
 

 

Vertinimas finansuojamas pagal 2007–2013 metų Techninės paramos veiksmų programą 

(projektas „ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m. (TPVP)“, 

projekto Nr. VP4-1.3-FM-01-V-03-002) 

 

 

 

APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ 

ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 
 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

2011 m. rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo ataskaitą Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos uţsakymu parengė UAB "AF-Consult" ir UAB „Ernst & Young Baltic” pagal 2010 m. 

gruodţio 22 d. Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 14P-

79. 

 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimu siekiama tobulinti ES struktūrinės paramos 

panaudojimą, atliekant tarpinį poveikio aplinkai ir aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo 

tinkamumo bei efektyvumo vertinimą programos, prioriteto, priemonės ir projekto lygmenimis. 

 

Vertinimo ataskaita parengta pagal vertinimo koordinavimo grupės 2008 m. rugsėjo 23 d. posėdţio 

protokolu Nr. 4 patvirtinto ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovo reikalavimus. 

 

Vertinimo ataskaita patikrinta lietuvių kalbos redaktoriaus. 
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SANTRAUKA 

Lietuvoje įgyvendinamų 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo (toliau – EAVP) ir Sanglaudos skatinimo 

(toliau – SSVP)  veiksmų programų, kurios finansuojamos ES struktūrinių fondų (toliau – ES SF) 

lėšomis, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) buvo atliktas 2005 m. Kadangi tuo 

metu dar nebuvo patvirtinti veiksmų programų priedai, nebuvo aiškūs prioritetai, priemonės ir nebuvo 

nustatyta, kokie projektai bus finansuojami, SPAV atliktas tik programos lygiu. Įsibėgėjus EAVP ir 

SSVP įgyvendinimui atsirado poreikis atlikti tarpinį jų poveikio aplinkai vertinimą, išsiaiškinant, ar 

pasiteisino SPAV išvados, nustatant, koks tikėtinas poveikis aplinkai įgyvendinus veiksmų programas, 

kokie veiksmų programų rodikliai leidţia pamatuoti intervencijų poveikį aplinkai ir kokių veiksmų 

reikia imtis norint uţtikrinti, kad poveikis aplinkai būtų teigiamas arba neutralus. Be to, būtina uţtikrinti 

tinkamą aplinkosauginių reikalavimų reglamentavimą. 

Dėl šių prieţasčių buvo atliktas Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas (toliau – 

Vertinimas), kuriuo siekta dviejų uţdavinių: 

pirma, atlikti 2007 – 2013 m. EAVP ir SSVP tarpinį poveikio aplinkai vertinimą programos, prioriteto, 

priemonės ir projekto lygiu ir 

antra, įvertinti aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo tinkamumą bei efektyvumą programos, 

prioriteto, priemonės ir projekto lygiu. 

Vertinimo tikslas – tobulinti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimą. 

Vertinimo metodika 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimui taikyti tinkamumo, suderinamumo, 

rezultatyvumo / poveikio, efektyvumo ir tvarumo kriterijai. Vertinimo metodika apėmė tarpusavyje 

suderintus kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizę, 

daugiakriterinę poveikio aplinkai analizę, apklausą, interviu ir atvejo studijas. 

Vertinimo pradţioje buvo nustatyti aktualūs ir prieinami su vertinimo objektu susiję pirminiai ir 

antriniai informacijos šaltiniai, surinkta svarbi faktinė ir kontekstinė informacija, susijusi su ES 

struktūrinės paramos administravimu, veiksmų programų įgyvendinimu, nacionaliniais ir uţsienio šalių 

aplinkos apsaugos reikalavimais, socialinio ir ekonominio vystymosi bei aplinkos būklės kaitos 

tendencijomis. Vertinimui informacija buvo renkama iš strateginių dokumentų, statistinių duomenų 

šaltinių, anksčiau aplinkos apsaugos srityje atliktų vertinimų, projektų paraiškų ir jų priedų, finansavimo 

sąlygų aprašų ir kitų šaltinių. Vertinant buvo atlikta turinio, palyginamoji, statistinė surinktos pirminės ir 

antrinės informacijos analizė. 

Daugiakriterinę poveikio aplinkai analizė, naudojant Leopoldo matricą ir Europos aplinkos agentūros 

(toliau – EAA) patvirtintą metodiką, atlikta siekiant įvertinti veiksmų programų poveikį aplinkai 

projektų lygiu. Analizei buvo atrinkta 15 tiesiogiai į aplinkos būklės gerinimą nukreiptų projektų ir 17 

infrastruktūrinių projektų. Atliktos analizės rezultatai taip pat buvo naudojami poveikio aplinkai 

įvertinimui priemonių, prioritetų ir programos lygiu. 

Vykdant apklausas iš projektų vykdytojų, ES SF paramą administruojančių institucijų ir regioninių 

aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) surinkti duomenys apie daţniausiai kylančias 

problemas vykdant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus. Taip pat tirta respondentų 
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nuomonė dėl aplinkosauginių problemų išvengimo būdų ir aplinkosauginių reikalavimų integracijos į 

ES SF administravimo sistemą. 

Interviu vykdyti su ES SF paramą administruojančių institucijų atstovais, siekiant surinkti faktinę ir 

kontekstinę informaciją apie aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimą vykdant ES struktūrinės paramos 

lėšomis finansuojamus projektus. 

Analizuojant kitų ES šalių patirtį uţtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi planuojant ir 

administruojant ES struktūrinę paramą, buvo atliktos Estijos ir Airijos atvejų studijos. Be to, buvo 

aprašyti du ES SF lėšomis finansuojami projektai, kuriuos vykdant iškilo aplinkosauginių problemų. 

Pasirinktų vertinimo metodų taikymas leido surinkti ir išanalizuoti duomenis bei parengti pagrįstas 

išvadas ir rekomendacijas. 

2007 – 2013 m. EAVP ir SSVP tarpinis poveikio aplinkai vertinimas  

Vertinimo tikslui pasiekti suformuluoti uţdaviniai patikslinti vertinimo klausimais. Tarpinio poveikio 

aplinkai vertinimo metu atliktas aplinkos būklės pokyčių, lyginant su 2005 m., vertinimas, atlikta 

Lietuvos galimybių pasiekti (ar neviršyti) esamą ES vidurkį pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, 

išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklius prognozė, atliktas tikėtino poveikio aplinkai 

įgyvendinus veiksmų programas vertinimas, nustatytos aplinkos apsaugos problemos, kylančios 

įgyvendinant veiksmų programas. 

Aplinkos būklės ir jos pokyčių Lietuvoje vertinimas atliktas atsiţvelgiant į EAVP ir SSVP atlikto 

SPAV metu nagrinėtas aplinkosaugos sritis ir jas apibūdinančius komponentus. Aplinkos būklės 

pokyčiai buvo vertinami atliekant pagrindinių rodiklių, apibūdinančių oro, vandens, atliekų, 

kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės būklę, reikšmių 2005 m. ir 2009/2010 m. palyginimą. Kad 

palyginamumas būtų pakankamas, analizei naudojami tokie patys aplinkos būklę nusakantys rodikliai 

kaip 2005 m. parengtame SPAV, papildant keliais oro būklę apibūdinančių rodikliais. 

Aplinkos būklės ir jos pokyčių analizė parodė, kad bendrai aplinkos kokybė Lietuvoje nuo 2005 m. 

pagerėjo. Nors kai kurie oro kokybę apibūdinantys rodikliai pablogėjo, tačiau leistinos normos nėra 

viršijamos. Ypač pagerėjo nuotekų valymas – iki ES normatyvų išvalomų nuotekų dalis nuo 69 proc. 

2005 m. išaugo iki 91 proc. 2009 m., sumaţėjo tarša iš sutelktos taršos šaltinių – 2009 m. į paviršinius 

vandenis su nuotekomis išleidţiamų teršalų kiekis, lyginant su 2005 m., sumaţėjo iki 50 proc., taip pat 

pagerėjo paviršinių vandens telkinių būklė. Nuo 2005 m. nuolat didėjęs komunalinių atliekų kiekis, 

tenkantis vienam gyventojui, 2009 m. sumaţėjo ir pasiekė 2005 m. lygį, sumaţėjo gamybinių atliekų 

kiekis, tenkantis bendram vidaus produkto (toliau – BVP) vienetui (nuo 58 t/mln. litų 2005 m. iki 42 

t/mln. litų 2009 m.). Pagerėjo pavojingų atliekų surinkimas – 2009 m. pavojingų atliekų surenkama 10 

proc. daugiau nei 2005 m., tačiau antrinių ţaliavų surinkimas ir panaudojimas sumaţėjo 31 proc. Miškų 

plotas nuo 2,09 mln. ha 2005 m. padidėjo iki 2,126 mln. ha 2010 m., saugomų teritorijų plotas nuo 15 

proc. 2005 m. padidėjo iki 15,63 proc. 2010 m., vis daugiau atliekama saugomų teritorijų atkūrimo bei 

tvarkymo darbų, pradėti paţeistų teritorijų rekultivacijos darbai. 

Lietuvos galimybių pasiekti vidutinius ES šalių rodiklius prognozė atlikta lyginant ekonominio ir 

socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklių reikšmių kitimo 

tendencijas Lietuvoje ir ES. Buvo vertinama, pagal kuriuos rodiklius, įgyvendinusi EAVP ir SSVP, 
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Lietuva pasieks ES vidurkį, o pagal kuriuos – ne, ir kaip Lietuva galėtų aplenkti ar išlaikyti vidutinį ES 

lygį.  

Tyrimu nustatyta, kad daugelio ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, 

aplinkos taršos rodiklių teigiami pokyčiai Lietuvoje yra spartesni negu vidutiniškai ES šalyse, o pagal 

kai kuriuos rodiklius būklė šalyje yra geresnė nei vidutiniškai ES.  

Lietuvoje nuo 2005 m. greičiau augo BVP vienam gyventojui, išlaidos moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai (toliau – MTTP), darbo našumas, krovinių apyvarta tačiau dėl pernelyg didelio 

atotrūkio Lietuvos socialinio-ekonominio išsivystymo lygis ES vidurkio greitai nepasieks. 

Išteklių naudojimo efektyvumu tam tikrais atţvilgiais Lietuva lenkia ES vidurkius: Lietuvoje vidutinė 

atsinaujinančios energijos dalis bendrai suvartojamoje energijoje yra didesnė 5 procentiniais punktais. 

Įvertinus visą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimui suplanuotą ES SF finansavimą ir 

pastarųjų metų augimui pasiekti panaudotų lėšų apimtį, prognozuojama, kad Lietuva šioje srityje 

priartės prie ES lyderių. 

Pagal aplinkos taršos rodiklius, nepaisant stebimų teigiamų pokyčių, dėl didelio atotrūkio Lietuvos 

galimybės pasiekti ES vidurkius vertinamos skeptiškai. Svarbi Lietuvos galimybių pasiekti ES aplinkos 

taršą nusakančių rodiklių vidurkius skeptiško vertinimo prieţastis – nepakankama priemonių apimtis.  

Nepaisant nuo 2005 m. prasidėjusių sparčių teigiamų pokyčių daugelio Lietuvos rodiklių reikšmės yra 

kur kas maţesnės, nei ES vidurkis. Nors laiku ir planuojama apimtimi įgyvendintos EAVP ir SSVP šiek 

tiek sumaţintų Lietuvos atotrūkį nuo ES vidutinio lygio, tačiau iki 2015 m. pasiekti ES vidurkį pagal 

daugelį rodiklių  neįmanoma dėl per didelių jų reikšmių skirtumų. 

EAVP ir SSVP tarpinis poveikio aplinkai vertinimas atliktas vadovaujantis EAA metodika bei 

daugiakriterine analize – Leopoldo matrica. Projektų lygmenyje buvo analizuojami ir infrastruktūros 

projektai, galintys turėti neigiamą poveikį aplinkai, ir aplinkosaugos projektai, tiesiogiai skirti gerinti 

aplinkos būklę. Vertinimas apėmė atskirų projektų statybos ir eksploatacijos sąlygojamus galimus 

aplinkos pokyčius ir poveikį išskiriamiems aplinkos komponentams – visuomenės sveikatai, geologijai 

ir poţeminiams vandenims, dirvoţemiui, paviršiniams vandenims, atmosferos taršai ir kitiems. 

Vertinimo rezultatai parodė, kad visų projektų poveikis aplinkos komponentams yra teigiamas. Statybų 

metu gali pasireikšti trumpalaikis neigiamas poveikis dėl triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimo bei 

dirvoţemio ir ţemės paviršiaus fizinio poveikio, tačiau šis poveikis laikinas ir neţymus.  Didţiausią 

teigiamą poveikį projektų veikla daro kraštovaizdţiui bei visuomenės sveikatai, taip pat reikšmingai 

prisideda prie paviršinių vandens telkinių bei atmosferos oro kokybės gerinimo. Be to, projektų veikla 

gerina aplinkos kokybę, stiprina aplinkosaugos ir ekonomikos augimo teigiamą sąveiką, ir tai yra 

akcentuojama Bendrijos strateginėse gairėse 2007 – 2013 m. 

EAVP ir SSVP priemonių poveikis aplinkai buvo vertinamas atsiţvelgiant į joms skirto finansavimo 

panaudojimo apimtis, rodiklių pasiekimą ir poveikio aplinkai vertinimo projektų lygmenyje rezultatus. 

Ir teigiamas, ir neigiamas poveikis aplinkai vertinant priemones dėl gana nedidelės jų įgyvendinimo 

apimties kol kas neţymus, tačiau ateityje, visiškai įgyvendinus numatytas veiklas, sustiprės. Pagal 

vertinimo rezultatus, įgyvendinus EAVP ir SSVP priemones, ilgalaikis poveikis aplinkai bus tik 

teigiamas. Stipriausią teigiamą poveikį turės SSVP prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
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įgyvendinimas: šio prioriteto priemonės prisidės prie visuomenės sveikatos gerinimo, atmosferos taršos 

maţinimo, paviršinių vandenų, dirvoţemio kokybės gerinimo, kraštovaizdţio ir kultūros paveldo 

išsaugojimo. Neigiamas priemonių poveikis aplinkai
1
 (padidėjęs triukšmo lygis, vibracija, neigiamas 

poveikis dirvoţemiui ir kraštovaizdţiui, biologinės įvairovės trikdymas) sietinas su jų įgyvendinimo 

darbais, todėl tikėtina, kad daugeliu atvejų bus trumpalaikis ir nedidelis. 

Iš esmės atliktas tarpinis poveikio aplinkai vertinimas paneigė SPAV išvadą dėl galimo neigiamo kai 

kurių EAVP uţdavinių
2
 įgyvendinimo poveikio aplinkai. 

Siekiant nustatyti aplinkos apsaugos problemas, kurios kyla įgyvendinant veiksmų programų 

lėšomis finansuojamus aplinkosaugos ir infrastruktūros projektus, buvo atlikta apklausa „Aplinkos 

apsaugos problemos įgyvendinant ES finansuojamus projektus“. Buvo apklausiamos keturios 

respondentų grupės (iš viso apklausoje dalyvavo 273 respondentai): projektų vykdytojų atstovai (naudos 

gavėjai), įgyvendinančių institucijų atstovai, projektų rengėjų atstovai (konsultantai) ir RAAD atstovai. 

Apklausos rezultatai patvirtino, kad planuojant projektus daugiausia sunkumų kyla dėl nekokybiškai 

parengtos projektų aplinkosauginės dokumentacijos, ilgų procedūrų atliekant PAV ir „Natura 2000” 

reikšmingumo nustatymą, visuomenės priešinimosi planuojamai veiklai (jis daţniausiai  atsiranda dėl 

prasto informavimo apie planuojamą ūkinę veiklą ir jos poveikį). Kituose projektų įgyvendinimo 

etapuose aplinkosauginių problemų pasitaiko maţiau. Atliekant statybos darbus  daţniausiai 

pasitaikančios aplinkosauginės problemos tiesiogiai susijusios su aplinkos komponentais (dirvoţemio 

erozija, uţteršto vandens patekimas į aplinką, grunto tarša, poţeminio vandens tarša ir kt.) bei 

visuomenės sveikata (triukšmo lygio padidėjimas, gyventojų nepasitenkinimas ir kt.), o pradėjus 

sukurtos infrastruktūros eksploataciją gyventojų nepasitenkinimą lemia vykdomos ūkinės veiklos 

padariniai: kvapai, triukšmas, tarša ir pan. 

2007 – 2013 m. EAVP ir SSVP tarpinis poveikio aplinkai vertinimas parodė, kad nors aplinkos kokybė 

Lietuvoje nuo 2005 m. gerėjo ir aplinkos kokybę nusakančių rodiklių teigiami pokyčiai Lietuvoje yra 

spartesni negu vidutiniškai ES šalyse, iki 2015 m. pasiekti ES vidurkį pagal daugelį rodiklių  

neįmanoma dėl per didelių jų reikšmių skirtumų. Tarpinio poveikio aplinkai vertinimo rezultatai 

patvirtino SPAV išvadą, kad visų veiksmų programų priemonių ir prioritetų įgyvendinimo poveikis 

aplinkai bus teigiamas arba tam tikrais atvejais neutralus, ir paneigė išvadą dėl galimo neigiamo kai 

kurių Ekonomikos augimo veiksmų programos uţdavinių įgyvendinimo poveikio aplinkai. 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo tinkamumo bei efektyvumo vertinimas 

Vertinimo metu nustatyta, ar aplinkosauginiai reikalavimai tinkamai integruoti į ES SF administravimo 

sistemą, kaip efektyviai uţtikrinamas aplinkosauginių reikalavimų laikymasis skirtinguose projektų 

įgyvendinimo etapuose, kokias skatinamąsias aplinkosaugines priemones galima būtų taikyti atrenkant 

ar įgyvendinant projektus. Įvertintas projektų sąlygoto poveikio aplinkai stebėsenos efektyvumas, 

                                                 
1
 Neigiamas poveikis aplinkai suprantamas kaip situacija, kai ūkinė veikla keičia aplinkos pobūdį ir yra viršijamos leistinos 

aplinkosauginių reikalavimų normos. 
2
 Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinio (Ex-

ante) vertinimo ataskaitoje išsakyti trys uţdaviniai, kurie gali turėti neigiamą poveikį aplinkai: „Tradicinių sektorių 

pridedamosios vertes ir konkurencingumo didinimas“, „Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su 

kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais plėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 

intensyvumui“ ir „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir 

konkurencingumo didinimas“. 



 

 

13 

atskirų aplinkosaugos sričių reikalavimų uţtikrinimo efektyvumas, įgyvendinant ES SF lėšomis 

finansuojamus projektus atskiruose sektoriuose. Išnagrinėta kitų ES šalių patirtis uţtikrinant 

aplinkosauginius reikalavimus, įgyvendinant ES SF projektus. 

Aplinkosauginių reikalavimų integracijos į ES SF administravimo sistemą ir jų laikymosi 

uţtikrinimo vertinimo tikslas – įvertinti, ar Tarybos reglamentuose ir Lietuvos Respublikos (toliau – 

LR) teisės aktuose numatytų nuostatų, susijusių su aplinkosauginėmis procedūromis, reikalavimai yra 

tinkamai integruoti į LR teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos naudojimą, t.y., ar uţtikrinamos 

būtinos procedūros planuojant ir įgyvendinant projektus. Tinkamumo vertinimas apima 

aplinkosauginius reikalavimus, kurie nustatyti tiek į infrastruktūros kūrimą, tiek ir į aplinkos būklės 

gerinimą nukreiptoms veiksmų programų priemonėms. 

Siekiant nustatyti aplinkosauginių procedūrų ir reikalavimų, susijusių su aplinkosauga, integracijos į ES 

SF administravimo sistemą tinkamumą, aplinkosaugos poţiūriu buvo išnagrinėti pagrindiniai ES SF 

administravimą reglamentuojantys teisės aktai. Atlikta analizė patvirtino, kad Tarybos reglamentuose ir 

LR teisės aktuose numatytų nuostatų, susijusių su aplinkosauginėmis procedūromis, reikalavimai yra 

perkelti į LR teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos naudojimą, aplinkosauginiai reikalavimai yra 

tinkamai integruoti į struktūrinės paramos administravimo sistemą. 

Nustatant aplinkosauginių procedūrų reikalavimų tinkamumą projekto lygmeniu, buvo analizuojami 

aplinkosaugos ir infrastruktūros projektų įgyvendinimą finansuojančių priemonių finansavimo sąlygų 

aprašai, atskirų projektų paraiškų formos, projektų administravimo dokumentacija, vykdomi interviu su 

projektus administruojančių institucijų atstovais bei analizuojami iš įgyvendinančiųjų institucijų gauti 

dokumentai. Aplinkosauginių procedūrų integracijos vertinimo projekto lygmeniu rezultatai parodė, kad 

Tarybos reglamentuose ir LR teisės aktuose numatytų aplinkosauginių procedūrų reikalavimai yra 

perkelti į priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir projektų paraiškas. Aplinkosauginiai reikalavimai yra 

tinkamai integruoti į struktūrinės paramos administravimo sistemą, nors ir kai kuriais atvejais nustatytas 

perteklinis aplinkosauginių procedūrų reikalavimas projektų finansavimo sąlygų aprašuose. 

Aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimas projekto lygmenyje buvo vertinamas tikrinant projektų 

planavimą, įgyvendinimą ir eksploataciją po įgyvendinimo. Išanalizavus per Vertinimą sukauptą 

informaciją, nustatyta, kad aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimo atrenkant projektus efektyvumą 

galima padidinti, nes projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatyti pertekliniai reikalavimai, trūksta 

projektų atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams vertinimo metodikos. Kituose projektų 

įgyvendinimo etapuose aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimas yra efektyvus ir papildomos 

uţtikrinimo priemonės nėra reikalingos. 

EAVP ir SSVP lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai stebėsenos vertinime pagrindinis 

dėmesys buvo sutelktas į priemonių aplinkos būklės gerinimui stebėsenos rodiklius. Vertinimo tikslas 

buvo nustatyti, ar naudojami stebėsenos rodikliai leidţia objektyviai įvertinti poveikį aplinkai ir kaip 

stebėsenos procesą galima tobulinti. Atlikus analizę nustatyta, kad dauguma stebėsenos rodiklių 

tiesioginio poveikio aplinkai nematuoja, o tiesioginį poveikį aplinkai leidţiantys įvertinti stebėsenos 

rodikliai nepakankamai informatyvūs – tam tikrais atvejais vertinant  neįmanoma nustatyti poveikio 

aplinkai masto. Plačiai naudojami projekto metu sukurtos infrastruktūros ar dokumentacijos fakto 

stebėsenos rodikliai, tačiau visoje stebėsenos sistemoje nėra naudojami rodikliai, galintys indikuoti 

projektų sąlygotą neigiamą poveikį aplinkai. Vertinimo metu nustatyta, kad tam tikrais atvejais poveikio 
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aplinkai stebėsenos rodikliai nesuteikia informacijos apie kokybinį projekto įgyvendinimo rezultatą ir 

neleidţia įvertinti poveikio aplinkai pokyčio po projekto įgyvendinimo. Didinant poveikio aplinkai 

stebėsenos efektyvumą, tikslinga rodiklių sistemą papildyti rodikliais, kurie leistų įvertinti programų 

veiksmų indėlį įgyvendinant Lietuvai aplinkosaugos srityje nustatytas uţduotis. 

Aplinkosaugos sričių uţduočių uţtikrinimo vertinime buvo apţvelgtos nacionalinės ir ES uţduotys 

atskiroms aplinkos apsaugos sritims bei įvertintas jų įgyvendinimo efektyvumas vykdant ES SF lėšomis 

finansuojamus projektus. Vertinimo metu nustatyta, kad daugumos atskirų aplinkosaugos sričių ES ir 

nacionaliniai reikalavimai įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus yra uţtikrinamai 

efektyviai. Panaudotų projektų lėšų  ir pasiektų rezultatų santykis rodo kad daugelis projektų yra 

įgyvendinami efektyviai. Atsiţvelgiant į projektų įgyvendinimo paţangą bei uţduočių pasiekimo lygį, 

tikėtina, kad daugumoje sričių iškeltos uţduotys iki 2015 m. bus  pasiektos. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje 2007 – 2013 metais finansavimas skiriamas pagal 

priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Atsiţvelgus į dabartinę 

projektų paţangą bei pasiektus ir prognozuojamus uţduočių lygius, tikėtina, jog uţduotis iki 2015 m. 

100 proc. surenkamų nuotekų išvalyti iki nustatytų reikalavimų bus pasiekta. Taip pat tikėtina, kad 

daugumoje regionų bus pasiekta uţduotis iki 2013 m. sukurti dumblo apdorojimo pajėgumus bei 

nutraukti dumblo šalinimą sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose. Atsiţvelgiant į 

pasiektus rezultatus ir nustatytas projektų įgyvendinimo rizikas tikėtina, kad uţduotis nuotekų tvarkymo 

ir vandens tiekimo paslaugomis aprūpinti 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų nebus 

įgyvendinta. Vertinant įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykį, iki 2011 m. panaudotų 

lėšų procentinė išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato procentinę išraišką (įgyvendinama 

efektyviai), pasirašytos visos suplanuotos finansavimo sutartys su 99 proc. vandens tiekimui ir nuotekų 

tvarkymui numatytų lėšų. Šioje srityje vykdomi projektai didţiąja dalimi uţtikrina efektyvų 

aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimą. 

Atliekų tvarkymo srityje finansavimas skiriamas pagal priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“. Pagrindinės su atliekų tvarkymu susijusios uţduotys, numatytos Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane (uţdaryti visi aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimų neatitinkančius sąvartynus), iki 2012 m. turėtų būti pasiektos. Kuriamos biologiškai 

skaidţių atliekų (toliau – BSA) tvarkymo infrastruktūros eksploatacijos pradţios data 2013 m. vertinama 

kaip maţai tikėtina. Dėl ţemo stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo lygio įgyvendintų projektų lėšų ir 

pasiekto rezultato santykis yra lygus 0. 

Įvertinus esamą vandens telkinių apsaugos srityje įgyvendinamų projektų paţangą bei vandens 

telkinių būklės uţduočių esamą pasiekimo lygį, tikėtina, kad įgyvendinus planuotus ES lėšomis 

finansuojamus projektus 100 proc. geros paviršinio ir poţeminio vandens būklės siektina reikšmė iki 

2015 m. pilna apimtimi gali būti nepasiekta. Vertinant įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato 

santykį, iki 2011 m. panaudotų lėšų procentinė išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato 

procentinė išraišką (įgyvendinama efektyviai). 

Oro kokybės gerinimo srityje veikiančios priemonės „Oro taršos maţinimo ir monitoringo sistemų 

diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose“ lėšos perskirstytos naujai priemonei „Kompleksinė 

ekologiško viešojo transporto plėtra“. Atskiros Sanglaudos skatinimo ir Ekonomikos augimo veiksmų 

programų priemonių veiklos tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie aplinkos oro kokybės gerinimo ir 
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klimato kaitos maţinimo. Atsiţvelgiant į dabartinį į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį tikėtina, jog 2012 ir 2020 m. keliamos uţduotys bus įvykdytos. Tačiau įgyvendinti papildomą 

tikslą – iki 2020 m. sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. – reikia imtis papildomų 

priemonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui maţinti, nes esamų projektų apimtys yra 

nepakankamos. 

Saugomų teritorijų srityje vertinant biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugos priemonės 

rezultatų ir produktų stebėsenos rodiklių pasiektas reikšmes iki 2011 m. pastebėtina, kad buvo pasiekta 

labai maţa dalis planuojamų reikšmių – pasiektos tik 2 produkto stebėsenos rodiklio reikšmės, nebuvo 

baigtas įgyvendinti nei vienas projektas, todėl įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykis 

yra lygus 0. 

