amžiaus vaikų mankštinimosi dažnis
nėra pakankamas. Nepakankamas fizinis aktyvumas (mažiau nei 7 dienos per savaitę)
vienuolikmečių amžiaus grupėje yra būdingas 73 proc. berniukų ir 80 proc. mergaičių.
Trylikamečių amžiaus grupėje – 78 proc. berniukų ir 87 proc. mergaičių, penkiolikamečių
amžiaus grupėje – 81 proc. berniukų ir 87 proc. mergaičių. Palyginti su 2000 m., mokinių
fizinis aktyvumas sumažėjo 20 proc. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo
duomenimis, 1994 – 2000 m. besimankštinančių skaičius augo, o pastaraisiais metais
laisvalaikiu besimankštinančių žmonių skaičius mažėja. Šalis neturi oficialios statistikos apie
vyresnio amžiaus žmonių ir senjorų (65 metų ir vyresni) fizinį aktyvumą. 2009 m.
duomenimis tik 15 proc. senjorų (>=70 metų) nuolat užsiima fiziniu aktyvumu, kai ES-27 šalių
vidurkis siekia 31 proc. 55 – 69 metų amžiaus grupėje fiziniu aktyvumu užsiima tik 28 proc.
vyrų ir 16 proc. moterų, tuo tarpu ES-27 vidurkis siekia atitinkamai 39 ir 38 proc. Nors praeito
dešimtmečio programoje buvo numatyta stiprinti žinybų bendradarbiavimą fizinio aktyvumo
skatinimo srityje, tačiau nebuvo sukurta teisinė ir valdymo sistema, kuri turėjo užtikrinti
tokio bendradarbiavimo būtinybę, koordinavimą ir atsakomybę. Nepakankamas ar net
mažėjantis fizinis aktyvumas kartu su ekonomikos augimo paskatintu maisto vartojimo
augimu lėmė vyrų antsvorio problemos aštrėjimą. Moterų tarpe esminių pokyčių antsvorio ir
nutukimo aspektais nevyko.
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Nesveika mityba turi įtakos trims iš keturių pagrindinių mirties priežasčių. Lietuvoje
suaugusių gyventojų faktinės mitybos tyrimų duomenimis, beveik 18 proc. vyrų ir 20 proc.
moterų yra nutukę, o antsvorį turi daugiau kaip 45 proc. vyrų ir daugiau kaip 34 proc.
moterų. Nors mitybos įpročiai juda teigiama linkme, mityba lieka nesubalansuota.
2005 m. Nacionalinės sveikatos tarybos metiniame pranešime seimui buvo teigiama,
kad ypač didelį susirūpinimą kelia sveikatą žalojanti gyvensena ir socialinė vaikų aplinka
(rūkymas, alkoholio vartojimas, mažas fizinis aktyvumas, nesveika mityba, ankstyvi lytiniai
santykiai ir nėštumas, patyčios ir smurtas). 2008 m. Lietuvos respublikos vyriausybė
patvirtino vaikų sveikatos stiprinimo 2008 – 2012 m. programą. Programos priemonėmis
buvo siekiama ugdyti vaikams sveikos gyvensenos įpročius, užtikrinti vaikų sveikatos
stiprinimo prieinamumą visoje šalyje, gerinti jo kokybę, tam vienyti valstybės ir savivaldybės
institucijų, mokslo ir visuomenės pastangas. Kol kas programos rezultatų vertinimas nėra
pateiktas, tačiau reikia tikėtis, kad programos priemonės davė teigiamų pokyčių formuojant
vaikų sveikos gyvensenos įpročius.

Sveika aplinka. Tarp esminių aplinkos komponentų, kurių kokybė daro didžiausią įtaką
ﬁzinei ir psichinei sveikatai, paminėtinas oras, vanduo, aplinkos triukšmas. Reikia
konstatuoti, kad sveika aplinka kol kas pasiekiama ne visiems Lietuvos gyventojams. Nors oro
kokybės problemos Lietuvoje nėra labai opios, tačiau jų pasitaiko. Pagrindinės problemos yra
susijusios su kietųjų dalelių iki 10 mikronų (KD10) ir azoto dioksido (NO2) koncentracijomis.
Atskirais metais didžiuosiuose šalies miestuose ribinės koncentracijos yra viršijamos daugiau
nei leidžiama dienų per metus (Lietuvos sveikatos programa: rezultatai ir išvados. 2011).
Kaimiškose vietovėse nemažai daliai gyventojų dar nėra centralizuotai tiekiamas vanduo,
nėra centralizuoto nuotekų surinkimo. Tiek namų, tiek darbo aplinkoje gyventojai kenčia nuo
triukšmo. Apie 70 proc. miesto gyventojų jaučia neigiamą triukšmo, kurį sukelia eismas,
poveikį.
Įvairių žinybų bendradarbiavimas. Daugelyje sveikatos programų suformuluoti tikslai ir
uždaviniai skiriami ligų profilaktikai ir sveikai gyvensenai, o tokių siekių įgyvendinime aktyviai
turėtų dalyvauti savivaldybės, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos. Realiai jų
dalyvavimas yra labai nereikšmingas, o paskutiniu laikotarpiu savivaldybių dažnai net nebėra
tarp programas įgyvendinančių institucijų. Taip pat nenumatyta, kad programų įgyvendinime
galėtų dalyvauti patys gyventojai, ar pacientai, kokia yra jų atsakomybė.
Tinkama sveikatos priežiūra. Vienas pagrindinių LSP tikslų yra užtikrinti sveikatos
santykių teisumą. Sveikatos santykių teisumas yra susijęs su lygiomis galimybėmis siekti
sveikatos ir su maksimaliu skirtumų tarp jos siekiančiųjų sumažinimu. Norint įgyvendinti šį
principą, LSP programoje buvo užsibrėžta iki 2010 m. sumažinti sveikatos ir sveikatos
priežiūros skirtumus tarp skirtingų socialinių-ekonominių gyventojų grupių. Deja, faktiniai
duomenys rodo, kad sveikatos netolygumai tarp vyrų ir moterų, miesto ir kaimo gyventojų,
skirtingą išsilavinimą turinčių žmonių Lietuvoje nemažėja. Išsilavinę žmonės Lietuvoje gyvena
sveikiau ir ilgiau, o žemesnį išsilavinimą turinčių gyventojų sveikata sąlyginai yra prastesnė.
Aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys gyvena, vidutiniškai, 11,3 metų ilgiau negu viduriniojo
ar žemesnio išsilavinimo gyventojai. Vyrų gyvenimo trukmė yra vidutiniškai 11 metų
trumpesnė nei moterų. Vidutinė gyvenimo trukmė gyvenančių miesto vietovėse yra 3 m.
ilgesnė, nei gyvenančių kaime. Nustatyta, kad mažesnes pajamas gaunančios moterys turi
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3,2 karto daugiau sveikatos problemų negu gaunančios didesnes pajamas. Tarp vyrų šis
skirtumas siekia 2,3 karto. Visos šalies mastu skurdo lygis kaimo vietovėse daugiau nei
pustrečio karto didesnis nei miestuose.
Organizuojant sveikatos apsaugą prioritetas buvo teikiamas pirminės sveikatos
priežiūros (PSP) grandžiai. Įvykdžius PSP reformą – decentralizuojant įstaigas ir skatinant
privačių įstaigų kūrimąsi pirminėje sveikatos priežiūroje – PSP paslaugas teikiančių įstaigų
smarkiai padaugėjo. Apsilankymų pas PSP gydytojus procentinė dalis nuo visų apsilankymų
pas gydytojus 2000 – 2010 m. laikotarpiu išaugo nuo 62 iki 66 proc., tačiau pirminės
sveikatos priežiūros ir kitos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo grandies
plėtra vis dar yra nepakankama. Išlieka nemažos eilės planine tvarka patekti pas šeimos
gydytojus. Ypač didelės eilės išlieka laukiant vizito pas gydytojus konsultantus. Ne visose
ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose medicininė įranga yra tinkamo lygio. PSP
paslaugų finansavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) procentinė dalis nuo
visų išlaidų paslaugoms apmokėti per 2000 – 2009 m. laikotarpį faktiškai visiškai nepadidėjo
ir išliko 20 proc. ribose. Tuo tarpu PSDF išlaidos 1998 - 2010 m. ženkliai išaugo.
Sveikatos priežiūros reforma nepaskatino tolygesnio medicinos personalo (tiek
gydytojų, tiek slaugytojų) geografinio pasiskirstymo, o tai reiškia, kad praktiškai nesprendė ir
paslaugų prieinamumo netolygumo skirtinguose regionuose klausimų. Kita vertus, augantis
miesto gyventojų skaičiaus procentas (ypač pensinio) ir vykdoma specializuotų stacionarinių
gydymo įstaigų koncentracijos didžiuosiuose miestuose politika, gali dalinai paaiškinti tokio
netolygaus medicinos personalo pasiskirstymo priežastis.

Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant veiksmų programos)
1998-2010 m. Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo patirtis leido identifikuoti
pagrindines sveikatos apsaugos sistemos spragas bei stipriąsias puses, išryškino spręstinas
problemas, nurodė nemažai gyventojų sveikatinimo rezervų, kuriuos tinkamai išnaudojus
galima gerokai pagerinti sveikatos rodiklius. Siekiant sukurti efektyvesnę ir konkurencingesnę
sveikatos sistemą, LR Seimas 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-1430 (Žin., 2011, Nr. 733498) patvirtino „Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011 – 2020 m. metmenis“, kuriuose
išdėstyti artimiausi sveikatos apsaugos uždaviniai ir plėtra. Yra parengtas „Lietuvos sveikatos
programos 2020“ projektas.
Siekiant užtikrinti sveikatos apsaugos politikos nuoseklumą ir tęstinumą, laikotarpio iki
2020 m. Lietuvos sveikatos apsaugos kryptys ir uždaviniai iš esmės išlieka tokie patys kaip ir
ankstesnėje LSP. „Lietuvos sveikatos programos 2020“ prioritetai būtų:
•
Priklausomybių nuo tabako, alkoholio, kitų svaiginančių ir narkotinių medžiagų, nuo
nesveikos mitybos mažinimas, visuomenės psichikos sveikatos gerinimas;
•
Asmens atsakomybės už savo sveikatą ugdymas;
•
Sveikos aplinkos plėtra;
•
Išvengiamo mirtingumo nuo ligų mažinimas;
•
Sergamumo tuberkulioze mažinimas;
•
Ligų profilaktika;
•
Ankstyvo mirtingumo dėl traumų mažinimas;
•
Netolygumų sveikatos santykiuose sumažinimas;
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•
•

Pirminės sveikatos priežiūros ir kitos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės pagerinimas;
Sveikatos politikos ir išteklių valdymo sprendimų privalomo pagrindimo įrodymais ir
moksliniais tyrimais įdiegimas.

Įgyvendinus numatytus uždavinius, iki 2020 metų vidutinė sveiko gyvenimo trukmė
Lietuvoje turėtų padidėti ne mažiau kaip dvejais metais, o bendroji vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė pasiektų 76 metų amžiaus ribą. Siektini gyvenimo trukmės rodikliai pateikti
2 lentelėje.
Lietuvos gyventojų bendrosios vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas yra siejamas visų
pirma su laipsnišku ankstyvųjų (iki 65 m. amžiaus) mirčių skaičiaus mažėjimu, o taip pat su
sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimu atitolinus ligų atsiradimą bei jų lemiamas mirtis. Siektinas
lėtinių ligų sąlygoto mirčių skaičiaus ir mirtingumo sumažėjimas bei išsaugotų gyvybių
skaičiaus prognozė pateikiama 3 lentelėje.

2 lentelė. LSP 2020 tikslų įgyvendinimo rodikliai
Rodiklis
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT), metai
Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė (SVGT) vyrai/moterys
Skirtumas tarp vyrų ir moterų VGT, metai
Skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų VGT, metai

2010

2015

2020

73,45

74,5

76

57,0/60,9 (2009
m.)

58/62

59/63

10,8 metų

9,5

8,0

3,08

2,5

2,0

Šaltinis: Lietuvos sveikatos programa 2020. Rekomendacijos dėl 2011-2020 m. Lietuvos sveikatos
programos tikslų ir uždavinių. 2012

3 lentelė. Lėtinių ligų sąlygoto mirčių skaičiaus ir mirtingumo bei išsaugotų gyvybių
skaičiaus prognozė
Rodiklis

2010

2015

2020

Iš viso 2011-2020 m.
išsaugotų gyvybių skaičius

Mirusiųjų skaičius nuo
kraujotakos sistemos ligų, abs. sk.

23627

22091

20556

15357

mirusiųjų skaičius nuo
išeminės širdies ligos, abs.sk.

15112

11462

7812

45625

mirusiųjų skaičius nuo
cerebrovaskulinių ligų, abs.
sk.

5759

5473

5187

3578

Mirusiųjų skaičius nuo piktybinių
navikų, abs. sk.

8110

7760

7409

3504

Mirusiųjų skaičius nuo diabeto,
abs. sk.

277

Mažinti

Mažinti

Mirusiųjų skaičius nuo
obstrukcinės plaučių ligos, abs.
sk.

746

Mažinti

Mažinti

2009

2015

2020

496,78

Sumažinti

Pasiekti ES-12

Rodiklis
Mirtingumas nuo kraujotakos

86

sistemos ligų, SDR 100 tūkst.
gyventojų

6-7 proc.

šalių rodiklį

Mirtingumas nuo išeminės širdies
ligos, SDR 100 tūkst. gyventojų

305,14

Sumažinti
5 proc.

Pasiekti ES-12
šalių rodiklį

Mirtingumas nuo
cerebrovaskulinių ligų, SDR 100
tūkst. gyventojų

119,52

Sumažinti
5 proc.

Pasiekti ES-12
šalių rodiklį

Mirtingumas nuo piktybinių
navikų, SDR 100 tūkst. gyv.

190,46

Sumažinti
5 proc.

Pasiekti ES-12
šalių rodiklį

Mirtingumas nuo diabeto, SDR
100 tūkst. gyv.

Mirtingumas nuo lėtinių apatinių
kvėpavimo sistemos ligų, SDR 100
tūks. gyv.

6,89

17,2

Mažinti

Mažinti

2020 m. mirtingumas
sumažėtų 15 proc. (tiek
pat, kiek mirtingumas nuo
kraujotakos sistemos ligų)

Mažinti

Lietuvos rodikliai beveik du
kartus geresni už ES-15.
Reikia įvertinti statistinių
duomenų patikimumą.

Mažinti

Lietuvos rodikliai pagal
lėtines apatinių kvėpavimo
sistemos ligas geresni už
ES-15. Reikia įvertinti
statistinių duomenų
patikimumą.

Šaltinis: Lietuvos sveikatos programa 2020. Rekomendacijos dėl 2011-2020 m. Lietuvos sveikatos
programos tikslų ir uždavinių. 2012

Nors pavyko pasiekti ne visus 1998 – 2010 m. Lietuvos sveikatos programoje
užsibrėžtus tikslus, tačiau reikėtų konstatuoti, kad visose srityse pokyčiai vyko teigiama
linkme. Prognozuojama, kad norima kryptimi įvykiai klostysis ir ateityje. Kiek užsibrėžtus
tikslus pavyks įgyvendinti kiekybine prasme priklausys nuo daugelio veiksnių (socialinių,
ekonominių, politinių, demografinių ir t.t.), tačiau esminė LSP sėkmės prielaida – sveikatos
sektoriaus efektyvaus bendradarbiavimo su kitais valstybės sektoriais, kai apibrėžta
kiekvieno jų atsakomybė, užtikrinimas. Siekiant gerų rezultatų, reikėtų sušvelninti silpnąsias
tikslinių sveikatos programų planavimo ir įgyvendinimo puses, tokias kaip: įgyvendinimui
būtinų veiklų bei išteklių kompleksinio vertinimo stoka; programų finansavimo apimties
nesubalansavimas su siekiamais rezultatais; investicinio proceso perdėtas akcentavimas,
mažai dėmesio kreipiant į darbų palaikymą; ribota programų įtaka Vyriausybės bei kitų
žinybų lygmeniu priimamiems sprendimams; menkas programų įgyvendinimo koordinavimo
laipsnis; ribotas dėmesys programų įgyvendinimo stebėsenai; patvirtintų programų
finansavimas nepilna apimtimi.
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4 lentelė. Efektyvesnės sveikatos priežiūros siektini rodikliai
2009 ES
vidurkis

2010

2015

2020

Duomenų
nėra

109,3

ES-27 šalių
vidurkis

ES-27 šalių
vidurkis

Gydytojų skaičius 10 tūkst.
gyventojų

33,0

37,7

ES-27 šalių
vidurkis

ES-27 šalių
vidurkis

Odontologų skaičius 10 tūkst.
gyventojų

6,6

7,6

ES-15 šalių
vidurkis

ES-15 šalių
vidurkis

Slaugytojų skaičius 10 tūkst.
gyventojų

82,3

73,1

ES-27 šalių
vidurkis

ES-27 šalių
vidurkis

Šeimos gydytojų (bendrosios
praktikos gydytojų) skaičius 10
tūkst. gyventojų

8,74

5,7

ES-27 šalių
vidurkis

ES-27 šalių
vidurkis

Hospitalizuojamų ligonių (be
slaugos) 1000 gyventojų

177,2

239,9

ES-27 šalių
vidurkis

ES-27 šalių
vidurkis

6,2

6,9

ES-27 šalių
vidurkis

ES-27 šalių
vidurkis

Apsilankymų skaičius pas PSP
gydytoją, dalis nuo visų
apsilankymų pas gydytoją

Nėra
duomenų

66 proc.

68

70

Vizito pas šeimos gydytoją laukimo
laikas, dienos

Nėra
duomenų

3

2

Iki 2

Bendrosios sveikatos priežiūros
išlaidos, proc. nuo BVP

2008 m.
9,01

6,9

ES-12 šalių
vidurkis

Išlaikyti ES-12
šalių vidurkį

Valdžios sektoriaus išlaidos
sveikatos priežiūrai, proc. nuo
bendrųjų sveikatos priežiūros
išlaidų

2008 m.
76,56

73

74

Ne mažiau 75
proc.

Nėra
duomenų

1,1

3,0

5

Rodiklis
Praktikuojančio medicinos
personalo skaičius 10 tūkst.
gyventojų

Apsilankymų skaičius pas gydytoją
1 gyventojui per metus

Išlaidos prevencijai ir visuomenės
sveikatos priežiūrai, dalis nuo
einamųjų sveikatos priežiūros
išlaidų, proc.

Šaltinis: Lietuvos sveikatos programa 2020. Rekomendacijos dėl 2011-2020 m. Lietuvos sveikatos
programos tikslų ir uždavinių. 2012

Rekomendacijos veiksmų programos rengimui

2007-2013 m. laikotarpiu Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai ir gyventojų sveikatos
rodiklių gerinimui įtakos turėjo šių sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų
priemonės
(ES
parama.
Projektų
statistika.
Prieiga
internete:
http://www.esparama.lt/barometras; Žiūrėta: 2013-02-04):

•

Prioritetas: VP3-2 Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra. Lietuvai numatytas finansavimas veiksmų programose ir jų
prieduose: 25 641 651 978,00 Lt, iš jų ES lėšos – 23 394 421 615,00 Lt.
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Prioriteto priemonės:
o VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimas. Lietuvai numatytas finansavimas – 156 475 574,00 Lt, ES lėšos –
133 004 238, 00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-02-V Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią
medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais,
infrastruktūros atnaujinimas. Lietuvai numatytas finansavimas – 172 822 488,00
Lt, ES lėšos – 146 899 115,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-03-V Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės
sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas. Lietuvai numatytas
finansavimas – 27 305 882,00 Lt, ES lėšos – 23 210 000,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-04-V Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis
gydymas. Lietuvai numatytas finansavimas – 155 499 269,00 Lt, ES lėšos –
132 342 547,00 Lt.
o VP3-2.1-SAM-05-V Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir
šeimai centrų įkūrimas. Lietuvai numatytas finansavimas – 11 046 674,00 Lt, ES
lėšos – 9 389 673,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-06-V Psichiatrijos stacionaro modernizavimas. Lietuvai numatytas
finansavimas – 14 935 000,00 Lt, ES lėšos – 12 764 716,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-07-V Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo
infrastruktūros modernizavimas. Lietuvai numatytas finansavimas – 653 235,00
Lt, ES lėšos – 555 250,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas. Lietuvai
numatytas finansavimas – 37 318 000,00 Lt, ES lėšos – 31 720 300,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-09-R Krizių intervencijos centrų įkūrimas. Lietuvai numatytas
finansavimas – 8 293 000,00 Lt, ES lėšos – 7 049 050,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-10-V Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra
bei stacionarinių paslaugų optimizavimas. Lietuvai numatytas finansavimas –
311 219 113,00 Lt, ES lėšos – 261 685 347,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros
savivaldybėse plėtra. Lietuvai numatytas finansavimas – 14 039 190,00 Lt, ES
lėšos – 11 933 312,00 Lt;
o VP3-2.1-SAM-12-K Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų
teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą. Lietuvai
numatytas finansavimas – 17 418 415,00 Lt, ES lėšos – 17 418 415,00 Lt.
1998 – 2010 m. Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo patirtis rodo, kad
geriausių rezultatų sulaukta tose tikslinėse sveikatos programose, kurios buvo vykdytos
nuosekliai ir finansuotos pilnai pagal planą, naudojant ES fondų lėšas. Tai tik įrodo, kad
ateinančio programavimo laikotarpio lėšos yra būtinos, siekiant užtikrinti sveikatos apsaugos
sistemos veiksmingumo gerinimą ir sveikatos apsaugos programų nuoseklumą, tęstinumą
bei tinkamą įgyvendinimą, kad būtų pasiekti maksimalūs užsibrėžti gyventojų sveikatingumo
rodikliai.
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4.9. Kultūros paveldo apsauga
Specifinės vertinimo sritys
Kultūros paveldas nėra pakankamai ištirtas, atskleistas susistemintas; kultūros
paveldas nėra pakankamai apsaugotas; kultūros paveldo teritorijos nepakankamai
pritaikytos lankymui; materialinėms kultūros vertybėms saugoti ir tvarkyti skiriama
nepakankamai išteklių; kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas turi tapti sudėtine šalies
teritorijų planavimo ir kitų valstybės programų dalimi; visuomenė per mažai suvokia apie
kraštovaizdį kaip žmonių gyvenamąją aplinką, jame esančių gamtos ir kultūros paveldo
objektų apsaugos reikmes, principus, būdus.

Darnaus vystymosi tikslai
LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr.89-4029; 2009,
Nr. 121-5215) patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje kultūros paveldo
apsauga yra įtraukta kaip sudėtinė sektorių „Kraštovaizdžio ir biologinė įvairovės apsauga“,
„Turizmas“, ir „Kultūros savitumo išsaugojimas“ dalis, o Darnaus vystymosi vizijoje
numatoma, kad „Valstybė turi rūpintis istoriniu kultūros paveldu, šiuo tikslu tobulinti
kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo teisinę bazę, institucinę sistemą, sudaryti palankias
sąlygas investuoti į kultūros paveldo apsaugą ir naudojimą. Daug dėmesio valstybė turi skirti
kaimo tradicijų ir paveldo atgaivinimui ir išsaugojimui. Materialinėms kultūros vertybėms
saugoti ir tvarkyti valstybė skirs užtektinai išteklių. Tai leis atgaivinti ir išsaugoti ateities
kartoms vertingą istorinį paveldą. Kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas taps sudėtine šalies
teritorijų planavimo ir kitų valstybės programų dalimi.“
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje yra numatyti Lietuvos darnaus vystymosi
strateginiai tikslai ir uždaviniai, kurie skirstomi į ilgalaikius (iki 2020 metų) ir trumpalaikius (iki
2012 metų).
Kraštovaizdžio ir biologinė įvairovės sektoriuje nurodyti šie tikslai, susiję su kultūros
paveldo vertybių apsauga – ilgalaikis tikslas: išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę šalies
įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, atkurti pažeistus gamtinius elementus,
užtikrinti racionalų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės naudojimą bei trumpalaikis tikslas:
sukurti šiuolaikišką, Lietuvos nacionalinius interesus ir ES reikalavimus atitinkančią
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo sistemą. Tiesa,
šio sektoriaus apimtyje trumpalaikiai uždaviniai, susiję su kultūros paveldo apsauga tėra šie:

•

plačiau naudoti saugomas teritorijas, visų pirma nacionalinius ir regioninius parkus,
pažintiniam–ekologiniam turizmui, taip pat miestų želdynus ekologiniam švietimui,
gamtos ir kultūros vertybių propagavimui;

•

atkurti labiausiai pažeistus kraštovaizdžio elementus, saugoti ir gausinti estetines
kraštovaizdžio vertybes, stiprinti tradicinio kaimo kraštovaizdžio apsaugą, sumažinti jo
vizualinę taršą.
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Pagrindiniai kultūros paveldo apsaugos tikslai Strategijoje pateikiami „Kultūros
savitumo išsaugojimo“ skirsnyje; čia išskiriami ilgalaikiai tikslai – išsaugoti lietuvių kalbą,
lietuvių etninę ir regioninę kultūrą, istorinį Lietuvos kultūros paveldą, Lietuvoje gyvenančių
tautinių bendrijų kultūrinį savitumą ir numatomi šie pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai:

•

formuoti Lietuvos piliečių vertybinę orientaciją, siejančią su Lietuvos kultūra, padėti
pažinti ir suvokti Lietuvos kultūros savitumą ir ypatumus;

•

kryptingai ugdyti tvarią kaimo bendruomenę, gebančią išsaugoti ir perduoti ateities
kartoms pagrįstą nacionalinėmis kultūros vertybėmis Lietuvos kaimo materialinį ir
dvasinį paveldą;

•

užtikrinti lietuvių kalbos apsaugą ir tęstinumą, skatinti jos vystymąsi žinių visuomenės
poreikiams tenkinti;

•

išsaugoti etninę kultūrą, vietos tradicijas, saugoti paveldą, jo vertę;

•

remti Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą ir švietimą;

•

spręsti užsienyje esančio Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo problemas.

Strategijoje numatomi trumpalaikiai tikslai – užtikrinti kultūros paveldo apsaugą –
stiprinti tiesioginę valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo
išsaugojimą, kuriems siekti pateikiami šie pagrindiniai trumpalaikiai uždaviniai:

•

skatinti kuo aktyvesnį visuomenės dalyvavimą išsaugant Lietuvos ir jos etninių regionų
savitumą;

•

plėtoti regioninę kultūros politiką, saugoti regioninius kultūros paveldo skirtumus.

Šioje ataskaitoje strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) tikslams naudojami
aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslai atitinka aukščiau išvardytus Nacionalinėje
darnaus vystymosi strategijoje pateiktus kultūros paveldo apsaugos tikslus, juos apibendrina
ir papildo. SPAV metu strateginio dokumento pasekmės kultūros paveldo apsaugai
vertinamos šių aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslų atžvilgiu:

•

Užtikrinti kultūros paveldo objektų apsaugą ir racionalų, tausojantį naudojimą
kultūros, edukacijos ir (arba) socialiniams poreikiams.

•

Užtikrinti visuomenės dalyvavimą kultūros paveldo apsaugos (ypač teritorijų
kaitos) procese.

•

Skleisti ir kaupti informaciją apie šalies gamtos ir kultūros vertybes, ugdyti
pagarbos kultūros paveldui ir jo puoselėjimo pradus, suinteresuotumą išsaugoti
ir tinkamai naudoti kultūros paveldą, šviesti visuomenę paveldosaugos aspektu.

•

Skatinti aplinkos ir kultūros paveldo objektų pritaikymą turizmo ir rekreacijos
reikmėms.

•

Ypatingai puoselėti į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą įtrauktus Lietuvos
kultūros paveldo objektus.
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•

Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir aktualizavimo metu siekti vykdyti meistrų
ir bendruomenių mokymus, kūrybiškumo lavinimo veiklas, kultūrinę edukaciją.