Kitų ES šalių patirtis uţtikrinant aplinkosauginius reikalavimus buvo įvertinta atlikus Estijos ir 

Airijos šalių studijas. Estijos ES struktūrinės paramos naudojimo patirties tyrimas parodė, kad 2007 – 

2013 metais, kada skirtas finansavimas,  Estija aplinkosaugai skiria didelį dėmesį. Vertinant nustatyta, 

kad uţtikrinant aplinkosauginius reikalavimus šioje šalyje iš kiekvieno ES struktūrinę paramą siekiančio 

gauti pareiškėjo yra reikalaujama atsakingos aplinkosaugos institucijos išduoto dokumento, kuriame 

būtų apibrėţta būtinybė atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Be to, nagrinėjant Estijos patirtį uţtikrinant 

aplinkosauginius reikalavimus, nustatyti geros patirties pavyzdţiai, kurie gali būti pritaikyti ir Lietuvoje, 

t.y., aplinkosaugos projektų atrankos konkursai, prioritetą teikiant didesnį teigiamą poveikį turintiems 

projektams, „ţaliųjų pirkimų“ taikymas. Išnagrinėjus Airijos patirtį uţtikrinant aplinkosauginius 

reikalavimus, nustatytas teigiamą poveikį programų įgyvendinimo stebėsenos efektyvumui turėjęs 

stebėsenos rodiklių tobulinimo pavyzdys, kai buvo sumaţintas produkto rodiklių skaičius ir įtraukti 

papildomi poveikį matuojantys rodikliai. 

Atlikus vertinimą parengtos strateginės ir techninės rekomendacijos. Strateginės rekomendacijos 

nukreiptos į 2014 – 2020 m. programavimo periodą. Siūloma rengiant 2014 – 2020 m. veiksmų 

programas tiesiogiai aplinkos būklės gerinimui skirtas priemones formuoti atsiţvelgiant į atskirų 

aplinkosaugos sričių reikalavimus (ES ir nacionalinius) ir skiriant didesnį finansavimą gerinti būklei tų 

sričių, kuriose rizika nepasiekti nustatytų reikalavimų yra didţiausia. Taip pat rekomenduojama į 

stebėsenos sistemą įtraukti daugiau poveikį aplinkai matuojančių rodiklių ir aplinkos būklės gerinimui 

tiesiogiai skirtų priemonių bei projektų stebėsenos rodiklius formuoti taip, kad būtų galima įvertinti 

veiksmų programų indėlį įgyvendinant Lietuvai aplinkosaugos srityje nustatytas uţduotis.  

Techninės rekomendacijos nukreiptos į administracinės naštos maţinimą ir efektyvesnį informavimą 

apie planuojamus vykdyti projektus ir jų poveikį aplinkai. Siūloma supaprastinti finansavimo sąlygų 

aprašuose nustatytus reikalavimus dėl aplinkosauginės dokumentacijos pateikimo, maţinant 

administracinę naštą pareiškėjams ir įvairias paţymas išduodančioms institucijoms. Taip pat 

rekomenduojama planavimo etape daugiau dėmesio skirti visuomenės supaţindinimui su projekto (ar 

visos priemonės) veiklomis, laukiamais rezultatais ir teigiamu jų poveikiu gyvenamajai aplinkai: 

informavimui be įprastų viešinimo priemonių tikslinga organizuoti ir didesnį poveikį turinčius 

susitikimus / diskusijas su visuomene. Reikalavimus dėl visuomenės informavimui skirtų renginių 

vykdymo rekomenduojama įtraukti į projektų finansavimo sąlygų aprašus. 
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1   VERTINIMO PAGRINDAS 

Vertinimo tikslas ir uţdaviniai 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tikslui – tobulinti ES struktūrinės paramos 

panaudojimą, atliekant tarpinį poveikio aplinkai ir aplinkosauginių reikalavimų tinkamumo bei 

efektyvumo vertinimą – pasiekti buvo suformuluoti du uţdaviniai: 

► atlikti tarpinį poveikio aplinkai vertinimą programos, prioriteto, priemonės ir projekto 

lygmenimis; 

► įvertinti aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo tinkamumą bei efektyvumą programos, 

prioriteto, priemonės ir projekto lygmenimis. 

Vertinimo apimtis ir klausimai 

Vertinimo objektas – Ekonominio augimo veiksmų programa (toliau – EAVP) (šios programos 

prioritetai/priemonės/projektai) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (toliau – SSVP) (šios 

programos prioritetai/priemonės/projektai). 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimui nustatyti kriterijai pateikiami 1 lentelėje. 

Vertinimo kriterijai nustatyti atsiţvelgiant į vertinimo objektą, vertinimo tikslą, uţdavinius bei vertinimo 

klausimus. 

1 lentelė. Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Nr. Vertinimo 

kriterijus 

Kriterijaus apibrėţimas ir taikymo sritis 

1. Tinkamumas Tinkamumo vertinimo logika pagrįsta tam tikros grupės poreikių ar lūkesčių 

apibrėţimu ir jų palyginimu su politikos ar programos tikslais. Šis kriterijus 

parodo, ar paramos priemonės išlieka reikšmingos kintant aplinkos būklei, 

socialinėms – ekonominėms sąlygoms, tikslinių grupių poreikiams, ar leidţia 

spręsti poveikio aplinkai problemas. Pagal tinkamumo kriterijų buvo įvertintas 

veiksmų programų atitikimas teisės aktams ar strategijoms, Lietuvos aplinkos 

būklę lyginant su ES šalimis bei aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis, kol 

vykdomas projektas. 

2. Suderinamumas Vertinant suderinamumą buvo išnagrinėtas aplinkosauginių reikalavimų 

integruotumas į ES SF paramos administravimo sistemą, paramos lėšomis 

finansuojamų projektų vertinimas, įgyvendinimo procesai ir stebėsena po projektų 

įgyvendinimo. 

3. Rezultatyvumas/ 

poveikis 

Kriterijus padeda įvertinti numatytų ir įgyvendintų programos ar jos dalies tikslų ir 

uţdavinių santykį, t. y., jų pasiekimo laipsnį, taip pat  nustato tiesioginius ir 

netiesioginius programos padarinius (nauda arba ţala). Taikant rezultatyvumo 

kriterijų buvo vertintas aplinkos būklės pokytis lyginant su SPAV bei tikėtinas 

poveikis įgyvendinus EAVP ir SSVP. Rezultatyvumas/ poveikio aplinkai 

vertinimas buvo  vykdomas taikant EAA metodika ir daugiakriterine analize 

(Leopoldo matrica) pagrįstą modelį bei per pasiruošimą  sukurtus loginius 

modelius. 
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4. Efektyvumas Efektyvumo kriterijus buvo naudojamas programos ar jos dalies finansinių, 

personalo, laiko ir pan. sąnaudų ir produktų ar rezultatų santykiui vertinti. 

Efektyvumo kriterijus buvo taikomas vertinant aplinkos būklės pokyčius lyginant 

su SPAV, poveikio aplinkai stebėseną bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi 

įgyvendinant EAVP ir SSVP. 

5. Tvarumas Vertinimo kriterijus, pagal kurį nustatoma programos ar jos dalies teigiamų 

padarinių (rezultatų ir poveikio) tęstinumo tikimybė pasibaigus programos 

įgyvendinimui ir finansavimui (vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu). Numatomas 

tvarumas (tęstinumas) buvo matuojamas analizuojant kitų šalių geros patirties 

pavyzdţius. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Vertinimo tikslui pasiekti suformuluoti uţdaviniai tikslinami vertinimo klausimais. Atsiţvelgiant į  

kurio nors klausimo atsakymui reikalingos informacijos tipą ir reikalaujamą vertinimo pobūdį, nustatyti 

klausimo apimtyje surinktų duomenų vertinimo metodai. Atitinkamo klausimo atsakymui naudojamas 

vertinimo metodas nurodomas ţemiau pateiktoje lentelėje. 
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 2 lentelė. Vertinimo uţdaviniai, klausimai, metodai ir kriterijai 

Vertinimo 

uţdavinys 

Vertinimo klausimas Taikyti vertinimo metodai 

1. Atlikti tarpinį 

poveikio aplinkai 

vertinimą 

programos, 

prioriteto, 

priemonės ir 

projekto 

lygmenimis. 

1.1. Kokie yra aplinkos būklės pokyčiai, lyginant su 2005 m. (Veiksmų programų 

strateginis pasekmių aplinkai vertinimas) pagal pagrindinius rodiklius, kuriais 

apibūdinama oro, vandens, atliekų ir kt. būklė? 

► Antrinių informacijos šaltinių analizė 

1.2. Kokios galimybės Lietuvai pasiekti (ar neviršyti) esamą ES vidurkį pagal ekonominio 

ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklius, 

neviršyti kitų ES leistinų normatyvų ir laikytis kitų reikalavimų? 

► Antrinių informacijos šaltinių analizė 

1.3. Koks tikėtinas poveikis aplinkai įgyvendinus veiksmų programas, prioritetus, 

priemones ir projektus? Kokios veiksmų programų priemonės ar prioritetai daugiausia 

teigiamai (neigiamai) veikia aplinką ir jos kokybę? 

► Apklausos/ interviu 

► Pirminių ir antrinių informacijos 

šaltinių analizė 

► Daugiakriterinė poveikio aplinkai 

analizė 

1.4. Kokios kyla aplinkos apsaugos problemos, įgyvendinant veiksmų programas? Kokie jų 

sprendimo būdai? Pateikti geros patirties pavyzdţių.  

► Atvejo studija 

► Apklausos 

► Pirminių duomenų analizė 
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Vertinimo 

uţdavinys 

Vertinimo klausimas Taikyti vertinimo metodai 

2. Įvertinti 

aplinkosauginių 

reikalavimų 

įgyvendinimo 

tinkamumą bei 

efektyvumą 

programos, 

prioriteto, 

priemonės ir 

projekto 

lygmenimis. 

2.1. Ar tinkamai aplinkosauginiai reikalavimai (SPAV, PAV, Natura 2000 ir kt.) integruoti 

į ES SF administravimo sistemą (ES struktūrinės paramos administravimo sistemą 

reglamentuojančių teisės aktų analizė aplinkosaugos poţiūriu)? 

► Apklausos/ interviu. 

► Pirminių ir antrinių informacijos 

šaltinių analizė. 

2.2. Ar efektyviai uţtikrinamas aplinkosauginių reikalavimų laikymasis projektų paraiškų 

vertinime, projekto įgyvendinime ir po projekto uţbaigimo? Kokias aplinkosaugos 

skatinimo priemones galima būtų taikyti atrenkant ar įgyvendinant projektus? 

► Interviu. 

► Pirminių ir antrinių informacijos 

šaltinių analizė. 

2.3. Ar projektų sąlygoto poveikio aplinkai (teigiamo ir (ar) neigiamo) stebėsena yra 

efektyvi (rodiklių tinkamumas, pakankamumas ir kt.)? Jei ne, kaip būtų galima 

pagerinti stebėseną? 

► Interviu. 

► Pirminių ir antrinių informacijos 

šaltinių analizė. 

2.4. Ar efektyviai atskirų aplinkosaugos sričių reikalavimai (ES ir nacionaliniai) 

uţtikrinami Lietuvoje įgyvendinant ES SF lėšomis finansuojamus projektus atskiruose 

sektoriuose (pavyzdţiui, atliekų, vandentvarkos sektoriuose, projektuose, susijusiuose 

su biologine įvairove, aplinkos kokybe, oro taršos maţinimu ir kt.)? 

► Antrinių informacijos šaltinių 

analizė. 

2.5. Kokia yra kitų ES šalių patirtis uţtikrinant aplinkosauginius reikalavimus, 

įgyvendinant ES SF projektus (pateikti ne maţiau kaip du  kitų ES šalių pavyzdţius ir 

išnagrinėti keletą Sanglaudos fondo finansuotų projektų pavyzdţių, kai buvo nustatyti 

aplinkosauginiai paţeidimai (ar problemos)? Ko iš jų galima pasimokyti? 

► Interviu. 

► Antrinių informacijos šaltinių 

analizė. 

► Atvejo studijos. 

Šaltinis: Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo paslaugų pasiūlymas, Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo paslaugų pirkimo sutarties 

techninė specifikacija. 
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Metodologinis pagrindas 

Atsiţvelgiant į vertinimo uţdavinių pobūdį, reikalingą informaciją, vertinimui skirtą laiką ir išteklius, 

buvo naudojami šie duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: 

► Pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė. Nustatyti visi galimi su vertinimo objektu 

susiję informacijos šaltiniai, iš jų atrinkti labiausiai tinkami (aktualūs) ir prieinami. Vertinimo 

pradţioje buvo surinkta svarbi faktinė ir kontekstinė informacija, susijusi su ES struktūrinės 

paramos administravimu, veiksmų programų įgyvendinimu, nacionaliniais ir uţsienio šalių aplinkos 

apsaugos reikalavimais, socialinio ir ekonominio vystymosi bei aplinkos būklės kaitos 

tendencijomis. Vertinimui informacija buvo renkama iš strateginių dokumentų, statistinių duomenų 

šaltinių, anksčiau aplinkos apsaugos srityje atliktų vertinimų, projektų/ priemonių/ prioritetų 

vykdymo ataskaitos, projektų paraiškų ir jų priedų, finansavimo sąlygų aprašų ir kitų šaltinių. 

Vertinant buvo atlikta turinio, palyginamoji, statistinė surinktos pirminės ir antrinės informacijos 

analizė, aprašyti analizės rezultatai ir parengtos analizės išvados. Turinio analizė buvo taikyta 

nekiekybiniams, neišmatuojamiems klausimams analizuoti, prieţasties – pasekmės santykiams 

nustatyti, geriau suprasti kontekstą. Palyginamoji ir statistinė analizė taikyta vertinant, kokie 

aplinkos būklės pokyčiai įvyko nuo 2005 m., taip pat lyginant Lietuvos statistinius duomenis, 

tendencijas ir rodiklius, susijusius su šio vertinimo uţdaviniais, su ES vidurkiais. 

► Interviu. Per interviu su suinteresuotomis šalimis buvo surinkta faktinė, kontekstinė informacija, 

susijusi su EAVP ir SSVP poveikio aplinkai vertinimo atlikimu programos, prioriteto, priemonės ir 

projekto lygmenimis. Taip pat buvo surinkti kokybiniai duomenys apie veiksmų programų 

vykdymą, esamą situaciją, suinteresuotų šalių poţiūrį į veiksmų programas, prioritetus, priemones, 

projektus bei jų įgyvendinimą. Interviu atlikti su veiksmų programas įgyvendinančių institucijų 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau –  CPVA), VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 

(toliau – LVPA), Lietuvos Respublikos Transporto investicijų direkcija (toliau – TID)) atstovais, 

LR ministerijų (Aplinkos, Ūkio, Vidaus reikalų) atstovais. 

► Apklausa. Per apklausą buvo surinkti duomenys apie daţniausiai kylančias problemas vykdant 

projektus, šių problemų pasekmes. Taip pat nustatyta respondentų nuomonė, kaip galima išvengti 

aplinkosaugos problemų ateityje ir integruoti aplinkosauginius reikalavimus į ES SF 

administravimo sistemą. Buvo apklausti RAAD atstovai, įgyvendinančių institucijų (APVA, CPVA, 

LVPA, TID) atstovai, projektų vykdytojų (naudos gavėjų) atstovai ir projektų rengėjų (konsultantų) 

atstovai. 

► Atvejo studijos. Aiškinantis kitų ES šalių patirtį uţtikrinant aplinkosauginų reikalavimų laikymąsi 

planuojant ir administruojant ES struktūrinę paramą, buvo atliktos Estijos ir Airijos atvejų studijos. 

Buvo išnagrinėtas šalių aplinkosaugos sritims skiriamas dėmesys, šioms sritims planuojamo 

finansavimo ES struktūrinės paramos lėšomis apimtis, faktinio finansavimo panaudojimo situacija 

bei jai įtaką darantys veiksniai, planuoti ir pasiekti ES paramos panaudojimo rezultatai. 

► Daugiakriterinė poveikio aplinkai analizė. EAA metodikos nustatytas poveikio aplinkai 

vertinimas bei daugiakriterinė analizė (Leopoldo matrica) buvo naudojama įvertinti tikėtiną poveikį 

aplinkai projekto lygmeniu. Plačiau metodo taikymo sritis ir būdas aprašytas 4 skyriuje ir 3 

ataskaitos priede. 
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2   APLINKOS BŪKLĖS IR JOS POKYČIŲ LIETUVOJE APŢVALGA 

Šiame skyriuje pateikiami aplinkos būklės pokyčių Lietuvoje, lyginant su 2005 m., vertinimo rezultatai. 

Aplinkos būklės pokyčių vertinimas atliktas atsiţvelgiant į veiksmų programų SPAV nagrinėtas 

aplinkosaugos sritis ir jas apibūdinančius komponentus. Be to, buvo vertinami pagrindinių ekonominę ir 

socialinę Lietuvos raidą nusakančių rodiklių reikšmių pokyčiai (visas vertinimui aktualių rodiklių 

sąrašas pateikiamas 1 priede). 

Aplinkos būklės pokyčiai buvo vertinami lyginant pagrindinių rodiklių, apibūdinančių oro, vandens, 

atliekų, kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės būklę, reikšmes 2005 m. ir 2009/2010 m.. Atliekant 

analizę buvo naudojami naujausi atsakingų institucijų pateikiami statistiniai duomenys. Tačiau Lietuva, 

kaip ir kitos ES šalys, vėluoja pateikti ir apdoroti kai kurių vertinimui reikalingų rodiklių duomenis dėl 

jų apskaitos periodiškumo pobūdţio: pvz., atliekų ir oro duomenų apskaita  vykdoma tik kas 2 metus. 

Dėl to ataskaitoje kai kurių aplinkos sričių būklė buvo vertinama naudojant 2009 m. rodiklių reikšmes. 

Išvados apie aplinkos būklės pokyčius parengtos vadovaujantis ekonominio ir socialinio vystymosi, 

išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos ir kitų rodiklių, apibūdinančių oro, vandens, atliekų, 

kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės būklę, analizės rezultatais. 

Socialinė – ekonominė raida 

3 lentelė. Lietuvos socialinės – ekonominės raidos rodiklių pokyčių vertinimas 

Rodiklis 

Rodiklio 

reikšmė
3 

2005 m. 

Rodiklio 

reikšmė
3
 

2009 m. 

Rodiklio reikšmės pokyčio įvertinimas 

BVP, tenkantis vienam gyventojui, 

litais 
21045 28635* 

 
Būklė pagerėjo. BVP, tenkantis 

vienam Lietuvos gyventojui išaugo. 

Energijos intensyvumas, kgne/1000 

litų 
139,5 129,3 

 
Būklė pagerėjo. Sukurtam BVP 

vienetui tenkanti sunaudotos 

energijos dalis sumaţėjo. 

MTTP skiriama išlaidų dalis nuo BVP, 

proc. 
0,75 0,84 

 
Būklė pagerėjo. Išlaidos moksliniams 

tyrimams ir technologinei padidėjo. 

Darbo našumas per darbo valandą, proc. 

nuo ES-15=100 proc. 
42,6 44,7 

 
Būklė pagerėjo. Darbo našumas 

Lietuvoje išaugo. 

Krovinių apyvartos santykis su BVP, 

proc. 
116,8 117,9 

 
Būklė pagerėjo. Krovinių apyvartos 

santykis su BVP neţymiai augo. 

Turizmo intensyvumas (nakvynių 

skaičius viešbučiuose ir kitose 

apgyvendinimo įstaigose tūkstančiui 

gyventojų) 

766 761 

 
Būklė pablogėjo. Turizmo 

intensyvumas krito iki maţesnės 

reikšmės negu analizuojamo periodo 

pradţioje. 

                                                 
3
 EUROSTAT duomenys 
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Investicijos (išlaidų, skiriamų bendrojo 

pagrindinio kapitalo formavimui, dalis 

nuo BVP), proc. 

22,8 17,1 

 
Būklė pablogėjo. Išlaidų, skiriamų 

bendrojo pagrindinio kapitalo 

formavimui, dalis nuo BVP 

vertinamo laikotarpio pabaigoje buvo 

maţesnė, lyginant su laikotarpio 

pradţia. 

*- 2010 m. duomenys. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

BVP vienam gyventojui 2005 – 2010 m. Lietuvoje padidėjo 25 proc. Iki 2009 m. ekonominio 

nuosmukio vienam Lietuvos gyventojui tenkančios BVP dalies augimas buvo vienas didţiausių iš visų 

ES šalių ir 2005 – 2008 m. siekė 57 proc. (ketvirtas geriausias rodiklis  ES 27). 2009 m. šis rodiklis krito 

iki 2007 m. lygio, tačiau 2010 m. vėl uţfiksuotas 1,2 proc. augimas, lyginant su praėjusiais metais 

(rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 28 paveiksle). 

Energijos intensyvumas
4
 Lietuvoje nuo 2005 iki 2008 m. kasmet maţėjo

5
: rodiklio reikšmė šiuo 

laikotarpiu sumaţėjo nuo 139,5 iki 121,3 kgne/1000 litų (13 proc.). Nors 2009 m. energijos 

intensyvumas Lietuvoje, lyginant su 2008 m., išaugo 6,6 proc., bendras rodiklio reikšmės pokytis 

Lietuvoje 2005 – 2009 m. buvo teigiamas (maţėjantis): energijos kiekis BVP vienetui sukurti sumaţėjo 

7,3 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 29 paveiksle). 

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) finansavimas Lietuvoje kasmet vis didėja: 

MTTP skirtų lėšų apimtis 2005 – 2009 m. Lietuvoje išaugo 41,1 proc. nuo 542 mln. litų iki 765 mln. 

litų. 2005 m. išlaidos MTTP Lietuvoje sudarė 0,75 proc. BVP, bet iki 2009 m. šis dydis išaugo 12 proc. 

iki 0,84 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 30 paveiksle). 

Darbo našumas
6
 Lietuvoje per 2005 – 2008 m.  kasmet augo vidutiniškai 3,6 proc. Net įvertinus 2009 

m. Lietuvoje fiksuotą šio rodiklio vertės kritimą 5,5 proc., bendras darbo našumo augimas per 2005 – 

2009 m.  išliko teigiamas ir sudarė 5 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 31 paveiksle). 

Krovinių apyvartos santykis su BVP Lietuvoje 2005 – 2009 m. kito: didelį rodiklio reikšmės augimą 

2005 – 2007 m. pakeitė apie 2 proc. sumaţėjimas 2008 – 2009 m., tačiau bendras krovinių apyvartos 

santykis Lietuvoje šiuo laikotarpiu išaugo apie 1 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 32 

paveiksle). 

Turizmo intensyvumas
7
. Nuo 2005 iki 2008 m. kasmet augusią rodiklio reikšmę (rodiklio reikšmė 

2008 m., lyginant su 2005 m., išaugo 26 proc.) smarkiai neigiamai paveikė ekonominė recesija: turizmo 

intensyvumas 2009 m., lyginant su 2008 m., smuko 21 proc. ir pasiekė ţemesnį nei 2005 m. buvusį lygį 

(rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 33 paveiksle). 

                                                 
4
Energijos intensyvumas suprantamas kaip sukurtam BVP vienetui tenkanti sunaudotos energijos dalis. Šio rodiklio reikšmės 

maţėjimas rodo, kad vyksta teigiami aplinkos kokybės pokyčiai ir energija naudojama taupiau. 
5
EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsien020&plugin=1 

6
Darbo našumas išreiškiamas procentine dalimi nuo ES-15 darbo našumo lygio to meto kainomis. 

7
 Turizmo intensyvumas yra išreiškiamas nakvynių viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, skaičiumi, tenkančiu 

tūkstančiui šalies gyventojų. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsien020&plugin=1
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Investicijos
8
 Lietuvoje 2005 – 2007 m. laikotarpiu kasmet augo ir pasiekė 28,3 proc. nuo šalies BVP 

dydį. Tačiau 2008 – 2009 m. investicijų apimtys šalyje labai maţėjo (2008 m. – 10 proc., o 2009 m. – 

32,6 proc.), todėl išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo BVP 2009 m. 

buvo 25 proc. maţesnė nei 2005 m. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 34 paveiksle). 

Išvada. Nepaisant neigiamo ekonominės recesijos poveikio, analizuojamo laikotarpio pabaigoje 

Lietuvos BVP vienam gyventojui ir MTTP išlaidos, lyginant su laikotarpio pradţia, išaugo atitinkamai 

25 ir 41,1 proc. 

Keletą metų sėkmingai maţėjus energijos intensyvumo rodiklio vertėms, vertinamo laikotarpio 

pabaigoje matyti šio rodiklio didėjimas. Nepaisant to, bendras energijos intensyvumo pokytis, lyginant 

su 2005 m., sumaţėjo 7,3 proc. 

Analizuojamu laikotarpiu darbo našumas Lietuvoje didėjo: nors 2009 m. rodiklio vertė smuko, darbo 

našumas vertinamo laikotarpio pabaigoje išliko 5 proc. didesnis nei laikotarpio pradţioje. 

Nepaisant  nemaţų pastarųjų metų neigiamų krovinių apyvartos pokyčių, rodiklio reikšmė, lyginant su 

2005 m., padidėjo 1 proc. 

Analizuojamu laikotarpiu pablogėjo Lietuvos turizmo intensyvumas ir investicijų apimtys: šių rodiklių 

reikšmės analizuojamo laikotarpio pabaigoje buvo maţesnės nei pradţioje. 

 

Aplinkos būklės pokyčiai 

Vertinimui buvo naudojami tokie patys aplinkos būklę nusakantys rodikliai kaip 2005 m. Veiksmų 

programų Lietuvos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti 

išankstinio (Ex-ante) vertinimo SPAV ataskaitoje. Vertinimo išsamumui SPAV naudotų aplinkos būklę 

apibūdinančių rodiklių sąrašas buvo papildytas tokiais rodikliais: 

Oro būklė: 

► Teršalų, azoto oksidų ir sieros dioksidų koncentracija aplinkos ore. Šie rodikliai vertinami 

papildomai, nes vienas iš Sanglaudos skatinimo VP įgyvendinimo rodiklių yra šių teršalų 

koncentracijos maţinimas aplinkos ore. 

► Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame pirminės energijos balanse ir biodegalų dalis 

šalies degalų, skirtų transportui, rinkoje. Šie rodikliai vertinami dėl didelės įtakos aplinkos oro 

kokybei, be to, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas yra vienas iš Sanglaudos skatinimo 

VP strateginio konteksto rodiklių. 

Esamos būklės apţvalgoje pateikti tik oficialūs, patikimi ir Vertinimo metu prieinami duomenys, kurių 

pakanka, kad būtų galima įvertinti esamą aplinkos būklę, palyginti ją su 2005 m., kai buvo atliktas 

SPAV. Aplinkos būklę nusakančių rodiklių reikšmes pateikė Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – 

AAA), LR Aplinkos ministerija (toliau – AM), Lietuvos geologijos tarnyba (toliau – LGT) ir Valstybinė 

                                                 
8
 Investicijos suprantamos kaip išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo BVP. 
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saugomų teritorijų tarnyba (toliau – VSTT). Toliau ataskaitoje pateikiami duomenys ir išvados dėl 

Lietuvos aplinkos būklės pokyčių. 

Oras 

4 lentelė. Oro būklę Lietuvoje nusakančių rodiklių pokyčių įvertinimas 

Rodiklis 

Rodiklio 

reikšmė 

2005 m. 

Rodiklio 

reikšmė 

2009 m. 

Rodiklio reikšmės pokyčio 

įvertinimas 

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CO2 

ekv.) tūkst. t 22 973 24 083* 

 Būklė pablogėjo – CO2 ekv. 

kiekis padidėjo, tačiau leistinos 

ribos neviršijo 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ( CO2 ekv.) 

kiekis, tenkantis 1 BVP litui, kg 319 255* 

 Būklė pagerėjo, sumaţėjo 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis, tenkantis BVP 

Aplinką teršiančių medţiagų bendras kiekis, 

mln. t 389,7 420 
 Būklė pablogėjo – kiekis 

(t/metus) išaugo 

Aplinką teršiančių medţiagų kiekis, tenkantis 

1 BVP litui, kg 5,4 4,6 
 Būklė pagerėjo, teršalų į aplinką 

kiekis sumaţėjo 

Azoto oksidai (NOx ), tūkst. t 57,6 64,8 
 NOx emisija į aplinką padidėjo, 

tačiau neviršija leistinų normų 

Sieros oksidai (SOx), tūkst. t 43,7 36 
 Būklė pagerėjo, teršalo kiekis 

sumaţėjo 

Kietosios dalelės (KD10), tūkst. t 11,7 15,2 
 Būklė pablogėjo, teršalo kiekis 

padidėjo 

Stočių
9
, kuriose parų skaičius, kai viršyta 

kietųjų dalelių (KD10) paros ribinė vertė, 

viršija leistiną parų skaičių (35 d./metus) 

skaičius per metus 

5 stotys 

 

5 stotys*  

 ~ Būklė nepakito 

Stočių
9
, kuriose valandų skaičius, kai viršyta 

azoto dioksido (NO2) 1 val. ribinė vertė, 

viršija leistiną valandų skaičių (18 

val./metus), skaičius per metus 

Nebuvo 

viršijama 

Nebuvo 

viršijama ~ Būklė nepakito 

Stočių
9
, kuriose parų skaičius, kai paţemio 

ozono (O3) 8 val. siektina vertė, viršija leistiną 

parų skaičių (25 d./metus), skaičius per metus 

Nebuvo 

viršijama  
Nebuvo 

viršijama ~ 
Būklė nepakito 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame pirminės energijos balanse, proc. 8,8 12* 

 Būklė pagerėjo, atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimas 

išaugo 

Biodegalų dalis šalies degalų, skirtų 

transportui, rinkoje, proc. 0,3 5,75* 
 Būklė pagerėjo, biodegalų  

naudojimas išaugo 

*- 2010 m. duomenys. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

                                                 
9
 Oro kokybės tyrimų stotys 
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Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu 

Lietuva, 1995 m. ratifikuodama Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją, įsipareigojo: 

► per 2008 – 2012 metus sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių  dujų kiekį 8 proc. lyginant su 

1990 metų kiekiu; 

► iki 2020 metų sumaţinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ne maţiau 

kaip 20 proc. lyginant su 1990 metų kiekiu. 

Pagal ES klimato kaitos ir energetikos teisės aktų paketą yra numatytas galimas ES perėjimas nuo 

vienašališko įsipareigojimo iki 2020 m. sumaţinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 

proc. (lyginant su 1990 m. lygiu) prie didesnio, 30 proc. tikslo. Europos Vadovų Tarybos išvadose yra 

nurodoma, kad toks perėjimas būtų galimas, jei kitos išsivysčiusios valstybės prisiimtų panašius 

įsipareigojimus, o besivystančios valstybės imtųsi veiksmų pagal savo galimybes. 30 proc. išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų maţinimo tikslo įgyvendinimo našta ES valstybių narių nėra 

pasidalinta. Galutinis sprendimas dėl įsipareigojimų sugrieţtinimo iki šiol nepriimtas. 

Įgyvendinant ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m. teisės aktų reikalavimus, išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio maţinimo tikslai ES valstybės narėms reglamentuoti dviem 

teisės aktais: ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos direktyva (2009/29/EB) ir Sprendimu 

406/2009/EB dėl ES valstybių narių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio maţinimo tikslų 

ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose. ES prekybos 

apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujantys sektoriai (kurą deginantys ir chemijos pramonės 

stacionarūs įrenginiai virš 20 MW bei aviacija) bendrai privalo sumaţinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį 21 proc. lyginant su 2005 m. ES mastu. ES prekybos apyvartiniais taršos 

leidimais sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams (transportas (išskyrus aviaciją), ţemės ūkis, atliekų 

tvarkymas, aptarnavimas, pastatai, namų ūkiai) kiekvienai valstybei narei nustatyti individualūs 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio maţinimo tikslai – Lietuvai yra nustatytas tikslas, 

kuris iki 2020 m. leidţia padidinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ne daugiau kaip15 

proc. lyginat su 2005 m., tai yra 2020 m. išmesti ne daugiau, kaip 18,7 mln. t CO2 ekv. Vadinasi, 

įgyvendinat ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumaţinimo 20 proc. tikslą, 

Lietuvoje 2020 m. bendras šalies išmetamų šių taršalų kiekis negalės būti didesnis nei 24,7 mln. t CO2 

ekv. 

Nuo 2005 iki 2009 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumaţėjo 6 proc. (rodiklio reikšmės 

pokytis pateiktas 1 priede paveiksle Nr. 35). Tačiau, vadovaujantis AM pateiktais duomenimis ir 

prognozėmis, planuojama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nuo 2009 m. iki 2012 m. išaugs 

apie 11 proc. Atsiţvelgiant į dabartinę būklę ir pastaraisiais metais įvykusius jos pokyčius, teigtina, kad 

2012 m. Kioto įsipareigojimus Lietuva įvykdys. 2020 m. įsipareigojimus Lietuva įvykdys tik tuo atveju, 

jeigu bus imtasi papildomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų maţinimo priemonių įgyvendinimo. 

Nors prognozuojama, kad išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis didės, ES šalims perėjus 

prie grieţtesnio šių dujų maţinimo tikslo ir laikantis tų pačių tarp ES valstybių narių išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio maţinimo tikslų pasidalinimo principų (išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis 2005 m. ir BVP dydis, tenkantis vienam gyventojui), papildomai reikėtų 

sumaţinti apie 1,28 mln. t CO2 ekv. ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje 
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nedalyvaujančiuose sektoriuose
10

. Pagal Europos Komisijos atliktus vertinimus Lietuva šiuos tikslus 

efektyviausiai galėtų pasiekti, įgyvendindama energetinio efektyvumo didinimo priemones – 

modernizuodama gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus bei diegdama papildomas priemones ţemės 

ūkio sektoriuje. 

Maţinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, SSVP numatyti su aplinkos kokybės gerinimu susiję 

uţdaviniai: šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, energijos gamybos ir vartojimo 

efektyvumo didinimas, atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimas. Visų šių priemonių 

įgyvendinimas turėtų prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio maţinimo ir bendrai 

aplinkos oro kokybės gerinimo. 

Aplinką teršiančių medţiagų emisija į orą. Iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių į atmosferą 

išmestas teršalų kiekis yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių aplinkos oro kokybę. Pagrindiniai 

sektoriai, išmetantys  daugiausiai teršalų, yra pramonė, energetika ir transportas. Nuo 2005 iki 2009 m. 

pastebimas teršalų emisijos į orą neţymus augimas visuose sektoriuose, iš kurių didţiausias – pramonės 

sektoriuje. Pagrindinė teršalų emisijos į orą didėjimo prieţastis – ekonomikos augimas (BVP didėjimas). 

2008 m. prasidėjus ekonomikos krizei Lietuvoje BVP staigiai krito, tačiau teršalų emisija į orą vis dar 

neţymiai augo (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 36 paveiksle). Tikėtina, kad teršalų emisijos 

į orą maţėjimas atsiras vėliau. 

Daugiausiai teršalų į orą išmeta energetikos sektorius. NOx, SOx ir KD10 yra teršalai, kurie patenka į 

atmosferą gaminant energiją. 2009 m. lyginant su 2005 m. NOx kiekis sumaţėjo 4 proc., o SOx ir KD10 

kiekiai padidėjo atitinkamai – 14 proc. ir 24 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 37 

paveiksle). Maţinant šių teršalų patekimą į aplinką, SSVP buvo numatyta įgyvendinti priemonę „Oro 

taršos maţinimo ir monitoringo sistemų diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose“. Kadangi šiai 

priemonei skirtos lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms, tiesioginių  oro taršos maţinimo  

priemonių nėra ir neplanuojama. Todėl ES SF lėšomis tiesiogiai prie oro taršos maţinimo įsipareigojimų 

vykdymo neprisidedama. 

Miestų oro kokybė. Nors Lietuvos oro uţterštumas palyginti su kitomis ES šalimis nėra didelis, oro 

kokybės problema akivaizdi didţiuosiuose miestuose. 2010 m. pagrindinių oro teršalų – kietųjų dalelių 

(KD10), azoto dioksido (NO2), švino ir benzeno – vidutinės metinės koncentracijos neviršijo leistinų 

ribinių verčių. Matavimo vietose Lietuvoje KD10 koncentracijų metinis vidurkis 2010 m. sudarė apie 70 

proc. ribinės vertės (2005 m. sudarė apie 66 proc.), NO2 – apie 44 proc. ribinės vertės (2005 m. – apie 56 

proc.). Lyginant 2005 ir 2010 m. bendrai KD10 vidutinės metinės teršalų koncentracijos neţymiai 

padidėjo, o NO2 sumaţėjo. Ozono, benzeno ir švino vidutinės koncentracijos nei 2010 m., nei 2005 m. 

neviršijo leistinų ribinių verčių. 

Gerinant miestų oro kokybę, SSVP ir EAVP yra numatytos priemonės, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai 

prisidės prie oro taršos miestuose maţinimo: kelių tiesimas ir modernizavimas, ekologiško transporto 

priemonių įsigijimas, energijos gamybos efektyvumo didinimas ir kt. 

                                                 
10

 UAB COWI Lietuva studija „Lietuvos įsipareigojimų ES pereinat prie 30 proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

maţinimo tikslo įgyvendinimo kaštai“, 2011 m. 



 

 

27 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas 

prisideda stabdant klimato kaitą, maţinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir yra viena iš 

darnios visuomenės plėtros priemonių. Kasmet iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje 

pagaminama vis daugiau energijos. 2005 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame pirminės 

energijos balanse buvo 8,8 proc., o 2010 m. – 12 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 38 

paveiksle). 2011 m. buvo patvirtintas LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
11

, kurio 

pagrindinis uţdavinys – uţtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su šalies 

bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 2020 m. sudarytų ne maţiau kaip 23 proc. ir ši dalis toliau 

būtų didinama, tam panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą. 

Biodegalų gamyba Lietuvoje prasidėjo tik 2003 m. ir  kasmet auga. 2010 m. biodegalų, skirtų 

transportui, dalis šalies degalų rinkoje siekė 5,75 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 39 

paveiksle). Lietuva yra įsipareigojusi
12

 iki 2020 m. pasiekti 15 proc., o iki 2025 m. – 20 proc. 

Skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą SSVP yra numatyta priemonė – „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Šios priemonės įgyvendinimas turėtų paveikti ne 

tik atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, bet ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

maţinimą, aplinkos oro kokybės gerinimą. 

Išvada. Duomenų apie aplinkos oro kokybės būklę palyginamoji analizė parodė, kad oro kokybė 

Lietuvoje nuo 2005 iki 2008 m. tendencingai blogėjo, t.y. pastebimas daugumos oro kokybę 

apibūdinančių rodiklių reikšmių augimas, tačiau 2009 metais šių rodiklių reikšmės sumaţėjo, tikėtina, 

kad ir toliau oro kokybė Lietuvoje gerės. Visų oro kokybę apibūdinančių rodiklių reikšmės neviršija 

leistinų normų. Aplinką teršiančių medţiagų kiekio augimui įtakos turėjo šalies ekonomikos augimas 

bei kartu išaugęs energijos poreikis. 

Vanduo 

5 lentelė. Vandens būklę Lietuvoje nusakančių rodiklių pokyčiai nuo 2005 m. 

Rodiklis 

Rodiklio 

reikšmė
13

 

2005 m. 

Rodiklio 

reikšmė
14

 

2009 m. 

Rodiklio būklės įvertinimas 

Uţteršto vandens nuotekų kiekis, mln. 

m
3
 172 182* 

 Būklė pablogėjo, uţteršto vandens 

kiekis padidėjo. 

Iki ES normatyvų išvalomų nuotekų 

dalis, proc. 69 91* 
 Būklė pagerėjo, padidėjo išvalomų 

nuotekų kiekis 

                                                 
11

 Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 2011 m. geguţės 12 d., Nr. XI-1375, Valstybės 

ţinios, 2011, Nr. 62-2936. 
12

 LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. X – 1046 „Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“, Valstybės 

ţinios, 2007, Nr.11 – 430. 
13

 SPAV pateikti duomenys 
14

 AAA duomenys; AM vandenų departamento duomenys; Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys; 

EUROSTAT duomenys. 
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Gamybai sunaudojamas poţeminio 

vandens kiekis, mln. m
3
 18,5 15,29* 

 
Būklė pagerėjo, gamybai 

sunaudojamo poţeminio vandens 

kiekis sumaţėjo 

Gamybai sunaudojamas paviršinio 

vandens kiekis, mln. m
3
 3754 3719* 

 Būklė labai neţymiai  pagerėjo,  

gamybai sunaudojamo paviršinio 

vandens kiekis sumaţėjo 

Paviršinių vandens telkinių kokybė – 

geros būklės reikalavimus atitinkančių 

paviršinių vandens telkinių dalis, proc. 
23 40,4 

 Būklė pagerėjo, geros būklės 

paviršinių vandens telkinių dalis 

padidėjo 

Gruntinio vandens, kurio būklė gera, 

dalis, proc. 87 87* ~ 

Būklė nepakito, geros būklės 

gruntinio vandens kiekis išliko 

stabilus 

Bendrojo fosforo koncentracija Kuršių 

mariose, mg/l 0,094 0,053 
 Būklė pagerėjo, bendro fosforo 

sumaţėjo 

Bendrojo fosforo koncentracija 

Baltijos jūroje, mg/l 0,03 0,035 
 Būklė pablogėjo, bendro fosforo 

koncentracija padidėjo 

Bendrojo azoto koncentracija Kuršių 

mariose, mg/l 1,4 1,74 
 Būklė pablogėjo, bendro azoto 

koncentracija padidėjo 

Bendrojo azoto koncentracija Baltijos 

jūroje, mg/l 0,373 0,25 
 Būklė pagerėjo, bendro azoto 

koncentracija sumaţėjo 

*- 2010 m. duomenys. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Iš pagrindinių vandens kokybę apibūdinančių rodiklių SSVP orientuojamasi į šiuos: Lietuvos vandens 

telkinių kokybė (strateginio konteksto rodikliu pateikiamas vandensaugos tikslus atitinkančių vandens 

telkinių dalies didėjimas) ir ūkio, buities ir gamybinių nuotekų kiekio ir išvalymo lygis. Strateginio 

konteksto vandensaugos tikslus atitinkančių vandens telkinių dalies rodiklį numatoma nuo 40 proc. 

(2006 m.) padidinti iki 100 proc. Šio rodiklio nustatytam dydţiui pasiekti apibrėţtų uţdavinių veiksmų 

programoje nenumatyta. Įvertinus visas šioje veiksmų programoje numatytas aplinkos būklės gerinimo 

priemones, galima teigti, kad įgyvendinant priemonės uţdavinius, rodiklio pokyčiui nebus ir 

netiesioginio teigiamo poveikio. 

Uţteršto vandens nuotekų kiekis ir išvalymo lygis 

Pagal AM duomenis, 2010 m. Lietuvoje nuotekų tvarkymo sistemą turėjo 80,3 proc. visų savivaldybių 

gyventojų: 

► 61,89 proc. turi prieigą prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų; 

► 0,33 proc. buvo apsirūpinę individualiais nuotekų valymo įrenginiais; 

► 15,38 proc. turėjo išsėmimo duobes, iš jų 11 proc. turėjo sutartis dėl nuotekų išveţimo; 

► 1,78 proc. buvo pasirašę sutartis dėl nuotekų išveţimo; 

► 0,94 proc. turėjo septikus. 

Kiekvienais metais gyventojų aprūpinimas nuotekų tvarkymo paslaugomis, kurias teikia viešojo 

vandens tiekimo įmonės, didėja (duomenys pateikti 1 priede 40 paveiksle). Planuojama, kad 2015 m. 95 
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proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų bus įtraukti į viešojo vandens tiekėjo nuotekų tvarkymo 

sistemą.  

Didţiausias valytinų nuotekų kiekis susidaro tuose regionuose, kuriuose yra įsikūrę didţiausi Lietuvos 

miestai. Nuo 2005 iki 2010 metų visų ūkyje, buityje ir gamyboje susidariusių nevalytų nuotekų kiekis 

sumaţėjo apie 90 proc., tam įtakos turėjo naujų nuotekų valymo įrenginių statyba ar senų rekonstrukcija. 

Nepakankamai išvalytų nuotekų kiekis sumaţėjo apie 70 proc., išvalytų nuotekų kiekis padidėjo apie 43 

proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 41 paveiksle). 

Be to, pastaraisiais metais nuolat maţėja į paviršinius vandenis su nuotekomis išleidţiamų teršalų kiekis. 

Lyginant 2005 ir 2009 m. (1 paveikslas) biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras (BDS7) kiekis 

sumaţėjo dvigubai – nuo 3818 t/metus iki 1784 t/metus, skendinčių medţiagų (SM) sumaţėjo 28 proc., 

bendrasis azotas  – 30 proc., bendrasis fosforas – 48 proc., naftos ir jos produktai – 36 proc. 

1 paveikslas. Taršos iš sutelktos taršos šaltinių pokytis Lietuvoje 2005 – 2009 m. 

 

Šaltinis: AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Vanduo. < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=185d57de-925c-484d-a3e0-94dcc058e6bd>  

Poţeminio vandens sunaudojimas. Nuo 2005 iki 2010 m. poţeminio vandens paėmimas sumaţėjo 12 

proc., bet kartu jo sunaudojimas pramonėje sumaţėjo 7 proc., o ūkyje ir buityje – 17 proc. (rodiklio 

reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 42 paveiksle). 

Pagal AM duomenis Lietuvoje 2010 m. 92 proc. visų savivaldybių gyventojų buvo aprūpinti geriamuoju 

vandeniu: 

► 71,52 proc. turi prieigą prie centralizuoto vandens tiekimo tinklų; 

► 1,97 proc. turi individualius gręţinius; 

► 18,57 proc. naudoja šulinio vandenį; 

► 0,35 proc. naudoja vandenį iš vandens kolonėlių; 

► 0,01 proc. vandenį gauna cisternomis. 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=185d57de-925c-484d-a3e0-94dcc058e6bd
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Kiekvienais metais gyventojų aprūpinimas vandeniu, kurį tiekia viešojo vandens tiekimo įmonės, auga 

(rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 43 paveiksle). Planuojama, kad 2015 m. 95 proc. 

kiekvienos savivaldybės gyventojų bus aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu. 

Poţeminio vandens kokybė. Pagal LGT pateiktus duomenis, ir 2005 m.,  ir 2010 m. Lietuvoje 87 proc. 

poţeminio vandens buvo geros kokybės. Prognozuojama, kad 2015 m. šio rodiklio reikšmė pasieks 100 

proc. 

Poţeminio vandens būklė įvertinta poţeminio vandens baseinų (toliau – PVB) lygmeniu. Visų (20) PVB 

kokybė Lietuvoje yra gera, tačiau 5 PVB yra priskiriami galimos rizikos grupei. Kai kuriuose šių PVB 

telkiniuose/vandenvietėse nustatytos anomaliai didelės sulfatų arba chloridų koncentracijos, 

neatitinkančios geriamojo vandens kokybės reikalavimų, dėl mineralizuoto vandens prietakos, kurią 

greičiausiai sukelia poţeminio vandens eksploatacija. Šie PVB uţima apie 13 proc. Lietuvos teritorijos. 

Paviršinio vandens paėmimas ir sunaudojimas. Pagal AAA duomenis 2010 m. iš aplinkos buvo 

paimta 3721 mln. m
3 

paviršinio vandens, toks pat kiekis buvo paimtas ir 2005 m. (duomenys pateikti 1 

priede 44 paveiksle) Didţiausia paimto paviršinio vandens dalis (98 proc.) kiekvienais metais 

suvartojama energetikos reikmėms. Vanduo naudojamas aušinimui trijose stambiausiose elektrinėse: 

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinėje, Ignalinos atominėje elektrinėje ir Lietuvos elektrinėje. 

Nuo 2006 iki 2009 m.  paviršinio vandens vartojimas didėjo dėl energijos gamybos apimčių didėjimo. 

Staigų paviršinio vandens suvartojimo maţėjimą 2010 m. lėmė Lietuvos atominės elektrinės uţdarymas. 

Tačiau 2012 – 2013 m. Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Lietuvos elektrinėje paleidus naujus 

blokus, paviršinio vandens sunaudojimo kiekiai turėtų išaugti. 

Pramonės sektoriuje nuo 2005 iki 2010 m. paviršinimo vandens sunaudojimas sumaţėjo nuo 30 iki 

19,68 mln. m
3
, o ţuvininkystės sektoriuje suvartojimas išliko nepakitęs. 

Bendrai paviršinio vandens paėmimas ir sunaudojimas nuo 2005 iki 2010 metų neţenkliai sumaţėjo, 

nuo 3754 iki 3719 mln. m³ per metus. 

Paviršinių vandens telkinių būklė. SPAV duomenimis, 2005 m. upių, kuriose jokiems teršalams 

nebuvo viršytos didţiausios leistinos koncentracijos, dalis buvo 23 proc. Pagal AAA parengtus Nemuno, 

Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR)  valdymo planus, 2009 m. geros 

būklės reikalavimus atitinkančių upių buvo 40,4 proc. Blogiausia paviršinių vandens telkinių būklė yra 

Lielupės UBR, o daugiausia geros kokybės vandens telkinių  Dauguvos UBR.
15

 

Pagal AAA duomenis jau keleri metai  didţiausia Kuršių marių ekologinė problema išlieka besitęsianti 

eutrifikacija
16

 ir su ja susijęs vandens ţydėjimas. Bendrojo fosforo koncentracija ir Kuršių mariose,  ir 

Baltijos jūroje nekinta pastaruosius 10 metų ir yra artima daugiametei koncentracijai. Lyginant 2005 ir 

2009 m. bendrojo fosforo koncentracija Kuršių mariose sumaţėjo, o Baltijos jūroje šiek tiek padidėjo; 

bendrojo azoto koncentracija Kuršių mariose truputį padidėjo, o Baltijos jūroje sumaţėjo. 2010 metais 

naftos angliavandenilių koncentracija, nuosėdų uţterštumas sunkiaisiais metalais Baltijos jūroje taip pat 

neviršija nustatytų ribų. 

                                                 
15

 AAA “Paviršinių vandens telkinių vertinimas”, 2010 m. 
16

 Eutrifikacija – ekosistemos kitimas, sukeltas cheminių maisto medţiagų, daţniausiai tirpių azoto ir fosforo junginių, 

pertekliaus. 
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Išvada. Duomenų apie vandens kokybės būklę palyginamoji analizė parodė, kad bendrai vandens 

kokybė Lietuvoje nuo 2005 – 2010 m. pagerėjo: ţenkliai (apie 32 proc. ) padidėjo nuotekų išvalymo 

lygis, sumaţėjo tarša iš sutelktos taršos šaltinių – kai kurių teršalų kiekis išleidţiamose nuotekose 

sumaţėjo dvigubai, kitų apie 20–30 proc., taip pat pagerėjo paviršinių vandens telkinių būklė – 2005 

m. geros būklės paviršinių vandens telkinių dalis buvo 23 proc., o 2009 m. padidėjo iki 40,4 proc. 

Atliekos 

6 lentelė. Atliekų tvarkymo būklę Lietuvoje nusakančių rodiklių pokyčių įvertinimas 

Rodiklis 

Rodiklio 

reikšmė
17

 

2005 m. 

Rodiklio 

reikšmė
18

 

2009 m. 

Rodiklio reikšmės pokyčio įvertinimas 

Surinktas komunalinių atliekų kiekis, 

tenkantis vienam gyventojui, kg 
377 361,5 

 Būklė pagerėjo, komunalinių atliekų 

kiekis vienam gyventojui šiek tiek 

sumaţėjo. 

Surinktas gamybinių atliekų kiekis, 

tenkantis BVP vienetui, t/mln. litų 
58 42 

 Būklė pagerėjo, gamybinių atliekų 

kiekis tenkantis BVP vienetui 

sumaţėjo. 

Antrinių ţaliavų panaudojimas, tūkst. 

t/metus 
778 595 

 Būklė pablogėjo, antrinių ţaliavų 

perdirbimas sumaţėjo 

Surenkamos pavojingos atliekos, tūkst. 

t/metus 
95 105 

 Būklė pagerėjo, surenkama daugiau 

pavojingų atliekų 

*- 2010 m. duomenys. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Komunalinės atliekos. Pagal AAA pateiktus duomenis, nuo 2005 iki 2009 m. vienam gyventojui 

tenkantis komunalinių atliekų kiekis sumaţėjo nuo 377 kg iki 362 kg (rodiklio reikšmės pokytis 

pateiktas 1 priede 45 paveiksle). 

Mišrių buitinių atliekų ir antrinių ţaliavų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, 2009 m. pasiekė 2005 m. 

lygį. Tik kitų komunalinių atliekų kiekis sumaţėjo apie 70 proc. 2009 m. surinktų komunalinių atliekų 

86 proc. sudaro mišrios buitinės atliekos, 7 proc. antrinės ţaliavos ir 7 proc. kitos komunalinės atliekos. 

2009 m. komunalinių atliekų tvarkymo būdų pasiskirstymas pagal atliekų apimtis išliko toks pats, kaip 

ir 2005 m. (7 lentelė). Daugiausia komunalinių atliekų šalinama sąvartyne (91 proc.), 3–4 proc. visų 

komunalinių atliekų išveţama iš šalies, 5–6 proc. naudojamos ar perdirbamos ir tik nedaug (0,01 proc.) 

deginama ar šalinama kitais būdais (apie 1 proc.). 

                                                 
17

 SPAV pateikti duomenys. 
18

 AAA pateikti duomenys, Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys. 
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7 lentelė. Komunalinių atliekų tvarkymo būdai ir apimtys Lietuvoje 2005 ir 2009 m. 

Komunalinių atliekų tvarkymo būdai 
2005 m., tūkst. 

t/metus 
% 

2009 m., tūkst. 

t/metus 
% 

Šalinimas sąvartynuose 1170 91 1093 91 

Deginimas 0 0 0,115 0 

Išveţimas iš šalies 41 3 50 4 

Šalinimas kitais būdais 4 0,3 6,55 1 

Naudojimas/perdirbimas 74 6 57 5 

Iš viso 1289 100 1206 100 

Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai. Atliekos.“ < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed>  

Biologiškai skaidţių atliekų (toliau – BSA), laidojamų sąvartynuose, kiekis nuo 2005 iki 2009 m. išaugo 

5 kartus, t.y., nuo 1170 t/metus iki 6324 t/metus. Susidariusių komunalinių atliekų, kurios perdirbamos 

ar kitaip panaudojamos, nuo 2005 iki 2009 m. kiekis išaugo nuo 74 000 t/metus iki 110 541 t/metus. 

Valant komunalines nuotekas susidarančio dumblo kiekis sumaţėjo nuo 65 700 t/metus 2005 m. iki 

50156 t/metus 2009 m. Taip pat labai sumaţėjo dumblo laidojimas sąvartynuose: 2005 m. valant 

komunalines nuotekas susidarančio dumblo kiekis,  šalinamas sąvartyne, buvo 6570 t/metus, o 2009 m. 

– 516 t/metus. 

Gamybinės atliekos. Gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, nuo 2005 iki 2009 m. sumaţėjo 

28 proc. Kadangi BVP auga greičiau nei gamybinių atliekų susidarymas, todėl ir gamybinių atliekų ir 

BVP santykis nuolat maţėja (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 46 paveiksle). 

Kaip buvo tvarkomos susidariusios gamybinės atliekos 2005 ir 2009 m., pateikiama 8 lentelėje. 

Gamybinių atliekų tvarkymo būdų pasiskirstymas išlieka panašus ir nekintantis. 

8 lentelė. Gamybinių atliekų tvarkymo būdai ir apimtys Lietuvoje 2005 ir 2009 m. 

Gamybinių atliekų tvarkymo būdai 
2005 m., tūkst. 

t/metus 
% 

2009 m., tūkst. 

t/metus 
% 

Šalinimas sąvartynuose  2262 55 2264 62 

Deginama 226 6 130 4 

Išveţimas iš šalies   616 15 447 12 

Apdorojimas 178 4 61 2 

Naudojimas/perdirbimas   823 20 736 20 

Iš viso: 4105 100 3638 100 

Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai. Atliekos.“ < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed>  

Daugiausia gamybinių atliekų šalinama sąvartynuose. Lyginant 2005 ir 2009 m., šalinamų sąvartynuose 

atliekų kiekis išaugo 7 proc., perdirbamų arba naudojamų atliekų kiekis išliko toks pats, o visų kitų 

gamybinių atliekų tvarkymo būdų apimtys sumaţėjo. 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed
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Antrinių ţaliavų panaudojimas. Nuo 2005 iki 2009 m. antrinių ţaliavų surinkimas ir panaudojimas 

sumaţėjo 31 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 47 paveiksle). Daugiausia surenkama ir 

perdirbama metalo ir popieriaus. Nuo 2005 iki 2008 m. metalo surinkimas išliko panašus, tik 2009 m. 

sumaţėjo – 35 proc. Stiklo surinkta nuo 2005 iki 2009 m. daugiau 29 proc. Popieriaus surinkta ir 

perdirbta nuo 2005 iki 2008 m. daugiau beveik 40 proc., o 2009 m. maţiau 17 proc. lyginant su 2008 

m.. Plastiko ir padangų surinkimas ir perdirbimas nuo 2005 iki 2008 m. nuolat didėjo, o 2009 m. pasiekė 

2006 m. lygį. 