Praeities tendencijos ir esama padėtis
Materialusis ir dvasinis kultūros paveldas lemia valstybės gyvybingumą ir jos gyventojų
socialumą. Tai valstybės pamatas. Valstybė įsipareigoja saugoti paveldą dėl jo reikšmingumo
visuomenei, įtakos žmonių gerovei ir stiprybei. Pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje
– yra įtvirtintas valstybės įsipareigojimas „remti kultūrą ir mokslą, rūpintis Lietuvos istorijos,
meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga“ „rūpintis ypač vertingų vietovių
apsauga“ ir nustato, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės
reikšmės parkai bei istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme (Žin., 1997, Nr. 2-16) kultūros paveldas yra
tarp pagrindinių nacionalinio saugumo objektų. Šiuo įstatymu pabrėžiama „ valstybės
pareiga išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą (...) saugant kultūros paveldą“,
nurodoma, kad „valstybė sudaro ekonomines, technologines ir teisines sąlygas kultūros
paveldo apsaugai, skatina savininkus investuoti į kultūros paveldo apsaugą“. Šiame įstatyme
Kultūros paveldo apsaugos programa minima tarp svarbiausių ilgalaikių valstybinės
nacionalinio saugumo stiprinimo programų.
Vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Seimo 2002-11-12 nutarimu Nr. IX-1187
patvirtintų Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų (Žin., 2002, Nr. 113-5029) yra
išsaugoti ir aktualinti paveldėtas bei bendrąsias Europos kultūros vertybes jungiantį Lietuvos
kultūros tapatumą ir užtikrinti jo tąsą, atvirą sklaidą ir konkurencingumą šiuolaikiniame
Lietuvos, ES ir pasaulio kultūrų kontekste.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-16 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus
vystymosi strategijoje (Žin., 2009, Nr. 121-5215), nurodoma, kad valstybė turi rūpintis
istoriniu kultūros paveldu, šiuo tikslu tobulinti kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo teisinę
bazę, institucinę sistemą, sudaryti palankias sąlygas investuoti į kultūros paveldo apsaugą ir
naudojimą.
Lietuvoje paveldosaugą tiesiogiai reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos (Žin., 1995, Nr. 3-37), Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos (Žin., 1996, Nr. 14352), Bibliotekų (Žin., 1995, Nr. 51-1245), Muziejų (Žin., 1995, Nr. 53-1292) ir Archyvų (Žin.,
1995-12-30, Nr. 107-2389) įstatymai. Be to, paveldosaugos nuostatos yra įteisintos daugelyje
Lietuvos Respublikos įstatymų, tiesiogiai nesusijusių su kultūros vertybių apsauga: Saugomų
teritorijų (Žin., 1993, Nr. 63-1188); Aplinkos apsaugos (Žin., 1992, Nr. 5-75); Statybos (Žin.,
1996, Nr. 32-788); Žemės (Žin., 1994, Nr. 34-620); Žemės reformos (Žin., 1991, Nr. 24-635);
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (Žin., 1996, Nr. 82-1965) ir kituose
įstatymuose.
Vykdomą paveldosaugos politiką nustato ratifikuotos Europos architektūros paveldo
apsaugos (Žin., 1999, Nr. 100-2896), Europos archeologijos paveldo apsaugos (Žin., 1999, Nr.
100-2895), Europos kraštovaizdžio (Žin., 2002, Nr. 104-4621), UNESCO Povandeninio
kultūros paveldo apsaugos (Žin., 2006, Nr. 65-2389), Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo
apsaugos (Žin., 2006, Nr. 73-2766) ir Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu
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(Žin., 1998, Nr. 102- 2806) konvencijos bei UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai
išvežtų kultūros objektų (Žin., 1997, Nr. 8-139).
Deja, kaip teigiama Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2012-2014 metų
strateginiame veiklos plane, nuo 2009 metų Lietuvoje pradėta mažinti lėšas, skirtas
nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti. Užsienio šalių patirtis rodo, kad investicijos į
paveldo apsaugą ir efektyvų jo administravimą yra savaime tvarus, ilgalaikis ir labai
sėkmingas ekonominio nuosmukio sprendimo būdas. Skiriant lėšų istorinių pastatų ir vietų
tvarkybai bei pritaikymui yra sukuriama daugiau darbo vietų ir ekonominės veiklos (ypač
mažosiose ir vidutinėse įmonėse) nei naujųjų statybų metu. Be to, tokiu būdu yra skatinama
kultūrinio turizmo, teikiančio ilgalaikę socialinę ir ekonominę naudą, plėtra. Kultūros
paveldas yra veiksminga skatinamoji ekonomikos atgaivinimo ir darbo vietų kūrimo
priemonė.
Per pastarąjį dešimtmetį iš esmės keitėsi valstybės bei jos piliečių požiūris į kultūros
paveldą. Tačiau nerimą kelia esamas jo pažeidžiamumas, visuomenėje vis dažniau kyla
diskusijų dėl netinkamai saugomo ar niokojamo šalies kultūros paveldo, pinigų paskirstymo
finansuojant kultūros vertybes. Kultūros paveldas yra svarbus bendruomenes telkiantis
veiksnys, jis skatina socialinę darną ir identiteto bei susitapatinimo su vieta jausmą. Istorija ir
paveldas instinktyviai siejami su kiekvieno žmogaus tapatybe vietos, nacionaliniu ir Europos
lygmenimis. Bendras kultūros paveldas yra pagrindinis socialinės darnos, bendruomenės ir
integracijos elementas.
Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas reglamentuoja,
kad kilnojamosiomis kultūros vertybėmis gali būti laikomi pagal paskirtį ir prigimtį
kilnojamieji žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti kilnojamieji daiktai, turintys kultūrinę
vertę ir įtraukti į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą. Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nurodoma, jog nekilnojamuoju kultūros
paveldu laikoma kultūros paveldo dalis, kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos,
sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros
vertybės, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija.
Aplinkosauginių vertinimų metodikose didžiausias dėmesys skiriamas nekilnojamojo
kultūros paveldo analizei, nes vertinamos fizinės antropogeninių veiklų pasekmės fiziniams
objektams. Be to, šiai paveldo rūšiai atitenka didžioji dalis finansavimo, skirto paveldui
išsaugoti (2007 m. nekilnojamajam paveldui teko apie 85%, 2008 m. – apie 90%, 2009 m. –
apie 92% kultūros paveldui išsaugoti skiriamų lėšų).
Kaip nurodoma Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2008-2010
m. ataskaitoje, 2004 m. priimtas Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymas nustatė, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga bus geriau siejama
su Nacionalinėje darnaus vystymo strategijoje apibrėžtais tikslais, tačiau tenka konstatuoti,
kad įstatymo įgyvendinimas vis dar nesudarė prielaidų ryžtingiau imtis realių nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkybos darbų. Labai dažna lėšų ir energijos užtenka tik apskaitos
gerinimo, paveldo objektų skaitmeninimo, dar iš dalies mokslinių tyrimų darbams. Antai iš
800 Lietuvos dvarų sodybų pastatų tvarkoma vos dešimtadalis, nors buvo parengta ir
patvirtinta dvarų paveldo išsaugojimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Programos
įgyvendinimui lėšos taip ir nebuvo numatytos netgi ekonomikos intensyvaus augimo metais.
94

Pastaraisiais metais dalies istorinių dvarų tvarkymui pasitelkiamos ES lėšos, tačiau ir jos toli
gražu nepadengia net minimalių poreikių. Teigiamu poslinkiu laikytina Ūkio ministerijos
parama tvarkant tuos dvarus, kurie pritaikomi turizmo reikmėms.
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m. ataskaitoje
teigiama, kad nors atnaujintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje svarbiu
ilgalaikiu uždaviniu yra laikomas siekis kryptingai ugdyti tvarią kaimo bendruomenę,
gebančią išsaugoti ir perduoti ateities kartoms pagrįstą nacionalinėmis kultūros vertybėmis
Lietuvos kaimo materialinį ir dvasinį paveldą, šis ilgalaikis tikslas neatsispindi žemės ūkio
sektoriaus ilgalaikiuose tiksluose. Pastaruosiuose kalbama daugiausiai apie žemės ūkio
produktų gamybą, bet ne apie tradicine gyvensena grindžiamą kaimo bendruomenę. Tikėtis,
kad nuolat mažėjančios kaimo bendruomenės sugebės perduoti ateities kartoms kaimo
materialinį ir dvasinį paveldą nėra pakankamų argumentų. Šiandien reikėtų spręsti, ar
sugebės sakysime 10 proc. Lietuvos gyventojų maždaug po 10-20 metų gyvensiančių kaime ir
perduoti bei perimti tas šimtmečiais ugdytas ir puoselėtas kaimiškos gyvensenos ir kultūros
tradicijas.
Kaip nurodyta Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m.
ataskaitoje, tobulinant kultūros vertybių apskaitą tikslinamos Kultūros vertybių registre
esančių objektų vertingosios savybės, atsižvelgiant į žemėvaldos pokyčius tikslinamos šių
objektų teritorijos ribos. Kultūros paveldo departamentas, savivaldybių paveldosaugos
padaliniai bei saugomų teritorijų direkcijos organizuoja ir vykdo kultūros vertybių būklės
monitoringą. Tačiau iki šiol monitoringo rezultatai nepakankama apibendrinami ir
nepakankamai panaudojami teikiant pasiūlymus valdymui ir problemų sprendimui.
2010 m. Lietuvoje saugomos (įrašytos į Kultūros vertybių registrą) buvo 16 233
nekilnojamosios kultūros vertybės; nuo 2007 m. iki 2009 m. į Kultūros vertybių registrą buvo
įtraukta apie 1 100 naujų objektų. 2013 m. duomenimis, į Kultūros vertybių registrą įrašytos
23122 nekilnojamosios kultūros vertybės, tačiau reikia pažymėti, kad duomenų bazėje
vienam kompleksiniam objektui priklausantys statiniai turi atskirus unikalius automatiškai
generuojamus identifikavimo kodus, todėl unikalus kultūros vertybės registro kodas gali
priklausyti atskiram kultūros paveldo objektui arba komplekso daliai, o to paties komplekso
priklausiniai taip pat turi atskirus unikalius kodus. Taigi, iš minėtų 23122 nekilnojamųjų
kultūros vertybių išskiriami 6702 kompleksus sudarantys objektai, 1968 kompleksai, 9736
pavieniai objektai ir 156 vietovės (Kultūros vertybių registras, prieiga internete:
http://kvr.kpd.lt/heritage/; Žiūrėta: 2013-07-22).
Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas numato nekilnojamųjų kultūros vertybių skirstymą pagal vertingųjų savybių pobūdį
(archeologinį, povandeninį, mitologinį, architektūrinį, urbanistinį, želdynų, inžinerinį, istorinį,
memorialinį, dailės, sakralinį, kultūrinės raiškos), tačiau vienas objektas gali turėti kelis
vertingųjų savybių pobūdžius, todėl statistika pagal vertingųjų savybių pobūdžio grupes nėra
galima.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir valstybės institucijos deda pastangas, kad
reikšmingiausi Lietuvos kultūros paveldo objektai gautų tarptautinį pripažinimą ir būtų įrašyti
į Pasaulio paveldo sąrašą. Šiandien jau 4 objektai yra šiame UNESCO sąraše. Tai Vilniaus
istorinis centras, Kuršių nerija (įrašyta bendru Lietuvos ir Rusijos Federacijos teikimu),
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Valstybinis istorinis Kernavės rezervatas ir Struvės geodezinis lankas (įrašytas 10 valstybių
teikimu).

Vertinimo srities ateities tendencijos (neįgyvendinant programos). Rekomendacijos
Veiksmų programos rengimui
2007-2013 m. laikotarpiu Lietuvos kultūros paveldo apsaugos srityje projektai buvo
įgyvendinami pagal šias sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų priemones (ES
parama. Projektų statistika. Prieiga internete: http://www.esparama.lt/barometras; Žiūrėta:
2013-08-21):
•
Prioritetas: VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai.

Prioriteto priemonės:
o VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikmėms. Lietuvai numatytas finansavimas – 275 219
960,00 Lt, ES lėšos – 249 843 489,00 Lt.
Pagal šią priemonę 2007-2013 laikotarpiu buvo gautos 85 paraiškos, iki 2013-08-21
buvo patvirtintos finansuoti 66 paraiškos, vertinamos – 5, nefinansuojama – 17. Priemonės
tikslas – kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo
objektus. Pagal priemonę numatoma parama svarbios kultūrinės vertės viešiesiems
nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams pritaikyti turizmo reikmėms, ypač pabrėžiant
privačių investicijų pritraukimo į turizmą skatinančių paslaugų komercinę veiklą minėtuose
objektuose svarbą. Remiamos veiklos: viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui; minėtų viešosios
turizmo infrastruktūros statinių projektavimas.
Kaip nurodoma 2012 m. parengtoje Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos
įgyvendinimo 2008-2010 m. ataskaitoje, šiuo metu lėšų užtenka tik apskaitos gerinimo,
paveldo objektų skaitmeninimo, dar iš dalies mokslinių tyrimų darbams. Antai iš 800 Lietuvos
dvarų sodybų pastatų tvarkoma vos dešimtadalis, nors buvo parengta ir patvirtinta dvarų
paveldo išsaugojimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Programos įgyvendinimui
lėšos taip ir nebuvo numatytos netgi ekonomikos intensyvaus augimo metais. Nors
pastaraisiais metais dalies istorinių dvarų tvarkymui pasitelkiamos ES lėšos, tačiau ir jos toli
gražu nepadengia net minimalių poreikių. Kaip minėta aukščiau, pagal sanglaudos skatinimo
veiksmų programos prioritetų priemones finansuojamas tik kultūros paveldo objektų
kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms, o ne visiems nekilnojamojo kultūros paveldo
tvarkybos darbams, ar juolab kitiems su kultūros paveldo apsauga susijusiems apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslams. Lėšų ypač stinga bibliotekų pastatų ir Lietuvos muziejų pastatų
atnaujinimui ar net remontui, naujų ekspozicijų įrengimui, kultūrinių veiklų finansavimui ir
t.t. Taigi projektų ir lėšų poreikis kultūros paveldo apsaugos srityje išlieka didelis, 2014–2020
m. ES struktūrinės paramos veiksmų programoje turi būti numatomas nuoseklus jų
finansavimas panaudojant ES fondų lėšas, pageidautina numatant papildomas priemones,
skirtas kultūros paveldo apsaugos tikslams įgyvendinti.
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Siekti, kad iki 2021 metų
būtų pasiekta gera visų
požeminio vandens
telkinių būklė

Siekti, kad iki 2021 metų
būtų pasiekta gera visų
paviršinio vandens
telkinių būklė arba
potencialas

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

Regioninės reikšmės vandens transporto
infrastruktūros plėtra ir vandens
transporto saugos didinimas

Atliekų tvarkymo sistemos valdymas,
stebėsena ir planavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra
Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas

5.2 Investicijos į atliekų sektorių siekiant
įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus.

5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio
apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų
funkcijų skatinimas, įskaitant „Natura
2000“ ir ekologiškas infrastruktūras.

Vandens išteklių valdymas ir paviršinių
vandens telkinių būklės gerinimas

5.3. Investicijos į vandens sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus

6.2. Regionų judumo didinimas prie TENT infrastruktūros prijungiant antrinius ir
tretinius transporto mazgus.

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui*

Investicinis prioritetas *

5.1. Požeminio ir paviršinio vandens išteklių valdymas

5. VEIKSMŲ PROGRAMOS PASEKMIŲ APLINKAI ĮVERTINIMO REZULTATAI
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Sumažės taršos patekimas į gruntinius ir požeminius
vandenis

+

Vidaus vandenų laivybos kelių infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra gali turėti neigiamų pasekmių upių
ekologinei būklei. Gilinant upių ar ežerų dugną, įrengiant
prieplaukas galimas neigiamas poveikis. Tačiau kol kas
faktinių įrodymų apie neigiamą poveikį nėra, todėl tokių
pasekmių tikimybė vertintina kaip maža.

Priemonės turėtų užtikrinti vandens telkinių ekologinės bei
cheminės būklės gerėjimą bei rizikos grupei priskiriamų
telkinių skaičiaus sumažėjimą.
-

++

Tikėtinos pasekmės

Gerinti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybę bei
didinti šių paslaugų
prieinamumą

Siekti, kad iki 2021 metų
būtų pasiekta gera Kuršių
marių (tarpinių vandenų)
ir Baltijos jūros
priekrantės būklė

5.3. Investicijos į vandens sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus

6.1. Daugiarūšės bendros Europos
transporto erdvės rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T).

5.3. Investicijos į vandens sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
(įskaitant lietaus vandenį) tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir renovacija.

Vandens transporto infrastruktūros
plėtra ir vandens transporto saugos
didinimas.

Baltijos jūros aplinkos būklės stebėsena
ir vertinimas, teršimo rizikos valdymas ir
taršos mažinimas.
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Geriamojo vandens infrastruktūros plėtra užtikrins didesnę
prieigą prie kontroliuojamos kokybės geriamojo vandens;
Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas sudaro
nemažą paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo
potencialą. Veiksmų programoje numatytų nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros ir renovacijos priemonių
įgyvendinimas turėtų užkirsti kelią nelegaliai į paviršinio
vandens telkinius išleidžiamai buitinei taršai ir pagerinti
paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę.

Susisiekimo infrastruktūros gerinimo priemonės lems
padidėjusias laivybos bei krovinių gabenimo jūra bei Kuršių
mariomis apimtis. Suintensyvėjus laivybai bei padidėjus
gabenamų krovinių skaičiui kyla didesnės taršos grėsmė. Ši
grėsmė susijusi tiek su pačia uosto veikla, tiek su avarine ar
neteisėta tarša iš laivų. Laivų veikla dažniausiai susijusi su
tarša naftos produktais bei išmetamomis šiukšlėmis. Dėl
intensyvesnės uostų veiklos padidėja taršos pavojingomis
medžiagomis pavojus. Siekiant išvengti neigiamų laivybos
pasekmių, turi būti užtikrinamas aplinkosauginių reikalavimų
vykdymas.
++

Būklės vertinimo priemonės leis nustatyti esamą vandens
telkinių būklę, problemas ir jas įtakojančius veiksnius, o
taršos valdymo ir mažinimo priemonių įgyvendinimas turėtų
sumažinti taršos apkrovas ir pagerinti Baltijos jūros aplinkos
būklę. Konkrečios taršos rizikos valdymo bei mažinimo
priemonės nėra įvardijamos, todėl išsamiau įvertinti galimas
pasekmes sudėtinga.
-

++

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu grindžiamų
transporto, įskaitant upių ir jūros
transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių,
sistemų plėtojimas

Bendri aplinkosauginiai
tikslai

Geležinkelių, kelių, oro ir vandens
transporto neigiamo poveikio aplinkai
mažinimas

Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių
rizikos valdymas bei prevencinių
priemonių įgyvendinimas.

Aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas susisiekimo
sektoriuje leis sumažinti taršos patekimą į paviršinius bei
gruntinius vandenis.

+

Įgyvendinus pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos
valdymo ir prevencines priemones bus sumažintas stichinių
meteorologinių reiškinių poveikis Baltijos pakrantės zonai.
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo priemonės užkirs kelią
potvyniams ir vandens telkinių taršai urbanizuotose
teritorijose.

Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės ir duomenų
valdymo sistemos stiprinimas sudarys sąlygas efektyviam
klimato kaitos sukeltų reiškinių pasekmių valdymui.
Savalaikė, patikima ir pakankama informacija leis numatyti
būtinas apsaugos priemones bei nustatyti teritorijas,
kurioms šios priemonės yra reikalingos.
++

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu.
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* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas

5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos
investicijų skatinimas

Sukurti veiksmingas
potvynių rizikos vertinimo
ir valdymo sistemas,
atsižvelgiant į socialinius,
ekonominius ir
aplinkosauginius aspektus

Aplinkos
monitoringo,
vertinimo,
kontrolės
techninių
pajėgumų
optimizavimas ir klimato kaitos žinių
bazės plėtra.
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Pagrindiniai tikslai, kurių siekiama veiksmų programoje numatytomis priemonėmis –
pasiekti gerą paviršinio ir požeminio vandens telkinių bei Baltijos jūros būklę bei užtikrinti
efektyvų vandens išteklių valdymą (ypatingai atsižvelgiant į klimato kaitos sukeltus pokyčius).

Klimato kaita ir vandens išteklių valdymas
Siekiant užtikrinti efektyvų vandens išteklių valdymą besikeičiančio klimato kontekste,
veiksmų programoje numatytos 5.1 investicinio prioriteto priemonės:
5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas:
•
Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės techninių pajėgumų optimizavimas ir klimato kaitos
žinių bazės plėtra;
•
Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos valdymas bei prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės ir duomenų valdymo sistemos stiprinimas
sudarys sąlygas efektyviam klimato kaitos sukeltų reiškinių pasekmių valdymui. Savalaikė,
patikima ir pakankama informacija leis numatyti būtinas apsaugos priemones bei nustatyti
teritorijas, kurioms šios priemonės yra reikalingos. Priemonių poveikis bus netiesioginis, nes
šios priemonės tesudaro prielaidas sukurti patikimą klimato kaitos sukeltų stichinių reiškinių
pasekmių valdymo mechanizmą. Patikimi duomenys yra kertinis efektyvaus aplinkos kokybės
valdymo komponentas, todėl teigiamų pasekmių tikimybė yra vertinama kaip didelė.
Pasekmės bus ilgalaikės, tačiau su sąlyga, kad sistema bus palaikoma ir atnaujinama. Tam
bus reikalingos nuolatinės investicijos. Pasekmės gali turėti ir tarpvalstybinį pobūdį, nes
surinkta informacija gali būti svarbi prognozuojant potvynius kaimyninėse šalyse. Pasekmių
dydis tiesiogiai priklausys nuo to, kiek efektyviai sukurta sistema bus panaudota praktinių
apsaugos priemonių poreikio identifikavimui ir įgyvendinimui. Priemonė labiausiai yra
orientuota į labiausiai potvynių veikiamas Lietuvos vietas - pajūrio zoną ir Nemuno žemupį,
tačiau pasekmės turėtų būti juntamos ir kitose teritorijose. Bendrai vertinant, pasekmes
galima įvardinti kaip nacionalinės apimties.
Įgyvendinus pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos valdymo ir prevencines
priemones bus sumažintas stichinių meteorologinių reiškinių poveikis Baltijos pakrantės
zonai. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo priemonės užkirs kelią potvyniams ir vandens
telkinių taršai urbanizuotose teritorijose. Vertinant pasekmes, priemonės buvo išskirtos į dvi
grupes - pajūrio juostos apsaugos priemonės ir potvynių rizikos valdymo ir prevencijos
priemonės. Pajūrio juostos apsaugos priemonių teigiamo poveikio tikimybė yra didelė. Tą
lemia jau susiformavusi krantotvarkos darbų praktika, 2007-2013 metų laikotarpiu atlikti
darbai (projektas Nr. VP3-1.4-AM-05-V-01-001 "Pajūrio juostos tvarkymo programos
įgyvendinimas"), rengiami nauji planai, identifikuotas priemonių poreikis. Pajūrio juostos
apsaugos priemonių įgyvendinimo poveikis yra vidutinės trukmės arba net trumpalaikis,
todėl yra būtinas šių priemonių įgyvendinimo tęstinumas bei nuolatinis palaikymas. Potvynių
rizikos valdymo ir prevencijos priemonių (įskaitant paviršinių (lietaus) nuotekų keliamą
grėsmę miestuose) teigiamo poveikio tikimybę galima įvertinti kaip didelę. Pasekmės
priklausys nuo daugelio faktorių ir atskirose vietovėse bus skirtingo dydžio. Rizika gali būti
susijusi su lietaus nuotekų surinkimo tinklų projektavimu ir rekonstrukcija, kuri turi būti
atliekama atsižvelgiant į galimus klimato kaitos padarinius. Kitos potvynių rizikos valdymo ir
prevencinės priemonės nėra įvardintos, todėl prognozuoti jų pasekmių tikimybę, trukmę,
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dydį ir erdvinį mastą nėra galimybių. Tačiau apibendrintai galima konstatuoti, kad
įgyvendinus potvynių valdymo ir prevencinio pobūdžio priemones, jų pasekmės turėtų būti
ilgalaikės. Šios priemonės turės ir tarptautinį kontekstą, nes padės suvaldyti potvynius
kaimyninėse šalyse. Didžiausias priemonių poveikis turėtų būti orientuotas į Nemuno žemupį
ir vakarinę šalies teritoriją, kur potvynių tikimybė yra didžiausia. Tačiau pasekmės bus
juntamos ir kitose vietovėse, nes Lietuvoje išskirtos iš viso 54 skirtingų upių atkarpos, kuriose
yra galimybė formuotis su potvyniais susijusiems ekstremaliems hidrologiniams reiškiniams.
Taigi, gali teigti, kad pasekmių erdvinis mastas yra nacionalinio lygio.
Priemonės atitinka Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos tikslus bei strategijoje
"Europa 2020" keliamus siekius stiprinti stichinių nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas
pajėgumus.

Paviršinio ir požeminio vandens išteklių valdymas
Siekiant užtikrinti gerą paviršinio vandens telkinių būklę, veiksmų programoje
numatyta įgyvendinti vandens išteklių valdymo bei paviršinių vandens telkinių būklės
gerinimo priemones, kurios apimtų ir žuvų migracijos kliūčių šalinimą bei žuvitakių įrengimą.
5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:

•

Vandens išteklių valdymas ir paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas.

Šiuo metu geros ekologinės būklės reikalavimų gali neatitikti iki 60 proc. upėse išskirtų
vandens telkinių ir daugiau nei 30 proc. ežerų ir tvenkinių vandens telkinių. Vandens išteklių
valdymo ir paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo priemonės neabejotinai turėtų
prisidėti prie rizikos grupėje esančių vandens telkinių skaičiaus sumažėjimo. Vandens telkinių
būklės gerėjimą turėtų užtikrinti įvairių priemonių paketas, kur kiekvienos konkrečios
priemonės pasekmių tikimybė, trukmė, dydis ir erdvinis mastas gali būti labai skirtingi ir
turėtų būti vertinami atskirai. Vertinant apibendrintai, galima prognozuoti, kad šių priemonių
teigiamų pasekmių tikimybė turėtų būti vidutinė arba didelė. Teigiamų pasekmių tikimybę
gali riboti tai, jog dalyje telkinių teigiamiems būklės pokyčiams pastebėti gali pritrūkti laiko.
Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo priemonės turės ir tarpvalstybinį aspektą, nes
leis sumažinti į kaimynines šalis pernešamos taršos kiekį. Šių priemonių poveikio erdvinis
mastas svyruos nuo vietinio (t.y. vandens telkinio) iki nacionalinio. Įvardintos žuvų migracijos
kliūčių šalinimo ir žuvitakių įrengimo priemonės pagerins upių vandens telkinių
hidromorfologinę būklę. Šių priemonių poveikis būtų ilgalaikis, o pasekmės lokalios jaučiamos konkrečiuose vandens telkiniuose. Tikėtina, kad telkiniuose, kuriuose bus įrengti
žuvitakiai bei pašalintos kliūtys žuvų migracijai bus pasiekta gera ekologinė būklė, todėl
teigiamų pasekmių tikimybė vertinama kaip didelė.
5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:

•

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant lietaus vandenį) tvarkymo infrastruktūros
plėtra ir renovacija.

Šiuo metu apie 26 proc. Lietuvos gyventojų namų ūkiai neturi centralizuoto nuotekų
surinkimo ir dalies jų tarša patenka tiesiogiai į paviršinio vandens telkinius. Todėl nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas sudaro nemažą paviršinių vandens telkinių
būklės gerinimo potencialą. Veiksmų programoje numatytų nuotekų tvarkymo
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infrastruktūros plėtros ir renovacijos priemonių įgyvendinimas turėtų užkirsti kelią nelegaliai
į paviršinio vandens telkinius išleidžiamai buitinei taršai ir pagerinti paviršinių vandens
telkinių ekologinę būklę. Tiesioginis ir didžiausias šios priemonės poveikis bus juntamas
tuose paviršinio vandens telkiniuose, kuriuose šiuo metu dėl nelegalios taršos kyla
ekologinės būklės problemų. Tačiau pagerėjus šių telkinių būklei, poveikis bus juntamas ir
plačiau - sumažės į Kuršių marias ir Baltijos jūrą patenkančių teršalų kiekis. Priemonė labai
svarbi ežerų būklės gerinimui. Naujausi monitoringo duomenys rodo, kad ežerų būklė yra
prastesnė nei iki šiol manyta ir viena to priežasčių gali būti nelegali buitinė tarša, kuri ežerų ir
tvenkinių atveju turi kaupiamąjį pobūdį. Priemonės poveikis labai svarbus ir
tarpvalstybiniame kontekste, nes dalis į Latvijos teritoriją ištekančių upių šiuo metu vis dar
stipriai yra veikiamos nelegalios taršos. Įgyvendinus priemonę, sumažėtų į Latvijos teritoriją
pernešamos taršos kiekis. Priemonės poveikis bus ilgalaikis.
5.2 Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas;
•
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;
5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir ekologiškas infrastruktūras:
•
Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas.

Efektyvesnis ir saugesnis atliekų tvarkymas bei užterštų teritorijų išvalymas ir
sutvarkymas leis sumažinti taršos patekimą į gruntinius ir požeminius vandenis. Šių
priemonių poveikis požeminio vandens būklei bus tiesioginis ir ilgalaikis.
6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus:

•

Regioninės reikšmės vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos
didinimas:

Vidaus vandenų laivybos kelių infrastruktūros modernizavimas ir plėtra gali turėti
neigiamų pasekmių upių ekologinei būklei. Gilinant upių ar ežerų dugną, įrengiant
prieplaukas galimas neigiamas poveikis. Tačiau kol kas faktinių įrodymų apie neigiamą
poveikį nėra, todėl tokių pasekmių tikimybė vertintina kaip maža.

Baltijos jūros ir Kuršių marių būklės valdymas
5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Baltijos jūros aplinkos būklės stebėsena ir vertinimas, teršimo rizikos valdymas ir taršos
mažinimas.

Baltijos jūros būklės gerinimui teigiamą poveikį turės veiksmų programoje numatytos
Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo, teršimo rizikos valdymo bei taršos mažinimo
priemonės. Būklės vertinimo priemonės leis nustatyti esamą vandens telkinių būklę bei
problemas ir jas įtakojančius veiksnius, o taršos valdymo ir mažinimo priemonės turėtų
sumažinti taršos apkrovas ir pagerinti Baltijos jūros aplinkos būklę. Kadangi konkrečios taršos
rizikos valdymo bei mažinimo priemonės nėra įvardijamos, nustatyti jų pasekmių tikimybę,
dydį ir trukmę nėra įmanoma. Atskirų priemonių pasekmės gali būti skirtingo pobūdžio.
Vertinant apibendrintai, priemonės neabejotinai turės teigiamą poveikį, kuris bus ir
tarpvalstybinio pobūdžio.
103

6.1. Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T):
•
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos didinimas.

Susisiekimo infrastruktūros gerinimo priemonės, kurios lems padidėjusias laivybos bei
krovinių gabenimo jūra apimtis, gali turėti neigiamų pasekmių Baltijos jūros ir Kuršių marių
būklei. Suintensyvėjus uostų veiklai bei padidėjus gabenamų krovinių skaičiui kyla didesnės
taršos grėsmė. Ši grėsmė susijusi tiek su pačia uosto veikla, tiek su avarine ar neteisėta tarša
iš laivų. Dėl suinensyvėjusios uostų veiklos kyla padidėjusios taršos pavojingomis
medžiagomis pavojus. Atlikti tyrimai [Olenin, S. ir kt. 2012] rodo, kad šiuo metu cheminė
būklė šalia svarbiausių jūroje ir priekrantėje esančių taršos šaltinių (Klaipėdos uosto,
Būtingės naftos terminalo bei grunto gramzdinimo vietų) nėra gera. Todėl dar labiau
suintensyvėjusi uostų veikla gali ne tik neleisti pasiekti geros priekrantės vandenų cheminės
būklės, bet ir dar labiau ją pabloginti. Tokių pasekmių tikimybė yra didelė. Laivų veikla
dažniausiai susijusi su tarša naftos produktais bei išmetamomis šiukšlėmis. Laivybos avarijų
rizika Baltijos jūroje yra didelė [Tarpinių ir pakrantės vandenų būklė, ją įtakojantys veiksniai ir
būklės gerinimo priemonės. 2009], todėl neigiamų pasekmių atsiradimo grėsmė
suintensyvėjus laivybai taip pat yra didelė. Padidėjusi uostų ir laivybos tarša turėtų ilgalaikes
pasekmes, be to tarša būtų nuolatinė (uosto atveju) arba pasikartojanti (laivybos atveju).
Jūros tarša šiukšlėmis bei tarša pavojingomis medžiagomis yra kaupiamojo pobūdžio. Jūros
tarša taip pat turi labai svarbų tarpvalstybinį kontekstą. Prognozuoti taršos apimčių
padidėjimą yra sudėtinga, tačiau iš pastarųjų metų situacijos matyti, kad taršą vis geriau
pavyksta kontroliuoti, todėl galima prognozuoti, kad didelio taršos padidėjimo neturėtų būti.
6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas:
•
Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Susisiekimo srityje įgyvendinamos aplinkosauginės priemonės leis išvengti paviršinių ir
požeminių vandenų taršos naftos produktais, sunkiaisiais metalais, kitais specifiniais
teršalais.
Veiksmų programoje numatytos paviršinio ir požeminio vandens išteklių bei Baltijos
jūros ir Kuršių marių valdymo bei būklės gerinimo priemonės atitinka Nacionalinėje darnios
plėtros strategijoje, upių baseinų rajonų valdymo planuose ir priemonių vandensaugos
tikslams pasiekti programose bei strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžtus tikslus.
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Plėtoti aplinką mažiau teršiantį
ir mažesnį poveikį žmonių
sveikatai turintį transportą, ypač
geležinkelių ir jūrų transportą,
multimodalines (daugiarūšes) ir
intermodalines (įvairiarūšes)
transporto sistemas

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas
Pasiekti, kad oro tarša neviršytų
leistinų normatyvų

5.2. Oro taršos mažinimas

6.1. Daugiarūšės bendros Europos
transporto erdvės rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T)

4.3. Energijos vartojimo efektyvumo ir
atsinaujinančiosios energijos naudojimo
viešosiose infrastruktūrose, įskaitant
viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų
namų sektoriuje rėmimas

Investicinis prioritetas *

Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir

Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir
geležinkelių transporto saugos didinimas
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir
kelių transporto saugos didinimas
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro
transporto saugos didinimas
Įvairiarūšio transporto sąveikos skatinimas

Būsto atnaujinimo skatinimas ir priežiūra
Energijos gamybos efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
namų ūkiuose didinimas

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui**
Daugiabučių namų renovacija ir
modernizavimas energetinį efektyvumą
didinančiomis priemonėmis
Viešosios infrastruktūros (pavyzdžiui, miestų
apšvietimo) modernizavimas ir viešosios
paskirties pastatų atnaujinimas (renovacija)
Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų
modernizacija ir plėtra
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++
Atnaujinus pastatus ir modernizavus šilumos
perdavimo tinklus sumažėja šilumos
nuostoliai, tokiu būdu sumažinamas
pirminės energijos (kuro) poreikis ir
atitinkamai sumažėja oro teršalų išmetimai.
Yra didelė tikimybė, kad šios priemonės
ilgalaikėje perspektyvoje turės teigiamas
ilgalaikes kaupiamąsias pasekmes aplinkos
oro kokybei vietiniu lygiu.
+
Šios priemonės ilgalaikėje perspektyvoje
turės tiesiogines teigiamas ilgalaikes
kaupiamąsias pasekmes aplinkos oro
kokybei vietiniu lygiu.
+
Daugiarūšės transporto sistemos sukūrimas
leis efektyviau paskirstyti transporto srautus
ir sąlyginai sumažinti oro taršą. Nors ir su
maža tikimybe, ilgalaikėje perspektyvoje
tikėtinos tiesioginės teigiamos kaupiamosios
pasekmės aplinkos oro kokybei nacionaliniu
lygiu.
Ilgalaikėje perspektyvoje didėjant
transporto srautams tikėtinos tiesioginės
neigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos
oro kokybei vietiniu lygiu.
+

Tikėtinos pasekmės

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T
infrastruktūros prijungiant antrinius ir
tretinius transporto mazgus