Pavojingos atliekos. Nuo 2005 iki 2009 m. pavojingų atliekų surinkta daugiau apie 10 proc. Pavojingų 

atliekų tvarkymas lyginant 2005 ir 2009 m.: beveik 4 kartus padidėjo šalinimas sąvartyne, nuo 2000 tiki 

17 258 t išaugo pavojingų atliekų išveţimas iš šalies, tačiau sumaţėjus įmonių, turinčių leidimus deginti 

pavojingas atliekas, labai sumaţėjo deginamų pavojingų atliekų kiekis. Pavojingų atliekų apdorojimo ir 

naudojimo/perdirbimo kiekis išliko nepakitęs. 

Išvada. Duomenų apie atliekų būklę palyginamoji analizė parodė, kad situacija Lietuvoje gerėja: 2009 

m. vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis, kuris iki 2008 m. nuolat didėjo, susilygino 

su 2005 m. lygiu; gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui nagrinėjamu laikotarpiu sumaţėjo 

28 proc.; pavojingų atliekų 2009 metais surenkama 10 proc. daugiau nei 2005 m. Tik antrinių ţaliavų 

panaudojimo situacija Lietuvoje pablogėjo – 2009 metais surenkama ir panaudojama 31 proc. maţiau 

antrinių atliekų nei 2005 m.  

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

9 lentelė. Kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės būklę Lietuvoje nusakančių rodiklių pokyčių 

įvertinimas 

Rodiklis 

Rodiklio 

reikšmė
19

 

2005 m. 

Rodiklio 

reikšmė
20

 

2009 m. 

Rodiklio reikšmės pokyčio įvertinimas 

Saugomų teritorijų plotas, lyginant su 

bendru šalies plotu, proc. 
15 15,63* 

 
1. Būklė pagerėjo. Saugomų teritorijų 

plotas išaugo, saugomose teritorijose 

vykdomi atkuriamieji ir tvarkymo 

darbai, todėl jų būklė gerėja. 

2. Miškų plotas, mln. ha 2,09 2,126*  1. Būklė pagerėjo. Miškų plotas išaugo. 

Rekultivuotų teritorijų plotas, ha n.d.** n.d.**  
Būklė gerėja, nes pradėti  paţeistų 

teritorijų rekultivacijos darbai. 

*- 2010 m. duomenys.  

**-duomenys nebuvo pateikti. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

                                                 
19

 SPAV pateikti duomenys 
20

 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pateikti duomenys; AAA pateikti duomenys; 
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Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys esamą kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės būklę: 

► saugomų teritorijų plotas; 

► miškų plotas; 

► rekultivuotų teritorijų plotas. 

Saugomų teritorijų plotas, lyginant su šalies bendru plotu, nuo 2005 iki 2010 m. nuolat didėjo 

(rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede paveiksle Nr. 48). 2009 – 2010 m. augimas buvo nedidelis, 

tačiau planuojama, kad iki 2015 m. saugomų teritorijų plotas padidės 11,3 proc., lyginant su 2005 m., ir 

pasieks 16,69 proc. bendro šalies ploto. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos duomenimis, 2005 m. 

buvo pradėti rengti 36 esamų ir 16 naujų saugomų teritorijų planavimo dokumentai. 2009 m. tokie 

dokumentai nebuvo rengiami. 

Gamtotvarkos planai pirmiausia rengiami „Natura 2000“ tinklo saugomoms teritorijoms, kuriose 

Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių ir rūšių apsaugos būklė yra neţinoma arba prastėja. Jie 

sudaro prielaidas priemonių, reikalingų gamtinių buveinių ir rūšių palankiai apsaugos būklei išlaikyti ar 

atkurti, įgyvendinimui. 

Iš viso nuo pat gamtotvarkos planų rengimo pradţios iki 2009 m. pabaigos buvo patvirtinti 45 

gamtotvarkos planai. 2011 m. planuojama pradėti rengti 22 naujus gamtotvarkos planus, 2013 – 2014 m. 

planuojama parengti dar 38 gamtotvarkos planus. Iki 2015 m. planuojama parengti ir patvirtinti iš viso 

145 gamtotvarkos planus. 

Iki 2009 m. pabaigos buvo sutvarkytos 22, o iki 2010 m. – 32 “Natura 2000” teritorijos. Iki 2015 m. 

planuojama sutvarkyti iš viso 70 „Natura 2000” teritorijų, taip pat imtis priemonių apsaugoti 300 augalų 

ir gyvūnų rūšių, iš jų 123 yra svarbios Europos Bendrijai, 238 – svarbiose Europos Bendrijai buveinėse. 

Miškų plotas. Pagal AM miškų departamento pateiktus duomenis, miškų plotas Lietuvoje nuo 2005 iki 

2010 m. padidėjo 2 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 1 priede 49 paveiksle). Planuojama, kad 

iki 2015 m., lyginant su 2005 m, miškų plotas padidės 3 proc. 

Kadangi vertinamose veiksmų programose nėra priemonių, skirtų  miškų ploto Lietuvoje didinimui, 

toliau šis rodiklis nebus analizuojamas. 

Rekultivuotų teritorijų plotas. Kraštovaizdį darkantys objektai yra svarbi problema ne tik saugomose 

teritorijose, bet ir visoje Lietuvoje. Nenaudojami karjerai, pradėti, bet nebaigti statyti statiniai, 

nenaudojamos aikštelės, ţemės ūkio gamybiniai centrai ir kiti apleisti statiniai gadina šalies 

kraštovaizdį, maţina rekreacijos galimybes ir patrauklumą. Pagal darnaus vystymosi strategiją iki 2020 

m. siekiama kuo sparčiau atkurti paţeistas teritorijas, todėl vienas iš SPAV siūlymų yra rekultivavimo 

darbų būtinas atnaujinimas. Skatinant paţeistų teritorijų atstatymą, SSVP numatyta net keletas 

priemonių: „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga“, „Uţterštų teritorijų poveikio vertinimas“, 

„Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas“. Visų šių priemonių įgyvendinimas prisideda prie rekultivuotų 

teritorijų atstatymo ir kraštovaizdţio gerinimo. 

Išvada: Kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės būklė Lietuvoje gerėja: nuo 2005 iki 2010 m. padidėjo 

miškų bei saugomų teritorijų plotas, vis daugiau vykdoma saugomų teritorijų atkūrimo bei tvarkymo 

darbų, pradėti paţeistų teritorijų rekultivacijos darbai. 
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3   LIETUVOS GALIMYBIŲ PASIEKTI VIDUTINIUS ES ŠALIŲ RODIKLIUS PROGNOZĖ 

Šiame skyriuje pateikiame Lietuvos galimybių pasiekti vidutinius ES šalių
21

 ekonominio ir socialinio 

vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos ir kitus aplinkos būklę apibūdinančių 

rodiklių vertinimo rezultatus. Atliekant vertinimą buvo siekiama atsakyti į tokius klausimus: 

► Kokia yra Lietuvos būklė, lyginant su ES vidurkiu, pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, 

išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklius? 

► Kokia Lietuvos ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos 

taršos rodiklių kitimo tendencija nuo 2005 m.? 

► Pagal kuriuos rodiklius, įgyvendinusi EAVP ir SSVP, Lietuva pasieks esamą ES vidurkį, o 

pagal kuriuos – ne? 

► Kokios Lietuvos galimybės aplenkti ar išlaikyti ES lygį pagal ekonominio ir socialinio 

vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklius? 

Ekonominis ir socialinis vystymasis 

Bendrasis vidaus produktas 

BVP vienam gyventojui 2005 – 2010 m. Lietuvoje augo greičiau, nei vidutiniškai ES šalyse, ir padidėjo 

apie 36 proc., tačiau pinigine išraiška šis rodiklis išliko gerokai maţesnis uţ ES vidurkį: 2005 m. 

Lietuvoje BVP vienam gyventojui sudarė 27,1 proc. ES vidurkio, 2008 m. padidėjo iki 38,2 proc., bet 

dėl ekonominio nuosmukio 2009 m. nukrito iki 33,5 proc. 2010 m. vėl prasideda Lietuvos BVP vienam 

gyventojui santykio su ES vidurkiu augimas – iki 33,9 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 2 

paveiksle). 

2 paveikslas. Lietuvos ir vidutinis ES šalių BVP, tenkantis vienam gyventojui, litais 

 
Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en 

Pagal EUROSTAT duomenis, 2012 m. Lietuvos BVP lyginant su 2009 m. augs 14,3 proc. ir sieks 104,7 

mln. litų kaip ir iki 2008 – 2009 m. ekonomikos nuosmukio, Lietuvoje sparčiau auga BVP lyginant su 

vidutiniu ES BVP dydţiu. ES vidutinis BVP augimas tuo pačiu laikotarpiu prognozuojamas 11,7 proc. 

Tačiau įvertinus tai, kad vienam Lietuvos gyventojui 2009 m. tenkantis BVP dydis, lyginant su ES 

vidurkiu, buvo 3 kartus maţesnis, atsiradęs teigiamas šalies BVP augimo skirtumas, lyginant su ES, 
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 Ataskaitoje statistinių rodiklių palyginimui naudojami ES 27 šalių vidutiniai rodikliai. 
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artimiausiu metu neleis net priartėti prie vidutinio ES šalių dydţio (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 3 

paveiksle). 

3 paveikslas. Lietuvos BVP kitimas ir prognozė, mln. litų 

 

Šaltinis: EUROSTAT 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001 (Statistinių 

duomenų rinkinyje matavimo vienetu (unit) pasirinktas absoliutinis BVP dydis – mln. eurų (Millions of euro), pateikti 

duomenys eurais perskaičiuoti į litus pagal nekintantį kursą 1EUR = 3,4528 LTL) 

Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai 

EAVP pirmasis tikslas yra didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį. Strateginis šio tikslo 

rodiklis yra bendrų išlaidų, skirtų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai dalis nuo BVP. 

Įgyvendinant veiksmų programos uţdavinius, 2015 m. numatoma pasiekti 2,2 proc. nuo BVP išlaidų 

dydį. Pagal EUROSTAT duomenis
22

, Lietuvos MTTP skirtos išlaidos 2005 – 2009 m. padidėjo nuo 542 

mln. litų iki 765 mln. litų (41,1 proc. išlaidų augimas), BVP tuo pačiu laikotarpiu augo nuo 72 060,5 

mln. litų iki 91 526,1 mln. litų (27 proc. BVP augimas) (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 4 

paveiksle). 

ES valstybių narių vidutinė BVP dalis, skiriama MTTP, 2005 – 2009 m. augo nuo 1,82 iki 2,01 proc. 

(10,4 proc. augimas). Išlikus tokioms tendencijoms, 2015 m. ES vidurkis pasieks 2,2 proc. ar daugiau. 

                                                 
22

 EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1  
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4 paveikslas. MTTP išlaidų dalis nuo BVP, proc. 

 
Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1 

Vertinant ES ir Lietuvos išlaidų MTTP augimo tendencijas matomi teigiami pokyčiai –  išlaidų dalies 

nuo BVP augimas yra spartesnis lyginant su ES vidurkio augimu (atitinkamai 12 ir 10,4 proc.). EAVP 

numatyti uţdaviniai pritraukti privačių investicijų kuriant mokslinių tyrimų centrus, skatinant 

technologinių įmonių skaičiaus didėjimą. Sėkmingai įgyvendinant veiksmų programose numatytus 

uţdavinius, išlaidų MTTP dydis 2007 – 2015 m. padidės 1,3 – 1,4
23

 mlrd. litų. 

Vertinant atskirų ES šalių išlaidų kitimą, labiausiai MTTP išlaidas 2005 – 2009 m. laikotarpiu didino 

Portugalija, kuri pasiekė 0,88 procentinio punkto augimą. Šioje srityje taip pat pirmaujančios Danija ir 

Airija atitinkamai išlaidas didino 0,56 ir 0,52 procentinio punkto. Vidutinis MTTP skiriamos BVP dalies 

pokytis ES šalyse 2005 – 2009 m. buvo 0,2 procentinio punkto. 

Atsiţvelgiant į tokias ES vyraujančias pokyčių tendencijas, net ir pasiekusi teigiamų pokyčių, Lietuva, 

naudodama tik veiksmų programoms numatytą finansavimą, iškelto tikslo iki 2015 m. padidinti MTTP 

išlaidas 1,36 procentinio punkto ir pasiekti 2015 m. prognozuojamo ES vidurkio lygį (nuo 0,84 proc. 

2009 m. iki 2,2 proc. 2015 m.) neįgyvendins (vertinant 2012 m. EUROSTAT duomenimis 

prognozuojamo Lietuvos BVP dydį, metinės išlaidos, skirtos MTTP, turi būti ne maţesnės kaip 2,3 

mlrd. litų). 

Energijos intensyvumas. Nors Lietuvoje 2005–2009 m. laikotarpiu energijos intensyvumas sumaţėjo 

7,3 proc., šis pokytis buvo maţesnis lyginant su ES vidurkio pokyčiu tuo pačiu laikotarpiu (vidutinis ES 

šalių energijos intensyvumas maţėjo 8,7 proc.). Be to, vidutinis energijos intensyvumo rodiklis ES 

vertinamu laikotarpiu nuolatos maţėjo, taip pat ir 2009 m., kai Lietuvoje šis rodiklis augo (rodiklio 

reikšmės pokytis pateiktas 5 paveiksle). 
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 EAVP 2.1. prioritete „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 

numatytos priemonės VP2-1.3-ŪM-01-K, VP2-1.3-ŪM-02-K, VP2-1.3-ŪM-03-K, VP2-1.3-ŪM-04-V, VP2-1.4-ŪM-01-K, 

VP2-1.4-ŪM-02-K, kurių įgyvendinimo išlaidos gali būti priskirtos tiesioginėms MTTP išlaidoms. < 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/sarasas?priem_sritis=_e>  

1,82 1,85 1,85 1,92 2,01 

0,75 0,79 0,81 0,8 0,84 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

ES vidurkis 

Lietuva 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1
javascript:%20void(0);
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/sarasas?priem_sritis=_e


 

 

38 

5 paveikslas. Energijos intensyvumas, kgne/1000 litų 

 
Šaltinis: EUROSTAT,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsien020&plugin=1 

Sukurtam BVP vienetui tenkanti sunaudotos energijos dalis Lietuvoje yra dvigubai didesnė uţ ES 

vidurkį ir viena didţiausių Europoje. Pavyzdţiui, šioje srityje pirmaujančios Danija ir Airija yra 

pasiekusios tik šiek tiek didesnį nei 29 kg ne/1000 litų rodiklio dydį ir energiją naudoja apie keturis 

kartus efektyviau nei Lietuva. 

Šio SSVP strateginio konteksto rodiklio reikšmę numatyta nuo 2005 iki 2015 m. sumaţinti 10 proc. 

Šiam tikslui pasiekti programoje tiesioginių priemonių nenumatyta, tačiau maţesnio energijos 

suvartojimo tikimasi įgyvendinant netiesiogiai susijusias priemones
24

: didinant energijos gamybos ir 

vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. 

Išvada. Vertinant dabartines bendro vidaus energijos suvartojimo kitimo tendencijas, siekis iki 2015 

m. energijos intensyvumą sumaţinti 10 proc., lyginant su 2005 m. būkle, jau įgyvendintas, tačiau šis 

pokytis darys tik labai maţą įtaką Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo rodikliams lyginant su ES 

šalimis. Norint bent priartėti prie ES vidurkio, energijos intensyvumo rodiklį reikia maţinti kelis 

kartus, tam numatant konkrečias priemones bei skiriant reikiamą finansavimą. 

Darbo našumas, lyginant su ES vidurkiu, Lietuvoje augo kur kas sparčiau: 2005 – 2008 m. laikotarpiu 

kasmet Lietuvos darbo našumas augo vidutiniškai 3,6 proc., o ES vidutinis darbo našumas kasmet 

didėjo vidutiniškai tik 0,2 proc. Net įvertinus 2009 m. Lietuvoje fiksuotą darbo našumo kritimą 5,5 proc. 

(ES vidutinis darbo našumas tebeaugo 0,3 proc.), bendras šio rodiklio augimas vertinamu laikotarpiu 

(2005 – 2009 m.) buvo didesnis Lietuvos atţvilgiu daugiau nei penkis kartus (5 proc. augimas Lietuvoje 

ir 1 proc. – ES). Nors lyginant su ES vidurkiu  šalies darbo našumo rodiklio augimo tempai yra teigiami, 

absoliutinė rodiklio išraiška viena prasčiausių iš ES šalių: 2009 m. darbo našumas Lietuvoje buvo vienas 

iš 4 prasčiausių ES šalių ir siekė tik pusę vidutinio ES šalių darbo našumo (rodiklio reikšmės pokytis 

pateiktas 6 paveiksle). 
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SSVP numatytos priemonės, orientuotos į energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimą: VP3-1.1-VRM-03-R, 

VP3-3.4-ŪM-01-K, VP3-3.4-ŪM-02-K, VP3-3.4-ŪM-03-V, VP3-3.4-ŪM-04-R, VP3-3.4-ŪM-05-V, < 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/sarasas?priem_sritis=_c > 
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6 paveikslas. Darbo našumas per darbo valandą, proc. nuo ES-15=100 proc. 

 
Šaltinis: EUROSTAT,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tsieb040  

Atsiţvelgiant į dabartines darbo našumo Lietuvoje kitimo tendencijas bei 51 proc. atotrūkį lyginant su 

ES šalių vidurkiu, taip pat įvertinus Lietuvoje sumaţėjusias investicijas, kurių dydis turi tiesioginį 

poveikį darbo našumo augimui, prognozuojamos galimybės artimiausiu metu pasiekti ES šalių vidutinį 

darbo našumą yra maţos. 

Krovinių apyvartos santykis su BVP Lietuvoje viršija daugelio ES šalių rodiklius ir yra vienas 

pirmaujančių rodiklių Europoje. 2005 m. Lietuvos krovinių apyvartos santykis ES vidurkį viršijo 11 

proc. 2009 m. šis skirtumas išaugo iki 22 proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 7 paveiksle). 

7 paveikslas. Krovinių apyvarta, santykis su BVP, proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/tran_hv_frtra_esms_an1.htm 

Turizmo intensyvumas. Iki 2008 m. Lietuvoje turizmo intensyvumas augo tiek absoliutine, tiek 

santykio su ES vidurkiu reikšmėmis: absoliutinės rodiklio reikšmės augimas siekė 26 proc., santykinis 

dydis tuo periodu augo 4,2 procentinio punkto – nuo 16,7 proc. 2005 m. iki 20,9 proc. 2008 m. (rodiklio 

reikšmės pokytis pateiktas 8 paveiksle). Nepaisant stebimų teigiamų turizmo intensyvumo vystymosi 

tendencijų, pagal šį rodiklį 2009 m. Lietuva buvo paskutinėje vietoje iš visų ES šalių ir turėjo šešis 

kartus maţesnį nakvynių skaičių lyginant su ES vidurkiu. Įgyvendinant SSVP siekiama strateginio 

konteksto rodiklio „Atvykstančių turistų vidutinė buvimo trukmė šalyje“ reikšmės augimo. Poveikis šio 
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rodiklio reikšmės didėjimui numatomas skatinant gamtos išteklių išsaugojimą, tačiau programos 

rezultato stebėsenai turizmo srautų vertinimas nenumatomas. Atsiţvelgiant į tai, kad poveikis turizmo 

apimčių didėjimui numatomas netiesioginėmis priemonėmis ir tai, kad Lietuvos turizmo intensyvumo 

rodiklio reikšmė yra beveik 6 kartus maţesnė uţ ES vidurkį, galimybė pasiekti ES lygį šioje srityje 

ESVP ir SSVP pagalba yra neįgyvendinama. 

8 paveikslas. Turizmo intensyvumas, nakvynių skaičius viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo 

įstaigose tūkstančiui gyventojų 

 
Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_int_tinat&lang=en  

Investicijos (išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo BVP) 

Lietuvoje 2005 – 2007 m. laikotarpiu kasmet augo ir viršijo ES vidurkį. Išlaidų, skiriamų pagrindinio 

kapitalo formavimui, dydis 2007 m. ES vidurkį viršijo 33 proc. ir buvo šeštas geriausias rodiklis visoje 

ES. 2008 – 2009 m. investicijos Lietuvoje labai sumaţėjo: 2008 m. – 10 proc. ir 2009 m. – 32,6 proc. 

(rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 9 paveiksle). Maţėjant investicijų rodiklio absoliutiniam dydţiui, 

2009 m. neigiamą reikšmę turėjo ir Lietuvos investicijų santykis su ES vidurkiu: 2009 m. bendrojo 

pagrindinio kapitalo formavimui skiriamos išlaidos Lietuvoje buvo 10 proc. maţesnės lyginant su ES 

vidurkiu. Gerėja šalies ekonominė padėtis, auga verslo pasitikėjimas rinka ir galimybėmis, todėl 

prognozuojama, kad artimiausiu metu pavyks pasiekti 2005 – 2008 m. vyravusią rodiklio santykio su ES 

vidurkiu būseną. 

9 paveikslas. Investicijos (išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo BVP, 

proc.) 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tec00011  
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Išvada. Atliktos analizės rezultatai parodė, kad Lietuvos socialinių ekonominių rodiklių (BVP, MTTP, 

energijos intensyvumo, darbo našumo, turizmo intensyvumo) teigiamo kitimo tendencijos yra 

spartesnės, lyginant su ES šių rodiklių pokyčiu. Tačiau dėl pernelyg didelio atotrūkio artimiausiu metu 

Lietuvos socialinio-ekonominio išsivystymo lygis, įgyvendinus SSVP ir EAVP, ES vidurkio nepasieks. 

Aplinkos būklė 

Oro tarša 

Pagal EUROSTAT duomenimis
25

, 2005 m. Lietuvos į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų santykis su BVP buvo 0,32 ir daugiau nei dvigubai didesnis uţ ES vidurkį (0,13) (10 paveikslas). 

10 paveikslas. 2005 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija į atmosferą, tūkstančiai tne CO2 

ekvivalentas/mln. litų BVP 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00072, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001  

Pagal šį rodiklį Lietuva 2005 m. buvo tarp 7 prasčiausią rodiklį turinčių ES šalių. 2005 – 2008 m. 

laikotarpiu Lietuva į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį maţino dvigubai 

sparčiau negu maţėjo ES vidurkis ir sumaţino jį 31 proc. – iki 0,22 (ES 2005 – 2008 m. išmetamų dujų 

kiekį maţino 15 proc. – nuo 0,13 iki 0,11), tačiau šis dydis išliko dvigubai didesnis uţ ES vidurkį 

(rodiklio reikšmės pokytis pateiktas 11 paveiksle). 

                                                 
25

 EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00072, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001 
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11 paveikslas. ES ir Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija į atmosferą, tūkstančiai tne 

CO2 ekvivalentas/mln. litų BVP 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00072, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001 

Išvada. Gerinant aplinkos kokybę, kartu maţinant oro taršą, 2007 – 2013 m. numatyta maţinti SSVP 

strateginio konteksto rodiklio „šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją į atmosferą“ reikšmę , tačiau 

tam nenumatyti apibrėţti uţdaviniai. Sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją į atmosferą 

tikimasi įgyvendinant kitus aplinkos kokybės gerinimo uţdavinius: sukuriant šiuolaikišką atliekų 

tvarkymo sistemą, gerinti oro kokybę modernizuojant didţiuosius energetikos objektus, didinant 

energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą. Nors SSVP numatytas siekis šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisiją sumaţinti iki ţemesnės nei 0,3 ribos yra pasiektas 2008 m., norint pasiekti ES vidurkį, 

reikia numatyti konkrečius šio rodiklio maţinimo veiksmus  ir skirti finansavimą jų įgyvendinimui. 

Svarbus aplinkos būklės rodiklis, darantis įtaką oro kokybei, yra į atmosferą išmetamų pagrindinių 

teršalų (SO2, NOx, KD10) kiekis. Prognozuojamas didėjantis šalies BVP, turintis tiesioginį poveikį šiam 

rodikliui, sudaro prielaidas, kad į atmosferą išmetamų pagrindinių teršalų kiekis ateityje augs. Kaip ir 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos maţinimo atveju, šiam rodikliui poveikio priemonės SSVP 

nėra numatytos. 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas 

Nors pagal atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtis 2009 m. Lietuva yra viena labiausiai 

atsiliekančių valstybių iš ES narių (12 paveikslas), pagal atsinaujinančios energijos dalį galutiniame 

energijos suvartojime (remiantis vėliausiais pateikiamais duomenimis) Lietuva viršija ES vidurkį (13 

paveikslas): vidutinė atsinaujinančios energijos dalis bendrai suvartojamoje energijoje ES 2008 m. buvo 

10,3 proc., o Lietuvos dalis – 15,3 proc. (aštuntas geriausias rodiklis ES). 
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12 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje 2009 m., 1000 tūkst. tne 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00081>  

Nepaisant to, kad rodiklio vertė lyginant su ES yra didesnė, Lietuvos atsinaujinančios energijos dalis 

bendrai suvartojamos energijos kiekyje atsilieka nuo kitų Baltijos šalių – Estijos (19,1 proc.) ir Latvijos 

(29,9 proc.). 

13 paveikslas. Atsinaujinančios energijos dalis bendrai suvartojamos energijos kiekyje 2008 m., proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc110 

Įgyvendinant SSVP numatytus uţdavinius, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtį 

planuojama padidinti nuo 776 000 tne (2005 m.) iki 900 000 tne (2015 m.). Pagal EUROSTAT 

duomenis
26

, šis tikslas iš tikrųjų įgyvendintas jau 2008 m.: Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo apimtis 2008 m.
27

 siekė 883 000 t tne. 

                                                 
26

 EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00081 
27

 Pastaba: EUROSTAT statistiniai duomenys apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą pateikiami tik iki 2008 m. 
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Išvada. Nors didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą  skirta priemonė „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“  įgyvendinama gana lėtai (panaudota apie 30 proc. 

ES SF lėšų), tačiau, atsiţvelgiant į dabartinę atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtį ir 

pokyčių nuo 2005 m. tendencijas, tikslas SSVP strateginį konteksto rodiklį – atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo apimtį – iki 2015 m. padidinti iki 900 000 tne  turėtų būti pasiektas. 

Įvertinus visą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimui numatytą ES SF finansavimą ir 

pastaraisiais metais fiksuotam augimui pasiekti panaudotų lėšų apimtį, galima prognozuoti, kad 

Lietuva gali viršyti SSVP suplanuotas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo apimtis ir taip tapti 

viena  pirmaujančių ES šalių šioje srityje. 

Vanduo 

Centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymų paslaugų naudojimas. SSVP trečiuoju tikslu 

siekiama geresnės aplinkos kokybės. Vienas iš aplinkos kokybę nusakančių rodiklių yra gyventojų, 

besinaudojančių centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, skaičius. 

ES šalyse vidutiniškai šiomis paslaugomis naudojasi 74 proc. gyventojų. 2005 – 2009 m. laikotarpiu 

vidutinis besinaudojančių šiomis paslaugomis gyventojų skaičius ES nekito (rodiklio reikšmės pokytis 

pateiktas 14 paveiksle). 

14 paveikslas. Gyventojų, besinaudojančių centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo 

paslaugomis, dalis, proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten  

Lyginant su ES vidurkiu, Lietuvoje tokia gyventojų dalis yra maţdaug 16 proc. maţesnė ir nuo 2006 m. 

nekintanti – 62 proc. Šis rodiklis kitų ES šalių atţvilgiu yra vienas prasčiausių (ketvirtas blogiausias 

rodiklis 2009 m., 15 paveikslas). 
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15 paveikslas. Gyventojų, besinaudojančių centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo 

paslaugomis 2009 m., dalis, proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten>; Naudojami 

vėliausiai pateikti valstybių duomenys, Jungtinė Karalystė ir Ispanija duomenų apie šį rodiklį nepateikė. 