Investicinis prioritetas *

Regioninės reikšmės geležinkelių
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas
Regioninės reikšmės kelių transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas
Regioninės reikšmės oro transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas

Intelektinių eismo saugos, saugumo,
informavimo ir srautų valdymo transporto
sistemų diegimas

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui**
vandens transporto saugos didinimas

106

Vandens transporto infrastruktūra,
integruota į daugiarūšę transporto sistemą,
prisidės prie efektyvesnio transporto srautų
paskirstymo ir leis sąlyginai sumažinti
aplinkos oro taršą. Nors ir su maža tikimybe,
ilgalaikėje perspektyvoje tikėtinos šios
priemonės tiesioginės teigiamos
kaupiamosios pasekmės aplinkos oro
kokybei nacionaliniu lygiu.
Ilgalaikėje perspektyvoje didėjant
transporto srautams tikėtinos tiesioginės
neigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos
oro kokybei regioniniu lygiu.
+
Intelektinė transporto sistema (ITS)
sumažins eismo grūstis, energijos sąnaudas,
atitinkamai aplinkos taršą. Nors ir su maža
tikimybe, bet ilgalaikėje perspektyvoje
tikėtinos šios priemonės tiesioginės
teigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos
oro kokybei vietiniu lygiu.
+
Regioninės daugiarūšės transporto sistemos
sukūrimas leis efektyviau paskirstyti
transporto srautus ir sąlyginai sumažinti oro
taršą. Nors ir su maža tikimybe, ilgalaikėje
perspektyvoje tikėtinos tiesioginės
teigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos
oro kokybei nacionaliniu lygiu.
-

Tikėtinos pasekmės

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu grindžiamų
transporto, įskaitant upių ir jūros
transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių,
sistemų plėtojimas

Investicinis prioritetas *

Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių
transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra

Geležinkelių, kelių, oro ir vandens
transporto neigiamo poveikio aplinkai
mažinimas

Regioninės reikšmės vandens transporto
infrastruktūros plėtra ir vandens transporto
saugos didinimas

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui**

107

Ilgalaikėje perspektyvoje didėjant
transporto srautams tikėtinos tiesioginės
neigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos
oro kokybei vietiniu lygiu.
+
Regioninė vandens transporto
infrastruktūra, integruota į daugiarūšę
transporto sistemą, prisidės prie
efektyvesnio transporto srautų paskirstymo
ir leis sąlyginai sumažinti aplinkos oro taršą.
Nors ir su maža tikimybe, ilgalaikėje
perspektyvoje tikėtinos šios priemonės
tiesioginės teigiamos kaupiamosios
pasekmės aplinkos oro kokybei nacionaliniu
lygiu.
Ilgalaikėje perspektyvoje didėjant
transporto srautams tikėtinos tiesioginės
neigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos
oro kokybei regioniniu lygiu.
+
Ši priemonė skirta mažinti neigiamą poveikį
aplinkai, todėl yra didėlė tikimybė, kad jos
įgyvendinimas ilgalaikėje perspektyvoje
turės tiesiogines teigiamas kaupiamąsias
pasekmes aplinkos oro kokybei nacionaliniu
lygiu.
++
Ekologiškų transporto sistemų ir
infrastruktūros plėtra tiesiogiai prisidės prie
transporto sukeliamos taršos miestuose

Tikėtinos pasekmės

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu grindžiamų
transporto, įskaitant upių ir jūros
transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių,
sistemų plėtojimas

1.1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI)
infrastruktūros tobulinimas, MTI
gebėjimų tobulinti kompetenciją
lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač
Europos svarbos, skatinimas

Siekti, kad būtų diegiamos
šiuolaikiškos aplinkai mažesnį
neigiamą poveikį darančios
pramonės technologijos,
švaresnės gamybos ir taršos
prevencijos metodai, leidžiantys
mažinti oro taršą

Investicinis prioritetas *

Gerinti kelių infrastruktūrą, taip
gerinant eismo sąlygas ir
mažinant neigiamą transporto
poveikį aplinkai

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

Išskirtinės MTEPI kompetencijos stiprinimas
įgyvendinant tarptautines iniciatyvas

MTEPI infrastruktūros stiprinimas
įgyvendinant sumanios specializacijos
strategiją
Informacinės, komunikacinės, kitos
technologinės ir netechnologinės
infrastruktūros atnaujinimas efektyviai
MTEPI veiklai

Miestų gatvių tinklo pritaikymas viešajam
transportui, modernizavimas ir saugos
gerinimas

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui**
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mažinimo ir ilgalaikėje perspektyvoje turės
teigiamas kaupiamąsias pasekmes miestų
aplinkos oro kokybei.
+
Įgyvendinus šią priemonę, sutrumpės
gyventojų kelionės laikas, o tai turės
teigiamos įtakos viešojo transporto
patrauklumui. Todėl nors ir su maža
tikimybe ilgalaikėje perspektyvoje tikėtinos
tiesioginės teigiamos kaupiamosios
pasekmės miestų aplinkos oro kokybei.
Nesiėmus specialių priemonių, skatinančių
keliones nuosavu transportu keisti į keliones
viešuoju transportu, ir padidėjus transporto
srautams, ilgalaikėje perspektyvoje tikėtinos
tiesioginės neigiamos kaupiamosios
pasekmės miestų aplinkos oro kokybei.
+
Tikėtina, kad sustiprinta MTEPI
infrastruktūra sudarys pagrindą inovacijų
(įskaitant darančių teigiamą poveikį orui)
kūrimui, o ilgalaikėje perspektyvoje tai turės
netiesiogines teigiamas kaupiamąsias
pasekmes aplinkos oro kokybei nacionaliniu
lygiu.
+
MTEPI kompetencijos stiprinimas per
tarptautines iniciatyvas sudarys sąlygas
teigiamą poveikį orui darančių inovacijų
sukūrimui. Ilgalaikėje perspektyvoje tai

Tikėtinos pasekmės

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

1.2. Įmonių investicijų į inovacijas ir
mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių bei
sąveikos tarp įmonių, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros centrų ir
aukštojo mokslo plėtojimas, visų pirma,
produktų ir paslaugų plėtros, technologijų
perdavimo, socialinių inovacijų ir
viešosioms paslaugoms teikti skirtų
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų
skatinimas naudojantis pažangiąja
specializacija
3.3. MVĮ pajėgumo įsitraukti į
ekonomikos augimo ir inovacijų procesus
rėmimas

Investicinis prioritetas *

Modernių technologijų diegimas, didinant
esamus ir kuriant naujus gamybos ir
paslaugų teikimo pajėgumus
Didelio poveikio technologijų (DPT), svarbių

Eko-inovacijų (aplinką tausojančių
technologijų) diegimas

Tinklų kūrimas ir plėtra, parama MTEPI
partnerystės veikloms
Parama įmonių MTEPI veikloms, skatinant
aukštesnės pridėtinės vertės, įskaitant
aplinkai draugiškų (žalių), produktų ir
paslaugų pasiūlą
Inovacijų paklausos skatinimas
MTEP grįstų socialinių ir kultūrinių inovacijų
skatinimas

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui**
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++
Yra didelė tikimybė, kad ši priemonė, kuria
siekiama paremti projektus, skatinančius
ekologišką projektavimą, t.y. numatoma
pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų
gyvavimo ciklą, ekologinius aspektus
įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio
projektavimo etape, ilgalaikėje
perspektyvoje turės tiesiogines teigiamas
kaupiamąsias pasekmes aplinkos oro
kokybei vietiniu lygiu.
+
Tikėtina, kad šios priemonės ilgalaikėje
perspektyvoje turės tiesiogines teigiamas
kaupiamąsias pasekmes aplinkos oro

tikėtina turės netiesiogines teigiamas
kaupiamąsias pasekmes aplinkos oro
kokybei nacionaliniu bei tarpvalstybiniu
lygiu.
+
Nors ir mažai, tačiau tikėtina, kad šių
priemonių įgyvendinimo procese gauti
mokslo ir verslo bendradarbiavimo
rezultatai ilgalaikėje perspektyvoje turės
netiesiogines teigiamas kaupiamąsias
pasekmes aplinkos oro kokybei vietiniu
lygiu.

Tikėtinos pasekmės

•

•

Investicinis prioritetas *

Uždaviniai/veiklos uždavinių
įgyvendinimui**
pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos
augimui, pilotinis diegimas gamybos ir
paslaugų procesuose
Technologinių sprendinių, skirtų efektyvinti
gamybos ir paslaugų teikimo veiklas,
diegimas
Verslo klasterių, pirmenybę teikiant
įsikūrusiems tikslinėse teritorijose, kūrimas
ir pramoninės simbiozės skatinimas
kokybei vietiniu lygiu.

Tikėtinos pasekmės

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu
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+
Tikėtina, kad ši priemonė ilgalaikėje
perspektyvoje turės netiesiogines teigiamas
kaupiamąsias pasekmes aplinkos oro
kokybei vietiniu lygiu.
4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir
Mikrogeneracijos priemonių įrengimas
+
Mikrogeneracijos priemonių įrengimas
atsinaujinančiosios energijos naudojimo
įmonėse
įmonėse leis atsisakyti kito energijos
įmonėse skatinimas
gamybai naudojamo taršaus kuro, todėl
ilgalaikėje perspektyvoje tikėtinos
tiesioginės teigiamos kaupiamosios šios
priemonės pasekmės aplinkos oro kokybei
vietiniu lygiu.
+
Kogeneracinių jėgainių pramonės įmonėse
Kogeneracinės jėgainės tam pačiam
įrengimas
energijos kiekiui pagaminti sunaudoja daug
mažiau kuro. Taigi, yra tikėtina, kad ši
priemonė ilgalaikėje perspektyvoje turės
tiesiogines teigiamas kaupiamąsias
pasekmes aplinkos oro kokybei vietiniu
lygiu.
Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo
pasekmių įvertinimas

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

1 tematinis tikslas. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas
1.1. investicinis prioritetas. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas, MTI
gebėjimų tobulinti kompetenciją lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač Europos svarbos,
skatinimas

Mokslinių tyrimų plėtra ir inovacijų skatinimas daugelyje išsivysčiusių valstybių yra
vieni iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių ekonomikos augimą, leidžiantys pasiekti didelį
verslo našumą. Pagal MTEP veiklų kokybės indeksą Lietuva tarp šalių narių užima 25 vietą2, o
pagal suminį inovatyvumo indeksą – 23 vietą3. Dar prastesnė situacija yra su ekoinovacijomis (eko-inovacija – tai inovacija, leidžianti sumažinti poveikį aplinkai arba užtikrinti
efektyvesnį išteklių naudojimą). 2012 m. ES eko-inovacijų švieslentėje Lietuva tarp ES šalių
yra paskutinėje vietoje4. Tokias pozicijas šalis užima nepaisant didelių investicijų į MTEP
infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą 2007-2013 m. laikotarpiu. Todėl 2014-2020 m.
laikotarpio programavimo dokumente numatytas MTEPI infrastruktūros stiprinimas
įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją, išskirtinės MTEPI kompetencijos stiprinimas
įgyvendinant tarptautines iniciatyvas, informacinės, komunikacinės, kitos technologinės ir
netechnologinės infrastruktūros atnaujinimas efektyviai MTEPI veiklai tikėtina padės
sėkmingai išnaudoti MTEP ir inovacijų infrastruktūrą. Ilgalaikėje perspektyvoje tai tikėtina
turės teigiamas ilgalaikes pasekmes kuriant ir diegiant reikalingas inovacijas, įskaitant
aplinkos oro kokybei teigiamą poveikį
1.2. investicinis prioritetas. Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių
bei sąveikos tarp įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrų ir aukštojo mokslo
plėtojimas, visų pirma, produktų ir paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, socialinių inovacijų ir
viešosioms paslaugoms teikti skirtų inovacijų, paklausos generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų
inovacijų skatinimas naudojantis pažangiąja specializacija

Šalies pramonėje vyraujant vidutinio pažangumo ir nepažangioms technologijoms, be
to statistiniams duomenims rodant, kad privataus sektoriaus išlaidos MTEP Lietuvoje yra
labai mažos (0,24 proc. BVP (palyginus ES-27 1,26 proc.)) ir didėja labai nežymiai (2007-2011
m. laikotarpiu padidėjo vos 0,01 proc.), veiksmų programoje numatytos priemonės skatinti
verslo ir mokslo bendradarbiavimą, plėsti tarptautinius vertės kūrimo tinklus siekiant
perduoti žinias, technologijas ir netechnologinius sprendimus, komercinti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatus bei skatinti inovacijų paklausą yra labai aktualios. Tiesa
tikimybė, kad šios priemonės įgyvendinimo procese gauti mokslo ir verslo bendradarbiavimo
rezultatai turės teigiamas pasekmes būtent aplinkos oro kokybei maža, tačiau ji yra ir
ilgalaikėje perspektyvoje gali būti kaupiamojo pobūdžio.
Abu investiciniai prioritetai prisidės prie strategijos „Europa 2020“ vieno iš pagrindinių
tikslų, kuriame pabrėžiama nacionalinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)
ir inovacijų sistemos pertvarkymo svarba.

2

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-theunion/2012/innovation_union_progress_at_country_level_2013.pdf
3
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
4
http://www.eco-innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=477&Itemid=65
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3 tematinis tikslas. Smulkių ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas
3.3 investicinis prioritetas. MVĮ pajėgumų įsitraukti į ekonomikos augimo ir inovacijų procesus
rėmimas

Kaip jau minėta anksčiau, Lietuvoje esant mažam įmonių inovatyvumo rodikliui
parama verslo procesų ir technologinių pajėgumų tobulinimui yra labai svarbi siekiant
padidinti šalies verslo konkurencingumą. Tai šiuolaikiniame pasaulyje paprastai neatsiejama
ir nuo aplinkos požiūriu efektyvesnių gamybos būdų diegimo. Todėl 2014-2020 m.
laikotarpio programavimo dokumente numatyta priemonė, skirta skatinti eko-inovacijų MVĮ
diegimą, kuria siekiama paremti projektus, skatinančius ekologišką projektavimą, t. y.
numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir
naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus
sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape, labai tikėtina
tiesiogiai prisidės prie aplinkos oro taršos mažinimo ir ilgalaikėje perspektyvoje turės
teigiamas kaupiamąsias pasekmes.
Kitos inovacijų ir darnaus verslo vystymosi principų diegimo MVĮ skatinimo priemonės,
tokios kaip modernių bei didelio poveikio technologijų diegimo skatinimas, technologinių
sprendinių, skirtų efektyvinti gamybą, verslo klasterių kūrimas ir pramoninės simbiozės
skatinimas nors ir su maža tikimybe, tačiau taip pat galėtų turėti teigiamas pasekmes
aplinkos oro kokybei.
Šis investicinis prioritetas prisidės prie strategijos „Europa 2020“ prioriteto „Tvarus
augimas“, kurio viena iš iniciatyvų pabrėžia paslaugų ir apdirbamosios pramonės sektoriams
tausaus išteklių naudojimo svarbą, įskaitant efektyvesnį atliekų perdirbimą, svarbiausių
pažangiųjų technologijų komercinimo ir įsisavinimo skatinimą, Europos turizmo sektoriaus
konkurencingumo stiprinimą ir įmonių paskatų diegti inovacijas būtinybę, įgyvendinimo.

4 tematinis tikslas. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
4.2. investicinis prioritetas. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos
naudojimo įmonėse skatinimas

Šiame investiciniame prioritete numatytas mikrogeneracijos priemonių (saulės, vėjo
jėgainių, šilumos siurblių) įrengimas įmonėse leistų atsisakyti kito energijos gamybai
naudojamo taršaus kuro. Todėl ilgalaikėje perspektyvoje įgyvendinus šias priemones
tikėtinos tiesioginės teigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos oro kokybei.
Kogeneracinės jėgainės yra labai efektyvios, kadangi tam pačiam energijos kiekiui
pagaminti sunaudoja daug mažiau kuro. Todėl kogeneracinių jėgainių plėtrai skirta priemonė
galėtų prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Europos Sąjungoje yra patvirtinta direktyva
2004/8/EB, numatanti kogeneracijos plėtrą skatinti ES teritorijoje. Taigi tikėtina, kad šios
priemonės įgyvendinimas ilgalaikėje perspektyvoje turės tiesiogines teigiamas kaupiamąsias
pasekmes aplinkos oro taršai.
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Šis investicinis prioritetas prisidės prie strategijos „Europa 2020“ prioriteto „Tvarus
augimas“, kurio viena iš iniciatyvų pabrėžia energijos ir išteklių naudojimui mažinti pasitelktų
reguliavimo priemonių svarbą ir investavimo į efektyvesnį atliekų perdirbimą būtinybę.
4.3. investicinis prioritetas. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos naudojimo
viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje
rėmimas

Pastatų renovavimas bei centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizavimas – tai
energijos vartojimo efektyvumo priemonės, netiesiogiai prisidedančios prie oro taršos
mažinimo. Atnaujinus pastatus ir modernizavus šilumos perdavimo tinklus sumažėja šilumos
nuostoliai, tokiu būdu sumažinamas pirminės energijos (kuro) poreikis ir atitinkamai
sumažėja oro teršalų išmetimai. Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programą iki 2020 m. numatyta atnaujinti 70 % daugiabučių namų. Tokių namų Lietuvoje yra
apie 35 tūkstančiai. 2005-2012 metų laikotarpiu buvo renovuoti tik 504 daugiabučiai namai5.
Renovuojant esamus daugiabučius ir viešosios paskirties pastatus, modernizuojant jų
energetikos sistemas galima pasiekti 30 % ekonominį energijos taupymo potencialą. ES
parama yra vienintelis realus šių prioritetų įgyvendinimo finansavimo šaltinis. Todėl labai
tikėtina, kad 2014-2020 m. veiksmų programoje numatytos priemonės turės ilgalaikes
teigiamas kaupiamąsias pasekmes aplinkos oro kokybei.
Šis investicinis prioritetas prisidės prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos tikslų įgyvendinimo.

6 tematinis tikslas. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
6.1. investicinis prioritetas. Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į
transeuropinį tinklą (TEN-T)

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, nuo 2010 m. ženkliai didėja bendra
krovinių apyvarta Lietuvoje6, atitinkamai didėja ir transporto srautai. Transporto sektorius
yra vienas iš sparčiausiai besiplėtojančių sektorių šalyje. Todėl reikalingos priemonės,
leisiančios efektyviau paskirstyti transporto srautus ir sąlyginai sumažinti oro taršą šiame
sektoriuje. Daugiarūšės transporto erdvės rėmimas sukuria naujas galimybes didinti krovinių
ir keleivių mobilumą, didesnius krovinių bei keleivių srautus perkelti iš automobilių
transporto į efektyvesnį geležinkelių, vandens ir oro transportą, tokiu būdu pagreitinant
pervežimus ir gerinant krovinių bei keleivių gabenimo kokybę. Veiksmų programoje
numatyta geležinkelių, vandens bei oro transporto infrastruktūros plėtra, įvairiarūšio
transporto sąveikos skatinimas tikėtina prisidės prie minėtų tikslų įgyvendinimo. Tačiau
ilgalaikėje perspektyvoje didėjant transporto srautams tikėtina pasireikš tiesioginės
neigiamos kaupiamosios pasekmės aplinkos oro kokybei.
Kelių transporto infrastruktūros plėtra sudarys sąlygas geresniam transporto srautų
reguliavimui bei kelionių laiko sutrumpėjimui. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje didėjant
transporto srautams, kaip ir ankstesniu atveju, tikėtina pasireikš tiesioginės neigiamos
kaupiamosios pasekmės aplinkos oro kokybei.

5
6

http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-busta/apie-programa/statistika
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp
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Sėkmingai įdiegta intelektinė transporto sistema (ITS) sumažins eismo grūstis,
energijos sąnaudas, aplinkos taršą, leis sutaupyti laiką, taip pat didins viešojo transporto
patrauklumą bei leis užtikrinti transporto paslaugų efektyvumą (ITS studija, 2011). Nors ir su
maža tikimybe, bet galimos šios priemonės teigiamos kaupiamosios ilgalaikės pasekmės
aplinkos oro kokybei.
6.2. investicinis prioritetas. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant
antrinius ir tretinius transporto mazgus

Regioninės reikšmės geležinkelių, vandens transporto, oro transporto bei kelių
transporto infrastruktūros plėtra turės tokias pačias pasekmes aplinkos oro kokybei kaip ir
anksčiau aprašyta transeuropinio transporto tinklo plėtra.
6.3. investicinis prioritetas. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų
transporto, įskaitant upių ir jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas

Ekologiškų transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra tiesiogiai prisidės prie
transporto sukeliamos taršos miestuose mažinimo ir turės tiesiogines teigiamas ilgalaikes
kaupiamąsias pasekmes miestų aplinkos oro kokybei.
Mažas viešojo transporto patrauklumas ir prieinamumas didina automobilizacijos lygį
– net 90 % visų kelionių sausumos transportu Lietuvoje yra atliekama automobiliu
(didžiausias rodiklis visoje ES) (Intelektinių (pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo
Lietuvoje galimybių studija. 2011). Todėl yra tikimybė, kad įgyvendinus programoje numatytą
priemonę, skirtą miestų gatves pritaikyti bei modernizuoti viešajam transportui, sutrumpės
gyventojų kelionės laikas ir tai turės teigiamos įtakos viešojo transporto patrauklumui. Tačiau
ilgalaikėje perspektyvoje nesiėmus specialių priemonių, skatinančių keliones nuosavu
transportu keisti į keliones viešuoju transportu, ir padidėjus transporto srautams, tikėtinos
tiesioginės neigiamos kaupiamosios pasekmės miestų aplinkos oro kokybei.
Šios priemonės apima pagrindinius oro apsaugos tikslus, apibrėžtus nacionaliniuose ir
tarptautiniuose dokumentuose.
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Siekti, kad būtų naudojamos
aplinkosaugos požiūriu
pažangiausios, efektyviausios ir
kartu praktiškai įgyvendinamos
technologijos, užtikrinančios
didesnį gamybos efektyvumą
gamtos išteklių naudojimo, atliekų
tvarkymo, perdirbimo ir kitokio
naudojimo srityse.

Atitinkamas aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslas

1.2. Įmonių investicijų į
inovacijas ir mokslinius tyrimus
skatinimas ir ryšių bei sąveikos
tarp įmonių, mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros
centrų ir aukštojo mokslo
plėtojimas, visų pirma,
produktų ir paslaugų plėtros,
technologijų perdavimo,
socialinių inovacijų ir
viešosioms paslaugoms teikti
skirtų inovacijų, paklausos
generavimo, tinklų kūrimo,
grupių ir atvirų inovacijų
skatinimas naudojantis
pažangiąja specializacija.

Investicinis prioritetas *

5.3. Išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas

Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą,
tarptautinių vertės kūrimo tinklų plėtrą, siekiant
perduoti žinias ir technologijas bei komercinti
mokslinių tyrimų rezultatus/ Skatinti tiesiogines
užsienio investicijas, mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą bei inovacijų paklausą,
siekiant didinti privataus sektoriaus investicijas.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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+
Investicijos į inovacijas, technologijų perdavimas,
produktų ir paslaugų plėtra turi užtikrinti naujų
mažaatliekių technologijų kūrimą ir diegimą. Savo
ruožtu naujos technologijos užtikrins teigiamas
ilgalaikes negrįžtamas pasekmes: išteklių taupymą,
mažiau pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai
medžiagų naudojimą. Kita vertus, kadangi inovacijų
skatinimas nėra specialiai skirtas aplinkosauginei
veiklai, tikėtina, kad pasekmių reikšmingumas bus
vidutinės reikšmės.

Tikėtinos pasekmės

Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir sistemos valdymo
efektyvumą.

5.3. Investicijos į vandens
sektorių siekiant įvykdyti
Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus.

Pasiekti, kad atliekų daugėtų kur
kas lėčiau negu auga gamyba, o
atliekų, tenkančių pagamintam
BVP vienetui, kiekis neviršytų
atitinkamų gamybos šakų atliekų
kiekio ES valstybių narių vidurkio.

Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena
ir planavimas.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

5.2 Investicijos į atliekų
sektorių siekiant įvykdyti
Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus.

Investicinis prioritetas *

Siekti, kad būtų naudojamos
aplinkosaugos požiūriu
pažangiausios, efektyviausios ir
kartu praktiškai įgyvendinamos
technologijos, užtikrinančios
didesnį gamybos efektyvumą
gamtos išteklių naudojimo, atliekų
tvarkymo, perdirbimo ir kitokio
naudojimo srityse

Siekti, kad pavojingos aplinkai ir
žmonių sveikatai medžiagos būtų
keičiamos nepavojingomis,
išsenkantieji ištekliai –
atsinaujinančiais, susidariusios
atliekos grąžinamos pakartotiniam
naudojimu, perdirbimui ar
kitokiam naudojimui.

Atitinkamas aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslas
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+
Atsižvelgiant į tai, kad nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra turi apimti valymo metu
susidariusio nuotekų dumblo tvarkymą ir taip
sumažinti šalinamo dumblo kiekį, ši veikla turės
vidutinio reikšmingumo negrįžtamas teigiamas
ilgalaikes nac. masto pasekmes.

++
Numatomos investicijos į komunalinių atliekų
surinkimą, paruošimą perdirbti ir pakartotinai
naudoti skatins atliekų naudojimą bei perdirbimą,
mažins sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį ir turės
reikšmingas negrįžtamas teigiamas ilgalaikes nac.
masto pasekmes.

+
Šios veiklos rėmuose numatomas laboratorinės
įrangos įsigijimas, informacinės sistemos tobulinimas
bei atliekų prevencijos skatinimas ir viešinimas
prisidės prie geresnio atliekų tvarkymo sistemos
administravimo ir atliekų kiekio mažinimo.
Numatomos teigiamos ilgalaikės netiesioginės
pasekmės. Vis dėlto, kadangi konkrečiose veiklose
nenumatytas planavimas (nors ši sąvoka yra
pavadinime) ar institucinės sąrangos tobulinimas,
lieka nepaliestos principo "teršėjas moka" bei
gamintojų atsakomybės įgyvendinimo problemos,
tikėtina, kad pasekmės bus tik vidutinio
reikšmingumo.

Tikėtinos pasekmės

5.4. Kultūrinio ir gamtinio
paveldo apsauga,
propagavimas ir vystymas.

Investicinis prioritetas *

Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo
maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti
kultūros ir gamtos objektų vystymą ir žinomumo
didinimą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą bei
ekonomikos augimą.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Turizmo infrastruktūros plėtra ir padidėjęs turistų
srautas gali sąlygoti papildomą atliekų susidarymą ir
aplinkos taršą, todėl numatomos vidutinio
reikšmingumo neigiamos ilgalaikės nac. masto
pasekmės. Įgyvendinimo metu reikia numatyti
priemones atliekų susidarymui riboti ir
susidariusioms atliekoms tvarkyti.
Programoje nenumatytos priemonės, užtikrinančios
principo „teršėjas moka“ ir gamintojų atsakomybės
įgyvendinimą. Kaip nurodoma Nacionalinės
pažangos programoje, atliekų tvarkymui
neefektyviai taikant principą „teršėjas moka“ ir
gamintojo atsakomybės principą, kyla grėsmė
veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos
funkcionavimui ir ES nustatytų užduočių
įgyvendinimui. Skiriant nepakankamai dėmesio
šioms problemoms galima tikėtis vidutinio
reikšmingumo ir vidutinės trukmės neigiamų nac.
masto pasekmių.

Tikėtinos pasekmės

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu

117

* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas

Siekti, kad atsakomybė ir išlaidos
dėl skurdinamos bei teršiamos
aplinkos atkūrimo tektų ne visiems
šalies piliečiams, o tiems, kurie
gauna iš to naudos arba yra
gamtos išteklių ir produkcijos
vartotojai.

Atitinkamas aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslas

1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
Investicijos į inovacijas, technologijų perdavimas, produktų ir paslaugų plėtra turi
užtikrinti naujų mažaatliekių technologijų kūrimą ir diegimą. Savo ruožtu naujos
technologijos užtikrins išteklių taupymą, mažiau pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai
medžiagų naudojimą.
Šis tematinis tikslas apima įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus
skatinimą ir ryšių bei sąveikos tarp įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
centrų ir aukštojo mokslo plėtojimą, visų pirma, produktų ir paslaugų plėtros, technologijų
perdavimo, socialinių inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti skirtų inovacijų, paklausos
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų skatinimą naudojantis pažangiąja
specializacija.
Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių bei sąveikos tarp
įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrų ir aukštojo mokslo plėtojimas
atitinka pagrindinius išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo srityje numatytus aplinkos
apsaugos ar darnaus vystymosi tikslus:

•
•
•

Siekti, kad būtų naudojamos aplinkosaugos požiūriu pažangiausios, efektyviausios ir
kartu praktiškai įgyvendinamos technologijos
Siekti, kad pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagos būtų keičiamos
nepavojingomis, išsenkantieji ištekliai – atsinaujinančiais
Pasiekti, kad atliekų daugėtų kur kas lėčiau negu auga gamyba

Tikimybė, kad verslo ir mokslo bendradarbiavimas, ypač siejamas su verslo procesų ir
technologinių pajėgumų tobulinimu bei rezultatų komercinimu, skatins išteklių taupymą ir
atliekų kiekio mažėjimą vertintina kaip didelė.
Šiame prioritete numatomas verslo ir mokslo bendradarbiavimas, tarptautinių vertės
kūrimo tinklų plėtra, siekiant perduoti žinias ir technologijas bei komercinti mokslinių tyrimų
rezultatus turi užtikrinti naujų mažaatliekių technologijų kūrimą ir diegimą. Savo ruožtu
naujos technologijos užtikrins teigiamas ilgalaikes negrįžtamas pasekmes: išteklių taupymą,
mažiau pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų naudojimą. Kita vertus, kadangi
inovacijų skatinimas nėra specialiai skirtas aplinkosauginei veiklai, tikėtina, kad pasekmių
reikšmingumas bus vidutinės reikšmės.

6. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
Šiam tematiniam tikslui pasiekti numatoma keletas investiciniai prioritetų, iš kurių
atliekų susidarymui ir tvarkymui svarbūs:

•
•
•

Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus
Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus
Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir plėtimas

Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus
Šis investicinis prioritetas faktiškai susideda iš dviejų dalių:
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•
•

Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas;
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

Pirmojoje dalyje numatomos priemonės apima analitinės įrangos įsigijimą, atliekų
apskaitos sistemos modernizavimą, atliekų tvarkymo būdų identifikavimo studijas. Paramos
gavėjai pirmosios veiklos dalies atveju yra Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra.
Antroji dalis numato fizinę komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, kurios
pagrindiniai komponentai turėtų būti:

•
•

atliekų rūšiavimas ir perdirbamų atliekų, įskaitant žaliąsias ir virtuvės atliekas,
atskyrimas;
mišrių atliekų srauto apdorojimas.

Šio komponento įgyvendinimas tiesiogiai tenka regioniniams atliekų tvarkymo centrams.
Atliekų tvarkymo informacinės sistemos tobulinimas yra akivaizdi prioritetinė užduotis,
tačiau informacija nėra galutinis tikslas, ji yra tik priemonė sistemos planavimui ir
administravimui stiprinti.
Pagrindinės atliekų tvarkymo sistemos plėtros gairės šiuo metu yra nustatytos
Valstybinime strateginiame atliekų tvarkymo plane, kuris tačiau jau netenkina esamų
poreikių. 2014 m. planuojama parengti ir patvirtinti naują Valstybinį atliekų tvarkymo planą.
Sėkmingas ir savalaikis šio plano parengimas yra viena i š svarbių investicinio prioriteto
įvykdymo sąlygų.
Komunalinių atliekų apdorojimo ir perdirbimo pajėgumų plėtra didele dalimi priklauso
nuo tinkamai parengtų ir efektyviai taikomų teisinių ir ekonominių instrumentų bei
efektyvus atliekų tvarkymo sistemos ir jos atskirų dalių administravimo.
Esminę įtaką atliekų tvarkymo sistemos plėtrai ir sėkmingam antrinių išteklių atskyrimui
bei apdorojimui turi „teršėjas moka“ principo ir gamintojų atsakomybės įgyvendinimas.
2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programoje pabrėžiama, kad atliekų tvarkymui
neefektyviai taikant principą „teršėjas moka“ ir gamintojo atsakomybės principą, kyla
grėsmė veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ir ES nustatytų užduočių
įgyvendinimui7. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija irgi tvirtina, kad principo „teršėjas
moka“, įgyvendinimas yra būtina veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo sąlyga8.
Atsižvelgiant į tai, atliekų tvarkymo sistemos valdymo ir planavimo komponento
apimtyje rekomenduotina skirti reikiamą dėmesį ne tik atliekų tvarkymo informacinės
sistemos tobulinimui, bet ir ekonominiams instrumentams, pirmiausiai principo „teršėjas
moka“ ir gamintojo atsakomybės įgyvendinimui.
Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo veikla nėra tiesioginis
atliekų tvarkymas, todėl ją įgyvendinus tikėtinos netiesioginės teigiamas ilgalaikes pasekmės.