Gyventojų, besinaudojančių centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalis, 

vertinant visos ES mastu, nėra dinamiškas rodiklis: šio rodiklio kitimas nagrinėjamu periodu nėra nei 

daţnas, nei reikšmingai didelis. Galima išskirti tik Estijos patirtį, kur centralizuotomis nuotekų 

surinkimo ir tvarkymo paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičius 2008 m. padidėjo nuo 74 proc. 

iki 81 proc. (7 procentiniais punktais). Toks pokytis gali būti siejamas su ES SF lėšų panaudojimu. 

Įgyvendinant SSVP uţdavinius iki 2015 m. Lietuvoje šį rodiklį numatoma padidinti 8 procentiniais 

punktais. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui ir plėtrai
28

 numatoma panaudoti 

daugiau nei 2 mlrd. litų. Prognozuojama, kad skirto finansavimo apimtis sukurs techninę galimybę 

pasiekti numatytą tikslą, tačiau faktinis tikslo pasiekimas yra neiškus dėl subjektyvių, su gyventojų 

aktyvumu jungiantis prie centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros susijusių, 

prieţasčių. 

Išvada. Net ir planuojama apimtimi pasiekus SSVP nustatytus tikslus, Lietuvos gyventojų, 

besinaudojančių centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalis tik priartės prie 

ES vidurkio. Siekiant aukštesnės aplinkos kokybės, centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo 

paslaugomis besinaudojančių gyventojų dalies didinimui gali būti reikalingos papildomos išlaidos, 

susijusios ne tik su infrastruktūros vystymu, bet ir su gyventoju informavimu bei skatinimu prisijungti 

prie sukuriamos infrastruktūros. 

                                                 
28

 Sanglaudos  skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra“, <http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000119c> 
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Atliekos 

Lietuvoje vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekis 2005 m. buvo 27 proc. maţesnis nei 

vidutiniškai ES šalių gyventojams tenkantis komunalinių atliekų kiekis: vienam Lietuvos gyventojui 

teko 377 kg atliekų, kai ES vidurkis – 516 kg 2009 m. šis skirtumas Lietuvos naudai padidėjo iki 29,5 

proc. (rodiklio reikšmės pokytis pateiktas ţemiau esančiame paveiksle). 

16 paveikslas. Susidarančių komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, kg 

 

Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en  

Komunalinių atliekų kiekio, tenkančio vienam gyventojui, pokytis vertinamu laikotarpiu tiek Lietuvoje, 

tiek ES šalyse maţėjo, tačiau pokytis Lietuvoje buvo daugiau negu 5 kartus didesnis: ES 2005 – 2009 

m. komunalinių atliekų kiekį, tenkantį vienam gyventojui sumaţino 0,8 proc. (iki 512 kg), Lietuvoje šio 

rodiklio vertė maţėjo 4,2 proc. (iki 361 kg). Nors nei vienai ES šaliai nepavyksta neviršyti siektinos 300 

kg ribos, Lietuvoje palyginti su kitomis šalimis vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis 

yra vienas maţiausių. 

17 paveikslas. 2009 m. susidariusių komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, kg 

 

Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en  

516 522 523 519 512 

377 391 401 408 
361 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

ES vidurkis 

Lietuva 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en


 

 

47 

Nors Lietuvoje susidarantis komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, yra vienas 

maţiausių lyginant su kitomis ES šalimis, jų tvarkymas atliekamas paskutinėje vietoje pagal 

aplinkosauginius prioritetus esančiu būdu
29

 – daugiau kaip 90 proc. susidarančių komunalinių atliekų 

šalinama sąvartynuose. Lietuva, stodama į ES, įsipareigojo laikytis ES atliekų tvarkymo politikos, pagal 

kurią privalo palaipsniui maţinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Sąvartynuose turėtų būti 

šalinamos tik tos atliekos, kurių neįmanoma perdirbti, sukompostuoti, pataisyti ar panaudoti kitais 

būdais. Vertinamu laikotarpiu Lietuva sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį sumaţino tik 

0,7 proc. Tuo pačiu laikotarpiu ES vidurkis maţėjo daugiau kaip 12 proc. (rodiklio reikšmės pokytis 

pateiktas ţemiau esančiame paveiksle). 

18 paveikslas. Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis nuo visų susidarančių 

komunalinių atliekų, proc. 

 
Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en, 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tsien120  

Laikantis Europos Tarybos direktyvos dėl atliekų sąvartynų (1999/31/EB) nuostatų, iki 2013 metų 

perdirbama ar kitaip panaudojama turi būti ne maţiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų. Tai reiškia, kad 

dabar sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų apimtis turi būti sumaţinta daugiau kaip 40 

procentinių punktų. Atsiţvelgiant į atliekų tvarkymui planuojamas investicijas  ir į didelį rodiklio vertės 

atotrūkį lyginant ir su Europos Tarybos direktyvos reikalavimais, ir su ES šalių vidurkiu, toks 

sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų apimties maţėjimas vertintinas kaip nepasiekiamas.  

Išvada. Lietuva lenkia ES vidurkį pagal atsinaujinančios energijos dalies dydį galutiniame energijos 

suvartojime ir pagal vienam gyventojui tenkančių atliekų kiekį. Atlikta aplinkos būklės rodiklių analizė 

parodė, kad nors Lietuvoje 2005 – 2009 m. įvyko teigiami pokyčiai, tačiau pagal daugelį rodiklių 

Lietuva nuo ES vidurkių labai atsilieka. Laiku ir numatyta apimtimi įgyvendintos SSVP ir EAVP šiek 

tiek sumaţintų Lietuvos atotrūkį nuo ES vidurkių, tačiau iki 2015 m. pasiekti ES vidutinį lygį pagal 

daugelį rodiklių, panaudojant tik veiksmų programoms skirtą finansavimą, yra neįmanoma. 

 

                                                 
29

 Pagal 1999 04 26 Europos tarybos direktyvą dėl atliekų sąvartynų (1999/31/EB). 
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4   EAVP IR SSVP TARPINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

Atliekant SPAV dar nebuvo patvirtinti veiksmų programų priedai ir nebuvo nustatyta, kokie projektai 

bus finansuojami. Todėl tarpiniu EAVP ir SSVP poveikio aplinkai vertinimu siekiama atskleisti, ar 

įsibėgėjus veiksmų programų įgyvendinimui pasiteisino SPAV išvados, koks tikėtinas poveikis aplinkai 

įgyvendinus veiksmų programas ir nustatyti, kokių veiksmų reikia imtis  uţtikrinant, kad jų poveikis 

aplinkai būtų teigiamas arba neutralus. 

Pagrindiniai klausimai, į kuriuos siekta atsakyti atliekant tarpinį poveikio aplinkai vertinimą yra tokie: 

► Kokie prioritetai, priemonės, nesusiję su aplinkos apsauga, daro poveikį aplinkai? 

► Koks galimas aplinkosaugos ir infrastruktūros projektų teigiamas ir neigiamas poveikis 

aplinkai? Kokiems aplinkos komponentams poveikis didţiausias? 

► Kokios priemonės ar prioritetai daro didţiausią poveikį aplinkai? 

► Ar pasiteisino SPAV išvados dėl veiksmų programų poveikio aplinkai? 

Tarpinis EAVP ir SSVP poveikio aplinkai vertinimas atliktas trimis lygmenimis: projektų, priemonių ir 

prioritetų. 

Projektų poveikio aplinkai vertinimas 

Poveikis aplinkai LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Ţin., 1996, Nr. 

82–1965) apibūdintas kaip „numatomas aplinkos pokytis, kurio prieţastis yra planuojama ūkinė veikla“. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą projektų lygmenyje analizuoti ir infrastruktūros projektai, galintys 

turėti neigiamą poveikį aplinkai, ir aplinkosaugos projektai, kurie tiesiogiai skirti gerinti aplinkos būklę. 

Vertinimas apima atskirų projektų statybos ir eksploatacijos sąlygojamus galimus aplinkos pokyčius ir 

poveikį atskiriems aplinkos komponentams. Projektų sąlygojamas poveikis vertintas pagal tokius 

aplinkos komponentus: 

► visuomenės sveikata; 

► geologija ir poţeminiai vandenys; 

► dirvoţemis ir ţemės paviršius; 

► paviršiniai vandenys; 

► atmosferos tarša; 

► biologinė įvairovė; 

► saugomos teritorijos; 

► kraštovaizdis ir kultūros paveldas. 

Poveikio rūšys kiekvienam aplinkos komponentui detalizuojamos 3 priedo 42 lentelėje. 
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Projektų lygmenyje poveikis aplinkai vertintas ir apibūdintas remiantis EAA metodika bei 

daugiakriterine analize – Leopoldo matrica
30

. Leopoldo matrica – tai kokybinis poveikio aplinkai 

vertinimo metodas, pirmą kartą  panaudotas 1971 metais. Šį metodą rekomenduoja naudoti ne tik EAA, 

bet ir kitos ES organizacijos vertinti ūkinės veiklos poveikį aplinkos komponentams, kaip vieną 

plačiausiai naudojamų ES metodų. Vadovaujantis šia metodika nustatomi reikšmingumo kriterijai 

kiekvienai poveikio rūšiai ir apibūdinamas poveikis aplinkai (gali būti labai neţymus arba poveikio 

nėra, neţymus, vidutinis arba reikšmingas). Pagal kiekvieną poveikio apibūdinimą nustatomų 

reikšmingumo kriterijų vertės pateikiamos 3 priedo 43 lentelėje. Poveikio reikšmingumui ir dydţiui 

nustatyti atskiroms poveikio rūšims suteikti „svorio koeficientai“ (3 priedas, 44 lentelė). 

Naudojant Leopoldo matricą, projektų poveikis aplinkai buvo vertinamas tokia seka: 

► išanalizuotas kiekvienas pasirinktas projektas ir su juo susijusi dokumentacija (PAV atrankos 

išvada, „Natura 2000” reikšmingumo nustatymo išvada ir kt.); 

► kiekvienam projektui buvo uţpildyta Leopoldo matrica (projekto poveikis atskiriems aplinkos 

komponentams įvertintas taikant poveikio reikšmingumo kriterijų nuo 0 iki 9); 

► atsiţvelgiant į projekto įgyvendinimo daromą poveikį aplinkos komponentui, buvo įvertinta, 

ar kriterijus bus teigiamas (+), ar neigiamas (-). 

► įvertinus poveikių „svorio koeficientus”, buvo apskaičiuoti galutiniai rezultatai. 

Prieš poveikio aplinkai vertinimą projektų lygmenyje, pateikus anketą apie aplinkos apsaugos 

problemas įgyvendinant ES finansuojamus projektus buvo nustatyta, kokios yra jautriausios aplinkos 

apsaugos sritys, kokios svarbiausių aplinkosaugos srityje kylančių problemų prieţastys, kurias nurodo 

projektų rengėjai bei vykdytojai, projektus įgyvendinančios institucijos, RAAD atstovai. Vykdant 

apklausą ir atliekant daugiakriterinę analizę surinkti duomenys buvo palyginti tarpusavyje, detalizuoti ir 

patikrinti atliekant interviu su apklausoje dalyvavusiais respondentais. 

Atrinktų projektų daugiakriterinės analizės, naudojant Leopoldo matricą, rezultatai parodė, kad visų 

projektų poveikis aplinkos komponentams yra teigiamas (projektų poveikio aplinkai vertinimo rezultatai 

pateikti ataskaitos 4 priede). Didţiausią teigiamą poveikį projektų įgyvendinimas daro kraštovaizdţiui ir 

visuomenės sveikatai, taip pat reikšmingai prisideda prie paviršinių vandens telkinių bei atmosferos oro 

kokybės gerinimo. Vertinimo metu nustatyta, kad įgyvendinant projektus išimtinai statybų metu 

pasireiškia ir neigiamas poveikis. Poveikis pasireiškia tik trimis kryptimis – triukšmo lygio didėjimu, 

vibracijos lygio didėjimu bei dirvoţemio ir ţemės paviršiaus fiziniu poveikiu, ir yra 

trumpalaikis/laikinas bei neţymus. Atskirų aplinkos komponentų poveikių lyginamųjų balų 

pasiskirstymas pateikiamas 19 ir 20 paveiksluose. 
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 Leopold, Luna B.; Clarke, Frank E.; Hanshaw, Bruce B.; Balsley, James R. (1971). A Procedure for Evaluating 

Environmental Impact. 
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19 paveikslas. Daugiakriterinės analizės, naudojant Leopoldo matricą, suminiai rezultatai 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 
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10 lentelė. Aplinkosaugos ir infrastruktūros projektų poveikio vertinimo rezultatai 
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Svorio koeficientas 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 

                                        

Aplinkosaugos projektai -2,2* -0,8* 0,9 11,2 4,8 3,3 0 0,8 4,2 -0,7* 6,7 0,9 0 1,8 0,4 1,9 2,6 2 3,8 

Infrastruktūros projektai 0 0,6* 0 16,4 1,5 0 0 0 1,6 -1* 3,6 0 0 1,8 2,8 0,1 0 0 6,2 

Poveikio balų suma atskirai rūšiai -2,2* -0,2* 0,9 27,6 6,3 3,3 0 0,8 5,8 -1,7* 10,3 0,9 0 3,6 3,2 2 2,6 2 10 

Galutinis lyginamasis balas 6,48 1,65 1,63 3,73 3,4 2,0 2,3 10 

*- išimtinai statybų metu pasireiškiantis poveikis. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

10 lentelėje pateikiami duomenys apie aplinkosaugos ir infrastruktūros projektų poveikio vertinimo rezultatus. Galutinis lyginamasis balas yra 

kiekvieno aplinkos komponento poveikio rūšių balų aritmetinis vidurkis. 

Gauti rezultatai parodė, kad aplinkosaugos projektų įgyvendinimas turi daugiau įtakos atskiriems aplinkos komponentams nei infrastruktūros 

projektų įgyvendinimas. Pastarieji daro daugiau įtakos tik oro kokybės ir kraštovaizdţio būklės gerėjimui. Bendrai aplinkosaugos ir infrastruktūros 

projektų įgyvendinimas turi didţiausią teigiamą poveikį socialiniu ekonominiu poţiūriu, taip pat ypač gerina paviršinių vandenų kokybę ir 

kraštovaizdţio būklę. 

Visų nagrinėtų projektų įgyvendinimas turi trejopą neigiamą poveikį – triukšmo ir vibracijos lygio didėjimas, dirvoţemio ir ţemės paviršiaus 

fiziniai pokyčiai, tačiau tas poveikis pasireiškia tik statybų metu,  yra trumpalaikis/laikinas ir neţymus. 



 

20 paveikslas. Aplinkosaugos ir infrastruktūros projektų poveikis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal  projektų poveikio aplinkai vertinimo rezultatus. 

Didelį teigiamą poveikį aplinkai turinčių projektų pavyzdţiai 

Didţiausias galutinis vertinimo balas skirtas aplinkosaugos projektui „Alytaus regiono senų sąvartynų 

uţdarymas“ (pareiškėjas – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras). Per šį projektą bus 

uţdaryti 22 apleisti, iki šiol nerekultivuoti, neatitinkantys aplinkosauginių reikalavimų ir smarkiai 

teršiantys aplinką sąvartynai. 
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21 paveikslas. Alytaus regioninių senų sąvartynų uţdarymo poveikio vertinimo rezultatai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Projektas įvertintas kaip darantis reikšmingą teigiamą poveikį šiais aspektais: 

► socialinis – ekonominis aspektas – uţdarius sąvartynus bus uţtikrintas pavojaus ţmonių 

sveikatai nekeliantis atliekų šalinimas, sudarytos prielaidos subalansuotai šalies plėtrai, 

išlaikant švarią aplinką; 

► kvapų kontrolė – uţdarius senus sąvartynus bus sustabdytas nemalonių kvapų sklidimas į 

aplinką; 

► maţės geologijos ir poţeminio vandens, dirvoţemio ir paviršinių vandens telkinių 

uţterštumas cheminėmis medţiagomis – bus uţkirstas kelias cheminių medţiagų taršos 

sklidimui į aplinką; 

► maţės atmosferos tarša – bus sustabdyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija į aplinką; 

► bus sutvarkytos vietovės ir pagerintas kraštovaizdis bei atkurta aplinkos biologinė įvairovė. 

Projekto įgyvendinimas sumaţins neigiamą poveikį aplinkai ir pavojų ţmonių sveikatai. Kadangi 

sąvartynų vietos yra nutolusios nuo saugomų teritorijų, projekto įgyvendinimas joms įtakos neturės. 

Iš nagrinėjamų infrastruktūros projektų didţiausias galutinis vertinimo balas skirtas projektui 

„Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio 

teritorijoje“ (pareiškėjas – Akmenės rajono savivaldybės administracija). Šio projekto tikslas – 

atnaujinti 35 Naujosios Akmenės senamiesčio  seniausios statybos daugiabučius namus ir 

kompleksiškai sutvarkyti miesto probleminę teritoriją, pirmiausiai gerinat energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybes. 

Šis projektas įvertintas kaip darantis labai reikšmingą poveikį kraštovaizdţiui, nes bus sutvarkyta 

probleminė Naujosios Akmenės miesto dalis, ir socialinei – ekonominei aplinkai, nes bus pagerintos 

gyvenimo sąlygos (triukšmo bei vibracijos sumaţinimas ir kt.). Projektas įvertintas kaip reikšmingą 
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poveikį darantis atmosferos oro taršos maţinimui, nes didinant energijos vartojimo efektyvumą bus 

sumaţintas kuro suvartojimas ir kartu teršalų į atmosferą emisija. 

Kadangi projektas įgyvendinamas urbanizuotoje teritorijoje, t.y., toliau nuo saugomų ar kitų gamtinių 

teritorijų, jo įgyvendinimas biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, paviršiniams vandens 

telkiniams bei geologijai įtakos neturės. 

22 paveikslas. Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės 

senamiesčio teritorijoje poveikio atskiriems aplinkos komponentams vertinimas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Išvada. Atlikus infrastruktūros ir aplinkosaugos projektų poveikio vertinimą atskiriems aplinkos 

komponentams, gauti rezultatai parodė, kad projektų įgyvendinimas daro ilgalaikę teigiamą įtaką 

aplinkos komponentams – didţiausią teigiamą poveikį projektų įgyvendinimas daro kraštovaizdţiui, 

oro kokybei, visuomenės sveikatai, taip pat reikšmingai prisideda prie paviršinių vandens telkinių 

kokybės gerinimo. Tiek infrastruktūros, tiek aplinkosaugos projektų įgyvendinimas uţtikrina geresnę 

aplinkos kokybę ir stiprina aplinkosaugos ir ekonomikos augimo teigiamą sąveiką, kaip tai yra 

akcentuojama Bendrijos strateginėse gairėse 2007 – 2013 m. 

SSVP ir EAVP priemonių bei prioritetų poveikio aplinkai vertinimas 

Veiksmų programų priemonių poveikis aplinkai tiesiogiai priklauso nuo jų įgyvendinimo būklės: 

didesne apimtimi įgyvendintų priemonių poveikis aplinkai yra didesnis. Priemonių įgyvendinimo 

būklė buvo vertinama pagal VP suplanuotų stebėsenos rodiklių faktiškai pasiektas reikšmes
31

. 

Iš 73 aplinkosauginio ir infrastruktūrinio pobūdţio įgyvendinamų priemonių, turinčių poveikį aplinkai, 

43 priemonėse (iš jų – 7 aplinkosauginės) jau pasiekti produkto rodikliai, 21 priemonėje visų numatytų 

produkto rodiklių pasiekimas neviršija 30 proc., 8 priemonių rodikliai (dalis arba visi) pasiekti 30 – 50 

proc., o 17 priemonių yra rodiklių, pasiektų daugiau kaip 50 proc. 4 priemonėse yra rodiklių, kurių 

pasiekta apimtis didesne negu numatyta. 30 priemonių įgyvendinimas jokio rezultato dar nedavė. 

                                                 
31

 Pagal 2011 m. balandţio mėn. SFMIS duomenis. 
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Pagal faktinį stebėsenos rodiklių pasiekimą ir lėšų panaudojimą didţiausią poveikį aplinkai turi tokios 

dabar įgyvendinamos priemonės: 

► „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“. Įgyvendinant šią 

priemonę numatoma parengti 5 MTTP bazės plėtros projektus. Šis tikslas pasiektas 60 proc. 

Pasiekta daug numatytų įgyvendinamos priemonės rezultatų: sukurta ir pradėjo veikti 80 proc. 

visų veiksmų programoje planuotų mokslinių tyrimų centrų, pasirašyta 93 proc. planuotų 

bendradarbiavimo sutarčių tarp tyrimų institucijų ir labai maţų, maţų ir vidutinių įmonių. 

Priemonės įgyvendinimo apimtis leidţia teigti, kad pasiekti faktiniai rezultatai prisidėjo prie 

teigiamų socialinių – ekonominių pokyčių. 

► „Lyderis LT“. Įgyvendinant šią priemonę, skirtą didinti verslo produktyvumui ir gerinti verslo 

aplinkai,  jau įdiegta 55 proc. planuotų patentuotų (licencijuotų) technologijų ir 33 proc. 

planuotų naujų ar modernizuotų technologinių linijų. Be to, į rinką pateikta 31 proc. planuotų 

naujų produktų pavyzdţių, tiesiogiai veikiančių šalies ekonomiką, rinkos struktūrą ir 

visuomenės poreikių tenkinimą. 

► „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Įgyvendinat priemonę jau atlikta 74 

proc. numatytų darbų: naujai nutiesti 37 kilometrai elektros linijų iš planuotų 50. Priemonėje 

numatytas rezultatas – elektros vartotojų, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau, 

skaičius – dabar pasiektas tik 1,15 proc. Nedideliam priemonės rezultatyvumui įtakos turi tai, 

kad veiklos ką tik uţbaigtos. Numatomas didţiausias priemonės poveikis  gerinti gyventojams  

aplinkos kokybę ir  elektros energijos tiekimo bei vartojimo efektyvumą. Įgyvendinant 

priemonę gali atsirasti ir neţymus trumpalaikis neigiamas poveikis aplinkai: triukšmo lygio 

padidėjimas, ţemės paviršiaus struktūros pakitimas. 

► „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir maţinant neigiamą poveikį aplinkai“. 

Įgyvendinant priemonę didesnio avaringumo rizikos ruoţuose įdiegta 77 proc. planuotų 

saugaus eismo gerinimo ir aplinkosauginių priemonių. Tai daro teigiamą socialinį-ekonominį 

poveikį. Priemonės įgyvendinimas gali turėti ir neigiamą fizinį poveikį ţemės paviršiui, tačiau 

jis yra neţymus ir trumpalaikis. 

► „Valstybinės reikšmės kelių ir geleţinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“. 

Įgyvendinant priemonę nutiesta naujų ir rekonstruota esamų 864,08 km automobilių kelių 

(valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys transeuropinio transporto tinklui (toliau – TEN-

T)). Šis rodiklis viršija priemonės planuotą dydį 25 proc. (planuota nutiesti ir rekonstruoti 690 

km. automobilinių kelių). Nepaisant galimo trumpalaikio ir neţymaus fizinio poveikio ţemės 

paviršiui, priemonės įgyvendinimas turi didesnį teigiamą poveikį visuomenės sveikatai 

(socialinis – ekonominis aspektas) ir šalies biologinei įvairovei nei planuota. 

► „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių 

parametrų gerinimas“. Įgyvendinant priemonę planuota nutiesti naujų ir rekonstruoti esamų 

TEN-T tinklo automobilių kelių, kurių ilgis 315 km. Dabar jau nuteista 60 proc. (186,95 km) 

automobilių kelių. Atsiţvelgiant į priemonės įgyvendinimo mastą, galima teigti, kad ji jau turi 

teigiama poveikį socialiniu – ekonominiu atţvilgiu. 
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► „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. 

Įgyvendinant priemonę pastatytas pėsčiųjų tiltas per geleţinkelį. Taip buvo sumaţintas 

pavojus visuomenės sveikatai. Neigiamas poveikis aplinkai, susijęs su įgyvendinant  

padidėjusiu triukšmo lygiu, jau  pasibaigęs. 

► „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydţių saugos ir aviacijos saugumo 

priemonių diegimas”. Priemonėje planuota parengti 2 techninius projektus ir įgyvendinti 6 

projektus. Dabar parengti visi numatyti techniniai projektai ir įgyvendinta 92,5 proc. planuotų 

projektų. Priemonės įgyvendinimo rezultato rodiklis – papildomai aptarnautų keleivių skaičius 

– pasiektas 17 proc. daugiau, negu planuota: numatyta papildomai aptarnauti 1,16 mln. 

keleivių, dabar papildomai aptarnauta 1,36 mln. keleivių. Papildomai aptarnaujamų keleivių 

srautai turi teigiamą ekonominį poveikį, tačiau projekto rezultatai yra sietini ir su galbūt 

 

► „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Įgyvendinant priemonę 

planuota sukurti 20 naujų ar sutvarkyti esamus turistų traukos objektus. Planas viršytas 5 proc. 

– sukurta naujų ir sutvarkyta ankstesnių 21 turistų traukos objektas. 20 proc. įgyvendintos 

planuotos rinkodaros priemonės. Taip pasiekti  44 proc. planuoto rezultato rodiklio: pritraukta 

44219 turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo iš planuotų 100000. Pritrauktų turistų 

skaičius liudija priemonės naudą visuomenei. Be to, priemonė svarbi kraštovaizdţio ir 

kultūrinio paveldo išsaugojimui: čia jos teigiamas poveikis yra didesnis nei planuota. 

► „Uţterštų teritorijų poveikio vertinimas“. Įgyvendinant priemonę inventorizuotos visos 

numatytos  teritorijos, kurios gali būti uţterštos, atlikti 77 proc. planuotų ekogeologinių 

tyrimų, inventorizuotos teritorijos, kurios gali būti uţterštos, visose numatytose savivaldybėse. 

Priemonės įgyvendinimo apimtis leidţia prognozuoti netiesioginį teigiamą poveikį visuomenės 

sveikatai ir kraštovaizdţiui. 

► „Lietuvos darbo birţos teritorinių darbo birţų modernizavimas“. Įgyvendinant priemonę 

produkto rodiklis – pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga – 

pasiektas 92 proc.  (12 iš 13 planuotų objektų). Beveik visiškai įgyvendintos priemonės turi 

tiesioginį teigiamą poveikį visuomenei  ir socialiniu, ir ekonominiu atţvilgiu. 

► „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Įgyvendinant priemonę modernizuota 

tik 14,43% centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, tačiau šilumos tiekimo kokybė ir 

patikimumas pagerėjo 235247 vartotojų – 78 proc. numatyto vartotojų, kuriems turėtų pagerėti 

šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas, skaičiaus. Priemonės įgyvendinimas daro tiesioginį 

teigiamą poveikį visuomenės socialinei – ekonominei aplinkai, tačiau priemonės įgyvendinimo 

lygis leidţia manyti, kad ir poveikis dirvoţemiui ir ţemės paviršiui, ir triukšmo taršos 

padidėjimas pasireikš vėliau. 

► „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga“. Įgyvendinant priemonę lankytojų centrai ir 

(ar) vaizdo informacinės sistemos įrengti 24 proc. visų planuotų valstybinių parkų ir rezervatų. 

Priemonės įgyvendinimas svarbus siekiant išsaugoti gamtą ir kultūros paveldą. Nedidelis šios 

priemonės įgyvendinimo lygis kol kas neleidţia pasireikšti svarbiam numatytam poveikiui. Be 

to, dėl ateityje atliekamų darbų gali laikinai stiprėti triukšmo bei vibracijos poveikis. 



 

 

57 

► „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Įgyvendinant priemonę ir taikant vandens telkinių 

būklės gerinimo priemones numatoma sutvarkyti 200 ha telkinių plotą: dabar rodiklio 

pasiekimas yra 13 proc. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonės taikytos 17,5 proc. (7 iš 

40 planuotų) vandens telkinių. Dėl su priemonės įgyvendinimu susijusių darbų gyventojams 

padidėja triukšmo ir vibracijos lygis.  Kadangi priemonė įgyvendinta ne iki galo,, toks 

poveikis pasireikš ir ateityje. Priemonės įgyvendinimo teigiamo poveikio kraštovaizdţiui ir 

kultūros paveldui dėl nedidelio priemonės įgyvendinimo lygio kol kas  nėra arba pasireiškė 

silpnai. 

► „Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas“. Priemonė yra įgyvendinta daug didesne apimtimi: 

buvo planuota įgyvendinti  20  projektų, jau dabar įgyvendinta 5 kartus daugiau – 104 

projektai. Priemonės planuose numatytas išvalytų teritorijų plotas nuo 4 ha išaugo iki dabar 

išvalytų 122,94 ha. Toks priemonės įgyvendinimas kelis kartus viršija planinius siekius 

sumaţinti poţeminių ir paviršinių vandenų taršą teritorijose, uţterštose aplinkai pavojingomis 

medţiagomis. 

► „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Įgyvendinant priemonę numatyta uţdaryti ir 

sutvarkyti 249 sąvartynus. Dabar jau uţdaryti 62 sąvartynai, t.y. 25 proc. planuoto skaičiaus. 

Ši priemonė svarbi ir visuomeniniu, ir aplinkosaugos poţiūriu, tačiau dėl santykinai nedidelio 

priemonės įgyvendinimo lygio numatytas poveikis visuomenės sveikatai, dirvoţemio, 

paviršinio bei poţeminio vandens uţterštumo maţinimui kol kas nepasireiškė. 

Išvada. Kadangi priemonės įgyvendintos gana nedidele apimtimi (70 proc. priemonių planuotų 

rodiklių pasiekti ne daugiau 30 proc. arba nepasiekti visai), galima teigti, kad įgyvendinamų 

priemonių poveikis aplinkai kol kas nėra reikšmingas ir ateityje stiprės. Stipresnis poveikis ateityje 

numatomas ir teigiamu, ir  neigiamu poţiūriu. Teigiamas įgyvendinamų priemonių poveikis pasireikš 

tik praėjus tam tikram laikotarpiui po jų visiško įgyvendinimo ir planuotų tikslų pasiekimo. Ateityje 

įgyvendinant priemones neišvengiamai pasireikš ir neigiamas poveikis, susijęs su priemonių 

įgyvendinimo darbais: padidėjęs triukšmo lygis, vibracija, neigiamas poveikis dirvoţemiui ir 

kraštovaizdţiui, biologinės įvairovės sutrikdymas. Tikėtina, kad daugeliu atvejų neigiamas poveikis 

bus trumpalaikis ir neţymus. 

Veiksmų programose numatytos priemonės dėl finansuojamų veiklų skirtumų skirtingai veikia atskirus 

aplinkos komponentus. Įgyvendinamų priemonių poveikį aplinkos komponentams gali sustiprinti 

planuojamos veiklos apimtis, kuri tiesiogiai priklauso nuo priemonės įgyvendinimui skiriamo 

finansavimo dydţio. Taip santykinai nedidelį poveikį galinčios turėti priemonės, įgyvendinamos 

didesne apimtimi, aplinkai darys didesnį poveikį. Taikant 3 priede aprašytą daugiakriterinės analizės 

metodiką, naudojant Leopoldo matricą, įvertintas galimas įgyvendinamų projektų poveikis įvairiems 

aplinkos komponentams. Susiejus šios analizės rezultatus su priemonėmis ir jų įgyvendinimui 

suplanuotų lėšų dydţiu, buvo įvertintas numatomas kiekvienos priemonės poveikis aplinkai. 

Priemonių poveikio įvertinimas leidţia atitinkamai įvertinti veiksmų programų prioritetų poveikį 

aplinkai. 
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11 lentelė. EAVP ir SSVP prioritetų finansavimo apimtys ir poveikio aplinkai indeksai  

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal EAVP, SSVP ir SFMIS duomenis. 

Stipriausias tikėtinas priemonių  poveikis aplinkai numatomas įgyvendinus SSVP prioriteto „Aplinka 

ir darnus vystymasis“ priemones. Prioritetas turės stiprų teigiamą poveikį visuomenės sveikatai, 

prisidės prie atmosferos taršos maţinimo, paviršinių vandenų, dirvoţemio kokybės gerinimo, 

kraštovaizdţio ir kultūros paveldo išsaugojimo. Įgyvendinant šio prioriteto priemones tikėtinas ir 

neţymus laikinas neigiamas poveikis aplinkai, pasireiškiantis fiziniu poveikiu dirvoţemiui ir ţemės 

paviršiui. 

SSVP prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 

infrastruktūra“ priemonės turėtų didţiausią galimą
33

 poveikį aplinkos komponentams. Nors šių 

priemonių poveikio spektras siauras, t.y., priemonės daugiausia darys įtaką tik vienam aplinkos 

komponentui (visuomenės sveikatai socialiniu – ekonominiu poţiūriu), jų apimtis lemia didţiausią 

poveikį. 

Įgyvendinamos priemonės, priklausomai nuo pobūdţio, nevienodai veikia skirtingus aplinkos 

komponentus. Vienais atvejais priemonės tiesiogiai skirtos aplinkos komponentų gerinimui, kitais 

atvejais poveikis aplinkai pasireiškia kaip papildomas įgyvendinamos priemonės rezultatas. Galimas 

atvejis, kai įgyvendinamos priemonės, teigiamai veikdamos vienus aplinkos komponentus, sukelia 
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 Galimas prioriteto poveikis aplinkai įvertintas atsiţvelgus į daugiakriterinės analizės būdu apskaičiuotą priemonės 

poveikį aplinkai ir skiriamo finansavimo dydį. Vienodo galimo poveikio priemonės (prioritetai), finansuojamos skirtingai, 

aplinkai turės skirtingą poveikį. 
33

 Apskaičiuotas galimas poveikis aplinkai, neįvertinant finansavimo apimties. 

Veiksmų programų prioritetai Finansavimas, Lt 
Galimo prioriteto poveikio 

aplinkai indeksas
32

 

2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa 

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 

augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra 

2 682 272 495 39,94 

Verslo produktyvumo didinimas ir verslo 

aplinkos gerinimas 
2 808 176 494 25,40 

Esminė ekonominė infrastruktūra 2 834 641 974 48,45 

Transeuropinių transporto tinklų plėtra 4 444 729 795 61,73 

2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo 

ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai 

3 932 714 188 70,79 

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: 

sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra 
2 611 264 525 48,27 

Aplinka ir darnus vystymasis 4 851 828 434 156,79 
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nepageidautiną neigiamą poveikį kitiems. Didţiausią neigiamą poveikį aplinkai priemonės turi, kai 

įgyvendinamos jų finansuojamos veiklos, todėl tikėtina, kad darbams pasibaigus neigiamas poveikis 

taip pat išnyks. 

12 lentelė. Įgyvendinamų priemonių poveikis aplinkos sritims ir didţiausią poveikį atskiroms 

aplinkos sritims turinčios priemonės 

Aplinkos sritis 
Galimo priemonės 

poveikio aplinkai indeksas 

Didţiausią poveikį aplinkos sričiai turinti 

priemonė 

Visuomenės sveikata 267 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 

Paviršiniai vandenys 58 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 

Atmosferos tarša 39 Viešosios paskirties pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu 

Kraštovaizdis ir kultūros 

paveldas 

37 Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 

Dirvoţemis ir ţemės 

paviršius 

19 Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 

Biologinė įvairovė 17 Transeuropinės reikšmės geleţinkelio linijų 

modernizavimas ir plėtra, reikiamos 

infrastruktūros sukūrimas viešiems logistikos 

centrams steigti 

Geologija ir poţeminiai 

vandenys 

8 Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 

Saugomos teritorijos 6 Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Įgyvendintos iki galo analizuojamos aplinkosauginės ir infrastruktūrinės priemonės didţiausią 

teigiamą poveikį padarytų visuomenės sveikatai: pagerėtų socialinė – ekonominė visuomenės padėtis, 

sumaţėtų pavojus sveikatai. Maţiausias poveikis turėtų būti geologijai ir poţeminiams vandenims bei 

šalies saugomoms teritorijoms: numatomas teigiamas, tačiau neţymus poveikis poţeminių vandenų 

uţterštumui cheminėmis medţiagomis, „Natura 2000“ ir kitų valstybės saugomų teritorijų plėtrai. 

Teigiamą poveikį geologijai ir poţeminiams vandenims daro 3, o „Natura 2000“ ir kitų valstybės 

saugomų teritorijų plėtrai – 2 įgyvendinamos priemonės. 

Paviršiniai vandenys ir biologinė įvairovė yra daţniausiai neigiamą poveikį patiriantys aplinkos 

komponentai: šiems komponentams neigiamas poveikis pasireiškia įgyvendinant 25 proc. visų 

priemonių. Tačiau nedidelis santykinis neigiamą poveikį turinčių priemonių finansavimo lygis ir 

poveikio pobūdis (neţymus ir trumpalaikis) leidţia teigti, kad bendras neigiamas poveikis įgyvendinus 

SSVP ir EAVP lėšomis finansuojamas priemones šiems aplinkos komponentams bus nedidelis. 

Didţiausią teigiamą poveikį aplinkai turi tiesiogiai į aplinkos būklei gerinti skirtos priemonės, 

sudarančios 10 proc. visų įgyvendinamų priemonių ir gaunančios 18 proc. viso finansavimo. Dėl 

palyginti su kitomis priemonėmis didelės veiklų apimties priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų 
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tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ gali turėti sąlyginai didelį neigiamą poveikį aplinkai, tačiau 

tikėtina, kad jis bus trumpalaikis. Tačiau priemonės įgyvendinimas turės ir palyginti didelį teigiamą 

poveikį aplinkai – paviršinių vandenų kokybei ir visuomenės sveikatai. Kita priemonė, kurios poveikis 

aplinkos būklei (visuomenės sveikatos, dirvoţemio ir ţemės paviršiaus apsaugos srityse) gali būti 

vienas didţiausių, yra „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Be to, didelį teigiamą poveikį 

visuomenės sveikatai, geologijai, poţeminiams ir paviršiniams vandenims gali turėti sėkmingas 

priemonės „Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas“ įgyvendinimas. 

Priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydţių saugos ir aviacijos saugumo 

priemonių diegimas“ neigiamas poveikis dėl didesnės atmosferos taršos gali būti vienas didţiausių 

lyginant su kitomis priemonėmis, tačiau jos įgyvendinimas taip pat turės didelį teigiamą socialinį 

ekonominį poveikį. 

Tikėtina, iš analizuotų infrastruktūrinių priemonių silpniausią poveikį aplinkai turės priemonės 

„Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“, „Infrastruktūros, skirtos 

ţinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“ ir „Psichikos 

sveikatos prieţiūros paslaugų stebėsenos uţtikrinimo infrastruktūros modernizavimas“. 

SPAV ataskaitoje nurodoma, kad daugeliu atvejų veiksmų programų įgyvendinimas turės teigiamą 

arba neutralų poveikį aplinkai, tačiau išskiriama, kad neigiamą poveikį aplinkai gali turėti tokių EAVP 

uţdavinių įgyvendinimas: 

► „Tradicinių sektorių pridedamosios vertes ir konkurencingumo didinimas“ – galimas neigiamas 

poveikis dirvoţemiui bei įtaka oro ir vandens kokybei; 

► „Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir 

trečiųjų šalių transporto tinklais plėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 

intensyvumui“ – galimas neigiamas poveikis gyvūnijai ir augmenijai, taip pat įtaka oro kokybei 

ir poveikis kraštovaizdţiui ir biologinei įvairovei; 

► „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas 

ir konkurencingumo didinimas“ – galimas neigiamas poveikis gyvūnijai ir augmenijai, oro 

kokybei, kraštovaizdţiui bei biologinei įvairovei. 

Įvertinimas, ar SPAV išvados dėl SSVP ir EAVP įgyvendinimo poveikio (teigiamo ir neigiamo) 

pasitvirtino, atliktas pagal poveikio aplinkai vertinimo projektų, priemonių ir prioritetų lygiu 

rezultatus
34

. 

Uţdavinys “Tradicinių sektorių pridedamosios vertės ir konkurencingumo didinimas“ vykdomas 

įgyvendinant įvairių EAVP priemonių lėšomis finansuojamus infrastruktūros ir neutralų poveikį 

aplinkai turinčius projektus. Infrastruktūros projektai susiję su naujų technologijų įdiegimu, senų 

                                                 
34

 Poveikio aplinkai vertinimas atliktas pagal 3 priede pateiktą metodiką. 

Išvada. Stipriausias tikėtinas priemonių poveikis aplinkai numatomas įgyvendinus SSVP prioriteto 

„Aplinka ir darnus vystymasis“ priemones. Įgyvendintos visiškai nagrinėjamos aplinkosauginės ir 

infrastruktūrinės priemonės didţiausią teigiamą poveikį padarytų visuomenės sveikatai: pagerėtų 

socialinė – ekonominė visuomenės padėtis, sumaţėtų pavojus sveikatai. 
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pastatų modernizavimu, gamybinių bazių gerinimu, gamybos procesų modernizavimu, plėtra ir pan., 

todėl turės netiesioginį teigiamą poveikį aplinkai: bus efektyviau naudojami gamtos ištekliai, 

sutaupoma energija ir kuras, sumaţės į orą ir vandenį patekančių teršalų kiekis ir gali pasireikšti 

teigiamas poveikis kraštovaizdţiui. Pagal atlikto poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, įgyvendinant 

projektus (vykdant statybos darbus) ar po projektų įgyvendinimo galimas neigiamas poveikis 

dirvoţemiui (dirvoţemio erozija ir kt.), oro ir vandens kokybei, tačiau šis poveikis laikinas ir neţymus. 

Uţdavinys „Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir 

trečiųjų šalių transporto tinklais plėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 

intensyvumui“ vykdomas įgyvendinant su kelių infrastruktūros plėtra susijusius projektus. Pagal 

poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, tokie projektai turi teigiamą poveikį oro kokybei (sumaţina 

kietųjų dalelių pateikimą į aplinką, gerina miestų oro kokybę), maţina cheminių medţiagų patekimą į 

dirvoţemį ir paviršinius vandenis ir kt., tačiau dėl vykdomų statybos darbų gali turėti laikiną ir neţymų 

neigiamą poveikį dirvoţemiui. 

Pagal EAVP uţdaviniui „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo 

geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas“ įgyvendinti skirtą priemonę „Krovinių ir 

keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ vertinant buvo 

vykdomas vienas projektas – „Klaipėdos geleţinkelio mazgo plėtra II etapas. Klaipėdos stoties 

pėsčiųjų tilto rekonstrukcija“. Atlikę šio projekto analizę nustatėme, kad statybos darbai  gali daryti 

neigiamą poveikį dirvoţemiui ir biologinei įvairovei, tačiau tas poveikis yra laikinas ir nedidelis. Kitų 

projektų pagal minėtą priemonę įgyvendinimas (pvz., uosto gilinimas bei krantų rekonstrukcija) gali 

turėti neigiamą poveikį kai kuriems aplinkos komponentams, tačiau taip pat tik laikiną ir nedidelį. 

Išvada. Vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo rezultatais, bendras VP priemonių ir prioritetų 

poveikis aplinkai bus teigiamas arba neutralus. Neigiamas poveikis atskiriems aplinkos 

komponentams galimas atliekant statybų darbus, tačiau jis yra laikinas ir nedidelis, t.y., daro 

pastebimą poveikį aplinkos komponentams, bet neturi įtakos aplinkos jautrumui. 

Atlikto vertinimo rezultatai patvirtino SPAV išvadą, kad bendras visų VP priemonių įgyvendinimo 

poveikis aplinkai yra teigiamas arba tam tikrais atvejais neutralus ir paneigia išvadą dėl galimo 

neigiamo kai kurių EAVP uţdavinių įgyvendinimo poveikio aplinkai. 
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5   APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS ĮGYVENDINANT VEIKSMŲ PROGRAMAS 

Šio klausimo tikslas – nustatyti ir išnagrinėti aplinkosaugos problemas, kylančias įgyvendinant 

veiksmų programas, ir rasti būdus, kaip išvengti aplinkosaugos problemų, kaip jas spręsti, siekiant 

sumaţinti neigiamą poveikį aplinkai. 

Su veiksmų programų įgyvendinimu susijusios aplinkos apsaugos problemos 

Siekiant nustatyti aplinkosaugos problemas, kurios kyla įgyvendinant veiksmų programas, buvo atlikta 

apklausa „Aplinkos apsaugos problemos įgyvendinant ES finansuojamus projektus“. Apklausa 

atliekama anketas pateikiant apklausos portale www.publika.lt, uţtikrinant respondentų ir atsakymų 

anonimiškumą. 

Apklausos objektas – EAVP ir SSVP aplinkosaugos ir infrastruktūros projektai. Iš viso buvo 

apklausiamos keturios respondentų grupės: 

► projektų vykdytojų atstovai (naudos gavėjai); 

► įgyvendinančių institucijų atstovai; 

► projektų rengėjų atstovai (konsultantai); 

► RAAD atstovai. 

Iš viso buvo apklausta 273 respondentų. Respondentų grupių pasiskirstymas pateikiamas 22 paveiksle.  

23 paveikslas. Anketas uţpildţiusių respondentų grupių pasidalijimas, proc. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal apklausoje gautus duomenis. 

Projektų 

vykdytojai 

(naudos gavėjai) 

35% 

Įgyvendinančios 

institucijos 

atstovai 

20% 

Projektų rengėjų 

atstovai 

15% 

Regioninių 

aplinkos 

apsaugos 

departamentų 

atstovai 

30% 

http://www.publika.lt/
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Anketą pildančių respondentų skirstymas pagal sritis ir dalyvių skaičių pateikiamas 13 lentelėje. 

13 lentelė. Apklausoje dalyvavusių respondentų skaičius pagal sritis 

 Sritis 

Projektų 

vykdytojų 

atstovai 

% 

Įgyvendinančių 

institucijų 

atstovai 

% 

Projektų 

rengėjų 

atstovai 

% 
RAAD 

atstovai 
% 

Aplinkos apsaugos 

infrastruktūra 
39 41 8 15 12 29 

82 100 

Transportas 5 5 24 44 6 14 

Energetika 23 24 6 11 16 38 

Gamyba ir pramonė 2 2 0 0 4 10 

Kita
35

 25 27 17 31 4 10 

Viso: 94 100 55 100 42 100 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Pagal tyrimo rezultatus daţniausiai pasitaikančios aplinkosaugos problemos kyla dėl formalių 

privalomų procedūrų vykdymo ar dokumentų rengimo. Šioje srityje kylančias problemas nurodė visų 

apklausoje dalyvavusių grupių atstovai. 

24 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių respondentų pasiskirstymas dėl daţniausiai kylančių 

aplinkosaugos problemų 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, pagal apklausos duomenis. 

Apklausos duomenimis, RAAD atstovams daţniausia kylančios problemos yra susijusios su vykdomos 

veiklos specifika, pvz., visuomenės nepasitenkinimas dėl atliekų deginimo jėgainės statybos, atliekų 

tvarkymo sukelti kvapai ir pan. Šią problemą kaip daţną išskyrė ir projektų vykdytojai. 

Įgyvendinančios institucijos ir projektų rengėjai daţniausiai susiduria su aplinkosaugos problemomis, 

kylančiomis dėl formalių privalomų procedūrų, pvz., neatliktų visai ar neteisingai atliktų 

aplinkosauginių procedūrų ir kt. 

                                                 
35

 Kitų sričių – turizmo, švietimo, kaimo plėtros ir kt. – atstovai. 
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Iš apklausoje dalyvavusių respondentų maţiausiai su aplinkosaugos problemomis susiduria 

įgyvendinančių institucijų atstovai. 

Apklausos duomenimis, daţniausiai aplinkosaugos problemos kyla projektuose, susijusiuose su 

aplinkos infrastruktūra, transportu ir energetika. Problemos būna nurodytos PAV dokumentacijoje, 

joms numatomos maţinimo priemonės. 

39 proc. visų aplinkosaugos problemų įvardintos kaip trumpalaikės. Tai problemos, susijusios su 

visuomenės nepasitenkinimu, kvapų problemomis, papildomomis išlaidomis dėl vietovės aplinkos 

sąlygų (gruntas, poţeminiai vandenys, paviršiniai vandens telkiniai) ir kt. 42 proc. visų aplinkosaugos 

problemų – pasikartojančios trumpalaikės, susijusios su oro tarša, triukšmo lygio padidėjimu, uţteršto 

vandens patekimu į aplinką, dirvoţemio tarša ir kt. Ilgalaikėmis problemomis, daţniausiai susijusiomis 

su gyventojų nepasitenkinimu, kvapų problemomis, veiklos ribojimu dėl saugomų teritorijų ir kt., 

įvardinta 19 proc. aplinkosaugos problemų. Problemų pobūdţio pasiskirstymas tarp sektorių 

pateikiamas 24 paveiksle. 

25 paveikslas. Daţniausiai pasitaikančių aplinkosaugos problemų pobūdis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal apklausos duomenis. 

Dėl kylančių aplinkosaugos problemų (nors ir trumpalaikių) daţniausiai vėluoja projektai. Visiškas 

projekto stabdymas ar nuostoliai dėl mokamų baudų pasitaiko labai retai. 

Daţniausiai kylančios aplinkosaugos problemos yra nesvarbios (daro pastebimus pokyčius aplinkai, 

bet neigiamai nedidina jos jautrumo) arba vidutinės (keičia aplinkos pobūdį, ir pokyčiai nedera prie 

esamų tendencijų). Su reikšmingomis problemomis, kurios savo dydţiu, pobūdţiu ir intensyvumu 

keičia jautrius aplinkos aspektus, susidūrė 10 proc. visų respondentų, su labai reikšmingomis, kurios 

turi reikšmingą neigiamą poveikį aplinkos komponentams – 3 proc. visų apklausoje dalyvavusių 

respondentų. 

Apklausoje buvo surinkti duomenys, su kokiomis aplinkosaugos problemomis yra susiduriama 

atskiruose projekto etapuose: planuojant, statant ir eksploatuojant. 
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26 paveikslas. Projekto etapai, kuriuose daţniausiai kyla aplinkosaugos problemos 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal apklausos duomenis. 

Planuojant pasireiškiančios problemos 

Anksčiau atliktų tyrimų duomenimis
36

, esminės projektų įgyvendinimo problemos susidarė 

instituciniame – savivaldybių – lygmenyje. Tai lėmė netinkamas savivaldybių pasirengimas ir (ar) 

negebėjimas tinkamai parengti projektus. Taip pat problemos kilo dėl iš anksto neparengtos 

reikalingos dokumentacijos. 

Šiuos ankstesnių tyrimų duomenis patvirtino ir atliktos apklausos rezultatai: pagal surinktus duomenis 

daţniausiai aplinkosaugos problemos kyla pačioje pradţioje projektą planuojant, rengiant paraiškas  ir  

jas vertinant. Anksčiau atliktų tyrimų duomenimis pagrindinės problemos kyla dėl netinkamai 

parengtų dokumentų. Tai sąlygoja ribota smulkių projektus vykdančių organizacijų  galimybė 

dokumentacijos rengimui samdyti specialius gebėjimus turinčius darbuotojus
36

. 

Apklausos rezultatai parodė, kad iš visų apklausoje dalyvavusių respondentų su problemomis 

planuojant  projektus daţniausiai susiduria aplinkos infrastruktūros ir transporto sričių atstovai. 

Paţymėtina, kad RAAD pateikti duomenys dėl projektus planuojant kylančių aplinkosaugos problemų 

išsiskyrė iš kitų apklausoje dalyvavusių respondentų grupių atstovų pateiktų duomenų. Visoms 

respondentų grupėms problema atliekant PAV procedūras yra viena pagrindinių (23 proc. visų 

kylančių aplinkosaugos problemų), RAAD atstovų pateiktais duomenimis šios srities problemos 

sudaro 11 proc. visų kylančių aplinkosaugos problemų. Bendrai su aplinkos apsaugos problemomis 

nesusiduria ketvirtadalis (25 proc.) visų grupių atstovų, RAAD atstovų – tik 5 proc. 

RAAD atstovų vertinimu didţiausia projektų planavime kylanti problema – visuomenės 

pasipriešinimas projektams. Veiklos ribojimus bei problemas dėl arti esančių gyvenamųjų namų visų 

                                                 
36

 Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su Aplinkos apsaugos politikos centru „Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų paramos panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimo“ galutinė ataskaita 2008 m. 
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grupių atstovai paţymėjo kaip ne itin daţnai pasitaikančią problemą, RAAD atstovams priešingai tai 

daţnai pasitaikanti problema. 

27 paveikslas. Daţniausios aplinkosaugos problemos planuojant projektus 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal apklausos duomenis. 

Pagal tyrimo rezultatus pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria visų grupių, išskyrus RAAD, 

atstovai yra problemos atliekant PAV procedūras. Pagrindinė ir svarbiausia to prieţastis – ilgi PAV 

procedūrų terminai ar jų nesilaikymas. RAAD atstovai šią problemą taip pat nurodė kaip daţnai 

pasitaikančią. Ir RAAD atstovai, ir kitų respondentų grupių atstovai pagrindine ir svarbiausia  

prieţastimi įvardino visuomenės pasipriešinimą projektams. Geros praktikos pavyzdţiai, 

patvirtinantys, kad daţnai visuomenės nepasitenkinimas kyla dėl informacijos trūkumo, pateikti 5 

Priede. 

Kitos pasitaikančios problemos, kurios iškyla atliekant numatytas PAV procedūras, yra viešai 

prieinamos informacijos apie aplinkos būklę stygius bei PAV dokumentacijoje pateikiama neteisinga 

ar klaidinanti informacija. 

Su tokiomis pačiomis problemomis respondentai susiduria ir nustatant „Natura 2000” reikšmingumą , 

t.y., pagrindinė įvardinama problema – ilgų vertinimo procedūrų terminų ar jų nesilaikymas bei viešai 

prieinamos informacijos trūkumas. Skirtingai nuo PAV proceso, nustatant „Natura 2000” 
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reikšmingumą kylanti svarbi problema – neaiškios „Natura 2000” reikšmingumo nustatymo 

dokumentų formos ar procedūros. 

Pagal tyrime gautus duomenis, dabar galiojanti PAV dokumentacija ir „Natura 2000” reikšmingumo 

nustatymo rengimo tvarka daţniausiai yra prieţastis, dėl kurios yra vilkinami planuojami projektai. 

Atliekant statybos darbus pasireiškiančios problemos 

Atliekant projekto statybos darbus daţniausiai pasitaiko aplinkosaugos problemos, tiesiogiai susijusios 

su aplinkos komponentais ar visuomenės sveikata. Šias problemas, kaip kylančias daţniausiai, įvardina 

projektų vykdytojai, kurių veikla susijusi su aplinkos infrastruktūra, taip pat įgyvendinančių institucijų 

atstovai, susiję su transporto sektoriumi, bei projektų rengėjai, vykdantys projektus, susijusius su 

energetika. 

28 paveikslas. Aplinkosaugos problemos projektų įgyvendinime – vykstant statybai 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal apklausos duomenis. 

Pagrindinė aplinkosaugos problema, su kuria susiduria visų grupių atstovai šiame etape, yra gyventojų 

nepasitenkinimas dėl vykdomos veiklos. Kita daţna aplinkosaugos problema – papildomos išlaidos ar 

apribojimai dėl vietovės aplinkos sąlygų, pvz., dėl grunto, poţeminio vandens, paviršinių vandens 

telkinių, saugomų teritorijų ir kt.  

Vienas iš pavyzdţių, patvirtinančių aplinkosaugos problemas, kylančias dėl vietovės aplinkos sąlygų 

apribojimų, yra dabar vykdomas projektas – „Maţeikių miesto Naikių kvartalo gatvių nutiesimas“. 

Prieš pradedant vykdyti projektą Maţeikių miesto Naikių kvartale gatvių infrastruktūros nebuvo. Dalį 

kvartale esančių namų valdų sklypų savininkai galėjo pasiekti tik esamais gruntkeliais ir lauko keliais, 

o dalis sklypų kvartale buvo sunkiai pasiekiami. Dėl nesančios susisiekimo infrastruktūros 
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suformuotame Naikių kvartale nevyko statybos, sklypų savininkai negalėjo apsigyventi kvartale, jame 

nebuvo plėtojama gyvenamoji ir verslo infrastruktūra. Atsiţvelgiant į šias problemas, buvo numatyta 

kvartale nutiesti gatves. Maţeikių rajono savivaldybės administracija 2008 m. patvirtino pataisytą 

Naikių kvartalo gatvių nutiesimo detalųjį planą ir techninį projektą. Pradėjus darbus nustatyta, kad 

dalis gatvių numatytos tiesti teritorijoje, kuri po kvartalo detaliojo plano parengimo buvo priskirta 

Valstybinės reikšmės miškams. Kadangi medţių kirtimas šiose teritorijose draudţiamas, savivaldybė 

kreipėsi į AM dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo Maţeikių miesto Naikių 

kvartale. AM atsisakė inicijuoti miškų plotų schemų koregavimą ir informavo, kad vadovaujantis 

Konstitucijos Teismo 2009 m. birţelio 22 d. nutarimu,  kol nebus priimtos naujos Miškų įstatymo 

pataisos, organizuoti Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo, susijusio su miško ţemės 

pavertimu kitomis naudmenomis, negalima. Dabar projekto vykdymas yra sustabdytas. Nuspręsta 

tolesnių darbų nevykdyti, t. y., gatvių, kurios patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, netiesti, nes 

dalyje gatvių darbo zonų auga medţiai, kurių šalinimui reikalingų leidimų gauti nėra galimybės. 