7

LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės
pažangos programos patvirtinimo“. VŽ, 2012, Nr. 144-7430.
8
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Žin., 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215.
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Vis dėlto, kadangi konkrečiose veiklose nenumatytas planavimas (nors ši sąvoka yra
pavadinime) ar institucinės sąrangos tobulinimas, lieka nepaliestos principo "teršėjas moka"
bei gamintojų atsakomybės įgyvendinimo problemos, tikėtina, kad pasekmės bus tik
vidutinio reikšmingumo.
Tiesioginė atsakomybė už komunalinių atliekų tvarkymą tenka savivaldybėms ir
regioniniams atliekų tvarkymo centrams, kurie nustato konkrečias „teršėjas moka“ principo
įgyvendinimo formas. Pirmieji bandymai sieti „teršėjas moka“ principą su atliekų rūšiavimu ir
priminiu apdorojimu jau pradedami. Vis dėlto, siekiant sklandesnės pažangos ir geresnių
rezultatų savivaldybėms ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams reikalinga metodinė
pagalba, kuri galėtų būti teikiama atliekų tvarkymo sistemos valdymo ir planavimo
komponento rėmuose.
Numatomos investicijos į komunalinių atliekų surinkimą, paruošimą perdirbti ir
pakartotinai naudoti skatins atliekų naudojimą bei perdirbimą, mažins sąvartynuose
šalinamų atliekų kiekį ir turės reikšmingas negrįžtamas teigiamas ilgalaikes nacionalinio
masto pasekmes.
Investicinio prioriteto rezultato rodiklis - komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose,
kiekio sumažėjimas - gerai atitinka siekiamą pokytį, tačiau produkto rodiklis - gyventojai,
gaunantys geros kokybės prieinamą viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą - kelia
abejonių.
Pirmiausia, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą šiuo metu Lietuvoje gauna gana
daug gyventojų. Kaip pažymima investicinio prioriteto aprašyme, 2010–2011 metais
miestuose su daugiau kaip 1000 gyventojų, paslauga buvo teikiama 98 proc., o miesteliuose
ir kaimuose su mažiau nei 200 gyventojų – 72 proc. gyventojų. Tolimesnė atliekų tvarkymo
paslaugų plėtra į atokias kaimo vietoves reikalauja didelių išlaidų ir turi būti planuojama labai
apgalvotai, atsižvelgiant į paslaugos teikimo sąnaudas ir gyventojų mokumą.
Šiuo metu labiau aktuali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų problema yra ne jų
kiekybinė plėtra, o kokybė, kuri daugeliu atveju, net ir didžiuosiuose miestuose, yra toli gražu
nepakankama. Kokybę vertinti galima, pavyzdžiui, pagal susidarymo vietose atskirai surinktų
antrinių žaliavų ar kompostuojamų bioskaidžių atliekų kiekį.

Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus.
Nuotekų tvarkymo metu susidaro nuotekų dumblas, kurio tvarkymas yra labai opi ir
sudėtinga problema. Investicijos į vandens sektorių turi padėti spręsti šią opią problemą ir
mažinti ant žemės paviršiaus šalinamo nuotekų dumblo kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad nuotekų
dumblas sudaro palyginus nedidelę susidarančių atliekų dalį, ši veikla turės vidutinio
reikšmingumo negrįžtamas teigiamas ilgalaikes nacionalinio masto pasekmes.

Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir plėtimas
Geresnė turizmo infrastruktūra reiškia, kad padidės turistų srautas, kuris gali sąlygoti
papildomą atliekų susidarymą ir aplinkos taršą. Padidėjęs turistų srautas gali sąlygoti
papildomą atliekų susidarymą ir aplinkos taršą, todėl numatomos vidutinio reikšmingumo
120

neigiamos ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės. Įgyvendinimo metu reikia numatyti
priemones atliekų susidarymui riboti ir susidariusioms atliekoms tvarkyti.
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Išsaugoti valstybės ir jos
etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti,
kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir
buveinių tipų apsauga būtų
palanki

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

4.4. Pažangiųjų žemos ir
vidutinės įtampos paskirstymo
sistemų kūrimas ir diegimas

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos
išteklių gamybos ir skirstymo
skatinimas

Investicinis prioritetas *

/ Skirstymo tinklų modernizavimas ir plėtra,
įdiegiant pažangiųjų tinklų technologijas

Skatinti elektros energijos naudojimo efektyvumą
ir gerinti tiekimo kokybę.

/ Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
energijos gamybai
/ Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų
tobulinimas
/ Perdavimo tinklų optimizavimas ir plėtra,
generatorių, naudojančių atsinaujinančius
energijos išteklius, integracijai į rinką

Didinti atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

5.4 Biologinė įvairovė ir kraštovaizdis, „Natura 2000“ teritorijų apsauga
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+/Pripažįstama, kad kiekviename iškastinės energijos
(gamtinių dujų, kietojo kuro, naftos) gavybos ir
naudojimo etape yra daromas neigiamas poveikis
gamtinei aplinkai. Todėl prognozuojama vidutinė
tikimybė, kad atsinaujinančių išteklių naudojimo
skatinimas turės reikšmingų teigiamų netiesioginių
ilgalaikių nacionalinio masto pasekmių vertinamam
komponentui (teigiamos pasekmės mažiau
reikšmingos kraštovaizdžio apsaugos atžvilgiu). Tačiau
ir atsinaujinančios energetikos plėtotė pasižymi
neigiamomis pasekmėmis aplinkai (ypač paminėtina
hidroenergetika ir tam tikrai atvejais – biokuro išteklių
plėtra), todėl išlieka nedidelė neigiamų, tiesioginių ir
netiesioginių vietos masto pasekmių tikimybė.
Pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų
vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio ir turi
būti nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės
veiklos PAV procesų metu.
Nors numatoma diegti pažangias elektros energijos
tinklų technologijas, išlieka tikimybė (maža), kad šios
infrastruktūros plėtra gali turėti neigiamų tiesioginių
vietinio masto pasekmių biologinei įvairovei ir ypač
kraštovaizdžiui ir ypač jautriose gamtinėse
teritorijose.

Tikėtinos pasekmės

Išsaugoti valstybės ir jos
etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti,
kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir
buveinių tipų apsauga būtų
palanki

Baltijos jūros pakrantės
apsauga, tinkamas atkūrimas ir
tvarus naudojimas, užtikrinant
pusiausvyrą tarp Lietuvos
Baltijos jūros krantonaudos ir
krantosaugos interesų

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

5.2. Investicijos į atliekų sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos
aplinkos acquis reikalavimus

5.1. Prisitaikymo prie klimato
kaitos investicijų skatinimas

Investicinis prioritetas *

/ Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.
/ Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena
ir planavimas

/ Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos
valdymas bei prevencinių priemonių
įgyvendinimas

/ Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės
techninių pajėgumų optimizavimas ir klimato
kaitos žinių bazės plėtra

Stiprinti prisitaikymo prie klimato kaitos
pajėgumus ir aplinkos atsparumą klimato kaitai
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+
Sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas gali sąlygoti ir
tiesioginį, ir netiesioginį neigiamą poveikį vertinamam
komponentui, todėl yra vidutinė tikimybė, kad pagal
šį uždavinį numatomas šiuose objektuose šalinamų
atliekų kiekio sumažinimas gali lemti bendrą
sąvartynų skaičiaus ir pajėgumų mažinimą, todėl
turėti netiesioginių, tačiau ilgalaikių ir nacionalinio
masto teigiamų pasekmių.
Kita vertus, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtros apimtyje gali būti įrengiama nauja atliekų
tvarkymo infrastruktūra, todėl išlieka ( nors ir maža)
neigiamų, tiesioginių ir netiesioginių ilgalaikių vietos
masto pasekmių tikimybė. Pasekmės tiesiogiai
priklausys nuo konkrečių projektų vietos parinkimo
bei įgyvendinimo pobūdžio ir turi būti nagrinėjamos
bei gali būti sumažinamos žemesnio lygmens SPAV ar
ūkinės veiklos PAV procesų metu.

+
Numatoma vidutinė tikimybė, kad šio uždavinio
veiklos, ypač aplinkos atsparumo klimato kaitai
stiprinimas turės netiesioginių, tačiau ilgalaikių
teigiamų regioninių pasekmių biologinės įvairovės ir
kraštovaizdžio apsaugai.

Tikėtinos pasekmės

Investicinis prioritetas *

5.3. Investicijos į vandens
sektorių siekiant įvykdyti
Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus

5.4. Kultūrinio ir gamtinio
paveldo apsauga, propagavimas
ir vystymas

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

Baltijos jūros pakrantės
apsauga, tinkamas atkūrimas ir
tvarus naudojimas, užtikrinant
pusiausvyrą tarp Lietuvos
Baltijos jūros krantonaudos ir
krantosaugos interesų.
Pasiekti, kad iki 2030 metų
Lietuvoje aptinkamų EB svarbos
vietinės augalijos ir gyvūnijos
rūšių ir buveinių tipų apsauga
būtų palanki

Išsaugoti valstybės ir jos
etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti,
kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir
buveinių tipų apsauga būtų
palanki

/ Saugomų teritorijų monitoringas, planavimas,
tvarkymas ir pritaikymas lankymui
/ Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas
/ Visuomenės informavimas ir švietimas apie
aplinką, įskaitant tam reikalingos infrastruktūros
sukūrimą ir (ar) atnaujinimą

/ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant
lietaus vandenį) tvarkymo infrastruktūros plėtra ir
renovacija
/ Vandentvarkos ūkio valdymo efektyvumo
didinimas
Skatinti gamtą tausojantį pažinimą ir
aplinkosauginį sąmoningumą/ Plėtoti aktyvų
kultūrinio paveldo panaudojimą ekonomikos ir
visuomenės reikmėms/ Plėtoti aplinkai
nekenksmingą viešąją infrastruktūrą ir didinti jos
žinomumą turizmo maršrutuose

Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir sistemos valdymo
efektyvumą

/ Baltijos jūros aplinkos būklės stebėsena ir
vertinimas, teršimo rizikos valdymas ir taršos
mažinimas
/ Vandens išteklių valdymas ir paviršinių vandens
telkinių būklės gerinimas

Užtikrinti gerą vandens telkinių (taip pat Baltijos
jūros ir tarpinių vandenų) būklę
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++
Investicinis prioritetas yra tiesiogiai skirtas vertinamo
komponento apsaugai, todėl numatomos reikšmingos
teigiamos tiesioginės ir netiesioginės, ilgalaikės,
nacionalinio masto pasekmės. Be to, numatoma
didelė tikimybė, kad visuomenės švietimas skatins
aplinkosauginį sąmoningumą, kas gali turėti
papildomų teigiamų netiesioginių nacionalinio masto
pasekmių, sietinų su nelegalios žvejybos ir medžioklės
mastų sumažėjimu, buitinės taršos (šiukšlinimo)
sumažėjimu, tvaresniu išteklių naudojimu ir pan.

++
Numatoma didelė tikimybė, kad su šiomis veiklomis
susijęs vandens telkinių būklės ir požeminio vandens
kokybės gerėjimas (ar neigiamo poveikio
sumažėjimas) turės reikšmingų teigiamų (tiesioginių ir
netiesioginių), ilgalaikių, regioninio ir nacionalinio
masto pasekmių
nagrinėjamam komponentui, ypač saugomoms
vandens ekosistemoms ir buveinėms.

Tikėtinos pasekmės

Visi su vertinamu komponentu
susiję aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslai

Invazinių svetimžemių augalų ir
gyvūnų rūšių naikinimas ir
plitimo stabdymas

Užtikrinti rekreacinių išteklių
apsaugą ir racionalų naudojimą,
padidinti saugomų teritorijų
atvirumą visuomenei, skleisti
informaciją apie saugomų
teritorijų svarbą ir tikslus

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

5.5. Biologinės įvairovės,
dirvožemio apsaugos bei
atkūrimo ir ekosistemų funkcijų
skatinimas, įskaitant „Natura
2000“ ir ekologiškas
infrastruktūras

Investicinis prioritetas *

/ Buveinių, rūšių, genetinių išteklių išsaugojimas ir
atkūrimas, invazinių rūšių populiacijų
reguliavimas, ekosistemų fragmentacijos
mažinimas

Išsaugoti biologinę įvairovę ir gerinti grunto būklę

/ Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo
maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti
kultūros ir gamtos objektų vystymą ir žinomumo
didinimą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą bei
ekonomikos augimą

Plėtoti aplinkai nekenksmingą viešąją
infrastruktūrą ir didinti jos žinomumą turizmo
maršrutuose

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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+/Uždavinio veiklų įgyvendinimas gali padidinti
saugomų teritorijų atvirumą visuomenei, skleisti
informaciją apie saugomų teritorijų svarbą ir tikslus,
todėl numatoma vidutinė teigiamų netiesioginių
pasekmių tikimybė nacionaliniu mastu. Tačiau išlieka
(nors ir mažesnio lygio) neigiamų pasekmių tikimybė,
nes vietinio ir atvykstamojo turizmo infrastruktūros
objektų plėtra be reikiamos kontrolės ir priežiūros,
ypač jautriose gamtinėse teritorijose, lokaliai gali
turėti tiesioginių, nuolatinių ilgalaikės trukmės
neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei. Kadangi turizmo infrastruktūros objektai
dažnai įrengiami tose vietose, kurios pasižymi
ypatingai patrauklia gamta – pajūrio regionuose,
greta saugomų unikalių teritorijų, intensyvus turizmas
– grėsmė jautrioms ekosistemoms, jis gali būti viena iš
augalų, gyvūnų, grybų ar mikroorganizmų išnykimo
priežasčių.
Turizmas taip pat siejamas su invazinių svetimžemių
augalų ir gyvūnų rūšių plitimu. Pasekmės tiesiogiai
priklausys nuo konkrečių projektų vietos parinkimo
bei įgyvendinimo pobūdžio ir turi būti nagrinėjamos
žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV
procesų metu.
++
Investicinis prioritetas, jo uždaviniai ir veiklos yra
tiesiogiai skirti vertinamo komponento apsaugai,
todėl numatomos reikšmingos teigiamos tiesioginės ir
netiesioginės, ilgalaikės, nacionalinio masto pasekmės
visų su vertinamu komponentu susijusių aplinkos

Tikėtinos pasekmės

Invazinių svetimžemių augalų ir
gyvūnų rūšių naikinimas ir
plitimo stabdymas

Išsaugoti valstybės ir jos
etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti,
kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir
buveinių tipų apsauga būtų
palanki

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

6.2. Regionų judumo didinimas
prie TEN-T infrastruktūros
prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus.

6.1. Daugiarūšės bendros
Europos transporto erdvės
rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto tinklą
(TEN-T)

Investicinis prioritetas *

Gerinti šalies regionų pasiekiamumą ir plėtoti
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto
tinklu.
/ Regioninės reikšmės geležinkelių infrastruktūros
plėtra ir transporto saugos didinimas
/ Regioninės reikšmės kelių transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas
/ Regioninės reikšmės vandens transporto
infrastruktūros plėtra ir vandens transporto
saugos didinimas
/ Regioninės reikšmės oro transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas

Didinti daugiarūšės šalies susisiekimo sistemos
sąveiką su transeuropiniais transporto tinklais
/ Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir geležinkelių
transporto saugos didinimas
/ Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių
transporto saugos didinimas
/ Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir
vandens transporto saugos didinimas
/ Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro
transporto saugos didinimas

/ Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas
/ Radioaktyvių atliekų sutvarkymas
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Transporto infrastruktūros tiesimo darbai, jos plėtra,
eismo intensyvumo didėjimas sąlygoja fizinių aplinkos
savybių pasikeitimus (iškertami krūmai, pakinta
dirvožemio struktūra, į natūralias buveines įsiterpia
keliai), kurie savo ruožtu lemia vietovės floros ir
faunos struktūros ir elgsenos pokyčius.
Intensyvėjantis transportas ir padidėję transporto
priemonių greičiai lemia keliuose žūvančių gyvūnų
skaičiaus didėjimą. Dienos metu keliose sugerta
saulės šiluma naktį pritraukia varliagyvius, gyvates,
mažus paukščius, tuo didinama rizika jiems būti
suvažinėtiems. Gyvūnai persikelia į nuošalesnes
vietoves, toliau nuo kelių (buveinės perkėlimas), dėl
atsiradusio naujo objekto pakinta jų orientacija
aplinkoje ir judėjimas, yra pažeidžiami natūralūs
migracijos keliai. Transporto priemonių sukeltos
dulkės nusėda ant pakelės augalų ir neigiamai veikia
fotosintezės, kvėpavimo, vandens garinimo funkcijas.
Šios neigiamos pasekmės labiau sietinos su
automobilių kelių plėtra, nei su geležinkeliais, nors
naujų geležinkelio vėžių statybos pasekmės gali būti
panašios. Be to, dėl uostų ir prieplaukų plėtros
didėjantys vandens transporto srautai gali didinti
vandens ir oro taršą, statybos gali neigiamai veikti
dirvožemį (tarša statybos darbų metu, dirvožemio
struktūros pakitimai) bei lemti pokyčius
kraštovaizdyje, galimas poveikis vandens telkinių

apsaugos ar darnaus vystymosi tikslų atžvilgiu.

Tikėtinos pasekmės

Investicinis prioritetas *

6.3. Aplinką tausojančių ir
anglies dioksido kiekio
mažinimu grindžiamų
transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir
įvairiarūšių jungčių, sistemų
plėtojimas

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

Išsaugoti valstybės ir jos
etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti,
kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir
buveinių tipų apsauga būtų
palanki

/ CO2 emisijų mažinimas geležinkelių transporte
/ Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
/ Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių
transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra
/ Atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūros
plėtra transporto sektoriuje

Skatinti ekologiško transporto sistemų,
mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijas, oro taršą ir triukšmą, plėtrą ir didinti
eismo saugą ir darnų judrumą miestų teritorijose
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hidrologiniam režimui, o jūrų transportas taip pat
siejamas su invazinių svetimžemių augalų ir gyvūnų
rūšių plitimu. Todėl numatoma maža arba vidutinė
neigiamų tiesioginių ir netiesioginių, ilgalaikių ir
daugumoje atveju vietinio masto (regioninės reikšmės
veiklų - ir regioninio masto) pasekmių tikimybė. Be to,
jei šio uždavinio apimtyje būtų įgyvendinamos tokios
veiklos kaip aplinkkeklių tiesimas, linijiniai poveikio
aplinkai objektai bus perkeliami už miesto ribų, todėl
gali turėti papildomų neigiamų vietinio masto
pasekmių vertinamam komponentui dėl aukščiau
šiame stulpelyje išvardytų priežasčių. Kadangi
pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų
vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi
būti nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės
veiklos PAV procesų metu.
+
Numatoma tikimybė (nors ir maža), kad šio uždavinio
veiklos turės vietos masto teigiamų pasekmių
vertinamam komponentui, nes diegiamos
aplinkosaugos priemonės dažniausiai skirtos poveikiui
gyventojų sveikatai mažinti ir įrengiamos
urbanizuotose vietovėse, todėl biologinės įvairovės
apsaugos atžvilgiu yra mažiau aktualios. Tačiau
transporto priemonių sukeliama oro tarša ir triukšmas
daro neigiamą poveikį gyvajai gamtai, todėl šio
poveikio sumažinimas turės teigiamų netiesioginių,
ilgalaikių vietos masto pasekmių.

Tikėtinos pasekmės

7.1. Užimtumui palankaus
ekonomikos augimo rėmimas
kuriant vidinį potencialą, kaip
teritorinės strategijos
konkrečioms vietovėms dalį,
įskaitant nuosmukį patiriančių
pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių
gamtos ir kultūros išteklių
prieinamumo bei naudojimosi
jais gerinimas

6.4. Pažangus dujų ir elektros
paskirstymo, saugojimo ir
perdavimo sistemų plėtojimas.

Investicinis prioritetas *

Didinti tikslinių teritorijų (miestų)
konkurencingumą ir gyvenamosios vietos
patrauklumą

/ Pažangios elektros perdavimo tinklų sistemos
/ Pažangios dujų perdavimo ir skirstymo tinklų
sistemos
/ Pažangios dujų saugojimo sistemos

Skatinti dujų ir elektros paskirstymo, perdavimo ir
saugojimo sistemų plėtrą ir modernizavimą,
integruojantis į Europos Sąjungos energetikos
vidaus rinką, stiprinant tiekimo saugumą, didinant
energijos suvartojimo efektyvumą.
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+
Gamtinės ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
didžiausią teigiamą poveikį darytų kraštovaizdžio
apsaugos atžvilgiu, tačiau šio uždavinio rėmuose
numatomos veiklos teigiamai (netiesiogiai) įtakotų ir
gyvąją gamtą, ypač urbanizuotose teritorijose. Todėl
prognozuojama vidutinė teigiamų, ilgalaikių
tiesioginių (kraštovaizdžiui) ir netiesioginių (biologinei
įvairovei) pasekmių tikimybė vietos mastu.

Dujų ir elektros paskirstymo, laikymo ir perdavimo
infrastruktūros plėtra potencialiai gali sąlygoti
fizinių aplinkos savybių pasikeitimus, buveinių
fragmentaciją, vizualinę taršą, todėl numatoma
(maža) neigiamų tiesioginių ir netiesioginių, ilgalaikių
vietos masto pasekmių tikimybė. Kadangi pasekmės
tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų vietos
parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi būti
nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės
veiklos PAV procesų metu.

Tikėtinos pasekmės
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/ Rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų
modernizavimas, įskaitant miestų gamtinės
Pažeistų kraštovaizdžio teritorijų
aplinkos gerinimą ir sveikatingumą skatinančios
atkūrimas
infrastruktūros įrengimą
/ Gyvenamosios aplinkos gerinimas
gyvenamuosiuose rajonuose
/ Kiti veiksmai, reikalingi kompleksiškai
atgaivinant miestus ar jų dalis (įskaitant
neefektyviai išteklius naudojančių, aplinką
žalojančių pastatų ar statinių griovimą)
* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas ** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu

Išsaugoti valstybės ir jos
etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti,
kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir
buveinių tipų apsauga būtų
palanki

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

4 tematinis tikslas. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos atžvilgiu, reikšmingi du šio tematinio
tikslo investiciniai prioritetai:
4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas:
•
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai;
•
Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų tobulinimas;
•
Perdavimo tinklų optimizavimas ir plėtra, generatorių, naudojančių atsinaujinančius energijos
išteklius, integracijai į rinką.
4.4. Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų kūrimas ir diegimas:
•
Skirstymo tinklų modernizavimas ir plėtra, įdiegiant pažangiųjų tinklų technologijas.

Nors perėjimas prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų suponuoja
teigiamą poveikį aplinkai, o atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra atskiruose
energetikos subsektoriuose (kogeneracinėse jėgainėse, šilumos gamybos įrenginiuose)
ženkliai prisidės prie klimato atšilimo ribojimo, net ir atsinaujinančios energetikos plėtotė
pasižymi neigiamomis pasekmėmis aplinkai (ypač paminėtina hidroenergetika ir tam tikrai
atvejais – biokuro išteklių plėtra), todėl išlieka ( nors ir nedidelė) neigiamų, tiesioginių ir
netiesioginių vietos masto pasekmių tikimybė tiek biologinės įvairovės, tiek kraštovaizdžio
apsaugai, ypač tokiems aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslams kaip siekis, kad iki
2030 metų Lietuvoje aptinkamų EB svarbos vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių ir buveinių
tipų apsauga būtų palanki ir siekimas išsaugoti valstybės ir jos etnografinių regionų
kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę ir savitumą, užtikrinti racionalų jų naudojimą. Tematinio
tikslo apimtyje numatomos vykdyti veiklos sudarys konkrečių ūkinės veiklos projektų
pagrindus, nuo kurių vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio tiesiogiai priklausys
pasekmių pobūdis ir mastas, todėl jos turės būti detaliau nagrinėjamos žemesnio lygmens
SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų metu.

5 tematinis tikslas. Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo
skatinimas
5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas:
•
Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės techninių pajėgumų optimizavimas ir klimato kaitos
žinių bazės plėtra;
•
Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos valdymas bei prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės ir duomenų valdymo sistemos stiprinimas
sudarys sąlygas efektyviam klimato kaitos sukeltų reiškinių pasekmių valdymui. Savalaikė,
patikima ir pakankama informacija leis numatyti būtinas apsaugos priemones, nustatyti
teritorijas, kurioms šios priemonės yra reikalingos ir sudarys prielaidas sukurti patikimą
klimato kaitos sukeltų stichinių reiškinių pasekmių valdymo mechanizmą, todėl numatoma
vidutinė tikimybė, kad šios veiklos turės netiesioginių, tačiau ilgalaikių teigiamų regioninių
pasekmių biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai. Kita vertus, pajūrio juostos
apsaugos ir potvynių rizikos valdymo ir prevencinių priemonių įgyvendinimas tiesiogiai
sumažins stichinių meteorologinių reiškinių poveikį Baltijos pakrantės zonai, todėl galima
tikėtis teigiamų pasekmių saugomoms vandens ekosistemoms ir buveinėms, o kadangi
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didžiausias priemonių poveikis turėtų būti orientuotas į Nemuno žemupį ir vakarinę šalies
teritoriją, kur potvynių tikimybė yra didžiausia, pasekmių mastas gali būti įvardijamas kaip
regioninis. Numatoma, kad šios priemonės darys teigiamą įtaką aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslui – Baltijos jūros pakrantės apsauga, tinkamas atkūrimas ir tvarus
naudojimas, užtikrinant pusiausvyrą tarp Lietuvos Baltijos jūros krantonaudos ir
krantosaugos interesų.

6 tematinis tikslas. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
5.2. Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas;
•
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

Šio tematinio tikslo investicinių prioritetų uždavinys – mažinti sąvartynuose šalinamų
atliekų kiekį, todėl tikėtinas šiuose objektuose šalinamų atliekų kiekio sumažėjimas, kuris gali
lemti bendrą sąvartynų skaičiaus ir pajėgumų mažinimą, todėl prognozuojamos
netiesioginės, tačiau ilgalaikės ir nacionalinio masto teigiamos pasekmės biologinės įvairovės
ir kraštovaizdžio apsaugos atžvilgiu, sietinos su tokiais aplinkos apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslais, kaip „išsaugoti valstybės ir jos etnografinių regionų kraštovaizdžio ir
biologinę įvairovę ir savitumą, užtikrinti racionalų jų naudojimą“, „pasiekti, kad iki 2030 metų
Lietuvoje aptinkamų EB svarbos vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių ir buveinių tipų apsauga
būtų palanki“. Kita vertus, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros apimtyje gali būti
įrengiama nauja atliekų tvarkymo infrastruktūra (įskaitant sąvartynus), todėl išlieka (nors ir
maža) neigiamų, tiesioginių ir netiesioginių ilgalaikių vietos masto pasekmių tikimybė
minėtiems tikslams. Pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų vietos parinkimo
bei įgyvendinimo pobūdžio ir turi būti nagrinėjamos bei gali būti sumažinamos žemesnio
lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų metu.
5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:

•
•
•
•

Vandens išteklių valdymas ir paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas;
Baltijos jūros aplinkos būklės stebėsena ir vertinimas, teršimo rizikos valdymas ir taršos
mažinimas;
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant lietaus vandenį) tvarkymo infrastruktūros
plėtra ir renovacija;
Vandentvarkos ūkio valdymo efektyvumo didinimas.

Kaip minėta šios ataskaitos „Paviršinio ir požeminio vandens išteklių valdymo“
skyriuje, šiuo metu geros ekologinės būklės reikalavimų gali neatitikti iki 60 proc. upėse
išskirtų vandens telkinių ir daugiau nei 30 proc. ežerų ir tvenkinių vandens telkinių, o šio
prioriteto veiklos prisidės prie rizikos grupėje esančių vandens telkinių skaičiaus sumažėjimo
ir paviršinio bei požeminio vandens kokybės gerėjimo. Be to, prie šio prioriteto priskiriamos
ir žuvų migracijos kliūčių šalinimo ir žuvitakių įrengimo priemonės, kurios ne tik pagerins
upių vandens telkinių hidromorfologinę būklę, bet ir turės tiesioginių teigiamų pasekmių
vandens ekosistemoms ir buveinėms.
Todėl apibendrintai galima prognozuoti didelę tikimybę teigiamų tiesioginių ir
netiesioginių pasekmių, kurių mastas priklausys nuo įgyvendinamų priemonių apimties ir
svyruos nuo vietinio (t.y. vandens telkinio) iki nacionalinio. Šios teigiamos pasekmės sietinos
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s tokiais aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslais, kaip Baltijos jūros pakrantės
apsauga, tinkamas atkūrimas ir tvarus naudojimas, užtikrinant pusiausvyrą tarp Lietuvos
Baltijos jūros krantonaudos ir krantosaugos interesų ir siekis, kad iki 2030 metų Lietuvoje
aptinkamų EB svarbos vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių ir buveinių tipų apsauga būtų
palanki.
5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas:
•
Saugomų teritorijų monitoringas, planavimas, tvarkymas ir pritaikymas lankymui;
•
Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas;
•
Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką, įskaitant tam reikalingos infrastruktūros
sukūrimą ir (ar) atnaujinimą;
•
Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti kultūros ir
gamtos objektų vystymą ir žinomumo didinimą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą bei ekonomikos
augimą.
5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir ekologiškas infrastruktūras:
•
Buveinių, rūšių, genetinių išteklių išsaugojimas ir atkūrimas, invazinių rūšių populiacijų
reguliavimas, ekosistemų fragmentacijos mažinimas;
•
Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas.

Investiciniai prioritetai yra tiesiogiai skirti biologinė įvairovės, kraštovaizdžio, „Natura
2000“ teritorijų apsaugai, todėl numatomos reikšmingos teigiamos tiesioginės ir
netiesioginės, ilgalaikės, nacionalinio masto pasekmės visų nagrinėjamo komponento
aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslų atžvilgiu (žr. skyrių „Esamos padėties ir
tendencijų įvertinimas“).
Be to, numatoma didelė tikimybė, kad visuomenės švietimas skatins aplinkosauginį
sąmoningumą, kas gali turėti papildomų teigiamų netiesioginių nacionalinio masto
pasekmių, sietinų su tokiais biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos atžvilgiu aktualiais
aspektais, kaip nelegalios žvejybos ir medžioklės mastų sumažėjimas, buitinės taršos
(šiukšlinimo) sumažėjimas, tvaresniu išteklių naudojimas ir pan. bei prisidės prie tikslo
užtikrinti rekreacinių išteklių apsaugą ir racionalų naudojimą, padidinti saugomų teritorijų
atvirumą visuomenei, skleisti informaciją apie saugomų teritorijų svarbą ir tikslus.
Tačiau būtina paminėti, kad išlieka (nors ir mažesnio lygio) neigiamų pasekmių
tikimybė, nes vietinio ir atvykstamojo turizmo infrastruktūros objektų plėtra be reikiamos
kontrolės ir priežiūros, ypač jautriose gamtinėse teritorijose, lokaliai gali turėti tiesioginių,
nuolatinių ilgalaikės trukmės neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.
Kadangi turizmo infrastruktūros objektai dažnai įrengiami tose vietose, kurios pasižymi
ypatingai patrauklia gamta – pajūrio regionuose, greta saugomų unikalių teritorijų,
intensyvus turizmas – grėsmė jautrioms ekosistemoms, jis gali būti viena iš augalų, gyvūnų,
grybų ar mikroorganizmų išnykimo priežasčių. Turizmas taip pat siejamas su invazinių
svetimžemių augalų ir gyvūnų rūšių plitimu, todėl galima neigiama įtaka aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslo – „invazinių svetimžemių augalų ir gyvūnų rūšių naikinimas ir
plitimo stabdymas“ atžvilgiu. Pasekmės, ypač neigiamos tiesiogiai priklausys nuo konkrečių
projektų vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio ir turi būti nagrinėjamos žemesnio
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lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų metu, numatant atitinkamas pasekmių
sumažinimo priemones.