Projektus eksploatuojant pasireiškiančios problemos 

Eksploatuojant svarbiausios ir didţiausios aplinkosaugos problemos kyla dėl gyventojų 

nepasitenkinimo vykdoma veikla. Eksploatuojant gyventojų nepasitenkinimą daugiausia sukelia dėl 

veiklos atsiradę neigiami padariniai – kvapai, triukšmas ir pan. 

Tyrime respondentų buvo klausiama, kokie galimi sprendimai, siekiant ateityje išvengti aplinkosaugos 

problemų, kylančių įgyvendinant ES finansuojamus projektus. Daugiausia (34 proc.) respondentų siūlo 

keisti teisinę bazę, susijusią su aplinkosauginiais reikalavimais, apie 21 proc. – padidinti vykdytojų 

atsakomybę uţ padarinių likvidavimą, 17 proc. – padidinti projekto vykdymo kontrolę atliekant 

statybas ir eksploataciją, 12 proc. – padidinti kontrolę rengiant  paraiškas. 

Išvada. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad pagrindinės aplinkosaugos problemos kyla projektų 

planavimo etape dėl formalių privalomų procedūrų vykdymo ar dokumentacijos rengimo. Pagrindinės 

problemos: nekokybiškai parengta projektų aplinkosauginė dokumentacija, ilgos procedūros atliekant 

PAV ir „Natura 2000” reikšmingumo nustatymą, visuomenės pasipriešinimas dėl planuojamos 

veiklos. Daţniausiai iškilusios problemos yra neţymios arba vidutinės, kyla projektuose susijusiuose 

su aplinkos infrastruktūra, transportu bei energetika. Daţniausiai dėl kilusių aplinkosaugos problemų 

projektai vėluoja, tačiau projektų sustabdymo ar nuostolių dėl mokamų baudų patyrimo atvejai yra 

labai reti. 
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6   APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ INTEGRACIJA Į ES SF ADMINISTRAVIMO 

SISTEMĄ IR JŲ LAIKYMOSI UŢTIKRINIMAS 

Šiame skyriuje pateikiamas aplinkosauginių reikalavimų integravimo į ES SF administravimo sistemą 

tinkamumo vertinimo rezultatai. 

Klausimo vertinimo objektas – aplinkosauginių reikalavimų integracija į ES SF administravimo 

sistemą ir jų laikymosi uţtikrinimas. Šiuo atveju aplinkosauginiai reikalavimai traktuojami kaip teisės 

aktuose nustatytos privalomos aplinkos apsaugos procedūros (ţr. 14 lentelė). 

Tinkamumo vertinimo esmė – apibrėţti įstatymuose nustatytus aplinkosauginius reikalavimus ir 

įvertinti, ar jie tinkamai integruoti į ES SF administravimo sistemą, t. y., ar uţtikrinamos būtinos 

procedūros projekto planavimui ir įgyvendinimui. Tinkamumo vertinimas apima aplinkosauginius 

reikalavimus, kurie nustatyti tiek į infrastruktūros kūrimą, tiek ir į aplinkos būklės gerinimą 

nukreiptoms veiksmų programų priemonėms. 

Aplinkosauginių procedūrų reglamentavimas LR teisės aktais  

Aplinkosauginės procedūros ir dokumentų derinimai gali būti vykdomi projektą planuojant, 

įgyvendinant ir eksploatuojant. Kiekviename etape privalomos pagrindinės aplinkosauginės 

procedūros ir jų taikymą reglamentuojantys LR teisės aktai nurodyti 14  lentelėje. 

14 lentelė. Aplinkosauginės procedūros įvairiais projekto etapais 

Aplinkosauginė procedūra Nuoroda į teisės aktą Taikymas 

PLANAVIMAS 

Strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas (SPAV) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

2004 - 08 - 18 nutarimas Nr. 967 

„Dėl Planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, Valstybės 

ţinios, 2011, Nr. 50-2431 

SPAV procedūros yra privalomos 

planams bei programoms. SPAV 

buvo atliktas EAVP ir SSVP.  

 

Poveikio aplinkai vertinimo 

procedūros (PAV) 

Lietuvos Respublikos Seimas 1996 - 

08 - 15 įstatymas Nr. I-1495 

„Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas“, Valstybės ţinios, 2011, 

Nr. 77-3720. 

PAV procedūros atliekamos teisės 

aktų nustatyta tvarka, jeigu 

planuojama veikla patenka į 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo priedų 

sąrašus. PAV procedūros atliekamos 

projekto planavimo etape.    

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=259244&b=
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Aplinkosauginė procedūra Nuoroda į teisės aktą Taikymas 

„Natura 2000“ reikšmingumo 

nustatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 - 05 - 22 įsakymas Nr. 

D1-255 „Dėl planų ar programų ir 

planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumo nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Valstybės ţinios, 2006, Nr. 61-2214 

„Natura 2000“ reikšmingumo 

nustatymas atliekamas įstatymų 

nustatyta tvarka, jeigu planuojama 

ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 

2000” teritorijomis. „Natura 2000“ 

reikšmingumo nustatymas atliekamas 

projektų planavimo etape. 

Poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas (PVSV) 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

ministro 2003 - 01- 31 įsakymas Nr. 

V-511 “Dėl Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo atvejų ir 

vertinimo atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“, Valstybės ţinios, 

2004, Nr. 109-4091 

Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas atliekamas, kai ūkinės 

veiklos metu gali susidaryti sveikatai 

nepalankūs cheminiai, fizikiniai, 

biologiniai, psichologiniai, 

ergonominiai, socialiniai, 

ekonominiai veiksniai, kurie 

tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti 

poveikį visuomenės sveikatai. 

PVSV procedūros atliekamos 

projekto planavimo etape. 

PLANAVIMAS/ĮGYVENDINIMAS 

Techninio projekto aplinkos 

apsaugos dalis 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 - 12 - 24 įsakymas Nr. 

701 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.05.05:2004 

"Statinio projekto aplinkos apsaugos 

dalis" patvirtinimo“, Valstybės 

ţinios, 2008, Nr. 110-4205 

Techninis projektas įstatymų 

nustatyta tvarka yra rengiamas 

projekto įgyvendinimo etape. Viena 

iš sudedamųjų techninio projekto 

dalių yra aplinkos apsaugos dalis, 

kuri rengiama, jei statinyje 

planuojama ūkinė veikla darys 

poveikį visiems aplinkos 

komponentams, skleisdama į aplinką 

cheminę fizikinę ir biologinę taršą. 

Tačiau kai kuriose priemonėse 

techninis projektas yra privalomas 

projekto planavimo etape. 
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Aplinkosauginė procedūra Nuoroda į teisės aktą Taikymas 

Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės 

leidimas (TIPK) 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2005 - 06 - 29 įsakymas Nr. 

D1-330 „Dėl aplinkos ministro 2002 

m. Vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 

„Dėl taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimų išdavimo, 

atnaujinimo ir panaikinimo", 

Valstybės ţinios, 2011, Nr. 16-771 

Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas rengiamas prieš 

pradedant vykdyti veiklą, jeigu ji 

patenka į TIPK įstatymo 1 ar 2 

priedą. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, naudojantis www.lrs.lt duomenų baze. 

Aplinkosauginių procedūrų integracijos į ES struktūrinės paramos administravimo sistemą 

tinkamumo vertinimas 

Tinkamą integraciją galima apibrėţti kaip aplinkosaugines procedūras reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų perkėlimą į ES SF administravimo sistemą bei ES struktūrinę paramą reglamentuojančius 

teisės aktus ir taisykles.  

Aplinkosauginių reikalavimų integracijos tinkamumo vertinimas buvo vykdomas tokiais etapais: 

► įvertinta, ar pagrindiniuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES SF administravimą, 

numatyti aplinkosauginiai reikalavimai yra perkelti į LR teisės aktus, reglamentuojančius ES 

paramos naudojimą; 

► projekto lygmenyje įvertinta, ar aplinkosauginių procedūrų įvykdymas yra viena iš privalomų 

finansavimo sąlygų (t.y. ar projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei paraiškų formose 

nustatyti reikalavimai pateikti įrodymus apie atliktas aplinkosaugines procedūras); 

► atlikta praktinio aplinkosauginių procedūrų reikalavimų uţtikrinimo vertinant ir įgyvendinant 

projektus analizė. 

Teisės aktų integracijos tinkamumas 

Vertinant aplinkosauginių procedūrų ir reikalavimų, susijusių su aplinkosauga, integracijos į ES SF 

administravimo sistemą tinkamumą, buvo išnagrinėti pagrindiniai ES teisės aktai, reglamentuojantys 

ES SF administravimą: 

► 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas 

dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 

panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999; 

► 2006 m. gruodţio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 

plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo 

taisykles; 

► 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir 

panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94; 

http://www.lrs.lt/
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► 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl 

Europos regioninės plėtros fondo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999. 

Šie teisės aktai nustato ES SF taisykles, tikslus, sąlygas bei principus. 

15 lentelė. Tarybos ir Komisijos reglamentuose numatyti aplinkosauginiai reikalavimai 

Tarybos ir Komisijos reglamentuose 

numatyti aplinkosauginiai reikalavimai 

LR teisės aktų, reglamentuojančių ES paramą, 

aplinkosauginių reikalavimų atitiktis  

Veiksmų programoms turi būti atliktas Ex-

ante vertinimas, kuriam atsiţvelgiant į LR 

galiojančius teisės aktus, turi būti atliktas  

strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

2006 metais buvo atliktas “Veiksmų programų Lietuvos 2007 – 

2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai 

įgyvendinti išankstinis (Ex-ante) vertinimo strateginis pasekmių 

aplinkai vertinimas“. 

Fondo finansuojami veiksmai turi būti 

įgyvendinami uţtikrinant aplinkos apsaugą 

ir gerinti jos kokybę 

2008 m. vasario 20 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-066 

„Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

įgyvendinimo“ (Ţin. 2008, Nr. 23-861) buvo patvirtinti 

metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties 

bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų 

atrankos kriterijams vertinimo. Metodikos 6.1.2. punktas nusako 

reikalavimą teikiamus projektus suderinti su Europos Sąjungos 

aplinkosaugos politikos nuostatomis. Atskirų projektų 

planavimas ir įgyvendinimas uţtikrinant aplinkos apsaugą yra 

reglamentuojamas aplinkosauginių procedūrų (PAV procedūros, 

„Natura 2000” reikšmingumo nustatymo procedūros ir kiti) 

teisės aktų, kurie yra perkelti į LR teisės aktus, 

reglamentuojančius ES paramos naudojimą. 

Fondų tikslais siekiama atsiţvelgiant į 

tvarų vystymąsi 

Metodiniuose nurodymuose dėl projektų finansavimo sąlygų 

aprašo rengimo, patvirtintuose 2008 m. vasario 20 d. LR finansų 

ministro įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Ţin. 2008, Nr. 23-861) 

nustatyta, kad atsakingos ministerijos, rengdamos projektų 

finansavimo sąlygų aprašus, turi nurodyti horizontalių sričių 

(tame tarpe ir darnaus vystymosi) reikalavimus projektams. 

Reikalavimas, kad kiekvienas ES fondų lėšomis finansuojamas 

projektas turi atitikti darnaus vystymosi principą yra įtrauktas į 

Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formą. 

Pildydamas paraiškos formą pareiškėjas turi pagrįsti, ar 

projektas, dėl kurio prašoma ES SF finansavimo, prisideda ir 

kaip prisideda prie darnios plėtros. Paraiškos dėl projekto 

finansavimo bendrosios (A) dalies formos pildymo instrukcijoje 

rekomenduojama pareiškėjams nurodyti, kaip daugiau ar 

efektyviau naudojami gamtiniai, ekonominiai ištekliai, kaip 

saugoma aplinka, kokį poveikį (teigiamą arba neigiamą) galėtų 

projektas daryti aplinkai, kaip suderinami ekonominiai, 

socialiniai, aplinkosauginiai veiksmai siekiant projekto tikslų. 
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Taip pat teikdamas paraišką pareiškėjas privalo pasirašyti 

Pareiškėjo deklaraciją, kurioje įsipareigojama, kad teikdamas 

paraišką pareiškėjas nepaţeis darnaus vystymosi ir lyčių lygybės 

bei nediskriminavimo principus reglamentuojančių ES ir LR 

teisės aktų“. 

Vertinant paraišką visais atvejais yra tikrinama, ar projektas 

atitinka darnaus vystymosi principą, t.y., ar projekte nenumatyti 

veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi 

principo įgyvendinimui, ir ar projekte atskleistos pastangos 

skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. Šie klausimai 

detalizuoja bendrąjį projektų atrankos kriterijų, kurį turi atitikti 

visi projektai, siekiantys gauti ES SF finansavimą. Projektų 

atitikties bendriesiems atrankos kriterijams vertinimo metodika 

yra patvirtinta jau minėtu 2008 m. vasario 20 d. LR finansų 

ministro įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Ţin. 2008, Nr. 23-861). 

Projekto vykdytojas, pasirašydamas projekto finansavimo ir 

administravimo sutartį, įsipareigoja laikytis darnaus vystymosi 

principų. Šis įsipareigojimas yra projektų finansavimo ir 

administravimo sutarties formos bendrųjų sąlygų, taikomų 

visiems projektams ir patvirtintų 2008 m. vasario 20 d. LR 

finansų ministro įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Ţin. 

2008, Nr. 23-861), dalis. 

Projekto įgyvendinimo metu įgyvendinančiosios institucijos 

darbuotojas, atlikdamas projekto patikrą vietoje, turi įsitikinti, ar 

projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto 

sutartyje nustatyto darnaus vystymosi principo ir vykdo 

numatytas priemones. 

Baigus įgyvendinti projektą projekto vykdytojas, teikdamas 

galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, turi pateikti 

informaciją dėl projekto atitikties horizontalioms sritims, tame 

tarpe ir dėl darnaus vystymosi. Projekto vykdytojas turi pagrįsti, 

kaip vykdant projektą buvo įgyvendinami projekto finansavimo 

ir administravimo sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl darnaus 

vystymosi. 

Didelės apimties projektams privalo būti 

atlikta poveikio aplinkai analizė. 

Didelės apimties projektų paraiškos pildomos pagal Komisijos 

reglamente (EB) Nr. 1828/2006 nustatytą formą, kur vienas iš 

reikalavimų – poveikio aplinkai analizė ir ją apimančios 

aplinkosauginės procedūros. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Didelės apimties projektų paraiškos formoje be pagrindinių aplinkosauginių procedūrų reikalavimų 

(PAV, „Natura 2000” reikšmingumo nustatymo) yra įtraukti ir ţemiau išvardinti aplinkosauginiai 
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reikalavimai, kurių nėra paraiškose dėl projekto finansavimo bendrosiose (A) ir specialiosiose (B) 

dalies formose: 

► nurodyti kaip projektas laikosi prevencinės veiklos principų ir nuostatos, kad ţala aplinkai 

pirmiausia turi būti šalinama toje vietoje, kur ji padaryta; 

► nurodyti kaip projektas laikosi principo „teršėjas moka“; 

► nurodyti ar projektas parengtas pagal planą ar programą, kuri patenka į SPAV direktyvos 

taikymo sritį; 

► pateikti informaciją apie papildomas aplinkos integravimo priemonės – pateikti informaciją 

jeigu be PAV procedūrų buvo atlikta ar numatyta kokių nors papildomų aplinkos integravimo 

priemonių (pavyzdţiui, aplinkosauginis auditas, aplinkos valdymas, konkrečios aplinkos 

stebėsena); 

► nurodyti išlaidas priemonėms, kurių buvo imtasi taisant neigiamą poveikį aplinkai – nurodyti 

procentinę dalį išlaidų, kurios bus naudojamos priemonėms, kurių imamasi siekiant sumaţinti 

ir (arba) kompensuoti neigiamą poveikį aplinkai. 

Vertintojų nuomone, aukščiau minėti papildomi aplinkosauginiai reikalavimai padeda tiksliau įvertinti 

projektų poveikį aplinkai ir indėlį į poveikio aplinkai maţinimą, dalis jų galėtų būti įtraukti ir į visų 

projektų paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formas (tokie kaip – informacijos 

pateikimas apie papildomas aplinkos integravimo priemones, išlaidų, skirtų priemonėms, kurių bus 

imtasi siekiant sumaţinti ir (ar) kompensuoti neigiamą poveikį aplinkai, dydis). 

Kiti ES SF administravimą reglamentuojantys teisės aktai nustato prioritetines kryptis ir aspektus. 

Pagrindinės prioritetinės sritys, susijusios su aplinkos apsauga, yra: aplinka, įskaitant investicijas, 

susijusias su vandens tiekimu ir vandens bei atliekų tvarkymu, nuotekų valymas ir oro kokybė, 

dykumėjimo prevencija, kontrolė ir kova su juo, integruota taršos prevencija ir kontrolė, pagalba 

klimato kaitos poveikiui maţinti, fizinės aplinkos atkūrimas, įskaitant uţterštas vietoves bei ţemę ir 

apleistų ţemės sklypų paruošimą pakartotiniam naudojimui, biologinės įvairovės skatinimas ir gamtos 

apsauga, įskaitant investicijas „Natura 2000“ vietovėse, pagalba MVĮ, skirta tvarios gamybos 

metodams skatinti, tam tikslui diegiant ekonomiškai efektyvias aplinkos valdymo sistemas ir perimant 

bei naudojant taršos prevencijos technologijas; investicijos į transportą; rizikos prevencija, turizmą, 

energetiką. Visos šios sritys yra perkeltos ir į veiksmų programas. 

Išvada. Remiantis tuo, kad Tarybos reglamentuose ir LR teisės aktuose numatytų nuostatų, susijusių 

su aplinkosauginėmis procedūromis, reikalavimai yra perkelti į LR teisės aktus, reglamentuojančius 

ES paramos naudojimą, aplinkosauginiai reikalavimai yra tinkamai integruoti į struktūrinės paramos 

administravimo sistemą. 

Teisės aktų integracijos tinkamumas projekto lygmeniu 

Siekiant nustatyti aplinkosauginių procedūrų reikalavimų tinkamumą projekto lygiu, buvo 

analizuojami aplinkosauginių ir infrastruktūrinių priemonių finansavimo sąlygų aprašai (iš viso 78 

priemonių), atskirų projektų paraiškų formos, projektų administravimo dokumentacija, vykdomi 
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interviu su projektus administruojančių institucijų atstovais bei analizuojami iš įgyvendinančiųjų 

institucijų gauti dokumentai 

Pagal aplinkosaugos ir infrastruktūros priemonių finansavimo sąlygų aprašus planuojant projektus su 

aplinkos apsauga susiję dokumentai, kuriuos privaloma pateikti kartu su paraiška yra tokie: PAV 

dokumentacija, „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo išvados ir techninis projektas. Poveikio 

visuomenės sveikatos vertinimas (toliau – PVSV) nėra privalomas atsiţvelgiant į tai, kad poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimas yra viena iš PAV sudedamųjų dalių. PAV procedūrose, jeigu veikla 

patenka į PAV įstatymą
37

, privalo būti įvertintas ir poveikis visuomenės sveikatai, visuomeninei 

aplinkai ir gyventojų saugai. Veikloms, kurios nepatenka į PAV įstatymą, planuojant projektą – 

rengiant techninį projektą, detalųjį planą ar kt. – uţ sveikatos apsaugą atsakinga institucija išduotose 

sąlygose pareikalauja parengti PVSV, jeigu mano, kad tai veiklai jis yra būtinas. Nors PVSV 

procedūros yra viena iš galimų aplinkosauginių procedūrų projektų planavimo etape, dėl išvardintų 

prieţasčių, vertintojų nuomone, PVSV procedūrų nėra tikslinga papildomai reikalauti projektų 

administravimo sistemos dokumentacijoje. 

Išnagrinėjus EAVP infrastruktūrinių priemonių finansavimo sąlygų aprašus nustatyta, kad visuose 

aprašuose yra reikalaujama pateikti atsakingų institucijų išvadas dėl PAV procedūrų atlikimo (jeigu 

projekto pobūdis atitinka PAV privalomų vertinti rūšių sąrašą) ir/arba patvirtinimus, kad procedūros 

nėra privalomos. Patvirtinimus reikalaujama pateikti net ir tuo atveju, jeigu veikla nepatenka į PAV 

privalomų vertinti rūšių sąrašą. Atsakingos institucijos išvada dėl „Natura 2000” reikšmingumo 

nustatymo arba institucijos patvirtinimas, kad veiklai reikšmingumo nustatyti nereikia, yra privalomas 

su infrastruktūra susijusių projektų įgyvendinime, neatsiţvelgiant į tai, kad pagal „Natura 2000” 

reikšmingumo nustatymo nuostatas išvados yra privalomos tik tuo atveju, kai veikla yra susijusios su 

„Natura 2000” teritorijomis ir gali turėti joms įtakos.  

Daliai EAVP infrastruktūrinių projektų kartu su paraiška privaloma pateikti ir techninius projektus. 

Techninis projektas negali būti patvirtintas ir suderintas neatlikus PAV poreikio nustatymo ar „Natura 

2000” reikšmingumo nustatymo dokumentacijos , todėl tuo atveju, kai finansavimo sąlygų aprašuose 

yra reikalavimas pateikti ir techninį projektą, ir atsakingos institucijos išvadą dėl PAV poreikio 

nustatymo ar „Natura 2000” reikšmingumo nustatymą patvirtinančius dokumentus laikytinas 

pertekliniu.  

SSVP aplinkosauginių ir infrastruktūrinių priemonių finansavimo sąlygų aprašuose reikalaujama PAV 

procedūra, jei projekto pobūdis atitinka PAV įstatyme privalomų vertinti rūšių sąrašą. „Natura 2000” 

reikšmingumo išvados reikalaujamos su aplinkos apsauga susijusiose priemonėse, kur projektų 

įgyvendinimas gali turėti įtakos „Natura 2000” teritorijoms. 

Pagal Projektų finansavimo ir administravimo taisykles
38

, projektų, kuriems įgyvendinti imama 

paskola iš Europos investicinio banko (toliau – EIB), paraiškų vertinime įgyvendinančioji institucija 

turi įvertinti, ar projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, 

ir uţpildyti LR finansų ministerijos patvirtintos formos projektų atitikties aplinkosauginiams 

                                                 
37

 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas , 1996 08 15,  Nr. I-1495, Valstybės ţinios, 2011, 

Nr. 77-3720 
38

 LR Vyriausybė, 2007-12-19 Nr. 1443 “Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ Valstybės 

ţinios, 2010, Nr. 144-7373 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=259244&b=
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reikalavimams patikros lapą. Šioje formoje pateikiama visa informacija apie PAV ir „Natura 2000” 

reikšmingumo nustatymo procedūras. Projektų atitikties EIB aplinkosauginiams reikalavimams 

patikros lapas turi būti pildomas pagal projektų tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko 

paskolos lėšomis vertinimo ir prieţiūros atlikimo gairėse nurodomą instrukciją, kurioje yra išdėstyti 

reikalavimai dėl aplinkosauginių procedūrų patikros, todėl vertintojų nuomone, tai gali būti 

prilyginama kaip antrinė projektų aplinkosauginių procedūrų laikymosi patikra projektų atrankos 

etape.  

Aplinkosauginių procedūrų integracijos vertinimo projekto lygmeniu apibendrinti rezultatai pateikiami 

16 lentelėje. 

16 lentelė. Aplinkosauginių  procedūrų integracijos vertinimo rezultatai projekto lygmeniu 

Aplinkosauginių procedūrų integracija 

SPAV PAV „Natura 2000” reikšmingumo 

nustatymas 
Techninis projektas 

Tinkama 
SPAV yra privalomas 

tik planams ir 

programoms. 

Pagrindimo, ar 

rengiamas projektas 

parengtas pagal planą 

ar programą, kuri 

patenka į SPAV 

įstatymo taikymo sritį, 

prašoma didelės 

apimties projektuose.  

Tinkama 
Finansavimo sąlygų 

aprašai numato, kad 

visiems projektams, 

kurių veiklos patenka į 

PAV įstatymo priedus, 

privaloma atlikti PAV 

procedūros. 

 

Tinkama 
Finansavimo sąlygų aprašai 

numato, kad visiems 

projektams, kurių veiklos 

gali turėti įtakos „Natura 

2000” teritorijoms, 

privaloma atlikti 

reikšmingumo nustatymo 

procedūras. 

 

Tinkama iš dalies 
Finansavimo sąlygų 

aprašai aiškiai apibrėţia, 

kurioms priemonės 

planavimo etape kartu su 

paraiška privaloma 

pateikti ir techninį 

projektą. 

Reikalavimas kartu su 

techniniu projektu ir jo 

ekspertizės raštu 

papildomai pateikti ir kitų 

aplinkosauginių 

procedūrų (PAV, „Natura 

2000” reikšmingumo 

nustatymo) 

dokumentaciją, laikytinas 

pertekliniu. 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

Uţ aplinkos apsaugos procedūrų laikymąsi ir leidimus, įgyvendinant projektus, yra atsakingi RAAD 

bei kitos institucijos, todėl, vertintojų nuomone, šių procedūrų patikrinimo nėra tikslinga pakartotinai 

įtraukti į ES SF administravimo sistemą. 

Išvada. Remiantis tuo, kad Tarybos reglamentuose ir LR teisės aktuose  numatytų aplinkosauginių 

procedūrų reikalavimai, susiję su aplinkosauginėmis procedūromis projekto lygmeniu, yra perkelti į 

priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir projektų paraiškas, aplinkosauginiai reikalavimai yra 

tinkamai integruoti į struktūrinės paramos administravimo sistemą. 

Aiškinantis, kaip galėtų būti patobulintas aplinkosauginių reikalavimų integravimas į SF 

administravimo sistemą, pateikus anketą „Aplinkos apsaugos problemos įgyvendinant ES 

finansuojamus projektus“ (apklausos rezultatai pateikiami 4 skyriuje) buvo atliktas RAAD atstovų, 
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įgyvendinančiųjų institucijų (APVA, CPVA, LVPA, TID) atstovų, projektų vykdytojų (naudos gavėjų) 

atstovų ir projektų rengėjų (konsultantų) atstovų nuomonių tyrimas. Gautų atsakymų analizė parodė: 

► 48 proc. respondentų mano, kad turi būti tobulinamas uţ aplinkosauginių reikalavimų 

įgyvendinimą atsakingų institucijų darbas; 

► 22 proc. respondentų siūlo įdiegti aplinkosauginių procedūrų kontrolę ne tik paraiškų 

vertinime, bet ir kituose projektų įgyvendinimo etapuose; 

► 10 proc. respondentų siūlo padidinti kontrolę dėl planuojamos ūkinės veiklos visiškos 

atitikties, numatytos PAV dokumentuose; 

► 6 proc. respondentų siūlo įdiegti papildomą aplinkosauginių reikalavimų laikymosi kontrolę;  

► apie 11 proc. respondentų nuomone, sistema yra efektyvi ir nieko nereikia keisti; 

► kiti respondentai nurodo, kad aplinkosauginių reikalavimų integravimas į SF administravimo 

sistemą galėtų būti patobulintas, bet nenurodo kaip. 

Kadangi didţioji dalis pastabų nėra susijusios su ES SF administravimo sistema, vadovaujantis 

apklausos rezultatais teigtina, kad dabartinė sistema yra efektyvi. 