6 tematinis tikslas. Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas.
6.1. Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T):
•
Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir geležinkelių transporto saugos didinimas;
•
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių transporto saugos didinimas;
•
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos didinimas;
•
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro transporto saugos didinimas.
6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus:
•
Regioninės reikšmės geležinkelių infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos
didinimas;
•
Regioninės reikšmės oro transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas.

Nors šio investicinio prioriteto veiklos akcentuoja transporto infrastruktūros saugos
didinimą, numatoma ir jos plėtra. Transporto infrastruktūros tiesimo (tam tikrais atvejais ir
rekonstrukcijos) darbai, eismo intensyvumo didėjimas sąlygoja fizinių aplinkos savybių
pasikeitimus (iškertami krūmai, pakinta dirvožemio struktūra, į natūralias buveines įsiterpia
keliai), kurie savo ruožtu lemia vietovės floros ir faunos struktūros ir elgsenos pokyčius.
Intensyvėjantis transportas ir padidėję transporto priemonių greičiai lemia keliuose
žūvančių gyvūnų skaičiaus didėjimą. Dienos metu keliose sugerta saulės šiluma naktį
pritraukia varliagyvius, gyvates, mažus paukščius, tuo didinama rizika jiems būti
suvažinėtiems. Gyvūnai persikelia į nuošalesnes vietoves, toliau nuo kelių (buveinės
perkėlimas), dėl atsiradusio naujo objekto pakinta jų orientacija aplinkoje ir judėjimas, yra
pažeidžiami natūralūs migracijos keliai.
Transporto priemonių sukeltos dulkės nusėda ant pakelės augalų ir neigiamai veikia
fotosintezės, kvėpavimo, vandens garinimo funkcijas. Šios neigiamos pasekmės labiau
sietinos su automobilių kelių plėtra, nei su geležinkeliais, nors naujų geležinkelio vėžių
statybos pasekmės gali būti panašios.
Be to, dėl uostų ir prieplaukų plėtros didėjantys vandens transporto srautai gali didinti
vandens ir oro taršą, statybos gali neigiamai veikti dirvožemį (tarša statybos darbų metu,
dirvožemio struktūros pakitimai) bei lemti pokyčius kraštovaizdyje, galimas poveikis vandens
telkinių hidrologiniam režimui, o jūrų transportas taip pat siejamas su invazinių svetimžemių
augalų ir gyvūnų rūšių plitimu.
Todėl numatoma maža arba vidutinė neigiamų tiesioginių ir netiesioginių, ilgalaikių ir
dauguma atveju vietinio masto (regioninės reikšmės veiklų - ir regioninio masto) pasekmių
tikimybė, sietina su tokiais aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslais, kaip „išsaugoti
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valstybės ir jos etnografinių regionų kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę ir savitumą, užtikrinti
racionalų jų naudojimą. Pasiekti, kad iki 2030 metų Lietuvoje aptinkamų EB svarbos vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių ir buveinių tipų apsauga būtų palanki“ ir „invazinių svetimžemių
augalų ir gyvūnų rūšių naikinimas ir plitimo stabdymas“.
Be to, jei šio uždavinio apimtyje būtų įgyvendinamos tokios veiklos kaip aplinkkeklių
tiesimas, linijiniai poveikio aplinkai objektai bus perkeliami už miesto ribų, todėl gali turėti
papildomų neigiamų vietinio masto pasekmių biologinė įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai
aukščiau išvardytų priežasčių. Kadangi pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų
vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi būti nagrinėjamos žemesnio lygmens
SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų metu, parenkant konkrečių projektų įgyvendinimui
tinkamiausias vietos alternatyvas, technologijas ir pasekmių sumažinimo priemones.
6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas:
•
Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas;
•
CO2 emisijų mažinimas geležinkelių transporte;
•
Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra;
•
Atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūros plėtra transporto sektoriuje.

Šio investicinio prioriteto uždavinys – skatinti ekologiško transporto sistemų,
mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, oro taršą ir triukšmą, plėtrą ir didinti
eismo saugą ir darnų judrumą miestų teritorijose. Kadangi diegiamos aplinkosaugos
priemonės dažniausiai yra skirtos poveikiui gyventojų sveikatai mažinti ir įrengiamos
miestuose, biologinės įvairovės apsaugos atžvilgiu jos yra mažiau aktualios. Tačiau
transporto priemonių sukeliama oro tarša ir triukšmas daro neigiamą poveikį gyvajai gamtai
ir urbanizuotose vietovėse, todėl prognozuojama (nors tikimybė ir nėra didelė), kad šio
poveikio sumažinimą sąlygojančios veiklos ir priemonės turės teigiamų netiesioginių,
ilgalaikių vietos masto pasekmių vertinamam komponentui ir jo apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslams.
6.4. Pažangus dujų ir elektros paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas:
•
Pažangios elektros perdavimo tinklų sistemos;
•
Pažangios dujų perdavimo ir skirstymo tinklų sistemos;
•
Pažangios dujų saugojimo sistemos.

Nors šio investicinio prioriteto veiklos akcentuoja pažangų plėtojimą, dujų ir elektros
paskirstymo, saugojimo ir perdavimo infrastruktūros plėtra potencialiai gali sąlygoti fizinių
aplinkos savybių pasikeitimus, buveinių fragmentaciją, vizualinę taršą (kas ypač aktualu
kraštovaizdžio apsaugai), todėl numatoma (maža) neigiamų tiesioginių ir netiesioginių,
ilgalaikių vietos masto pasekmių tikimybė, sietina su aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi
tikslu išsaugoti valstybės ir jos etnografinių regionų kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę ir
savitumą, užtikrinti racionalų jų naudojimą ir pasiekti, kad iki 2030 metų Lietuvoje aptinkamų
EB svarbos vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių ir buveinių tipų apsauga būtų palanki. Kadangi
pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų vietos parinkimo bei įgyvendinimo
pobūdžio, jos turi būti nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų
metu, parenkant konkrečių projektų įgyvendinimui tinkamiausias vietos alternatyvas,
technologijas ir pasekmių sumažinimo priemones.
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8 tematinis tikslas. Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
7.1. Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės
strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimosi jais gerinimas:
•
Rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų modernizavimas, įskaitant miestų gamtinės aplinkos
gerinimą ir sveikatingumą skatinančios infrastruktūros įrengimą;
•
Kiti veiksmai, reikalingi kompleksiškai atgaivinant miestus ar jų dalis (įskaitant neefektyviai
išteklius naudojančių, aplinką žalojančių pastatų ar statinių griovimą).

Gamtinės aplinkos gerinimas (įskaitant aplinką žalojančių pastatų ar statinių griovimą)
didžiausią teigiamą įtaką darytų kraštovaizdžio apsaugos atžvilgiu, tačiau šio uždavinio
rėmuose numatomos veiklos teigiamai (netiesiogiai) įtakotų ir gyvąją gamtą, ypač
urbanizuotose teritorijose. Todėl prognozuojama vidutinė (kraštovaizdžio apsaugos atžvilgiu)
ir maža (biologinės įvairovės apsaugos atžvilgiu) teigiamų, ilgalaikių tiesioginių
(kraštovaizdžiui) ir netiesioginių (biologinei įvairovei) pasekmių tikimybė vietos mastu.
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Šiltnamio dujų emisijos
mažinimas
Užtikrinti, kad išmetamų

4.3. Energijos vartojimo efektyvumo ir
atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose

4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir
atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse
skatinimas.

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą
pramonės įmonėse, sudarant joms galimybes
pasirinkti technologinius sprendimus, didinančius
jų konkurencingumą.
Didinti energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo
efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą viešojoje infrastruktūroje ir būstų

Didinti atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą.

Darnus atsinaujinančių
gamtos išteklių
naudojimas.
Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas.

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir
skirstymo skatinimas.

Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą,
tarptautinių vertės kūrimo tinklų plėtrą, siekiant
perduoti žinias ir technologijas bei komercinti
mokslinių tyrimų rezultatus/ Skatinti tiesiogines
užsienio investicijas, mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą bei inovacijų paklausą,
siekiant didinti privataus sektoriaus investicijas.;

1.2. Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius
tyrimus skatinimas ir ryšių bei sąveikos tarp
įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros centrų ir aukštojo mokslo plėtojimas, visų
pirma, produktų ir paslaugų plėtros, technologijų
perdavimo, socialinių inovacijų ir viešosioms
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, paklausos
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų
inovacijų skatinimas naudojantis pažangiąja
specializacija.

Šiltnamio dujų emisijos
mažinimas.
Užtikrinti, kad išmetamų
į atmosferą teršalų ir
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis
sukuriamo BVP vienetui
sumažėtų perpus.
Darnus atsinaujinančių
gamtos išteklių
naudojimas

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Investicinis prioritetas *

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

5.5. Klimato kaita ir energetikos efektyvumas
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++
Gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų
renovavimas, sąlygojantis ženkliai

++
Platesnis atsinaujinančių energijos išteklių
naudojamas vietoj iškastinio kuro tiek
energetikoje, tiek pramonės įmonėse,
anglies dioksido išsiskyrimą į aplinką
mažinančių technologijų įrengimas turi
ženkliai mažinti šiltnamio dujų emisijas.
Todėl numatomos teigiamos tiesioginės
reikšmingos negrįžtamos ilgalaikės nac.
masto pasekmės.

+
Įmonių investicijos į inovacijas, žinių ir
technologijų perdavimas įmonėms turi
skatinti darnų atsinaujinančių gamtos
išteklių naudojimą ir energijos efektyvumo
didinimą. Todėl klimato kaitos dujų
emisijos požiūriu numatomos
netiesioginės vidutinio reikšmingumo
negrįžtamos teigiamos ilgalaikės
nacionalinio masto pasekmės.

Tikėtinos pasekmės

Šiltnamio dujų emisijos
mažinimas

Užtikrinti, kad išmetamų
į atmosferą teršalų ir
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis
sukuriamo BVP vienetui
sumažėtų perpus.

Šiltnamio dujų emisijos
mažinimas

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas
į atmosferą teršalų ir
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis
sukuriamo BVP vienetui
sumažėtų perpus.

Gerinti šalies regionų pasiekiamumą ir plėtoti
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto
tinklu.

Didinti daugiarūšės šalies susisiekimo sistemos
sąveiką su transeuropiniais transporto tinklais.

6.1. Daugiarūšės bendros Europos transporto
erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T).

6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T
infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir renovacija

Mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

sektoriuje.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti
aplinkos acquis reikalavimus.

5.2 Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti
Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus.

ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas.

Investicinis prioritetas *
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padidėsiantį galutinės energijos vartojimo
efektyvumą, sumažins energijos poreikį
bei jos vartojimą, o tuo pačiu ir klimato
kaitos dujų emisijas. Numatomos
teigiamos netiesioginės reikšmingos
ilgalaikės nac. masto pasekmės.
+
Kadangi sąvartynuose šalinamos
bioskaidžios atliekos yra ženklus klimato
kaitos dujų (metano) emisijų šaltinis,
sumažėjus jų kiekiui numatomos vidutinio
reikšmingumo teigiamos netiesioginės
ilgalaikės nac. masto pasekmės
+
Atsižvelgiant į tai, kad nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra turi apimti valymo
metu susidariusio nuotekų dumblo
tvarkymą, įskaitant anaerobinį pūdymą, ir
tai ženkliai sumažins metano emisijas,
numatomos vidutinio reikšmingumo
tiesioginės teigiamos negrįžtamos
ilgalaikės nac. masto pasekmės.
+
Transporto infrastruktūros plėtra sudarys
sąlygas tolygiam transporto judėjimui,
mažins transporto kuro sąnaudas.
Numatomos teigiamos ilgalaikės
negrįžtamos nacionalinio masto
pasekmės.
-

Tikėtinos pasekmės

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio
mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių,
sistemų plėtojimas.

Užtikrinti, kad išmetamų
į atmosferą teršalų ir
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis
sukuriamo BVP vienetui
sumažėtų perpus.

Skatinti ekologiško transporto sistemų,
mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijas, oro taršą ir triukšmą, plėtrą ir didinti
eismo saugą ir darnų judrumą miestų teritorijose.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Kita vertus, visų rūšių transporto
infrastruktūros plėtra sąlygos eismo
intensyvumo didėjimą, o tuo pačiu ir
didesnį kuro naudojimą bei didesnes
klimato kaitos dujų emisijas. Numatomos
vidutinio reikšmingumo tiesioginės
neigiamos negrįžtamos ilgalaikės nac.
masto pasekmės.
++
Transportas yra esminis klimato kaitos
dujų emisijų šaltinis. Kadangi
atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimas transporte turi ženkliai
sumažinti iškastinio kuro naudojimą ir
šiltnamio dujų emisijas iš transporto
priemonių, numatomos tiesioginės
reikšmingos teigiamos ilgalaikės nac.
masto pasekmės.

Tikėtinos pasekmės

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu
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* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas

Investicinis prioritetas *

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių bei sąveikos tarp
įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrų ir aukštojo mokslo plėtojimas
ilgalaikėje perspektyvoje skatins darnų atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą bei
energijos vartojimo efektyvumo didinimą, o tuo pačiu užtikrins ir šiltnamio dujų emisijų
mažėjimą.
Šio investicinio prioriteto įgyvendinimas atitinka pagrindinius klimato kaitos ir
energetikos efektyvumo srityje numatytus aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslus:

•
•
•

Šiltnamio dujų emisijos mažinimas,
Darnus atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimas,
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas.

Tikimybė, kad mokslinių tyrimų plėtra ir inovacijos skatins darnų atsinaujinančių
gamtos išteklių naudojimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei šiltnamio dujų
emisijų mažėjimą vertintina kaip didelė.
Įmonių investicijos į inovacijas, žinių ir technologijų perdavimas įmonėms turi skatinti
darnų atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą ir energijos efektyvumo didinimą. Todėl
klimato kaitos dujų emisijos požiūriu numatomos netiesioginės vidutinio reikšmingumo
negrįžtamos teigiamos ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės.
Klimato kaitos dujų emisijų požiūriu šio prioriteto rėmuose būtų labai rekomenduotina
diegimo metu atkreipti dėmesį į fluorintų dujų emisijas. Tradicinių klimato kaitos dujų
(anglies dioksido, metano) emisijos pastaruoju metu, bent jau BVP vienetui, rodo tendenciją
mažėti, tuo tarpu fluorintų dujų emisijos auga beveik eksponentiškai. Šioje srityje mokslinių
tyrimų ir inovacijų pagalba būtų labai naudinga.

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas
Kaip nurodyta esamos padėties ir tendencijų vertinimo skyriuje, Lietuvos
priklausomybė nuo iškastinio kuro, gerokai padidėjusi po IAE sustabdymo, lemia didelius į
atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, ir tai sukelia papildomų
sunkumų siekiant užtikrinti energetikos sektoriaus darnią plėtrą. Programoje numatomas
atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas turi ženkliai padėti šios
problemos sprendimui.
Faktiškai šis programos skyrius tiesiogiai atitinka aplinkos apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslus, numatytus strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumente:

•
•

Šiltnamio dujų emisijos mažinimas.
Darnus atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimas.

•

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas.

•

Užtikrinti, kad išmetamų į atmosferą teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekis sukuriamo BVP vienetui sumažėtų perpus.
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Pagrindinės šio investicinio prioriteto veiklos, sietinos su klimato kaitos dujų emisijų
ribojimu yra:

•
•

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų tobulinimas

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros svarba pabrėžiama daugelyje
Seimo ir Vyriausybės patvirtintų (ar rengiamų) strateginių dokumentų (Nacionalinėje
darnaus vystymosi strategijoje, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje,
Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijoje ir t.t.). Akivaizdu, kad
atsinaujinančių energijos išteklių plėtra būtų energetikos sektoriaus prioritetas net ir tuo
atveju, jei ES struktūrinės paramos programos ir nebūtų. Per dešimtmetį nuo 2000 metų
biokuro vartojimas elektros energijai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti padidėjo 5,4
karto ir toliau turi didėti.
Didžiulis dėmesys, skiriamas nacionaliniu mastu atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo plėtrai, reiškia, kad struktūrinės paramos programoje numatomų uždavinių
įgyvendinimo tikimybė labai didelė. Šio programos komponento įgyvendinimas turės
tiesioginį negrįžtamą poveikį klimato kaitai ir energetikos efektyvumui nacionaliniu mastu.
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra atskiruose energetikos
subsektoriuose (kogeneracinėse jėgainėse, šilumos gamybos įrenginiuose) turės kaupiamąjį
pobūdį ir ženkliai prisidės prie klimato atšilimo ribojimo.
Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų (gamybos ir transportavimo įrenginių,
sandėlių) plėtra ir tobulinimas sumažins biokuro gamybos ir transportavimo sąnaudas, tačiau
nekeis biokuro dalies energijos balanse. Šio komponento teigiamą poveikį klimato kaitos
dujų emisijos mažinimui sąlygos tik biokuro gamybai ir transportavimui sutaupyta energija.

4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse
skatinimas
Šis investicinis prioritetas skirtas skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir
energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse, sudarant joms galimybes pasirinkti
technologinius sprendimus, didinančius jų konkurencingumą. Kaip ir ankstesniame prioritete
čia numatoma atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra, tačiau siauresnėje srityje pramonės įmonėse.
Be tradicinių atsinaujinančios energijos šaltinių (biokuro, saulės, vėjo energijos)
numatomas gamybos pramonės įmonėse proceso metu susidariusių atliekų panaudojimas
energijai gaminti.
Kartu numatomas ir efektyvų energijos vartojimą įmonėse skatinančių programų
rengimas.
Platesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojamas vietoj iškastinio kuro bei
anglies dioksido išsiskyrimą į aplinką mažinančių technologijų diegimas pramonės įmonėse
turi ženkliai mažinti šiltnamio dujų emisijas. Todėl numatomos teigiamos tiesioginės
reikšmingos negrįžtamos ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės.
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4.3. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje
rėmimas.
Energijos naudojimo efektyvumo didinimas kartu su atsinaujinančių energijos šaltinių
plėtra yra pačios svarbiausios priemonės, ribojančios klimato kaitos dujų emisijas. Kaip
nurodoma Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, energijos suvartojimas
vienam bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui sukurti Lietuvoje yra 2,5 karto didesnis
negu ES vidurkis, taigi energijos taupymas yra pirmaeilis uždavinys.
Energijos naudojimo efektyvumui skatinti gyvenamųjų namų sektoriuje numatomas
paskolų fondas, dotacijos techninei pagalbai bei subsidijos daugiabučių renovavimas
mažuose ir vidutiniuose miestuose. Iki šiol daugiabučių namų renovavimas, nepaisant
Vyriausybės ir savivaldybių pastangų, vyko labai vangiai, iki 2011 m. pabaigos buvo
renovuota tik mažiau kaip 3% daugiabučių. Vis dėlto, pastaruoju metu priimti svarbūs
sprendimai dėl renovacijos organizavimo perdavimo savivaldybėms turėtų renovavimo
procesą pastebimai paspartinti. Todėl reikia vertinti, kad numatomų priemonių įgyvendinimo
tikimybė yra didelė. Numatomų priemonių įgyvendinimas turės tiesioginį, nuolatinį ir
negrįžtamą poveikį klimato kaitos dujų emisijų mažinimui nacionaliniu mastu.
Viešųjų pastatų renovacija, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių
technologijų diegimą, bus skatinama subsidijomis ir finansiniais instrumentais. Viešųjų
pastatų renovavimas vyksta sklandžiau, negu daugiabučių, todėl įgyvendinimo tikimybė tikrai
didelė. poveikis nuolatinis ir negrįžtamas.
Planuojamos veiklos apima energijos gamybos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo namų ūkiuose didinimą.
Šios veiklos pobūdis yra akivaizdžiai teigiamas, tačiau reikšmingumą, turint omenyje
tai, kad individualių namų emisijos, palyginus su stambiais energetikos objektais, yra gana
mažos, reikia vertinti kaip vidutinį.
Nors neabejotina, kad šios priemonės mažins klimato kaitos dujų emisijas, tačiau
individualių namų savininkai imsis šio darbo tik tada, kai jis bus ekonomiškai naudingas, t.y.
jei jiems teikiamos subsidijos bus pakankamai didelės. Kaip rodo pastarojo meto patyrimas,
didelės dotacijos gali sukelti tam tikrų politinių problemų. Be to, šioms priemonėms
įgyvendinti ko gero prireiks naujų teisės aktų. Todėl įgyvendinimo tikimybę reikia vertinti
kaip vidutinę.
Svarbus šio prioriteto komponentas yra centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų
modernizacija ir plėtra. Akivaizdu, kad daugiausiai įtakos klimato kaitos dujų emisijų
mažinimui turės senų susidėvėjusių šilumos perdavimo vamzdynų keitimas, kuris gali padėti
sutaupyti gana daug energijos, nors perdavimo tinklų režimo reguliavimas ir optimizavimas
irgi gali turėti apčiuopiamą poveikį.
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5.2 Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus
Vienas iš svarbiausių ES aplinkos acquis reikalavimų yra sąvartynuose šalinamų
bioskaidžių atliekų kiekio mažinimas. Kadangi sąvartynuose šalinamos bioskaidžios atliekos
yra ženklus klimato kaitos dujų (metano) emisijų šaltinis, sumažėjus jų kiekiui numatomos
vidutinio reikšmingumo teigiamos netiesioginės ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės

5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus
Atsižvelgiant į tai, kad nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra turi apimti valymo
metu susidariusio nuotekų dumblo tvarkymą, įskaitant anaerobinį pūdymą, ir tai ženkliai
sumažins metano emisijas, numatomos vidutinio reikšmingumo tiesioginės teigiamos
negrįžtamos ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės.
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degradacijos procesų

Stabdyti dirvožemio

Skatinti naujas statybas
vystyti ne natūraliose miško
ar žemės ūkio paskirties
teritorijose, o jau istoriškai
susiformavusiose
urbanizuotuose ar
rekultivuotuose plotuose

Stabdyti dirvos eroziją ir
dirvožemio praradimą
šlaituose ir teritorijose,
kuriose vystosi paviršinio
karsto procesas

Mažinti dirvožemio teršimą
organinėmis ir
mineralinėmis trąšomis bei
kitais žemės ūkio
chemikalais, naftos
produktais, sunkiaisiais
metalais miestuose,
pramonės įmonių
teritorijose, atliekų
sąvartynų, pesticidų
saugyklų teritorijose bei
automagistralių pakelėse

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

6.2. Regionų judumo didinimas prie
TEN-T infrastruktūros prijungiant
antrinius ir tretinius transporto
mazgus

6.1. Daugiarūšės bendros Europos
transporto erdvės rėmimas
investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T).

5.5. Biologinės įvairovės,
dirvožemio apsaugos bei atkūrimo
ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir
ekologiškas infrastruktūras.
5.2 Investicijos į atliekų sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos
acquis reikalavimus

Investicinis prioritetas *

5.6. Dirvožemio būklės valdymas

Atliekų
tvarkymo
sistemos
valdymas,
stebėsena ir planavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir
geležinkelių transporto saugos didinimas
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių
transporto saugos didinimas
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir
vandens transporto saugos didinimas.
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro
transporto saugos didinimas.
Regioninės reikšmės geležinkelių
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas.
Regioninės reikšmės kelių transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas
Regioninės reikšmės vandens transporto
infrastruktūros plėtra ir vandens transporto
saugos didinimas

Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas

Uždaviniai/veiklos uždavinių įgyvendinimui*
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Plečiant susisiekimo infrastuktūrą ir dėl to padidėjus
transporto srautams dirvožemis gali būti teršiamas
sunkiaisiais metalais, nafta ir naftos produktais (teritorijose,
kur vykdomas naftos produktų transportavimas), benzpirenu
ir švinu. Padidėjus transporto intensyvumui bei pervežamų
krovinių kiekiui, kyla didesnė avarijų tikimybė. Jų metu į
dirvožemį gali išsilieti tepalai, aušinimo skystis, stabdžių
skystis. Labai didelė žala dirvožemiui kyla susidūrus
pavojingas atliekas ar chemikalus transportuojančioms
priemonėms.
Kelių tiesimo darbų metu vyksta derlingojo sluoksnio
nuėmimas, dirvos sutankinimas bei dirvožemio erozija. Dėl
transporto infrastruktūros plėtros prarandami derlingo
dirvožemio plotai.

Sumažės pavojingų medžiagų patekimas į dirvožemį.
-

Įgyvendinus šias priemones, bus išvalytos pavojingais
cheminiais junginiais užterštos teritorijos, bus sumažintas
neigiamas jų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.
++

++

Tikėtinos pasekmės

Aplinkosauginių priemonių diegimas transporto sektoriuje
mažins dirvožemio taršą sunkiaisiais metalais, nafta ir naftos
produktais, benzpirenu ir švinu.

++

Atliekant numatytus darbus tikėtina laikina neigiama įtaka
dirvožemiui (dirvožemio pažeidimas)

-

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu
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* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas

Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas

Pažangios dujų saugojimo sistemos

6.4. Pažangus dujų ir elektros
paskirstymo, saugojimo ir
perdavimo sistemų plėtojimas

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu
grindžiamų transporto, įskaitant
upių ir jūros transportą, uostų ir
įvairiarūšių jungčių, sistemų
plėtojimas

Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų
tobulinimas
Perdavimo tinklų optimizavimas ir vystymas,
generatorių, naudojančių atsinaujinančius
energijos išteklius, integracijai į rinką

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos
išteklių gamybos ir skirstymo
skatinimas

Regioninės reikšmės oro transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas

5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir ekologiškas infrastruktūras:
•
Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas.

Veiksmų programoje numatytos užterštų teritorijų tvarkymo priemonės turės didelį
teigiamą poveikį dirvožemio būklės gerinimui. Įgyvendinus šias priemones, bus išvalytos
pavojingais cheminiais junginiais užterštos teritorijos, bus sumažintas neigiamas jų poveikis
aplinkai ir žmonių sveikatai. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu užterštų teritorijų tvarkymui
buvo skirtas nemažas dėmesys – atliktas preliminarus užterštų teritorijų poveikio vertinimas, šalyje
išvalyta 7,06 ha cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų. Todėl užtikrinus jau pradėtų darbų
tęstinumą, teigiamų pasekmių tikimybė yra didelė. Priemonių poveikis dirvožemio būklei bus
tiesioginis ir ilgalaikis. Priemonių įgyvendinimas bus vykdomas identifikuotose užterštose
teritorijose, tačiau didžiausias jų poveikis bus juntamas lokaliai.

5.2 Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas;
•
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

Efektyvesnis ir saugesnis atliekų tvarkymas leis sumažinti į dirvožemį bei gruntinius
vandenis patenkančių teršiančių medžiagų kiekius ir užkirs kelią dirvožemio būklės blogėjimui.
Priemonės įgyvendinimas turės teigiamų ilgalaikių pasekmių siekiant išvengti dirvožemio taršos
sąvartynų teritorijose.

6.1. Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį transporto
tinklą (TEN-T):
•
Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir geležinkelių transporto saugos didinimas;
•
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių transporto saugos didinimas;
•
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos didinimas;
•
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro transporto saugos didinimas.
6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto
mazgus:
•
Regioninės reikšmės geležinkelių infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos
didinimas;
•
Regioninės reikšmės oro transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas.
4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas:
•
Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų tobulinimas;
•
Perdavimo tinklų optimizavimas ir vystymas, generatorių, naudojančių atsinaujinančius energijos
išteklius, integracijai į rinką.
6.4. Pažangus dujų ir elektros paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas
•
Pažangios dujų saugojimo sistemos.

Transporto infrastruktūros plėtros bei statybos darbai gali turėti neigiamų pasekmių
dirvožemio būklei. Plečiant susisiekimo infrastuktūrą ir dėl to padidėjus transporto srautams
dirvožemis gali būti neigiamai veikiamas sunkiųjų metalų. Geležinkelio ruožuose ir stotyse,
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pauosčio teritorijose, pakelėse ir ypač šalia magistralių dirvožemis gali būti užteršiamas nafta ir
naftos produktais (teritorijose, kur vykdomas naftos produktų transportavimas), benzpirenu ir
švinu. Padidėjus transporto intensyvumui bei pervežamų krovinių kiekiui, kyla didesnė avarijų
tikimybė. Jų metu į dirvožemį gali išsilieti tepalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis. Labai didelė
žala dirvožemiui kyla susidūrus pavojingas atliekas ar chemikalus transportuojančioms
priemonėms. Šių procesų metu į aplinką patekę teršalai yra sunkiai pašalinami, kaupiasi
paviršiniame sluoksnyje.
Kelių tiesimo darbai taip pat turi neigiamos įtakos dirvožemio būklei – kelių tiesimo
darbų metu vyksta derlingojo sluoksnio nuėmimas, dirvos sutankinimas bei dirvožemio erozija.
Dėl transporto infrastruktūros plėtros prarandami derlingo dirvožemio plotai. Dėl kelių tiesimo
darbų neretai šalinamas augalijos sluoksnis, o tai skatina dirvožemio eroziją. Pakelių dirvožemis
kelių tiesimo metu tankinamas kelio statybos darbams naudojamomis priemonėmis.
Dirvožemio ištekliai ir kokybė gali būti reikšmingai paveikta fizinės intervencijos (VLC, stovėjimo
aikštelių statyba, automobilių ir geležinkelių kelių tiesimas ir pan.), dėl naujų projektų
įgyvendinimo gali pakisti dirvožemio paskirtis, t.y. prarandamos teritorijos, tinkamos
agrokultūrinei veiklai. Statybos darbų metu taip pat gali būti patiriama dirvožemio tarša dėl
netinkamai vykdomų statybos darbų, netinkamai disponuojant statybines medžiagas.
Transporto sukeliama dirvožemio tarša gali būti kaupiamojo pobūdžio, tačiau veiksmų
programoje numatytos ekologiško transporto skatinimo priemonės, kurios dalinai šią riziką
turėtų sumažinti. Atsižvelgiant į tai, jog vykdant statybos darbus privalu laikytis aplinkosauginių
reikalavimų, poveikis dirvožemiui turėtų būti trumpalaikis, minimalus ir grįžtamas. Negrįžtamas
poveikis būtų tik tais atvejais, kuomet dėl statybų būtų prarandami dirbamos žemės plotai.
Nors statant įvairius objektus bei tiesiant kelius yra prarandami derlingo dirvožemio plotai,
tačiau Lietuvoje dirvožemio praradimo dėl užstatymo problema nėra labai aktuali. Todėl
apibendrintai, susisiekimo infrastruktūros plėtros neigiamų pasekmių tikimybė yra vertinama
kaip vidutinė arba maža. Neigiamas poveikis aplinkai daugiausia bus juntamas lokaliai.

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas:
•
Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Transporto sektoriuje įgyvendinamos aplinkosauginės priemonės leis sumažinti bei išvengti
neigiamo transporto poveikio dirvožemio būklei. Šių priemonių poveikis bus tiesioginis ir ilgalaikis.
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Gerinti šalies regionų pasiekiamumą ir plėtoti
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto
tinklu.

Skatinti ekologiško transporto sistemų,

6.3. Aplinką tausojančių ir

Didinti daugiarūšės šalies susisiekimo sistemos
sąveiką su transeuropiniais transporto tinklais.

6.1. Daugiarūšės bendros
Europos transporto erdvės
rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto
tinklą (TEN-T).

Miškų ir jų išteklių išsaugojimas
ir gausinimas

6.2. Regionų judumo
didinimas prie TEN-T
infrastruktūros prijungiant
antrinius ir tretinius
transporto mazgus.

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą
įmonėse, sudarant joms galimybes pasirinkti
technologinius sprendimus, didinančius jų
konkurencingumą.

4.2. Energijos vartojimo
efektyvumo ir
atsinaujinančiosios energijos
naudojimo įmonėse
skatinimas.

Miškų ir jų išteklių išsaugojimas
ir gausinimas

Miškų ir jų išteklių išsaugojimas
ir gausinimas

Didinti atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą.

4.1. Atsinaujinančiųjų
energijos išteklių gamybos ir
skirstymo skatinimas.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Investicinis prioritetas *

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

5.7. Miškų išteklių valdymas
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Tiesiant ir rekonstruojant geležinkelius, kelius, elektros
perdavimo linijas gali būti iškertami miškai. Todėl
numatomos vidutinio reikšmingumo neigiamos ir
ilgalaikės negrįžtamos nacionalinio masto pasekmės.
Turi būti numatytos priemonės miško atželdinimui
kitose vietose.

Ženkliai didėjantis biokuro naudojimas gali kelti grėsmę
miškų ištekliams, taip sąlygodamas vidutinio
reikšmingumo ir vidutinės trukmės neigiamas
nacionalinio masto pasekmes. Vis dėlto, kadangi miškas
atauga, pasekmės bus grįžtamos. Iškastinio kuro keitimo
į biokurą projektai turi užtikrinti miško išteklių
išsaugojimą, turėtų būti skatinamas energetinio miško
auginimas. Be to, šio uždavinio rėmuose numatomas
perdavimo tinklų optimizavimas ir vystymas. Tiesiant ir
rekonstruojant elektros perdavimo linijas gali būti
iškertami miškai. Todėl numatomos vidutinio
reikšmingumo neigiamos ir ilgalaikės nacionalinio masto
pasekmės.

Tikėtinos pasekmės

6.4. Pažangus dujų ir elektros
paskirstymo, saugojimo ir
perdavimo sistemų
plėtojimas.

anglies dioksido kiekio
mažinimu grindžiamų
transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir
įvairiarūšių jungčių, sistemų
plėtojimas.

Investicinis prioritetas *

Skatinti dujų ir elektros paskirstymo, perdavimo
ir saugojimo sistemų plėtrą ir modernizavimą,
integruojantis į Europos Sąjungos energetikos
vidaus rinką, stiprinant tiekimo saugumą,
didinant energijos suvartojimo efektyvumą.

mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijas, oro taršą ir triukšmą, plėtrą ir didinti
eismo saugą ir darnų judrumą miestų
teritorijose.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Tikėtinos pasekmės

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu
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* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas

Atitinkamas aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslas

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas
4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse
skatinimas
Atsinaujinančių išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas yra labai svarbi nacionalinės
energetikos dalis, ženkliai prisidedanti ir per prie klimato kaitos dujų emisijų mažinimo.
Pagrindinis atsinaujinančių energijos išteklių šaltinis yra biomasė. Pagal Statistikos
departamento duomenis 2010 m. malkos ir žemės ūkio atliekos sudarė beveik 90% visų
sunaudotų atsinaujinančių energijos išteklių.
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas reiškia, kad ateityje ženkliai
didės biokuro naudojimas, o tai gali kelti grėsmę miško ištekliams.
Turint omenyje tai, kad miškų priežiūra Lietuvoje gana gera, tikimybė, jog miško
ištekliams iškils reali grėsmė nėra didelė, tačiau jos negalima nepaisyti. Iškirstas miškas vėl
atželia, taigi procesas iš principo yra grįžtamas, bet savaiminis miško atžėlimas nebūtinai turi
užtikrinti teigiamą biomasės balansą. Plečiant biokuro gamybos pajėgumus turi būti
garantuota, kad miško biomasės prieaugis bus ne mažesnis, pageidautina didesnis už biokuro
naudojimą.
Šio tematinio tikslo veiklos apsiriboja elektros ir šilumos gamybai naudojamo kuro
keitimu iš iškastinio į atsinaujinantį. Tam tikras dėmesys skiriamas ir biokuro sandėliavimui ir
transportavimui, tačiau biokuro gamybai, t.y. miško atželdinimui neskiriama jokio dėmesio.
Viena iš svarbių atsinaujinančių energijos išteklių gamybos sričių yra energetinio miško
auginimas, kuriam programoje reikėtų skirti reikiamą dėmesį.
Grėsmę miško ištekliams gali kelti ir elektros perdavimo bei skirstymo tinklų plėtra.
Programoje turėtų būti saugikliai, užtikrinantys, kad naujų elektros perdavimo linijų tiesimo
metu iškistas miškas bus atželdintas ar atsodintas kitoje vietoje.

7. Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas
Tiesiant ir rekonstruojant geležinkelius, kelius, elektros perdavimo linijas gali būti
iškertami miškai. Todėl numatomos vidutinio reikšmingumo neigiamos ir ilgalaikės
negrįžtamos nacionalinio masto pasekmės. Programos diegimo metu turi būti numatytos
priemonės miško atželdinimui kitose vietose.
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Gerinti Lietuvos
gyventojų gyvenimo
kokybę

Prailginti Lietuvos
gyventojų gyvenimo
trukmę

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas
Gerinti sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę
Uždaviniai/veiklos uždavinių įgyvendinimui*
Lietuvos elektroninės sveikatos sistemos ir
elektroninės sveikatos paslaugų plėtra,
užtikrinant jau sukurtų sprendimų
panaudojimą, sąveikumą ir integraciją
Efektyvių ir inovatyvių viešųjų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros
(fizinės ir informacinės) modelių diegimas bei
plėtojimas įgyvendinant kompleksines
programas, skirtas mažinti priešlaikinį
gyventojų mirtingumą ir neįgalumą nuo
širdies kraujagyslių ir kraujotakos sistemos
ligų, onkologinių susirgimų, išorinių
priežasčių, lemiančių didžiausius sveikatos
skirtumus tarp atskirų gyventojų grupių bei
teritorijų
Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo didinimas
didžiausiais gyventojų sveikatos būklės ir
sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo
netolygumais pasižyminčiuose šalies
regionuose
Gyvenimo kokybės pažeidžiamiausioms
gyventojų grupėms gerinimas didinant
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo modelių ir sprendimų, pagerinančių
sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą,
diegimas ir plėtra.

Investicinis prioritetas *

2.3. Taikomųjų IRT e. valdžios, e.
mokymosi, e. įtraukties, e.
kultūros ir e. sveikatos programų
tobulinimas

8.4. Galimybių gauti įperkamas,
tvarias ir aukštos kokybės
paslaugas didinimas, įskaitant
sveikatos priežiūrą ir visuotinės

8.1. Investicijos į sveikatos ir
socialinę infrastruktūrą, kuria
prisidedama prie nacionalinės,
regionų ir vietos plėtros, nelygybės
mažinimas sveikatos atžvilgiu ir
perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų

5.8. Sveikatos apsauga
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Įgyvendinus numatytas priemones padidės sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas, sumažės paslaugų
vartojimo netolygumas tarp skirtingų regionų bei socialinių
grupių gyventojų, bus sudarytos galimybės gauti daugiau ir
kokybiškesnių paslaugų. Siekiant suteikti aukštesnės
kokybės paslaugas, teigiamos įtakos turės infrastruktūros
gerinimo, plėtros ir efektyvesnio panaudojimo priemonės.
Padidėjęs sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei
kokybė turės teigiamos įtakos susirgimų prevencijai,
savalaikei ir tikslesnei ligų diagnostikai, kokybiškesniam
gydymui. Taigi, priemonių įgyvendinimas turės tiesioginį
poveikį visuomenės sveikatos rodiklių gerėjimui.
Įgyvendintų priemonių pasekmės bus ilgalaikės ir
nacionalinio masto.

Priemonės, gerinančios sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę ir prieinamumą

++

Tikėtinos pasekmės

Šalies sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo
specialistais priemonių įgyvendinimas
Parama iniciatyvoms, skatinančioms
bendradarbiavimą tarp sektorių (ypač tarp
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų),
tarp institucijų, tarp nacionalinio ir vietos
lygmens užtikrinant kokybiškų kompleksinių
paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms
gyventojų grupėms
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, medikų
profesinių draugijų, asociacijų ir valstybinio
valdymo institucijų bendradarbiavimo
projektai, rengiant ir diegiant į pirminės
sveikatos priežiūros praktiką sveikatos
technologijų vertinimo rezultatais pagrįstas
metodikas/klinikinius protokolus bei darbo
komandoje metodus.
Pacientų įgalinimo didinimas.
Sveikatos gerinimo programų savivaldybėse
parengimas ir įgyvendinimas, siekiant mažinti
vietos gyventojų sveikatos netolygumus.
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo ir veiksmingumo gerinimas
priartinant jas prie bendruomenės.
Projektai, skirti sveikatos priežiūros
specialistų, pacientų mokymams hospitalinių
infekcijų prevencijos ir kontrolės bei
sveikatos saugos temomis, informacinių ir
ryšių technologijų, skirtų pacientų ir
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų
sveikatos raštingumo didinimui hospitalinių
infekcijų ir saugos tema.
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Bendradarbiavimo projektai tarp pacientų, sveikatos
priežiūros specialistų, nevyriausybinių organizacijų, vietos
bendruomenių bei valstybės institucijų sudarys sąlygas
tobulinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, gerinti teikiamų
paslaugų kokybę, priartinti paslaugas prie bendruomenės.
Efektyvesnis sveikatos priežiūros įstaigų darbas turės
tiesioginės įtakos visuomenės sveikatos rodiklių gerėjimui
– mažės gyventojų sveikatos netolygumai, didės pacientų
sveikatos raštingumas, informuotumas apie sveikatos
priežiūros įstaigų darbą, sveikatinimo galimybes.

Bendradarbiavimo ir švietimo priemonės, gerinančios
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

++

7.1. Užimtumui palankaus
ekonomikos augimo rėmimas
kuriant vidinį potencialą, kaip
teritorinės strategijos konkrečioms
vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį
patiriančių pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių gamtos ir
kultūros išteklių prieinamumo bei
naudojimąsi jais gerinimas

8.4. Galimybių gauti įperkamas,
tvarias ir aukštos kokybės
paslaugas didinimas, įskaitant
sveikatos priežiūrą ir visuotinės
svarbos socialines paslaugas.

8.1. Investicijos į sveikatos ir
socialinę infrastruktūrą, kuria
prisidedama prie nacionalinės,
regionų ir vietos plėtros, nelygybės
mažinimas sveikatos atžvilgiu ir
perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų

Rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų
modernizavimas, įskaitant miestų gamtinės
aplinkos
gerinimą
ir
sveikatingumą
skatinančios infrastruktūros įrengimą.

Visuomenės informavimas, švietimas ir
mokymas nacionaliniu lygiu sveikos
gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės
temomis.

Pacientų sveikatos saugos užtikrinimas
didinant hospitalinių infekcijų, kaip
mirtingumo dėl išorinių priežasčių rizikos
veiksnio, prevenciją.

Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo
efektyvumo didinimas, siekiant mažinti
Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą
nuo tuberkuliozės bei prisidedant prie
socialinės nelygybės tam tikrose visuomenės
grupėse mažinimo.
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Sporto, turizmo ir aktyvaus poilsio infrastruktūros
sukūrimas, modernizavimas ir plėtra sudarys sąlygas
skatinti fizinį gyventojų aktyvumą ir taip plėtoti sveikesnį
gyvenimo būdą. Tai turėtų teigiamai atsiliepti gyventojų
sveikatos rodikliams.

Sveikai gyvensenai palankios infrastruktūros sukūrimo ir
plėtros priemonės

Sveika gyvensena kol kas yra neišnaudotas visuomenės
sveikatinimo veiksnys. Sveikos gyvensenos įgūdžių
trūkumas šiuo metu yra viena svarbiausių gyventojų
sergamumo priežasčių, todėl visuomenės informavimas,
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas turės reikšmingų
teigiamų ilgalaikių pasekmių gyventojų sveikatos
rodikliams.
++

Sveikos gyvensenos ir sveikatos raštingumo skatinimo
priemonės

Prevencinių programų plėtra ir tikslesnė susirgimų
diagnostika turėtų užtikrinti ankstyvesnį sveikatos
sutrikimų išaiškinimą bei pagerinti šių sutrikimų gydymo
kokybę ir rezultatus. Priemonės turės tiesioginį poveikį
mažinant sergamumą, gerinant sveikatos rodiklius bei
sveiko gyvenimo trukmę
++

Ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo
didinimo priemonės

++

6.2. Regionų judumo didinimas
prie TEN-T infrastruktūros
prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus.

6.1. Daugiarūšės bendros Europos
transporto erdvės rėmimas
investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T).

5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo
apsauga, propagavimas ir
vystymas

9.1. Švietimo ir mokymo
infrastruktūros tobulinimas.

Regioninės reikšmės oro transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas

Sveiką gyvenseną skatinančios viešosios
infrastruktūros
švietimo
įstaigose
atnaujinimas ir plėtojimas.
Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo
maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti
kultūros ir gamtos objektų vystymą ir
žinomumo didinimą, ilgalaikių darbo vietų
kūrimą bei ekonomikos augimą
Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir
geležinkelių transporto saugos didinimas
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių
transporto saugos didinimas
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir
vandens transporto saugos didinimas
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro
transporto saugos didinimas
Intelektinių eismo saugos, saugumo,
informavimo ir srautų valdymo transporto
sistemų diegimas
Regioninės reikšmės geležinkelių
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas
Regioninės reikšmės kelių transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas
Regioninės reikšmės vandens transporto
infrastruktūros plėtra ir vandens transporto
saugos didinimas
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++
Eismo saugos priemonių diegimas turėtų sumažinti
traumatizmo atvejų bei mirčių keliuose skaičių. Tai
tiesioginį poveikį visuomenės sveikatos ir mirtingumo
rodikliams turėsiančios priemonės. Atsilikimas nuo ES-15
šalių rodo, kad išnaudotos dar ne visos eismo saugos
priemonės, todėl įgyvendinus numatytas veiklas galima
tikėtis apčiuopiamų teigiamų rezultatų.

Tiesiant bei modernizuojant kelius ir geležinkelius yra
grėsmė užteršti vandenį ir dirvožemį. Geležinkelių bei kelių
infrastruktūros plėtra gali padidinti transporto srautus,
kurie sukels triukšmo lygio padidėjimą. Vis dėlto, šių
priemonių reikšmingumas visuomenės sveikatos atžvilgiu
turėtų būti nedidelis. Prognozuojamas nedidelis poveikio
lygis, nes atliekant darbus turėtų būti paisoma
aplinkosauginių, saugaus darbo bei teritorinio planavimo
reikalavimų.

Dvejopo poveikio priemonės – galinčios neigiamai
paveikti aplinkos kokybės rodiklius bei didinančios
transporto saugą

6.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu
grindžiamų transporto, įskaitant
upių ir jūros transportą, uostų ir
įvairiarūšių jungčių, sistemų

CO2 emisijų mažinimas geležinkelių
transporte
Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių
transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra

Radioaktyvių atliekų sutvarkymas

Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
(įskaitant lietaus vandenį) tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir renovacija

5.3. Investicijos į vandens sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos
acquis reikalavimus

5.5. Biologinės įvairovės,
dirvožemio apsaugos bei atkūrimo
ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir
ekologiškas infrastruktūras

Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir
gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra.

5.1. Prisitaikymo prie klimato
kaitos investicijų skatinimas

153

Elektrifikuojant geležinkelius, skatinant alternatyvų kurą

Aplinkos komponentų būklės gerinimo priemonės

Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sutvarkymas
bei darbuotojų saugos tvarkant radioaktyvias atliekas
užtikrinimas leis apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo
poveikio ir išsaugoti sveikatą.
++

Gyvenamosios ir darbo aplinkos saugumo užtikrinimo
priemonės

Veiklos įgyvendinimas svarbus siekiant užtikrinti saugią ir
sveiką gyvenamąją aplinką. Ją įgyvendinus, daugiau
gyventojų gaus tinkamos kokybės geriamąjį vandenį, bus
išvengta neigiamo poveikio žmogaus sveikatai, patiriamo
naudojant užterštą šulinių vandenį.
++

Gyvenimo kokybės gerinimo priemonės

Priemonių įgyvendinimas padės užtikrinti gyventojų
saugumą, sumažins nukentėjusių asmenų skaičių, įgalins
suteikti savalaikę tinkamą pagalbą.
++

Gyventojų saugumo didinimo priemonės

++

Eko-inovacijų
(aplinką
tausojančių
technologijų) diegimas.
Beatliekinių, atliekų pakartotinio naudojimo
ir perdirbimo technologijų diegimas
Veiklos, skirtos didinti atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimą
Veiklos, skirtos skatinti atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimą ir energijos
vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse,
sudarant
joms
galimybes
pasirinkti
technologinius sprendimus, didinančius jų
konkurencingumą

3.3. MVĮ pajėgumo įsitraukti į
ekonomikos augimo ir inovacijų
procesus rėmimas

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos
išteklių gamybos ir skirstymo
skatinimas

4.2. Energijos vartojimo
efektyvumo ir atsinaujinančiosios
energijos naudojimo įmonėse
skatinimas

Miestų gatvių tinklo pritaikymas viešajam
transportui, modernizavimas ir saugos
gerinimas.

Atsinaujinančių energijos išteklių
infrastruktūros plėtra transporto sektoriuje
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Aplinkos komponentų – oro, vandens, dirvožemio – būklė
nulemia gyvenamosios aplinkos kokybę. Oro, vandens,
maisto ar dirvožemio tarša gali sukelti onkologinius
susirgimus, oro tarša turi įtakos sergamumui astma.
Užtikrinus tinkamą vandens, oro ir dirvožemio būklę,
turėtų sumažėti neigiamų aplinkos veiksnių poveikis
žmonių sveikatai, tuo pačiu ir sergamumas minėtomis
ligomis.
Gerą aplinkos komponentų būklę užtikrinančių priemonių
įgyvendinimas leis sukurti saugią ir sveiką gyvenamąją

Aplinkos komponentų būklės gerinimo priemonės

+

Viešojo transporto populiarinimas ir plėtra, darnaus
judumo užtikrinimas turės teigiamų pasekmių visuomenės
sveikatai, nes bus sumažinti arba optimizuoti transporto
srautai, o tuo pačiu mažės oro tarša bei triukšmo lygis
miestuose. Sumažėjęs neigiamas aplinkos veiksnių poveikis
teigiamai atsilieps visuomenės sveikatos rodikliams.

Aplinkos komponentų būklės gerinimo priemonės:

++

Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant
papildomus ar naujus miestų traukos centrus
ar stiprinant esamus.

Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Užtikrinti gerą vandens telkinių (taip pat
Baltijos jūros ir tarpinių vandenų) būklę

sąvartynuose

5.1. Prisitaikymo prie klimato
kaitos investicijų skatinimas

Veiklos, skirtos mažinti
šalinamų atliekų kiekį

Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės
techninių pajėgumų optimizavimas ir klimato
kaitos žinių bazės plėtra
Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos
valdymas bei prevencinių priemonių
įgyvendinimas.

5.2 Investicijos į atliekų sektorių
siekiant įvykdyti Europos Sąjungos
aplinkos acquis reikalavimus
5.3. Investicijos į vandens sektorių
siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos
acquis reikalavimus
6.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu
grindžiamų transporto, įskaitant
upių ir jūros transportą, uostų ir
įvairiarūšių jungčių, sistemų
plėtojimas.
7.1. Užimtumui palankaus
ekonomikos augimo rėmimas
kuriant vidinį potencialą, kaip

Veiklos, skirtos didinti energijos gamybos,
tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą
viešojoje infrastruktūroje ir būstų sektoriuje

4.3. Energijos vartojimo
efektyvumo ir atsinaujinančiosios
energijos naudojimo viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant
viešuosiuose pastatuose ir
gyvenamųjų namų sektoriuje
rėmimas
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Gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonės

+

8.2. Parama fiziniam,
ekonominiam ir socialiniam
nepasiturinčių miestų ir kaimų
bendruomenių bei vietovių
atnaujinimui.
Kitos veiklos, reikalingos kompleksiškai
vystant mažųjų miestų ir kaimo vietovių
infrastruktūrą (įskaitant neefektyvių, aplinką
žalojančių pastatų ar statinių griovimą).

Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir
teritorijų konversija pritaikant jas socialinei
infrastruktūrai,
bendruomenių
veiklai,
gyvenamajai statybai, komercinei veiklai,
netradicinių erdvių pritaikymas kultūros
sklaidai (įskaitant taršos likvidavimą, kur
reikalinga).
Gyvenamosios
aplinkos
gerinimas
gyvenamuosiuose rajonuose.
Kiti veiksmai, reikalingi kompleksiškai
atgaivinant miestus ar jų dalis (įskaitant
neefektyviai išteklius naudojančių, aplinką
žalojančių pastatų ar statinių griovimą).
Viešųjų erdvių kokybės gerinimas (pritaikant
jas rekreacijai, saviraiškai, bendravimui,
mokymuisi ar investicijoms).
Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų,
kitos
infrastruktūros
konversija,
funkcionalumo
didinimas
(pritaikant
viešosioms,
socialinėms
paslaugoms,
bendruomenių veiklai).

156

7.2. Investicijos į valstybės
įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą

8.6. Bendruomenės inicijuojamų
vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas

7.3. Ieškantiems darbo ir
neaktyviems asmenims galimybės
gauti darbą suteikimas,
pasitelkiant vietos užimtumo
iniciatyvas ir remiant darbo jėgos
judumą

Teritorinių darbo biržų infrastruktūros
kokybės ir prieinamumo gerinimas: statyba,
rekonstrukcija, modernizavimas, įrengimas,
aplinkos pritaikymas, techninės
dokumentacijos parengimas, technologinės
bazės atnaujinimas

Užimtumo skatinimas, padedant bedarbiams
ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių,
įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir
tarpininkaujant
įdarbinant
(bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiais
verslais ir vietos valdžia)

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės:
bedarbių ir asmenų, kuriems gresia
nedarbas, profesinis mokymas ir neformalus
švietimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,
įdarbinimas subsidijuojant (ypač – ilgalaikių
bedarbių), darbo rotacija, parama bedarbių
teritoriniam mobilumui (transporto arba
persikėlimo
išlaidų
kompensavimas),
savarankiško užimtumo rėmimas – subsidija
darbo vietai sau įsteigti; stažuotės ir
praktikos, skirtos darbo įgūdžių įgijimui; kitos
individualiam darbui su darbo ieškančiu
asmeniu aktualios priemonės: individualus
konsultavimas, palaikymas įsidarbinus ir kt.

157

Priemonės, pagelbėsiančios gyventojų įsijungimui ir
dalyvavimui darbo rinkoje turės teigiamos įtakos socialinės
aplinkos gerinimui.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

+

Socialinė atskirtis yra vienas svarbiausių didelius sveikatos
netolygumus įtakojančių veiksnių. Bedarbiai yra viena
labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių, todėl priemonės,
numatytos aktyvesniam bedarbių įtraukimui į darbo rinką,
turėtų pagerinti jų socialinę padėtį ir sumažinti atskirtį.
Pagerėjus gyventojų socialinei-ekonominei padėčiai, turėtų
sumažėti sveikatos netolygumai. Socialinės atskirties
mažinimas turės ilgalaikių teigiamų pasekmių gyventojų
sveikatos bei gyvenimo trukmės rodikliams. Tiesa, teigiami
poslinkiai gali būti pastebimi tik po kurio laiko.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

++

8.1. Investicijos į sveikatos ir
socialinę infrastruktūrą, kuria
prisidedama prie nacionalinės,
regionų ir vietos plėtros, nelygybės
mažinimas sveikatos atžvilgiu ir
perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų

7.3. Ieškantiems darbo ir
neaktyviems asmenims galimybės
gauti darbą suteikimas,
pasitelkiant vietos užimtumo
iniciatyvas ir remiant darbo jėgos
judumą

Palaipsninis likusių be tėvų globos vaikų ir
neįgaliųjų su proto ir (ar) psichine negalia
socialinės
globos
namų
deinstitucionalizacijos įgyvendinimas, kuriant
socialinių
paslaugų
infrastruktūrą
savivaldybėse ir vietos bendruomenėse
Nestacionarių, bendruomeninių paslaugų
infrastruktūros
plėtra
pažeidžiamoms
grupėms ir šeimoms, kurių neapima
deinstitucionalizacijos procesas

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas
neįgaliesiems

Darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimas
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Deinstitucionalizacijos įgyvendinimas bei bendruomeninių
paslaugų plėtra leis suteikti individualizuotą socialinę
pagalbą, suteiks daugiau galimybių remiamiems asmenims
patiems valdyti kasdienio gyvenimo aspektus, pagerins
socialinę aplinką.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

++

Profesinės reabilitacijos bei įtraukimo į darbo rinką
paslaugos neįgaliesiems padės geriau integruotis į
visuomenę, mažins jų socialinę atskirtį, pagerins gyvenimo
kokybę.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

++

8.3. Aktyvios įtraukties
užtikrinimas, visų pirma siekiant
pagerinti galimybes įsidarbinti.

8.1. Investicijos į sveikatos ir
socialinę infrastruktūrą, kuria
prisidedama prie nacionalinės,
regionų ir vietos plėtros, nelygybės
mažinimas sveikatos atžvilgiu ir
perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų

8.4. Galimybių gauti įperkamas,
tvarias ir aukštos kokybės
paslaugas didinimas, įskaitant
sveikatos priežiūrą ir visuotinės
svarbos socialines paslaugas

Parama nestacionarių ir bendruomeninių
paslaugų kūrimui ir teikimui, siekiant, kad
Lietuvoje būtų teikiamos alternatyvios
stacionariai globai paslaugos (įskaitant
paslaugas, kurios yra aktualios įgyvendinant
deinstitucionalizacijos procesą), tame tarpe
paslaugos šeimose prižiūrimiems asmenims
siekiant, kad juos prižiūrintiems asmenims
būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti,
patobulinti profesinę kvalifikaciją ir / arba
dalyvauti darbo rinkoje
Socialinės globos įstaigų senyvo amžiaus
asmenims infrastruktūros modernizavimas.
Socialinio būsto fondo plėtra: pastatų
statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas
pritaikant juos socialiniam būstui. Esamo
socialinio būsto fondo modernizavimas
Vaikų
teisių
apsaugos
institucijų
infrastruktūros plėtra įgyvendinant vaiko
teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarką
Socialinės
integracijos
paslaugos
pažeidžiamiems asmenims (įskaitant romus ir
kitas
pažeidžiamas
grupes),
siekiant
paskatinti jų socialinę įtrauktį ir integraciją į
darbo rinką (psichosocialinės pagalbos,
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
sociokultūrinės, motyvavimo, tarpininkavimo
ir palaikymo darbo vietoje paslaugos)
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Priemonių įgyvendinimas įtrauks į darbo rinką ir
visuomeninį gyvenimą socialiai pažeidžiamus, senyvo
amžiaus bei jaunus atskirtį patiriančius asmenis. Pagerins
minėtų asmenų socialinę integraciją.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

++

Infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas padės
spręsti būsto prieinamumo socialiai pažeidžiamiems
asmenims problemą, pagerins socialiai pažeidžiamų bei
senyvo amžiaus asmenų gyvenimo sąlygas.

Infrastruktūros plėtros priemonės

+

8.4. Galimybių gauti įperkamas,
tvarias ir aukštos kokybės
paslaugas didinimas, įskaitant
sveikatos priežiūrą ir visuotinės
svarbos socialines paslaugas.

Paslaugos jaunimui (įskaitant nemotyvuotą ir
atskirtį patiriantį jaunimą) siekiant paskatinti
nedirbančio ir nesimokančio jaunimo
ugdymą, socializaciją ir integraciją į darbo
rinką (pvz., atvirų jaunimo centrų / erdvių
paslaugos).
Parama organizacijų projektams aktyvaus
senėjimo srityje (mokymai pagyvenusiems
asmenims,
kompetencijos
tobulinimas,
mentorystė, renginiai, tyrimai, keitimasis
patirtimi, informacinės kampanijos ir kitos
iniciatyvos).
Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų
vaikams: psichologinė pagalba tėvams,
mokymas, konsultavimas, tėvystės įgūdžių
ugdymas, savipagalbos grupių steigimas;
socialinės, sveikatos ir kitos paslaugos,
skirtos
padėti
tėvams
išsigydyti
priklausomybes, atsisakyti smurto, įgyti
socialinius įgūdžius ir integruotis į
visuomenę; psichologinė pagalba ir kitos
reikalingos paslaugos (įskaitant popamokinio
ugdymo, sveikatos priežiūros ir kt.) vaikams,
gyvenantiems rizikos ar pažeidžiamose
šeimose, taip pat vaikams turintiems elgesio,
emocijų, psichikos sutrikimų; visuomenės
švietimas
apie
smurtą
šeimoje
ir
nepakantumo jam ugdymas; kitos reikalingos
paslaugos.
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Priemonės skirtos vaikų ir šeimos socialinės gerovės
užtikrinimui. Socialinės rizikos šeimose augantiems
vaikams suteikta kompleksinė pagalba leis pasinaudoti
švietimo ir socialinės apsaugos sistemos teikiamomis
galimybėmis lengviau integruotis į visuomenę, išvengti
skurdo ir atskirties.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

++

socialinės

Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos
socialinei atskirčiai, mažinti

Veiklos,
skirtos
paskatinti
ekonomikos sektoriaus plėtrą

Priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas socialinės
aplinkos gerėjimui, atskirties mažinimui.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

+

Socialinių inovacijų taikymas bei socialinių paslaugų plėtra
turės teigiamų pasekmių atskirtį patiriančių asmenų
integracijai, gyvenimo kokybės gerinimui, socialinės
atskirties mažinimui. Bendruomenių įsitraukimas leis
pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.
Socialinės atskirties mažinimas bei prevencija sudarys
prielaidas mažėti sveikatos netolygumams bei užtikrinti
sveikatos santykių teisumą.

** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu
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* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas

8.6. Bendruomenės inicijuojamų
vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas.

8.5. Socialinės ekonomikos ir
socialinių įmonių skatinimas

Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas.

Socialinės atskirties mažinimo priemonės

++

Veiksmų programoje numatytomis priemonėmis yra siekiama pagrindinio visuomenės
sveikatos tikslo - prailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo bei vidutinę tikėtiną
gyvenimo trukmę. „Lietuvos sveikatos programos 2020“ (LSP2020) projekte yra užsibrėžta iki
2020 m. vidutinę gyvenimo trukmę prailginti iki 76 metų (2010 m. ji siekė 73,45 metus), o
sveiko gyvenimo trukmę vyrams pratęsti iki 59 metų, moterims – iki 63 metų (2009 m. vyrų
sveiko gyvenimo trukmė buvo 57 metai, o moterų – 60,9 metai).
LSP 2020 projekte minima, kad tvarų šalies gyventojų sveikatos lygio pagerėjimą
galima užtikrinti kompleksiškai panaudojant visus pagrindinius sveikatinimo veiksnius pagal
keturias strategines kryptis:
•
Kokybiškesnės ir efektyvesnės asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros,
orientuotos į paciento poreikius, kūrimas;
•
Sveikesnės gyvensenos ir jos kultūros formavimas;
•
Sveikesnės fizinės – darbo ir gyvenamosios aplinkos kūrimas;
•
Saugesnės socialinės aplinkos kūrimas ir socialinės atskirties mažinimas.
Atsižvelgiant į poveikio būdą, visas veiksmų programoje numatytas visuomenės
sveikatos gerinimo priemones galima suskirstyti į 4 grupes pagal išskirtas strategines
sveikatinimo kryptis.

Kokybiškesnės ir efektyvesnės asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros,
orientuotos į paciento poreikius, kūrimas
Veiksmų programoje yra numatytas gana platus spektras priemonių, kurias
įgyvendinus turėtų pagerėti sveikatos priežiūros paslaugų kokybė bei prieinamumas.
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui daugiausiai įtakos turės
investicinių prioritetų 2.3, 8.1 ir 8.4 priemonės. Šiomis priemonėmis siekiama plėtoti
elektroninius sprendimus ir sveikatos infrastruktūrą, mažinti sveikatos netolygumus, skatinti
bendradarbiavimą tarp medikų, pacientų, bendruomenių, NVO bei valstybės institucijų.
2.3 Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų
tobulinimas:
•
Lietuvos elektroninės sveikatos sistemos ir elektroninės sveikatos paslaugų plėtra, užtikrinant
jau sukurtų sprendimų panaudojimą, sąveikumą ir integraciją.

E. sveikatos sistemos tobulinimas ir plėtra užtikrins patikimą, nuoseklų ir saugų
pacientų sveikatos duomenų kaupimą bei apsikeitimą jais. Bus sudarytos sąlygos efektyviau
naudotis kaupiamais duomenimis sveikatos apsaugos tikslais, suteikti ir gauti reikalingą
informaciją, lengviau pasiekti reikalingas paslaugas. E. sveikatos sistema užtikrins
personalizuotą sveikatos priežiūrą, didins paslaugų skaičių ir jų kokybę. Didėjantis sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas bei kokybė turės ilgalaikes pasekmes mažinant
sergamumą ir ilginant sveiko gyvenimo trukmę. Įgyvendinus priemones tikimybė sulaukti
teigiamų pasekmių visuomenės sveikatai yra labai didelė, nes tyrimai rodo, kad investicijos į
e. sveikatą duoda vis didėjančią grąžą, kuri po dešimties metų duoda ekonominę naudą, tris
kartus viršijančią įdėtas lėšas. Priemonė yra nacionalinės aprėpties. Ji atitinka Nacionalinės
darnaus vystymosi strategijos, Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011 – 2020 m. metmenų,
„Lietuvos sveikatos programos 2020“ projekto bei strategijos „Europa 2020“ tikslus.
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8.1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir
vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų:
•
Efektyvių ir inovatyvių viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros (fizinės ir
informacinės) modelių diegimas bei plėtojimas įgyvendinant kompleksines programas, skirtas
mažinti priešlaikinį gyventojų mirtingumą ir neįgalumą nuo širdies kraujagyslių ir kraujotakos
sistemos ligų, onkologinių susirgimų, išorinių priežasčių, lemiančių didžiausius sveikatos
skirtumus tarp atskirų gyventojų grupių bei teritorijų;
•
Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas didžiausiais gyventojų
sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumais pasižyminčiuose šalies
regionuose;
•
Gyvenimo kokybės pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms gerinimas didinant sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą;
•
Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas, siekiant mažinti Lietuvos
gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei prisidedant prie socialinės nelygybės
tam tikrose visuomenės grupėse mažinimo;
•
Pacientų sveikatos saugos užtikrinimas didinant hospitalinių infekcijų, kaip mirtingumo dėl
išorinių priežasčių rizikos veiksnio, prevenciją.
8.4. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos
priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas:
•
Parama iniciatyvoms, skatinančioms bendradarbiavimą tarp sektorių (ypač tarp socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų), tarp institucijų, tarp nacionalinio ir vietos lygmens užtikrinant
kokybiškų kompleksinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms;
•
Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių ir sprendimų, pagerinančių sveikatos
paslaugų kokybę ir prieinamumą, diegimas ir plėtra;
•
Šalies sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo specialistais priemonių įgyvendinimas;
•
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, medikų profesinių draugijų, asociacijų ir valstybinio
valdymo institucijų bendradarbiavimo projektai, rengiant ir diegiant į pirminės sveikatos
priežiūros praktiką sveikatos technologijų vertinimo rezultatais pagrįstas metodikas/klinikinius
protokolus bei darbo komandoje metodus;
•
Pacientų įgalinimo didinimas;
•
Sveikatos gerinimo programų savivaldybėse parengimas ir įgyvendinimas, siekiant mažinti
vietos gyventojų sveikatos netolygumus;
•
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo gerinimas priartinant
jas prie bendruomenės;
•
Projektai, skirti sveikatos priežiūros specialistų, pacientų mokymams hospitalinių infekcijų
prevencijos ir kontrolės bei sveikatos saugos temomis, informacinių ir ryšių technologijų, skirtų
pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų sveikatos raštingumo didinimui hospitalinių
infekcijų ir saugos tema.

Faktiniai duomenys rodo, kad sveikatos netolygumai tarp vyrų ir moterų, miesto ir
kaimo gyventojų, skirtingą išsilavinimą turinčių žmonių Lietuvoje nemažėja. Dėl šios
priežasties daug veiksmų programos priemonių yra nukreipta į sveikatos priežiūros paslaugų
netolygumų tarp atskirų regionų ir socialinių gyventojų grupių mažinimą. Priemonės turėtų
padėti spręsti aktualias specialistų trūkumo ir nevienodo jų pasiskirstymo problemas, gerinti
ir plėsti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą, užtikrinant tolygesnį jos pasiskirstymą,
gerinti teikiamų paslaugų koordinavimą, kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją,
didinti pacientų informuotumą bei sveikatos raštingumą. Šių priemonių įgyvendinimas
sudarys sąlygas gyventojams gauti daugiau ir aukštesnio lygio paslaugų, didins sveikatos
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priežiūros įstaigų darbo efektyvumą. Priemonės turės įtakos efektyvesnei ligų prevencijai,
diagnostikai bei gydymui. Užtikrinus didesnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei
kokybę, sumažės sveikatos netolygumai tarp skirtingų regionų ir socialinių grupių gyventojų,
mažės priešlaikinis mirštamumas, pailgės sveiko gyvenimo trukmė.
Viena ligšiolinių sveikatos priežiūros sistemos bėdų buvo per mažas įvairių žinybų
bendradarbiavimas bei visuomenės įsitraukimas įgyvendinant sveikatinimo programas.
Sprendžiant šią problemą turėtų pagelbėti veiksmų programoje numatytos
bendradarbiavimo tarp medikų, pacientų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir
vyriausybės institucijų skatinimo priemonės. NVO ir bendruomenių dalyvavimas visuomenės
sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos srityje yra labai svarbus veiksnys ligų profilaktikai ir
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Iki šiol jų dalyvavimas buvo nereikšmingas, todėl tai
yra neišnaudotas visuomenės sveikatinimo resursas. Bendradarbiavimo priemonių
įgyvendinimas leis pasiekti aukštesnį teikiamų sveikatos paslaugų kokybės lygį bei padidins
šių paslaugų prieinamumą.
Svarų vaidmenį gerinant visuomenės sveikatos rodiklius turės veiksmų programoje
numatytos diagnostikos ir prevencijos priemonės, mažinsiančios gyventojų sergamumą ir
mirtingumą nuo tuberkuliozės, hospitalinių infekcijų. Tikslinių profilaktinių programų plėtra ir
tikslesnė susirgimų diagnostika turėtų užtikrinti ankstyvesnį sveikatos sutrikimų išaiškinimą
bei pagerinti šių sutrikimų gydymo kokybę ir rezultatus.
Visos paminėtos priemonės yra labai svarbios siekiant sukurti pažangesnę ir
efektyvesnę visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, kuri leistų pagerinti sveikatos rodiklius
bei siekti užsibrėžtų gyvenimo trukmės rodiklių. Priemonės yra orientuotos į svarbiausių
sveikatos problemų sprendimą, yra adekvačios dabartinei situacijai bei užtikrina tęstinumą
su iki šiol vykdytomis sveikatos programomis, kuriose gauti teigiami rezultatai. Todėl,
įgyvendinus veiksmų programoje numatytas priemones yra didelė tikimybė sulaukti teigiamų
poslinkių. Prognozuojamas labai reikšmingas, tiesioginis ir ilgalaikis priemonių poveikis
visuomenės sveikatai. Priemonių poveikis bus juntamas nacionaliniu mastu. Jų įgyvendinimas
atitinka Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, Lietuvos sveikatos sistemos plėtros
2011 – 2020 m. metmenyse, „Lietuvos sveikatos programos 2020“ projekte bei strategijoje
„Europa 2020“ užsibrėžtus tikslus.
Priemonių, kurios trukdytų siekti kokybiškesnės ir efektyvesnės asmens bei
visuomenės sveikatos priežiūros, veiksmų programoje numatyta nėra.

Sveikesnės gyvensenos ir jos kultūros formavimas
Pagrindiniai sveiką gyvenseną užtikrinantys veiksniai yra priklausomybę sukeliančių
medžiagų (alkoholinių gėrimų ir tabako) vartojimo mažinimas bei prevencija, fizinis
aktyvumas ir sveika mityba. Deja, pasiekimai formuojant Lietuvos gyventojų sveikos
gyvensenos įgūdžius kol kas nėra patenkinami – priklausomybę sukeliančių medžiagų
vartojimas nėra sumažintas iki norimo lygio, gyventojų fizinis aktyvumas per mažas, o
nesveika mityba gali būti įvardinama kaip 3 iš 4 mirčių priežastis. Manoma, kad jei patys
gyventojai nesirūpins sveikesne gyvensena, o sveikatinimas liks tik sveikatos priežiūros
sektoriaus rūpestis, iš esmės sumažinti sergamumo ir traumatizmo mastų, net ir toliau
didinant sveikatos priežiūros efektyvumą, nepavyks. Pagrindinės su nesveika gyvensena
164

susijusios problemos yra širdies kraujagyslių ir kraujo apytakos, virškinimo sutrikimai,
susirgimai vėžiu, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai, kvėpavimo ligos, psichikos sutrikimai.
Taigi, ši veikos sritis sudaro didelį sveikatinimo rezervą siekiant pagerinti visuomenės
sveikatos bei gyvenimo trukmės rodiklius.
Veiksmų programoje sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo uždaviniams
įgyvendinti numatytos šviečiamojo pobūdžio bei infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo
priemonės.
Gyvensena yra labai svarbus sveikatos veiksnys, todėl sveiką gyvenseną formuojančios
priemonės neabejotinai turės reikšmingų teigiamų pasekmių Lietuvos gyventojų sveikatos
rodikliams. Kol kas sveikos gyvensenos priemonių rezervas yra neišnaudotas, todėl šių
priemonių teigiamų pasekmių tikimybę galima įvertinti kaip didelę. Sveikos gyvensenos
priemonių įgyvendinimo aprėptis yra plati – jų pasekmes turėtų pajusti visi šalies gyventojai.
Sveikos gyvensenos formavimo priemonės atitinka Nacionalinėje darnaus vystymosi
strategijoje, Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011 – 2020 m. metmenyse bei strategijoje
„Europa 2020“ keliamus tikslus.
Priemonių, kurios neigiamai paveiktų ar trukdytų siekti sveikesnės gyvensenos,
veiksmų programoje nėra numatyta.
8.4. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos
priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas:

•

Visuomenės informavimas, švietimas ir mokymas nacionaliniu lygiu sveikos gyvensenos,
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis.

Šviečiamojo pobūdžio priemonė, kuri turės reikšmingą poveikį formuojant visuomenės
sveikesnės gyvensenos įgūdžius, didinant sveikatos raštingumą. Priemonė turės tiesioginį
ilgalaikį poveikį mažinant sergamumą su nesveika gyvensena susijusiomis ligomis, didinant
sveiko gyvenimo trukmę.
7.1. Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės
strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimąsi jais gerinimas:
•
Rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų modernizavimas, įskaitant miestų gamtinės aplinkos
gerinimą ir sveikatingumą skatinančios infrastruktūros įrengimą.
9.1. Švietimo ir mokymo infrastruktūros tobulinimas:
•
Sveiką gyvenseną skatinančios viešosios infrastruktūros švietimo įstaigose atnaujinimas ir
plėtojimas.
5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas:
•
Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti kultūros ir
gamtos objektų vystymą ir žinomumo didinimą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą bei ekonomikos
augimą.

Šių priemonių įgyvendinimas padės sukurti, modernizuoti ir plėsti sveikesnei
gyvensenai palankią infrastruktūrą. Kadangi šios priemonės tiesiogiai visuomenės sveikatos
nepaveiks, o tik sudarys prielaidas sveikesnei gyvensenai, jų poveikis vertinamas kaip
netiesioginis.
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Saugesnės fizinės – darbo bei gyvenamosios aplinkos sukūrimas
Sveiką gyvenamąją aplinką pirmiausia apsprendžia aplinkos komponentų – oro,
vandens ir dirvožemio – kokybė. Oro, vandens, maisto ar dirvožemio tarša gali sukelti
onkologinius susirgimus, oro tarša turi įtakos sergamumui astma. Todėl, numatytos
įgyvendinti aplinkos komponentų būklę gerinančios bei triukšmo ir kitų aplinkos veiksnių
neigiamą įtaką gyventojams mažinančios priemonės leis sumažinti sergamumą minėtomis
ligomis ir turės teigiamos įtakos visuomenės sveikatai. Priemonių poveikio spektras yra
įvairus – nuo nedidelį ir netiesioginį teigiamą poveikį turėsiančių iki reikšmingą tiesioginį
poveikį visuomenės sveikatai darysiančių priemonių. Didžiausią reikšmę ir teigiamo poveikio
tikimybę turėtų turėti geriamojo vandens, miestų aplinkos oro gerinimo, triukšmo mažinimo,
užterštų teritorijų tvarkymo, profesinės sveikatos bei saugaus eismo bei ekologiško
transporto skatinimo priemonės. Teigiamos, tačiau ne tokios reikšmingos pasekmės
formuojant sveiką ir saugią aplinką turėtų būti juntamos ir įgyvendinus kitas priemones:
tvarkant ir pritaikant viešąsias erdves, apleistas teritorijas, rekreacines erdves,
modernizuojant apleistus pastatus, įgyvendinant aplinkosaugines priemones. Visų saugesnės
aplinkos priemonių poveikis turėtų būti ilgalaikis. Pasekmių erdvinis mastas – nevienodas.
Daugumos priemonių pasekmės turėtų būti juntamos plačiai, šalies mastu, tuo tarpu kai
kurių neigiamų aplinkos veiksnių poveikio mažinimo priemonių arba teritorijų bei pastatų
tvarkymo poveikis gali būti labiau diferencijuotas. Pvz. oro taršos bei triukšmo mažinimo
priemonės labiausiai turėtų paveikti miestų gyventojus. Sveikos aplinkos plėtra yra vienas iš
„Lietuvos sveikatos programos 2020“ prioritetų bei strategijos „Europa 2020“ tikslų.
5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas:
•
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra.
5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir ekologiškas infrastruktūras:
•
Radioaktyvių atliekų sutvarkymas.

Abi priemonės yra orientuotos į gyventojų saugos (darbe ir gyvenamoje aplinkoje)
didinimą. Priemonių įgyvendinimas padės sumažinti nuo stichinių nelaimių ir darbo aplinkoje
nukentėjusiųjų skaičių, išsaugoti gyvybes. Priemonių poveikis visuomenės sveikatai bus
tiesioginis, o tikimybė sulaukti teigiamų pasekmių – didelė.
5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant lietaus vandenį) tvarkymo infrastruktūros
plėtra ir renovacija.
Tai labai reikšminga priemonė siekiant užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką. Priemonės
įgyvendinimas užtikrins didesnį kokybiško ir sveiko geriamojo vandens prieinamumą, gyventojai bus
apsaugoti nuo neigiamo poveikio sveikatai, kurį patirią naudodami užterštą šulinių vandenį.
Priemonės poveikis visuomenės sveikatai bus tiesioginis, o tikimybė įgyvendinus ją sulaukti teigiamų
pasekmių – didelė.

5.5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos bei atkūrimo ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir ekologiškas infrastruktūras:
•
Užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas.
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Šių priemonių poveikis bus vietinis – labiausiai juntamas sutvarkytų ir išvalytų teritorijų ir jų
apylinkių gyventojams. Pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sutvarkymas ir
išvalymas leis apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo poveikio ir išsaugoti jų sveikatą, todėl tikimybė
sulaukti teigiamų priemonės įgyvendinimo pasekmių yra didelė.
6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas:
•
CO2 emisijų mažinimas geležinkelių transporte;
•
Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra;
•
Atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūros plėtra transporto sektoriuje;
•
Miestų gatvių tinklo pritaikymas viešajam transportui, modernizavimas ir saugos gerinimas.

Ekologiškų transporto priemonių bei viešojo transporto plėtra, darnaus judumo
skatinimas užtikrins transporto generuojamos oro taršos mažėjimą. Priemonių įgyvendinimas
turės tiesioginės teigiamos įtakos gyventojų sveikatai – mažins sergamumą su oro taršos
problemomis susijusiomis ligomis. Teigiamas priemonių poveikis labiausiai bus juntamas
miestuose, kuriuose gyventojai labiausiai kenčia nuo oro taršos.
3.3. MVĮ pajėgumo įsitraukti į ekonomikos augimo ir inovacijų procesus rėmimas:
•
Eko-inovacijų (aplinką tausojančių technologijų) diegimas.
•
Beatliekinių, atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo technologijų diegimas.
4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas:
•
Veiklos, skirtos didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.
4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse skatinimas:
•
Veiklos, skirtos skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir energijos vartojimo
efektyvumą pramonės įmonėse, sudarant joms galimybes pasirinkti technologinius sprendimus,
didinančius jų konkurencingumą.
4.3. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas:
•
Veiklos, skirtos didinti energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimą viešojoje infrastruktūroje ir būstų sektoriuje.
5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas:
•
Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės techninių pajėgumų optimizavimas ir klimato kaitos
žinių bazės plėtra;
•
Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos valdymas bei prevencinių priemonių įgyvendinimas.
5.2 Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti Europos Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Veiklos, skirtos mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.
5.3. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus:
•
Užtikrinti gerą vandens telkinių (taip pat Baltijos jūros ir tarpinių vandenų) būklę.
6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas:
•
Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
Šios aplinkosauginės priemonės visuomenės sveikatos atžvilgiu nėra labai reikšmingos, jų
poveikis bus netiesioginis, tačiau tikėtina, kad jas įgyvendinus bus sulaukta teigiamų pasekmių.
Priemonių įgyvendinimas padės gerinti oro, dirvožemio ir vandens būklę ir taip užtikrinti saugesnę bei
sveikesnę gyvenamąją aplinką.
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7.1. Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės
strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimąsi jais gerinimas:
•
Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar
stiprinant esamus;
•
Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija pritaikant jas socialinei
infrastruktūrai, bendruomenių veiklai, gyvenamajai statybai, komercinei veiklai, netradicinių
erdvių pritaikymas kultūros sklaidai (įskaitant taršos likvidavimą, kur reikalinga);
•
Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose rajonuose;
•
Kiti veiksmai, reikalingi kompleksiškai atgaivinant miestus ar jų dalis (įskaitant neefektyviai
išteklius naudojančių, aplinką žalojančių pastatų ar statinių griovimą).
8.2. Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei
vietovių atnaujinimui:
•
Viešųjų erdvių kokybės gerinimas (pritaikant jas rekreacijai, saviraiškai, bendravimui,
mokymuisi ar investicijoms);
•
Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros konversija, funkcionalumo
didinimas (pritaikant viešosioms, socialinėms paslaugoms, bendruomenių veiklai);
•
Kitos veiklos, reikalingos kompleksiškai vystant mažųjų miestų ir kaimo vietovių infrastruktūrą
(įskaitant neefektyvių, aplinką žalojančių pastatų ar statinių griovimą);
Gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonės padės sukurti saugesnę bei sveikesnę gyvenamąją
aplinką. Tikėtinas teigiamas šių priemonių poveikis visuomenės sveikatai, tiesa jis bus netiesioginis, ir,
greičiausiai, palyginti nedidelis.
6.1. Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T):
•
Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir geležinkelių transporto saugos didinimas;
•
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių transporto saugos didinimas;
•
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos didinimas;
•
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro transporto saugos didinimas;
•
Intelektinių eismo saugos, saugumo, informavimo ir srautų valdymo transporto sistemų
diegimas.
6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus:
•
Regioninės reikšmės geležinkelių infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos
didinimas;
•
Regioninės reikšmės oro transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas.

2008-2010 m. buvo pasiekti geri traumatizmo ir mirtingumo keliuose mažinimo
rodikliai, tačiau atsilikimas nuo ES-15 šalių rodo, kad išnaudotos dar ne visos priemonės.
Prognozuojama, kad numatytos saugaus eismo priemonės leis padidinti gyventojų saugumą
keliuose – sumažės keliuose traumuotų ir žuvusių asmenų skaičius. Transporto saugos
priemonės visuomenės sveikatos atžvilgiu yra labai reikšmingos ir turės tiesioginių teigiamų
pasekmių.
Tačiau su susisiekimo infrastruktūros plėtra yra susiję ir neigiami poveikiai
gyvenamajai aplinkai, tuo pačiu ir visuomenės sveikatai. Plečiantis susisiekimo infrastruktūrai
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gali padidėti transporto srautai, kurie lems padidėjusią oro taršą bei triukšmo lygį. Tiesiant
bei modernizuojant kelius ir geležinkelius yra grėsmė užteršti vandenį ir dirvožemį. Vis dėlto,
šių priemonių reikšmingumas visuomenės sveikatai nėra didelis. Prognozuojamas nedidelis
poveikio lygis, nes atliekant darbus turėtų būti paisoma aplinkosauginių bei saugaus darbo
reikalavimų.

Saugesnės socialinės aplinkos kūrimas ir socialinės atskirties mažinimas
Socialinė diferenciacija yra labai svarbus sveikatos netolygumus nulemiantis veiksnys.
Asmenys, turintys didesnes pajamas ir geresnę padėtį socialinėje hierarchijoje, įprastai yra
geresnės sveikatos. Nepriteklius patiriantys, žemesnei socialinei – ekonominei grupei
priklausantys gyventojai turi prastesnes buities sąlygas, mažiau galimybių gyventi sveikai.
Geresnė socialinė apsauga turi įtakos psichikos sveikatos bei savižudybių rodikliams.
Prognozuojama, kad būtent didelė socialinė atskirtis gali būti svarbus trukdis siekiant
užsibrėžtų gyvenimo trukmės rodiklių, todėl socialinės aplinkos gerinimo bei socialinės
atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimas yra būtinas siekiant pagrindinių visuomenės
sveikatos tikslų.
Socialinės aplinkos gerinimo priemonės yra orientuotos į socialinę atskirtį patiriančius
asmenis – bedarbius, neįgaliuosius, pagyvenusius žmones, be tėvų globos likusius vaikus,
neįgaliuosius slaugančius artimuosius. Veiksmų programoje numatytos priemonės turėtų
užtikrinti šių socialinių grupių asmenims kokybiškas ir prieinamas socialines paslaugas, didinti
jų integraciją, mažinti atskirtį. Labai svarbus socialinės atskirties mažinimo tikslas –
savižudybių skaičiaus mažėjimas. Todėl tikimasi, kad numatytų priemonių įgyvendinimas leis
sumažinti dėl savižudybių prarandamų gyvybių skaičių.
Socialinės apsaugos gerinimo priemonės numato aktyvesnį bedarbių, neįgaliųjų,
senyvo amžiaus bei kitų socialiai pažeidžiamų asmenų įtraukimą į darbo rinką,
deinstitucionalizacijos įgyvendinimą bei bendruomeninių paslaugų plėtrą, socialinės
infrastuktūros modernizavimą, paslaugų plėtrą bei naujų paslaugų kūrimą. Priemonių
poveikis pasireikš pagerėjusia gyventojų gyvenimo kokybe, o tai sumažins socialinius
netolygumus ir ilgainiui teigiamai paveiks visuomenės sveikatos rodiklius. Visų socialinės
aplinkos gerinimo priemonių poveikis visuomenės sveikatai yra vertinamas kaip netiesioginis,
tačiau ilgalaikis. Dauguma veiksmų programoje numatytų socialinės aplinkos gerinimo
priemonių yra labai reikšmingos ir tikimybė sulaukti teigiamų pasekmių jas įgyvendinus yra
didelė arba vidutinė. Šios priemonės yra nacionalinės aprėpties. Vis dėlto, dėl gana didelio
dabartinio atotrūkio nuo ES senbuvių, yra abejonių, kad iki 2020 metų pavyks užtikrinti
saugią socialinę aplinką ir pasiekti užsibrėžtus sveikatos rodiklius.
Sveikatos netolygumų mažinimas yra vienas pagrindinių Lietuvos sveikatos programos
tikslų, todėl visos šio tikslo įgyvendinimui numatytos priemonės atitinka nacionalinius plėtros
prioritetus bei strategijos „Europa2020“ tikslus.
Priemonių, kurios neigiamai paveiktų Lietuvos gyventojų socialinę aplinką veiksmų
programoje nėra numatyta.
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7.3. Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą suteikimas, pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą:

•

•

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas,
profesinis mokymas ir neformalus švietimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas
subsidijuojant (ypač – ilgalaikių bedarbių), darbo rotacija, parama bedarbių teritoriniam
mobilumui (transporto arba persikėlimo išlaidų kompensavimas), savarankiško užimtumo
rėmimas – subsidija darbo vietai sau įsteigti; stažuotės ir praktikos, skirtos darbo įgūdžių
įgijimui; kitos individualiam darbui su darbo ieškančiu asmeniu aktualios priemonės:
individualus konsultavimas, palaikymas įsidarbinus ir kt.;
Darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimas.

7.2. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą
•
Teritorinių darbo biržų infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas: statyba,
rekonstrukcija, modernizavimas, įrengimas, aplinkos pritaikymas, techninės dokumentacijos
parengimas, technologinės bazės atnaujinimas.
8.6. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas:
•
Užimtumo skatinimas, padedant bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių,
įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant (bendradarbiaujant su
teritorijoje veikiančiais verslais ir vietos valdžia).

Bedarbiai yra viena pažeidžiamiausių socialinių grupių, todėl priemonės, numatytos
aktyviam bedarbių įtraukimui į darbo rinką, turės labai reikšmingą teigiamą poveikį gerinant
gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį. Teigiamos įtakos turės ir kitos darbo rinkos
politikos priemonės, palengvinsiančios gyventojų įsitraukimą ir dalyvavimą darbo rinkoje.
Ekonominių bei socialinių sąlygų gerėjimas sudarys prielaidas kokybiškesnei bei sveikesnei
gyvensenai, sąlygas naudotis sveikatos paslaugomis ir turės įtakos mažinant sveikatos
netolygumus tarp šalies gyventojų.
7.3. Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą suteikimas, pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą:

•

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems

Profesinės reabilitacijos paslaugos padės neįgaliesiems lengviau integruotis į darbo
rinką, paskatins socialinę integraciją. Socialinių ryšių su visuomene stiprėjimas užtikrins
kokybiškesnę gyvenseną, sumažins atskirtį. Priemonės reikšmingumas neįgaliųjų integracijai
ir tikimybė sulaukti teigiamų pasekmių yra didelė.
8.3. Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti galimybes įsidarbinti:
•
Socialinės integracijos paslaugos pažeidžiamiems asmenims (įskaitant romus ir kitas
pažeidžiamas grupes), siekiant paskatinti jų socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką;
•
Paslaugos jaunimui (įskaitant nemotyvuotą ir atskirtį patiriantį jaunimą) siekiant paskatinti
nedirbančio ir nesimokančio jaunimo ugdymą, socializaciją ir integraciją į darbo rinką;
•
Parama organizacijų projektams aktyvaus senėjimo srityje.

Tai reikšmingos priemonės siekiant geresnės jaunimo, senyvo amžiaus ir kitų
pažeidžiamų asmenų socialinės integracijos įtraukiant juos į darbo rinką ir visuomeninį
gyvenimą. Priemonių įgyvendinimas pagerins minėtų asmenų socialinę-ekonominę padėtį,
sumažins socialinę atskirtį.
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8.1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir
vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų:
•
Palaipsninis likusių be tėvų globos vaikų ir neįgaliųjų su proto ir (ar) psichine negalia socialinės
globos namų deinstitucionalizacijos įgyvendinimas, kuriant socialinių paslaugų infrastruktūrą
savivaldybėse ir vietos bendruomenėse;
•
Nestacionarių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūros plėtra pažeidžiamoms grupėms ir
šeimoms, kurių neapima deinstitucionalizacijos procesas.
8.4. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos
priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas
•
Parama nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir teikimui, siekiant, kad Lietuvoje
būtų teikiamos alternatyvios stacionariai globai paslaugos (įskaitant paslaugas, kurios yra
aktualios įgyvendinant deinstitucionalizacijos procesą), tame tarpe paslaugos šeimose
prižiūrimiems asmenims siekiant, kad juos prižiūrintiems asmenims būtų sudarytos geresnės
sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir / arba dalyvauti darbo rinkoje.

Deinstitucionalizacijos įgyvendinimas bei bendruomeninių paslaugų plėtra sudarys
sąlygas gauti labiau individualizuotą socialinę pagalbą ir suteiks didesnę galią valdant
kasdienio gyvenimo aspektus. Tėvų globos netekusiems vaikams, neįgaliesiems bei socialiai
pažeidžiamiems asmenims bus sudarytos sąlygos gauti tinkamą gyvenimo kokybę
užtikrinančias socialines paslaugas ir tuo pat metu palaikyti savarankiškumą, gyventi savoje
aplinkoje. Tokiu būdu individualizuotos bendruomeninės paslaugos pagerins socialinę atskirtį
patiriančių asmenų gyvenimo kokybę. Tikimybė sulaukti teigiamų pasekmių įgyvendinus šias
priemones yra didelė.
8.1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir
vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų
•
Socialinės globos įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas;
•
Socialinio būsto fondo plėtra: pastatų statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas pritaikant juos
socialiniam būstui. Esamo socialinio būsto fondo modernizavimas.

Priemonių įgyvendinimas padės spręsti būsto prieinamumo socialiai pažeidžiamiems
asmenims problemą, pagerins socialiai pažeidžiamų bei senyvo amžiaus asmenų gyvenimo
sąlygas.
8.1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir
vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie
bendruomenės paslaugų
•
Vaikų teisių apsaugos institucijų infrastruktūros plėtra įgyvendinant vaiko teisių apsaugos
institucijų sistemos pertvarką.
8.4. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos
priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas
•
Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams.

Priemonės orientuotos į vaikų ir šeimos socialinės gerovės užtikrinimą. Infrastruktūros
plėtra padės gerinti vaiko teisių apsaugos institucijų veiklą. Socialinės rizikos šeimose
augantiems vaikams suteikta kompleksinė pagalba leis pasinaudoti švietimo ir socialinės
apsaugos sistemos teikiamomis galimybėmis lengviau integruotis į visuomenę, išvengti
skurdo ir atskirties.
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8.4. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos
priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas
•
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas.

Socialinių inovacijų taikymas bei socialinių paslaugų plėtra turės reikšmingų teigiamų
pasekmių atskirtį patiriančių asmenų integracijai, gyvenimo kokybės gerinimui, socialinės
atskirties mažinimui.
8.5. Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas
•
Veiklos, skirtos paskatinti socialinės ekonomikos sektoriaus plėtrą.
8.6. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

•

Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti.

Socialinių įmonių, socialinės atsakomybės ir bendruomeninės veiklos skatinimas
sudarys prielaidas socialinės aplinkos gerėjimui.

Apibendrinimas. Visuomenės sveikatos būklę kompleksiškai veikia labai daug veiksnių
– nuo medicininės priežiūros, aplinkos iki socialinių. Todėl labai daug veiksmų programoje
numatytų priemonių tiesiogiai arba netiesiogiai siejasi su visuomenės sveikata. Dauguma
veiksmų programoje numatytų priemonių turės nuolatinį teigiamą poveikį visuomenės
sveikatos bei gyvenimo trukmės rodiklių gerėjimui. Be to, priemonės visuomenės sveikatos
lygį veiks kompleksiškai, papildydamos viena kitos poveikį. Todėl galima teigti, kad jos yra
kaupiamojo pobūdžio. Priemonių, galinčių turėti neigiamas pasekmes visuomenės sveikatai,
veiksmų programoje yra nedaug, jos yra mažai reikšmingos, o jų neigiamo poveikio tikimybė
yra nedidelė. Todėl galima prognozuoti, kad visuomenės sveikatos rodikliai ateityje gerės.
Tiesa, dėl išliekančios didelės socialinės atskirties gerėjimas gali būti ne toks greitas kaip
tikėtasi. Sveikatos apsaugos priemonėms būdinga tai, kad jos yra plačios aprėpties –
nacionalinio lygio.
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Skatinti aplinkos ir kultūros
paveldo objektų pritaikymą
turizmo ir rekreacijos
reikmėms

Skleisti ir kaupti informaciją
apie šalies gamtos ir kultūros
vertybes, ugdyti pagarbos
kultūros paveldui ir jo
puoselėjimo pradus,
suinteresuotumą išsaugoti ir
tinkamai naudoti kultūros
paveldą, šviesti visuomenę
paveldosaugos aspektu

Užtikrinti visuomenės
dalyvavimą kultūros paveldo
apsaugos (ypač teritorijų
kaitos) procese

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

3.2. Naujų MVĮ verslo, ypač
internacionalizavimo, modelių
kūrimas ir įgyvendinimas.

2.3. Taikomųjų IRT e. valdžios,
e. mokymosi, e. įtraukties, e.
kultūros ir e. sveikatos programų
tobulinimas.

Investicinis prioritetas *

5.9. Kultūros paveldo apsauga

/ Įmonių, tame tarpe kūrybinių ir kultūros
industrijų, ir įmonių grupių (klasterių, asociacijų)
rinkodarinės medžiagos, plėtros strategijų

Diegti rinkodarines ir organizacines inovacijas
bei skatinti verslo internalizavimą.

/ Kultūros skaitmeninio turinio ir paslaugų,
atitinkančių šiandienos visuomenės poreikius ir
raidos tendencijas, kūrimas ir sklaida.

Technologiškai pažangiais ir į vartotoją
orientuotais elektroniniais sprendimais didinti
viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą
ir kokybę.
/ Lietuvos kultūros paveldo perkėlimas į
skaitmeninę erdvę ir inovatyvių, pažangių e.
paslaugų ir e. produktų kūrimas.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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+
Šio uždavinio veiklomis, be kita ko siekiama padidinti
Lietuvos aktyvumą skverbiantis į tarptautinę rinką,
pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką ir remti projektus,
kurie prisidės prie Lietuvos, kaip patrauklios turizmui
šalies, siūlančios kokybišką ir visavertį poilsį, įvaizdžio

++
Kadangi pagal šį uždavinį bus remiamas Lietuvos
kultūros paveldo objektų skaitmeninimas, užtikrinant
skaitmeninio turinio išsaugojimą ir sklaidą elektroninėje
erdvėje bei skatinamos iniciatyvos kuriant inovatyvias,
pažangias elektronines paslaugas, panaudojant lietuvių
kultūros, kalbos, istorijos paveldo skaitmeninius
produktus, be to tikimasi ženklaus su Lietuvos kultūros
skaitmeniniu paveldu susijusiomis e. paslaugomis
besinaudojančių Lietuvos gyventojų skaičiaus
padidėjimo, todėl numatoma didelė tikimybė, kad
uždavinys turės teigiamas ilgalaikes didelio
reikšmingumo netiesiogines pasekmes, susijusias su
informacinių technologijų naudojimo skatinimu kultūros
paveldo išsaugojimo ir tvaraus naudojimo srityje ir
užtikrinant, kad vertingas kultūros paveldo turinys būtų
ne prarandamas, o atveriamas kuo platesniam ir
visapusiškesniam visuomenės panaudojimui.

Tikėtinos pasekmės

Investicinis prioritetas *

4.1. Atsinaujinančiųjų energijos
išteklių gamybos ir skirstymo
skatinimas.

5.1. Prisitaikymo prie klimato
kaitos investicijų skatinimas.

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

Užtikrinti kultūros paveldo
objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą

Užtikrinti kultūros paveldo
objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą

/ Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos
valdymas bei prevencinių priemonių
įgyvendinimas.

Stiprinti prisitaikymo prie klimato kaitos
pajėgumus ir aplinkos atsparumą klimato kaitai.

/ Perdavimo tinklų optimizavimas ir plėtra,
generatorių, naudojančių atsinaujinančius
energijos išteklius, integracijai į rinką.

Didinti atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą.

/ Lietuvos potencialo galimybių pristatymas
užsienio rinkose.

rengimo ir dalyvavimo užsienio parodose ir
kituose renginiuose rėmimas.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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+
Numatoma, kad įgyvendinamos priemonės leis
sumažinti neigiamą klimato kaitos keliamų grėsmių
poveikį aplinkai, įskaitant kultūros paveldą, todėl
prognozuojama nedidelė tikimybė netiesioginių, tačiau
ilgalaikių teigiamų vidutinio reikšmingumo regioninių
pasekmių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
apsaugai.

Nors atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimas
siejamas su teigiamomis pasekmėmis aplinkai,
energetikos infrastruktūros plėtra pasižymi neigiamomis
pasekmėmis aplinkai, todėl išlieka nedidelė neigiamų,
tiesioginių ir netiesioginių vietos masto pasekmių
tikimybė. Pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių
projektų įgyvendinimo ir turi būti nagrinėjamos
žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų
metu.

formavimo, todėl prognozuojamos vidutinės tikimybės ir
reikšmingumo teigiamos netiesioginės, ilgalaikės
nacionalinio masto pasekmės, susijusios su kultūros
paveldo objektų ir teritorijų panaudojimu turizmo ir
rekreacijos srityse.

Tikėtinos pasekmės

Užtikrinti kultūros paveldo
objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą

Skleisti ir kaupti informaciją
apie šalies gamtos ir kultūros
vertybes, ugdyti pagarbos
kultūros paveldui ir jo
puoselėjimo pradus,
suinteresuotumą išsaugoti ir
tinkamai naudoti kultūros
paveldą, šviesti visuomenę
paveldosaugos aspektu

Skatinti aplinkos ir kultūros
paveldo objektų pritaikymą
turizmo ir rekreacijos
reikmėms

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

6.4. Kultūrinio ir gamtinio
paveldo apsauga, propagavimas
ir vystymas.

Investicinis prioritetas *
Skatinti gamtą tausojantį pažinimą ir
aplinkosauginį sąmoningumą. Plėtoti aktyvų
kultūrinio paveldo panaudojimą ekonomikos ir
visuomenės reikmėms. Plėtoti aplinkai
nekenksmingą viešąją infrastruktūrą ir didinti jos
žinomumą turizmo maršrutuose.
/ Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir
tvarkymas.
/ Visuomenės informavimas ir švietimas apie
aplinką, įskaitant tam reikalingos infrastruktūros
sukūrimą ir (ar) atnaujinimą.
/ Analitinis darbas, tikslinant ir atnaujinant
registruose esančią informaciją apie kultūros
vertybių vertingąsias savybes, nustatant objektų
reikšmingumo lygmenis bei siekiant surinkti ir
sistematizuoti visus būtinus duomenis apie
nekilnojamąsias ir kilnojamąsias vertybes, kad
būtų išvystyta bazė kompleksiškam
aktualizavimo planavimui bei patenkinti
visuomenės lūkesčiai turėti tikslią ir išsamią
informaciją apie kultūros paveldą.
/ Viešųjų kultūros paveldo objektų
kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas
kultūros, edukacinėms, ekonominėms ir
socialinėms reikmėms, inovatyviai panaudojant
sektoriaus socialinį ir ekonominį potencialą. /
Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo
maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti
kultūros ir gamtos objektų vystymą ir žinomumo
didinimą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą,
ekonomikos augimą.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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++
Kadangi šio investicinio prioriteto uždaviniai ir veiklos
yra skirti tiesiogiai kultūros paveldo objektų
kompleksiškam tvarkymui, jo apsaugai, propagavimui ir
vystymui, numatomos reikšmingos teigiamos, tiesioginės
ir netiesioginės ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės
visų šio vertinimo komponento apsaugos tikslų atžvilgiu.
Tiesa, nors turizmo, (ypač kaimo) plėtra skatina raiškesnį
kultūros vertybių ir tradicijų tęstinumą, eksponavimą ir
palaikymą, prisideda prie darnaus vystymosi tikslų
siekimo, išlieka nedidelė tikimybė, kad padidėję turizmo
srautai ar netinkamai įrengiama infrastruktūra gali turėti
ir neigiamų pasekmių, tačiau šių pasekmių galima
išvengti tinkamai planuojant ir vykdant konkrečius
projektus.

Tikėtinos pasekmės

Užtikrinti kultūros paveldo
objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

7.2. Regionų judumo didinimas
prie TEN-T infrastruktūros
prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus.

7. 1. Daugiarūšės bendros
Europos transporto erdvės
rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto tinklą
(TEN-T).

Investicinis prioritetas *

Gerinti šalies regionų pasiekiamumą ir plėtoti
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto
tinklu.
/ Regioninės reikšmės geležinkelių
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas.
/ Regioninės reikšmės kelių transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas.
/ Regioninės reikšmės vandens transporto
infrastruktūros plėtra ir vandens transporto
saugos didinimas.
/ Regioninės reikšmės oro transporto
infrastruktūros plėtra ir transporto saugos
didinimas.

/ Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir
geležinkelių transporto saugos didinimas.
/ Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių
transporto saugos didinimas.
/ Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir
vandens transporto saugos didinimas.
/ Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro
transporto saugos didinimas.

Didinti daugiarūšės šalies susisiekimo sistemos
sąveiką su transeuropiniais transporto tinklais.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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Yra maža tikimybė (kelių transporto ir infrastruktūros
atveju – vidutinė), kad geležinkelių, oro transporto, o
ypač kelių tinklo modernizavimas (sąlygojantis
transporto srautų ir greičių padidėjimą) ir jo plėtra gali
turėti ir netiesioginių, ir tiesioginių neigiamų ilgalaikių
vietinio masto pasekmių nekilnojamųjų kultūros paveldo
objektų būklei dėl oro taršos, vibracijos, vizualinės
taršos, žemės darbų ir t.t.
Be to, šių veiklų sąlygota vidaus vandens kelių plėtra ir
ypač prieplaukų ir terminalų statyba taip pat gali turėti
(nors tikimybė vertintina kaip maža) neigiamų,
tiesioginių bei netiesioginių ilgalaikių vietos masto
pasekmių nekiln. kultūros paveldo objektų būklei; ypač
aktualu objektų, išsidėsčiusių vandens telkinių
pakrantėse atžvilgiu.

Tikėtinos pasekmės

Investicinis prioritetas *

7.3. Aplinką tausojančių ir anglies
dioksido kiekio mažinimu
grindžiamų transporto, įskaitant
upių ir jūros transportą, uostų ir
įvairiarūšių jungčių, sistemų
plėtojimas.

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

Užtikrinti kultūros paveldo
objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą

/ Atsinaujinančių energijos išteklių
infrastruktūros plėtra transporto sektoriuje
/ Miestų gatvių tinklo pritaikymas viešajam
transportui, modernizavimas ir saugos
gerinimas.

/ Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių
transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra.

/ Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Skatinti ekologiško transporto sistemų,
mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijas, oro taršą ir triukšmą, plėtrą ir didinti
eismo saugą ir darnų judrumą miestų
teritorijose.

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **
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+/Taip pat išlieka tikimybė (nors ir maža), kad miesto
gatvių tinklo rekonstrukcija ir pritaikymas viešajam
transportui (ypač jei būtų numatomos naujos viešojo
transporto rūšys, tokios kaip metro ar tramvajus) gali
turėti neigiamas tiesiogines (vietinio masto) pasekmes
urbanistinių kultūros paveldo objektų apsaugai dėl
žemės darbų, oro taršos, vibracijos, vizualinės taršos.

+/Tiesa, jei pagal šį prioritetą bus įgyvendinamos tokios
veiklos, kaip aplinkkeklių tiesimas, yra nedidelė tikimybė,
kad ši konkreti veikla, kuri perkels linijinius poveikio
aplinkai objektus už miesto ribų, gali turėti ir neigiamų
vietinio masto pasekmių vertinamam komponentui dėl
aukščiau šiame stulpelyje išvardytų priežasčių.

+
Yra žinoma, kad aplinkos oro tarša bei vibracija daro
reikšmingą neigiamą poveikį nekilnojamiems kultūros
paveldo objektams, ypač architektūriniam paveldui,
todėl tikėtina (prognozuojama vidutinė tikimybė), kad
aplinkosauginių priemonių diegimas turės ilgalaikių
teigiamų vietinio masto pasekmių nekiln. kultūros
paveldo objektų būklei. Be to, alternatyvių transporto
priemonių skatinimas ir su tuo susijęs teigiamas poveikis
aplinkos taršos atžvilgiu taip pat turės teigiamų,
ilgalaikių, netiesioginių, vietos masto pasekmių kultūros
paveldo objektų apsaugai.

Tikėtinos pasekmės

Yra tikimybė (maža), kad elektros ir dujų infrastruktūros
objektų plėtra dėl vykdomų žemės darbų ir vizualinės
taršos gali turėti neigiamų netiesioginių, ir tiesioginių
ilgalaikių vietinio masto pasekmių vertinamam
komponentui.

Skatinti dujų ir elektros paskirstymo, perdavimo
ir saugojimo sistemų plėtrą ir modernizavimą,
integruojantis į Europos Sąjungos energetikos
vidaus rinką, stiprinant tiekimo saugumą,
didinant energijos suvartojimo efektyvumą.
/ Pažangios elektros perdavimo tinklų sistemos.
/ Pažangios dujų perdavimo ir skirstymo tinklų
sistemos.
/ Pažangios dujų saugojimo sistemos.
Didinti tikslinių teritorijų (miestų)
konkurencingumą ir gyvenamosios vietos
patrauklumą.
/ Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir
teritorijų konversija pritaikant jas socialinei
infrastruktūrai, bendruomenių veiklai,
gyvenamajai statybai, komercinei veiklai,
netradicinių erdvių pritaikymas kultūros sklaidai
(įskaitant taršos likvidavimą, kur reikalinga).

7.4. Pažangus dujų ir elektros
paskirstymo, saugojimo ir
perdavimo sistemų plėtojimas.

8. 1. Užimtumui palankaus
ekonomikos augimo rėmimas
kuriant vidinį potencialą, kaip
teritorinės strategijos
konkrečioms vietovėms dalį,
įskaitant nuosmukį patiriančių
pramoninių regionų pertvarkymą
ir specifinių gamtos ir kultūros
išteklių prieinamumo bei
naudojimąsi jais gerinimas.

Užtikrinti kultūros paveldo
objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą

Skleisti ir kaupti informaciją
apie šalies gamtos ir kultūros
vertybes, ugdyti pagarbos
kultūros paveldui ir jo
puoselėjimo pradus,
suinteresuotumą išsaugoti ir
tinkamai naudoti kultūros
paveldą, šviesti visuomenę
paveldosaugos aspektu
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Didinti švietimo ir studijų infrastruktūros
Skleisti ir kaupti informaciją
kompleksiškumą ir papildomumą bei mokymo
++
apie šalies gamtos ir kultūros
aplinkos modernizavimą, gerinant švietimo ir
Nors apčiuopiamos šio investicinio prioriteto veiklų
vertybes, ugdyti pagarbos
studijų kokybę
kultūros paveldui ir jo
pasekmės materialiajam kultūros paveldui
10. 1. Švietimo ir mokymo
/ Muziejų ir bibliotekų ekspozicijų
puoselėjimo pradus,
neprognozuojamos, numatoma didelė tikimybė teigiamų
infrastruktūros tobulinimas
modernizavimas, interaktyvių kūrybinių
suinteresuotumą išsaugoti ir
netiesioginių ilgalaikių
sprendimų diegimas ir pritaikymas įvairių
tinkamai naudoti kultūros
nacionalinio masto pasekmių kultūrinei aplinkai,
socialinių bei amžiaus grupių mokymo(si) bei
paveldą, šviesti visuomenę
dvasiniam kultūros paveldui.
ugdymo(si) poreikiams
paveldosaugos aspektu
* Jei numatoma, kad skirtingi to paties tematinio tikslo investiciniai prioritetai gali sukelti vienodo pobūdžio pasekmes, pateikiamas apibendrintas tematinio tikslo pasekmių
įvertinimas ** Įvardijami tik tie uždaviniai/veiklos, kurie gali sukelti reikšmingas pasekmes vertinimo komponento atžvilgiu

+
Nors apčiuopiamos šio investicinio prioriteto veiklų
pasekmės materialiajam kultūros paveldui
neprognozuojamos, tikėtinos teigiamos netiesioginės
ilgalaikės vietinio masto (konkrečiose teritorijose)
pasekmės kultūrinei aplinkai, dvasiniam kultūros
paveldui.

Tikėtinos pasekmės

Investicinis prioritetas *

Uždaviniai / veiklos uždavinių įgyvendinimui **

Atitinkamas aplinkos
apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslas

2 tematinis tikslas. Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir
kokybės gerinimas
2.3. Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų
tobulinimas:
•
Lietuvos kultūros paveldo perkėlimas į skaitmeninę erdvę ir inotavatyvių, pažangių e. paslaugų
ir e. produktų kūrimas;
•
Kultūros skaitmeninio turinio ir paslaugų, atitinkančių šiandienos visuomenės poreikius ir raidos
tendencijas, kūrimas ir sklaida.

Kadangi pagal šį investicinį prioritetą bus remiamas Lietuvos kultūros paveldo objektų
skaitmeninimas, užtikrinant skaitmeninio turinio išsaugojimą ir sklaidą elektroninėje erdvėje
bei skatinamos iniciatyvos kuriant inovatyvias, pažangias elektronines paslaugas,
panaudojant lietuvių kultūros, kalbos, istorijos paveldo skaitmeninius produktus, be to
tikimasi ženklaus su Lietuvos kultūros skaitmeniniu paveldu susijusiomis e. paslaugomis
besinaudojančių Lietuvos gyventojų skaičiaus padidėjimo, todėl numatoma didelė tikimybė,
kad uždavinys turės teigiamas ilgalaikes didelio reikšmingumo netiesiogines pasekmes,
susijusias su informacinių technologijų naudojimo skatinimu kultūros paveldo išsaugojimo ir
tvaraus naudojimo srityje ir užtikrinant, kad vertingas kultūros paveldo turinys būtų ne
prarandamas, o atveriamas kuo platesniam ir visapusiškesniam visuomenės panaudojimui.
Teigiamos pasekmės sietinos su tokiais aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslais, kaip
„užtikrinti visuomenės dalyvavimą kultūros paveldo apsaugos (ypač teritorijų kaitos) procese
ir „skleisti ir kaupti informaciją apie šalies gamtos ir kultūros vertybes, ugdyti pagarbos
kultūros paveldui ir jo puoselėjimo pradus, suinteresuotumą išsaugoti ir tinkamai naudoti
kultūros paveldą, šviesti visuomenę paveldosaugos aspektu“.

3 tematinis tikslas. Smulkių ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas
3.2. Naujų MVĮ verslo, ypač internacionalizavimo, modelių kūrimas ir įgyvendinimas
•
Įmonių, tame tarpe kūrybinių ir kultūros industrijų, ir įmonių grupių (klasterių, asociacijų)
rinkodarinės medžiagos, plėtros strategijų rengimo ir dalyvavimo užsienio parodose ir kituose
renginiuose rėmimas.
•
Lietuvos potencialo galimybių pristatymas užsienio rinkose.

Šio investicinio prioriteto veiklomis, be kita ko siekiama padidinti Lietuvos aktyvumą
skverbiantis į tarptautinę rinką, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką ir remti projektus, kurie
prisidės prie Lietuvos, kaip patrauklios turizmui šalies, siūlančios kokybišką ir visavertį poilsį,
įvaizdžio formavimo, todėl prognozuojamos vidutinės tikimybės ir reikšmingumo teigiamos
netiesioginės, ilgalaikės nacionalinio masto pasekmės, susijusios su kultūros paveldo objektų
ir teritorijų panaudojimu turizmo ir rekreacijos srityse ir sietinos su aplinkos apsaugos ar
darnaus vystymosi tikslu „skatinti aplinkos ir kultūros paveldo objektų pritaikymą turizmo ir
rekreacijos reikmėms“.

4 tematinis tikslas. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
4.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas
•
Perdavimo tinklų optimizavimas ir plėtra, generatorių, naudojančių atsinaujinančius energijos
išteklius, integracijai į rinką
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4.4. Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų kūrimas ir diegimas
•
Skirstymo tinklų modernizavimas ir plėtra, įdiegiant pažangiųjų tinklų technologijas

Nors atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimas siejamas su teigiamomis
pasekmėmis aplinkai, energetikos infrastruktūros plėtra pasižymi neigiamomis pasekmėmis
aplinkai, todėl išlieka nedidelė neigiamų, tiesioginių ir netiesioginių vietos masto pasekmių
tikimybė dėl žemės darbų, vizualinės taršos ir pan. Pasekmės siejamos su aplinkos apsaugos
ar darnaus vystymosi tikslu „užtikrinti kultūros paveldo objektų apsaugą ir racionalų,
tausojantį naudojimą“. Kadangi pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų vietos
parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi būti nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar
ūkinės veiklos PAV procesų metu, parenkant konkrečių projektų įgyvendinimui tinkamiausias
vietos alternatyvas, technologijas ir pasekmių sumažinimo priemones.

5 tematinis tikslas. Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo
skatinimas
5.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas
•
Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos valdymas bei prevencinių priemonių įgyvendinimas

Numatoma, kad įgyvendinamos priemonės leis sumažinti neigiamą klimato kaitos
keliamų grėsmių poveikį aplinkai, įskaitant kultūros paveldą, todėl prognozuojama (nors ir
nedidelė) tikimybė netiesioginių, tačiau ilgalaikių teigiamų vidutinio reikšmingumo regioninių
pasekmių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugai. Pajūrio juostos apsaugos ir
potvynių rizikos valdymo ir prevencinių priemonių įgyvendinimas tiesiogiai sumažins stichinių
meteorologinių reiškinių poveikį Baltijos pakrantės zonai, o kadangi didžiausias priemonių
poveikis turėtų būti orientuotas į Nemuno žemupį ir vakarinę šalies teritoriją, kur potvynių
tikimybė yra didžiausia, teigiamų pasekmių mastas gali būti įvardijamas kaip regioninis.
Teigiamos pasekmės siejamos su aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslu „užtikrinti
kultūros paveldo objektų apsaugą ir racionalų, tausojantį naudojimą“.

6 tematinis tikslas. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
5.4. Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas
•
Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas
•
Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką, įskaitant tam reikalingos infrastruktūros
sukūrimą ir (ar) atnaujinimą
•
Analitinis darbas, tikslinant ir atnaujinant registruose esančią informaciją apie kultūros vertybių
vertingąsias savybes, nustatant objektų reikšmingumo lygmenis bei siekiant surinkti ir
sistematizuoti visus būtinus duomenis apie nekilnojamąsias ir kilnojamąsias vertybes, kad būtų
išvystyta bazė kompleksiškam aktualizavimo planavimui bei patenkinti visuomenės lūkesčiai
turėti tikslią ir išsamią informaciją apie kultūros paveldą
•
Viešųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūros,
edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms reikmėms, inovatyviai panaudojant sektoriaus
socialinį ir ekonominį potencialą
•
Viešosios infrastruktūros plėtros turizmo maršrutuose skatinimas, siekiant užtikrinti kultūros ir
gamtos objektų vystymą ir žinomumo didinimą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą bei ekonomikos
augimą

Kadangi šio investicinio prioriteto uždaviniai ir veiklos yra skirti tiesiogiai kultūros
paveldo objektų kompleksiškam tvarkymui, jo apsaugai, propagavimui ir vystymui,
numatomos reikšmingos teigiamos, tiesioginės ir netiesioginės ilgalaikės nacionalinio masto
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pasekmės visų šio vertinimo komponento aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslų
atžvilgiu (žr. skyrių „Esamos padėties ir tendencijų įvertinimas“).
Tiesa, nors turizmo, (ypač kaimo) plėtra skatina raiškesnį kultūros vertybių ir tradicijų
tęstinumą, eksponavimą ir palaikymą, prisideda prie darnaus vystymosi tikslų siekimo, išlieka
nedidelė tikimybė, kad padidėję turizmo srautai ar netinkamai įrengiama infrastruktūra gali
turėti ir neigiamų pasekmių, tačiau šių pasekmių galima išvengti tinkamai planuojant ir
vykdant konkrečius projektus, atliekant jų poveikio aplinkai vertinimą.

6 tematinis tikslas. Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas.
6.1. Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį
transporto tinklą (TEN-T):
•
Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir geležinkelių transporto saugos didinimas;
•
Kelių transporto infrastruktūros plėtra ir kelių transporto saugos didinimas;
•
Vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos didinimas;
•
Oro transporto infrastruktūros plėtra ir oro transporto saugos didinimas.
6.2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius
transporto mazgus:
•
Regioninės reikšmės geležinkelių infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas;
•
Regioninės reikšmės vandens transporto infrastruktūros plėtra ir vandens transporto saugos
didinimas;
•
Regioninės reikšmės oro transporto infrastruktūros plėtra ir transporto saugos didinimas.

Yra maža tikimybė (kelių transporto ir infrastruktūros atveju – vidutinė), kad
geležinkelių, oro transporto, o ypač kelių tinklo modernizavimas (sąlygojantis transporto
srautų ir greičių padidėjimą) ir jo plėtra gali turėti ir netiesioginių, ir tiesioginių neigiamų
ilgalaikių vietinio masto pasekmių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būklei dėl oro
taršos, vibracijos, vizualinės taršos, žemės darbų ir t.t. Be to, investiciniame prioritete
numatomų veiklų sąlygota vidaus vandens kelių plėtra ir ypač prieplaukų ir terminalų statyba
taip pat gali turėti (nors tikimybė vertintina kaip maža) neigiamų, tiesioginių bei netiesioginių
ilgalaikių vietos masto pasekmių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklei – ypač tai
aktualu objektų, išsidėsčiusių vandens telkinių pakrantėse atžvilgiu. Pasekmės siejamos su
aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslu „užtikrinti kultūros paveldo objektų apsaugą ir
racionalų, tausojantį naudojimą“. Kadangi pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių
projektų vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi būti nagrinėjamos žemesnio
lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų metu, parenkant konkrečių projektų
įgyvendinimui tinkamiausias vietos alternatyvas, technologijas ir pasekmių sumažinimo
priemones.
6.3. Aplinką tausojančių ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto, įskaitant upių ir
jūros transportą, uostų ir įvairiarūšių jungčių, sistemų plėtojimas:
•
Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
•
Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra.
•
Atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūros plėtra transporto sektoriuje
•
Miestų gatvių tinklo pritaikymas viešajam transportui, modernizavimas ir saugos gerinimas

181

Yra žinoma, kad aplinkos oro tarša bei vibracija daro reikšmingą neigiamą poveikį
nekilnojamiems kultūros paveldo objektams, ypač architektūriniam paveldui. Kadangi šiuo
investiciniu prioritetu siekiama skatinti ekologiško transporto sistemų, mažinančių šiltnamio
efektą sukeliančių dujų emisijas, oro taršą ir triukšmą, plėtrą ir didinti eismo saugą ir darnų
judrumą miestų teritorijose, tikėtina (prognozuojama vidutinė tikimybė), kad aplinkosauginių
priemonių diegimas turės ilgalaikių teigiamų vietinio masto pasekmių nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų būklei. Be to, alternatyvių transporto priemonių skatinimas ir su tuo susijęs
teigiamas poveikis aplinkos taršos atžvilgiu taip pat turės teigiamų, ilgalaikių, netiesioginių,
vietos masto pasekmių kultūros paveldo objektų apsaugai.
Tiesa, jei pagal šį prioritetą bus įgyvendinamos tokios veiklos, kaip aplinkkeklių
tiesimas, yra nedidelė tikimybė, kad ši konkreti veikla, kuri perkels linijinius poveikio aplinkai
objektus už miesto ribų, gali turėti ir neigiamų vietinio masto pasekmių vertinamam
komponentui dėl oro taršos, vibracijos, vizualinės taršos, žemės darbų ir t.t.
Taip pat išlieka tikimybė (nors ir maža), kad miesto gatvių tinklo rekonstrukcija ir
pritaikymas viešajam transportui (ypač jei būtų numatomos naujos viešojo transporto rūšys,
tokios kaip metro ar tramvajus) gali turėti neigiamas tiesiogines (vietinio masto) pasekmes
urbanistinių kultūros paveldo objektų apsaugai dėl žemės darbų, oro taršos, vibracijos,
vizualinės taršos. Kadangi pasekmės tiesiogiai priklausys nuo konkrečių projektų vietos
parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi būti nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar
ūkinės veiklos PAV procesų metu, parenkant konkrečių projektų įgyvendinimui tinkamiausias
vietos alternatyvas, technologijas ir pasekmių sumažinimo priemones. Pasekmės siejamos su
aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslu „užtikrinti kultūros paveldo objektų apsaugą ir
racionalų, tausojantį naudojimą“.
6.4. Pažangus dujų ir elektros paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas
•
Pažangios elektros perdavimo tinklų sistemos
•
Pažangios dujų perdavimo ir skirstymo tinklų sistemos
•
Pažangios dujų saugojimo sistemos

Nors šio investicinio prioriteto veiklos akcentuoja pažangų plėtojimą, dujų ir elektros
paskirstymo, saugojimo ir perdavimo infrastruktūros plėtra potencialiai gali sąlygoti fizinių
aplinkos savybių pasikeitimus ir vizualinę taršą, todėl numatoma (maža) neigiamų tiesioginių
ir netiesioginių, ilgalaikių vietos masto pasekmių tikimybė. Kadangi pasekmės tiesiogiai
priklausys nuo konkrečių projektų vietos parinkimo bei įgyvendinimo pobūdžio, jos turi būti
nagrinėjamos žemesnio lygmens SPAV ar ūkinės veiklos PAV procesų metu, parenkant
konkrečių projektų įgyvendinimui tinkamiausias vietos alternatyvas, technologijas ir
pasekmių sumažinimo priemones. Pasekmės siejamos su aplinkos apsaugos ar darnaus
vystymosi tikslu „užtikrinti kultūros paveldo objektų apsaugą ir racionalų, tausojantį
naudojimą“.
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8 tematinis tikslas. Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
7.1. Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės
strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimosi jais gerinimas
•
Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija pritaikant jas socialinei
infrastruktūrai, bendruomenių veiklai, gyvenamajai statybai, komercinei veiklai, netradicinių
erdvių pritaikymas kultūros sklaidai (įskaitant taršos likvidavimą, kur reikalinga).

Nors apčiuopiamos šio investicinio prioriteto veiklų pasekmės materialiajam kultūros
paveldui neprognozuojamos, tikėtinos teigiamos netiesioginės ilgalaikės vietinio masto
(konkrečiose teritorijose) pasekmės kultūrinei aplinkai, dvasiniam kultūros paveldui, sietinos
su aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslu „skleisti ir kaupti informaciją apie šalies
gamtos ir kultūros vertybes, ugdyti pagarbos kultūros paveldui ir jo puoselėjimo pradus,
suinteresuotumą išsaugoti ir tinkamai naudoti kultūros paveldą, šviesti visuomenę
paveldosaugos aspektu“.

10 tematinis tikslas. Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą
10.1. Švietimo ir mokymo infrastruktūros tobulinimas
•
Muziejų ir bibliotekų ekspozicijų modernizavimas, interaktyvių kūrybinių sprendimų diegimas ir
pritaikymas įvairių socialinių bei amžiaus grupių mokymo(si) bei ugdymo(si) poreikiams

Nors apčiuopiamos šio investicinio prioriteto veiklų pasekmės materialiajam kultūros
paveldui neprognozuojamos, numatoma didelė tikimybė teigiamų netiesioginių ilgalaikių
nacionalinio masto pasekmių kultūrinei aplinkai, dvasiniam kultūros paveldui, sietinų su
aplinkos apsaugos ar darnaus vystymosi tikslu „skleisti ir kaupti informaciją apie šalies
gamtos ir kultūros vertybes, ugdyti pagarbos kultūros paveldui ir jo puoselėjimo pradus,
suinteresuotumą išsaugoti ir tinkamai naudoti kultūros paveldą, šviesti visuomenę
paveldosaugos aspektu“.
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6. PRIEDAI
6.1. PRIEDAS. ŽEMIAUSIO LYGIO (DETALIAUSIŲ) SPRENDINIŲ
VERTINIMO REZULTATAI (MATRICA)

6.2. PRIEDAS. STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES
NUSTATYMO DOKUMENTAS (PATIKSLINTAS IR PAPILDYTAS PAGAL
SPAV SUBJEKTŲ PASTABAS)

185

6.3. PRIEDAS SPAV SUBJEKTŲ PRITARIMAI IR PASTABOS
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6.4. PRIEDAS. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS IR INFORMAVIMAS.
SKELBIMAI REGIONINĖJE SPAUDOJE
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