Išvados. Remiantis ES SF administravimą reglamentuojančių ES ir aplinkosauginių teisės aktų 

analizės rezultatais, aplinkosauginių reikalavimų integracija į SF administravimo sistemą yra 

tinkama: Tarybos reglamentuose numatytos nuostatos, susijusios su aplinkosauginėmis procedūromis, 

yra perkeltos į LR teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos naudojimą; vertinimo etape yra 

privaloma įvertinti projektų suderinamumą su Europos Bendrijos aplinkos apsaugos nuostatomis; 

aplinkosauginių procedūrų teisės aktų reikalavimai yra perkelti į priemonių finansavimo sąlygų 

aprašus ir projektų paraiškas (tam tikrai atvejais nustatytas ir perteklinis šių procedūrų reikalavimas). 

Praktinis aplinkosauginių procedūrų reikalavimų uţtikrinimo vertinimas 

Projektų planavimo etape atliktos ir atsakingų institucijų patvirtintos PAV procedūros uţtikrina, kad 

projekto įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio aplinkai. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymas (Ţin., 1996, Nr. 82-1965) numato privalomas aplinkosaugines 

procedūras, kurių tikslas – nustatyti, ar projekto planuojama veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį 

aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. Aplinkosauginės procedūros apima PAV poreikio nustatymą, 

PAV procedūras, poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymą. Atlikus 

interviu su projektus administruojančių institucijų atstovais ir išnagrinėjus iš įgyvendinančių institucijų 

gautus dokumentus, buvo nustatyta, kokių priemonių imasi projektus administruojančios institucijos, 

uţtikrindamos įgyvendinamiems projektams keliamų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, ir 

įvertinta, ar šios priemonės yra pakankamos ir neperteklinės. 

Projektų vertinimas 

Projektų administraciniame vertinime įgyvendinančios institucijos darbuotojai nustato, ar pateikti visi 

pagal konkrečios priemonės finansavimo sąlygų aprašą reikalaujami dokumentai. Bendroje projektų 

vertinimo metodikoje esantys reikalavimai nustatyti projektų PAV poreikį ir sąsajas su „Natura 2000” 

teritorijomis, skirtingų LR ministerijų priemonių finansavimo sąlygų aprašuose formuluojami 
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skirtingai. Dėl skirtingos reikalavimo formuluotės įgyvendinančios institucijos projekto vertinimui 

reikalauja skirtingų dokumentų, susijusių su PAV poreikio nustatymu: LVPA ir CPVA pakankamu 

patvirtinimu, kad PAV procedūros nereikalingos, laiko laisvos formos raštą, TID administruojamų 

programų priemonių finansavimo sąlygų aprašuose nurodyta, kad sprendimas dėl PAV poreikio turi 

būti pateiktas iš kompetentingos institucijos, todėl projekto rengėjo parengtas laisvos formos raštas 

nėra pakankamas. 

TID administruojamos programos priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir 

plėtra“ finansavimo sąlygų apraše numatytas reikalavimas vertinimui pateikti patvirtintą techninį 

projektą ir jo ekspertizės aktą. Tvirtinamas techninis projektas turi būti suderintas su įvairiomis 

kompetentingomis institucijomis, iš jų  ir RAAD. TID administruojamos projektų srities techninių 

projektų rengimo reikalavimuose yra konkrečiai išskirtas reikalavimas įvertinti PAV poreikį. 

Išvada. Techninis projektas negali būti patvirtintas ir suderintas neatlikus PAV poreikio nustatymo, 

todėl priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo 

sąlygų apraše esantis reikalavimas kartu su patvirtintu techniniu projektu pateikti ir atsakingos 

institucijos išvadą dėl PAV poreikio nustatymo laikytinas pertekliniu. Reikalavimas skirtinguose 

dokumentuose pateikti pasikartojančią informaciją sukuria papildomas biurokratines kliūtis projektų 

rengėjams, didina projektų rengimo laiko sąnaudas, didina neinformatyvių dokumentų srautus 

aplinkosaugos institucijose. 

Vertindamos projekto tinkamumą įgyvendinančios institucijos vertina pateiktos dokumentacijos 

turinio atitiktį nustatytiems reikalavimams. Šioje vertinimo stadijoje PAV poreikio vertinimas 

numatytas tik CPVA. Vertinant paraišką, CPVA specialistas turi nustatyti, ar būtina atlikti projekte 

numatomos ūkinės veiklos PAV. Jei pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo (Ţin., 1996, Nr. 82–1965) nuostatas išaiškėja, kad PAV nebūtinas, ir/ ar projekto 

dokumentacijos teikimo metu yra pateiktas tai pagrindţiantis dokumentas, paraiškos vertinimas pagal 

šį kriterijų laikomas baigtu. Jei nustatoma, kad pagal projekte numatomas veiklas PAV būtinas, 

projekto rengėjas privalo pateikti AAA ar AM RAAD teigiamą sprendimą dėl veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje. 

LVPA darbuotojai vertindami projektų paraiškas vadovaujasi LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo (Ţin., 1996, Nr. 82–1965) nuostatomis. Jeigu projekto apimtyje 

planuojama ūkinė veikla patenka į pirmą įstatymo priedą, yra privaloma pateikti sprendimą dėl veiklos 

leistinumo, jeigu į antrą priedą – atrankos išvadą dėl PAV. Jei pareiškėjas paţymi, kad planuojamai 

veiklai PAV procedūros nėra privalomos, tačiau projektą vertinančiam specialistui dėl to kyla 

abejonės, įgyvendinanti institucija gali pareikalauti pateikti kompetentingos institucijos raštą, 

patvirtinantį, kad PAV procedūros nėra privalomos. Toks reikalavimas LVPA projektų vertinimo 

metodikoje nedetalizuotas (nėra nustatytų procedūrų ar kriterijų, kuriais vadovaujantis turi būti 

priimamas sprendimas) ir grindţiamas LVPA specialisto nuomone. Kad sumaţintų neteisingo 

sprendimo priėmimo riziką, projektų vertinimą atliekantys specialistai daţniausiai inicijuoja prašymą 

pateikti kompetentingos institucijos raštą net ir tais atvejais, kai pareiškėjas nurodo, kad planuojamai 

veiklai PAV procedūros nėra privalomos. Papildomi prašymai ilgina projektų vertinimo laiką ir didina 
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raštus išduodančių institucijų darbo apimtis. Be to, kompetentingų institucijų išduoti raštai daţniausiai 

patvirtina pareiškėjo pateiktą paaiškinimą dėl PAV procedūrų taikymo. 

Projektų atrankoje aplinkosauginių reikalavimų laikymosi uţtikrinimas bendrąja prasme yra 

suprantamas kaip uţtikrinimas, kad bus išvengta neigiamo poveikio aplinkai, tačiau siekiant darnaus 

aplinkos vystymosi svarbu akcentuoti teigiamo poveikio aplinkai galimybes. Projektų vertinime ir 

atrankoje nustačius prioritetizavimo sistemą, kuri padėtų teigiamą poveikį aplinkai turintiems 

projektams gauti aukštesnį įvertinimą, projektų rengėjai būtų skatinami nustatyti bei įvardinti 

potencialiai teigiamą poveikį aplinkai. Aukštesnio prioriteto teikimas aplinkosauginį poveikį 

turintiems projektams skatintų projektų vykdytojus nustatyti ir pagrįsti, kokį teigiamą poveikį aplinkai 

daro ir tie projektai, kurie nėra tiesiogiai skirti  aplinkos būklės gerinimui, t.y., projektų vykdytojai 

būtų suinteresuoti analizuoti galimą netiesioginį teigiamą poveikį įvairiems aplinkos komponentams ir 

imtis teigiamą poveikį aplinkai skatinančių veiklų. 

Išvados. Projektams keliamų aplinkosauginių reikalavimų laikymasis projektų atrankoje yra 

uţtikrinamas, tačiau uţtikrinimo efektyvumas gali būti didesnis patikslinant kai kurių priemonių 

finansavimo sąlygų aprašuose nustatytus reikalavimus dėl vertinimui būtinų dokumentų pateikimo. 

Projektų vertinime ir atrankoje nustačius prioritetizavimo sistemą, atsiţvelgiant į projektų teigiamą 

poveikį aplinkai, projektų rengėjai būtų skatinami nustatyti ir įvardinti teigiamą poveikį aplinkai ir 

tiems projektams, kurių rezultatas nėra tiesiogiai skirtas gerinti aplinkos būklę. 

Projekto įgyvendinimas 

Projekto įgyvendinime aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra uţtikrinamas statybos darbų 

vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka: prieš pradedant statybos darbus 

parengiama ir patvirtinama visa reikalaujama techninė dokumentacija, pradėjus statybos darbus 

vykdoma techninė ir statinio projekto vykdymo prieţiūra. Projektus administruojančios institucijos 

šiame etape projektų poveikio aplinkai papildomai netikrina ir tokių duomenų nekaupia. Projekto 

įgyvendinimo eigos patikrinimai gali būti inicijuoti išorinės trečiųjų šalių informacijos ar skundų dėl 

galimo neigiamo finansuojamų projektų poveikio aplinkai. Tokiu atveju atliekama visos projekto 

įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos, būtinų leidimų patikra, vertinama vykdomo projekto 

atitiktis leidimuose nustatytoms normoms. Kilus neaiškumams LVPA kreipiasi į aplinkosaugos srityje 

kompetentingas institucijas dėl susidariusios padėties įvertinimo ir kol vyksta vertinimas sustabdo bet 

kokius mokėjimus tam projektui. Mokėjimai atnaujinami tik nustačius, kad trečiųjų šalių informacija 

ar skundai nepasitvirtino ir projekto įgyvendinimas neigiamo poveikio neturi. Visais LVPA iki šiol 

buvusiais atvejais, kai dėl gauto skundo buvo atlikti projekto dokumentacijos ir projekto įgyvendinimo 

patikrinimai, skundai atmesti kaip nepagrįsti. TID projektų administravime yra atvejų, kai dėl 

neišspręstų su aplinkosauga susijusių klausimų projektai buvo stabdomi neribotam laikui. 

Galimas projektų poveikis aplinkai daugiausia priklauso nuo pirkimų vykdymo rezultatų. Siekiant 

apriboti galimą neigiamą poveikį, yra tikslinga taikyti skatinamąsias priemones. Pavyzdţiui, 

pasinaudojant Estijos pavyzdţiu (plačiau ţr. skyriuje „Kitų ES šalių patirtis uţtikinant 

aplinkosauginius reikalavimus“) ir perimant gerąją patirtį, Lietuvoje galėtų būti aktyviau skatinami 

„ţalieji pirkimai“. Numatomų įgyvendinti priemonių finansavimo sąlygų aprašuose, atsiţvelgiant į 



 

 

80 

projektų pobūdį, galėtų būti įtrauktos nuostatos, skatinančias „ţaliuosius pirkimus“. Tai sudarytų 

galimybes maţiau paveikti aplinką ne tik projekto įgyvendinimo rezultatu (tiesiogiai ar netiesiogiai 

projekto rezultato sukeltas teigiamas poveikis aplinkai), bet ir naudojant maţiau aplinkai kenksmingas 

perdirbamas medţiagas, jas naudojant taupiau, projekto įgyvendinimui naudojant maţiau energijos 

išteklių, naudojant atsinaujinančius, ekologiškus energijos išteklius. 

Išvados. Projektų įgyvendinime aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra uţtikrinamas statybos 

darbų vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Įgyvendinančios institucijos 

papildomų aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimo priemonių netaiko ir veiksmų imasi tik gavę 

informacijos apie galimą neigiamą projektų poveikį aplinkai. Atsiţvelgiant į tai, kad skundai dėl 

galimo neigiamo projektų poveikio aplinkai yra reti ir daţnai nepagrįsti, galima teigti, jog projektų 

įgyvendinime veikianti aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimo sistema yra efektyvi.  

„Ţaliųjų pirkimų“ skatinimas ir vykdymas leistų ne tik sumaţinti neigiamą projektų poveikį 

aplinkai, bet ir patį projektų įgyvendinimą padarytų maţiau kenksmingu aplinkai. 

Eksploatacija po projekto įgyvendinimo 

Perdavus projekto rezultatus eksploatuoti, projektus administruojančios institucijos jokių veiksmų, 

susijusių su aplinkosauginių rodiklių stebėsena, neatlieka. Baigus projekto įgyvendinimą, perduodant 

eksploatuoti atsakingos institucijos patvirtina projekto rezultato atitiktį visiems nustatytiems 

projektiniams reikalavimams. Projektą įgyvendinus pagal jam nustatytus reikalavimus, poveikis 

aplinkai eksploatacijos metu atitiks visus jam nustatytus kriterijus. Projekte sukurtą infrastruktūrą 

pradėjus eksploatuoti, atsakomybė uţ neigiamo poveikio aplinkai stebėjimą pereina uţ šią sritį 

atsakingoms institucijoms, todėl papildomai į stebėseną įtraukti ir projektus administravusias įstaigas 

nėra tikslinga. 

Išvados. Po projekto įgyvendinimo vykdomų veiklų poveikį aplinkai stebi atsakingos institucijos 

įgyvendinančioms institucijoms nedalyvaujant. Veikianti aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimo 

sistema yra efektyvi, poreikio plėsti įgyvendinančių institucijų funkcijas nėra. 
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7   POVEIKIO APLINKAI STEBĖSENOS RODIKLIŲ VERTINIMAS 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindinių  aplinkos būklės gerinimui skirtų priemonių stebėsenos rodiklių 

vertinimo tinkamumo ir pakankamumo aspektais rezultatai. Vertinant dėmesys buvo sutelktas į tas 

EAVP ir SSVP priemones, kurių įgyvendinimas, remiantis atlikto projektų poveikio aplinkai vertinimo 

rezultatais, turi reikšmingą teigiamą poveikį aplinkos būklei. 

Vertinant projektų sąlygoto poveikio aplinkai stebėsenos rodiklius siekiama atsakyti į tokius 

klausimus: 

► Kokie yra aplinkos stebėsenos rodikliai? 

► Ar tie rodikliai leidţia objektyviai stebėti poveikį aplinkai? 

► Kaip būtų galima tobulinti aplinkos stebėseną? 

Toliau pateikiami stebėsenos rodiklių vertinimo rezultatai pagal veiksmų programų priemones. 

Priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga“ yra skirta gerinti biologinės įvairovės 

apsaugos būklę, uţtikrinti gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės išsaugojimą 

saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti rezultato rodikliai: 

► saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos lankytis be ţalos gamtai, padidėjimas 

procentiniais punktais; 

► invazinių rūšių, kurių plitimas sulėtintas ar sustabdytas, procentas; 

► Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų (įskaitant ir paukščius) rūšių, kurioms išsaugoti 

įgyvendintos buveinių apsaugos priemonės, procentas. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti produkto rodikliai: 

► saugomos teritorijos (valstybiniai parkai ir rezervatai), kuriose įrengti lankytojų centrai ir 

(ar) vaizdo informacinės sistemos (skaičius); 

► parengti biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugos dokumentai (skaičius); 

► retosios rūšys, kurioms išsaugoti įgyvendintos apsaugos priemonės (skaičius); 

► invazinės rūšys, kurių plitimui stabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo priemonės 

(skaičius); 

► inventorizuoti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai (skaičius); 

► sutvarkyta bešeimininkių objektų saugomose teritorijose (skaičius); 

► ištirtos vandens telkinių būklės nustatymo vietos (skaičius). 

Išvada. Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti produkto rodikliai konkrečiai atitinka 

priemonės tikslus: saugomų teritorijų plėtrą, retųjų ir invazinių rūšių išsaugojimą. Nustatytas 

priemonės įgyvendinimo rezultato vertinimas suteikia galimybę tiesiogiai įvertinti priemonės poveikį 

aplinkai. 

Priemonė „Uţterštų teritorijų poveikio vertinimas“ skirta inventorizuoti galinčias būti uţterštas 

teritorijas ir nustatyti jų uţterštumo, pavojingumo aplinkai ir ţmonių sveikatai laipsnį. 
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Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► savivaldybės, kurių teritorijoje inventorizuotos galinčios būti uţterštos teritorijos (skaičius). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti produkto rodikliai: 

► teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti uţterštos teritorijos, plotas atlikti 

ekogeologiniams tyrimams (kv. kilometrai); 

► atlikti ekogeologiniai tyrimai (skaičius). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliu (produkto) nustatytos teritorijos, kurioje inventorizuotos 

galinčios būti uţterštos teritorijos, plotas ir atliktų ekogeologinių tyrimų skaičius. Siekiant įvertinti 

priemonės įgyvendinimo rezultatą, numatoma vertinti savivaldybių, kurių teritorijoje inventorizuotos 

galinčios būti uţterštos teritorijos, skaičių. Kadangi priemonės įgyvendinimo rezultatą numatoma 

vertinti regioniniu mastu (poveikio pasiskirstymas savivaldybėse), produkto rezultatai nėra 

pakankamai informatyvūs kokybine prasme. Kad būtų tinkamai stebimas priemonės įgyvendinimas, 

būtina įgyvendinimo apimtis stebėti ne tik apibendrintomis reikšmėmis, bet ir susieti jas su kiekvienu 

inventorizuotu regionu. Priemonės įgyvendinimo rezultato stebėsenos rodikliai neleidţia įvertinti 

nustatyto teritorijų uţterštumo lygio ir pavojingumo aplinkai. 

Išvados. Nustatytas rezultato rodiklis neleidţia pakankamai įvertinti uţterštų teritorijų apimtis: 

regioniniu mastu rodiklis turėtų parodyti savivaldybėje esančių uţterštų teritorijų skaičių, jų santykį 

su visa inventorizuota (ar visa savivaldybės teritorija). Kiekvienai nustatytai uţterštai teritorijai turi 

būti numatytas uţterštumo bei pavojingumo klasifikavimas. 

Priemonės „Pajūrio tvarkymas” tikslas – pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos 

procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą – sudaryti darnios pajūrio regiono plėtros 

sąlygas. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► Sutvarkyto kranto ilgis (kilometrai). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas produkto rodiklis: 

► Priekrantės ir paplūdimio sąnašų papildymas atveţtiniu smėliu (kub. metrai). 

Išvada. Nustatyti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pakankamai detaliai apibrėţia 

priemonei įgyvendinti būtinus veiksmus ir leidţia išmatuoti rezultatui pasiekti reikalingo produkto 

apimtis. 

Priemone „Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas” numatyta sumaţinti poţeminių ir paviršinių 

vandenų taršą iš teritorijų, uţterštų aplinkai pavojingomis medţiagomis. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► išvalytų teritorijų plotas (hektarai). 
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Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas produkto rodiklis: 

► įgyvendinti projektai (skaičius). 

Išvada. Priemonės poveikiui aplinkai įvertinti nustatytas išvalytų teritorijų ploto vertinimas yra 

pakankamas ir informatyvus rodiklis rezultato stebėsenai. 

Priemonė „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas”. Priemonės tikslas – 

sustiprinti aplinkos apsaugos sistemos institucijas: uţtikrinti aplinkos kokybės stebėjimą, kontrolę ir 

vertinimą pagal ES reikalavimus, aplinkos tyrimų laboratorijų ir tinklų atitiktį ES standartams ir 

operatyvų tikslios ir patikimos informacijos apie aplinkos būklę ir aplinkai daromą poveikį pateikimą. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► sustiprintos aplinkos apsaugos monitoringo ir kontrolės institucijos (skaičius). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti produkto rodikliai: 

► modernizuotos aplinkos apsaugos sistemos laboratorijos (skaičius); 

► įrengtos/modernizuotos oro, vandens, dirvoţemio ir grunto, priekrantės ir seisminio 

monitoringo stotys (skaičius); 

► sustiprintos aplinkos apsaugos kontrolės institucijos (skaičius). 

Išvada. Nustatytas priemonės įgyvendinimo rezultato stebėjimo rodiklis leidţia tiesiogiai įvertinti, ar 

pasiektas priemonės tikslas – uţtikrinti aplinkos kokybės stebėjimą, kontrolę ir vertinimą pagal ES 

reikalavimus, aplinkos tyrimų laboratorijų ir tinklų atitiktį ES standartams ir operatyvų tikslios ir 

patikimos informacijos apie aplinkos būklę ir aplinkai daromą poveikį pateikimą. 

Priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Priemonės 

tikslas – Modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose 

pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, 

dalies padidėjimas (procentiniai punktai). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti produkto rodikliai: 

► gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota (pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema 

(skaičius); 

► pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai (skaičius); 

► gyventojai, besinaudojantys naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais (skaičius). 

SSVP, kurios apimtyje įgyvendinama ši priemonė, tikslas – siekti geresnės aplinkos kokybės. Vienu 

VP strateginiu konteksto rodikliu yra reikalavimus atitinkančių į aplinką išleidţiamų nuotekų dalis 

bendrame nuotekų sraute (procentais). Priemonės įgyvendinimas turės tiesioginį teigiamą poveikį šio 

rodiklio reikšmei dėl didėjančios gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir 
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tvarkymo paslaugomis, dalies, tačiau dabartiniai stebėsenos rodikliai neleidţia poveikio masto įvertinti 

kiekybiškai. 

Išvada. Numatant statyti dumblo apdorojimo įrenginius ir priemonės rezultato vertinimo rodikliu 

pasirenkus tik apdorojimo įrenginių skaičių, nėra galimybės įvertinti priemonės kokybinio rezultato ir 

poveikio aplinkai, pvz., kokie įrenginių pajėgumai, kiek susidarančio dumblo gali apdoroti įrenginiai 

ir koks susidarančio dumblo šalinimo pokytis numatomas įgyvendinus priemonę. Siekiant 

informatyvesnio aplinkos pokyčio vertinimo, šie rodikliai turi būti orientuoti į santykinį vertinimą, 

pvz., kokia dalis susidarančio dumblo yra apdorojama ir šalinama iš viso susidarančio dumblo. 

Priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“ Priemonės tikslas – gerinti paviršinių vandens 

telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► sutvarkytas taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones plotas (hektarai). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas produkto rodiklis: 

► vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės (skaičius). 

Išvada. Priemonės įgyvendinimo rezultato rodiklis – vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – nesuteikia informacijos, ar taikant minėtas gerinimo priemones, vandens 

telkinys sutvarkytas iki vandensaugos tikslus atitinkančio lygio. Norint teisingai įvertinti 

vandensaugos tikslus atitinkančių vandens telkinių procento didėjimą, programos rezultato rodiklis 

turi būti vertinamas kaip pasiektas tik tada, kai vandens telkinys, kuriam taikytos būklės gerinimo 

priemonės, atitinka vandensaugos tikslus. 

Priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką ES 

aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti rezultato rodikliai: 

► ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies didėjimas (procentiniai 

punktai); 

► į sąvartynus patenkančių komunalinių BSA kiekio maţėjimas, lyginant su 2000 metais 

(procentiniai punktai); 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatyti produkto rodikliai: 

► uţdaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai) (skaičius); 

► įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (skaičius); 

► įrengtos ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (skaičius); 

► įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas (skaičius); 
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► sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai (tonos per 

metus). 

Išvada. Nors priemonės vertinimo rodiklis – sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio 

panaudojimo pajėgumai – leidţia nustatyti, kokio galimo dydţio poveikį aplinkos kokybei turės 

priemonės sukurti produktai, tačiau neparodo kiekybinio komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) 

kitokio panaudojimo pokyčio. Kad būtų galima įvertinti faktinį situacijos pagerėjimą, reikia vertinti 

ţaliųjų atliekų kompostavimo, pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių surenkamų 

atliekų kiekių pokyčius. Taip pat aplinkosauginiu poţiūriu svarbu įvertinti, kiek ir kokiu būdu 

apdorojamos surinktos atliekos, kokia dalis surenkamų atliekų yra perdirbama. Stebėsenos rodiklių 

tobulinimas galėtų būti atliekamas ir atsiţvelgiant į rodiklius, kuriuos atliekų apdorojimo srityje 

naudoja Eurostat, pvz., bendra atliekų perdirbimo apimtis, atliekų šalinimo apimtis, skirtingų atliekų 

naikinimo būdų apimtis, atliekų perdirbimo apimtis ir pan. 

Priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ Priemonės 

tikslas – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamybai. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galios padidėjimas (MW); 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas produkto rodiklis: 

► įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę (skaičius). 

Naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, į aplinką patenka maţiau įvairių teršalų, taip pat ir 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių koncentracijos didėjimas atmosferoje skatina klimato kaitą. 

Atsiţvelgus į tai, biomasės naudojimo apimties didėjimas tiesiogiai nusako teigiamą poveikį aplinkai. 

EUROSTAT kaupia ir biomasės naudojimo apimčių kitimo statistiką, ir iš biomasės gautos energijos 

dalies bendrame energijos balanse kitimo statistiką. Šie statistiniai duomenys gali būti apskaičiuojami 

pasinaudojant nustatytais priemonės stebėsenos rodikliais.  

Išvada. Nustatytas rezultato rodiklis  - Energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galios 

padidėjimas - yra tinkamas ir pakankamas priemonės įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Numatyti 

papildomus su biomasės naudojimu susijusius poveikio aplinkai stebėsenos rodiklius nėra tikslinga. 

Priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 

efektyvumą“ 

Priemonės tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia gerinant jų energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybes. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES SF lėšų 

probleminėse teritorijose (skaičius). 



 

 

86 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas produkto rodiklis: 

► atnaujinti daugiabučiai namai (skaičius). 

Esami priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai leidţia atlikti tik kiekybinį įgyvendinimo 

vertinimą. Pagal esamus rodiklius neįmanoma nustatyti, koks priemonės rezultatas energetiniu 

poţiūriu, t.y., koks yra vartojamos energijos pokytis atnaujinus daugiabutį namą(-us). Jei negalima 

nustatyti energijos vartojimo efektyvumo pokyčio (nors kaip tik toks yra  nurodomas priemonės 

tikslas), neįmanoma įvertinti įgyvendintos priemonės kokybinio rezultato ir poveikio aplinkai – koks 

energijos kiekis sutaupomas atlikus renovaciją. Jei priemonė nevertina energijos vartojimo pokyčių, 

nėra galimybės išskirti nacionaliniu ir ES mastu  energijos intensyvumo ir kitų su energijos vartojimu 

susijusių statistinių rodiklių pokyčių. 

Be to, energijos vartojimo efektyvumo stebėsenai taikomi CO2 rodikliai
39

. Jie skaičiuojami dviem 

būdais: 

► tiesioginės emisijos, pagrįstos tiesioginėmis emisijomis iš sektoriuje sudeginamo iškasamo 

kuro (pagal UNFCC metodiką); 

► visos emisijos, kartu ir netiesioginės emisijos elektros energijos gamybai ir tame sektoriuje 

suvartotai šilumai. 

CO2 rodikliai leidţia stebėti energijos efektyvumo vystymosi tendencijas arba palyginti energetikos 

sektoriaus efektyvumo charakteristikas, todėl yra aktualūs visoms į energijos vartojimo efektyvumo 

didinimą nukreiptoms priemonėms. 

Išvada. Esami stebėsenos rodikliai nėra pakankami norint įvertinti priemonės rezultatą energetiniu 

poţiūriu, t.y., vartojamos energijos pokytį atnaujinus daugiabutį namą(-us). Priemonės stebėsenos 

rodiklių sąrašą tikslinga papildyti rodikliu, leidţiančiu įvertinti poveikį, t.y., sutaupytos energijos 

apimtį. 

Priemonė „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ Priemonės tikslas – diegti paţangias ir 

efektyvias energijos gamybos technologijas, padidinti energijos gamybos efektyvumą. 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas rezultato rodiklis: 

► naujai įrengtų ir (arba) modernizuotų energijos gamybos pajėgumų galia (MW). 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenai nustatytas produkto rodiklis: 

► naujai įrengti ir (arba) modernizuoti energijos gamybos pajėgumai (skaičius). 

Priemonės produkto ir rezultato rodikliai energijos gamybos efektyvumo pokyčio įvertinti neleidţia, 

todėl pagal stebėsenos rodiklius įvertinti, kiek projektų įgyvendinimas prisideda prie priemonės tikslo, 

nėra galimybės. 

                                                 
39

 Lietuvos energetikos institutas, Regionų energetikos plėtros laboratorija, „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

stebėsenos sukūrimas“, 2008 m., http://www.ena.lt/doc_atsi/EVED_stebesena.pdf 
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Išvada. Priemonės stebėsenos rodikliai turėtų būti papildyti rodikliu, leidţiančiu stebėti energijos 

gamybos efektyvumo pokytį. 

 

Išvada. Vertinimo metu nustatyta, kad projektų poveikio aplinkai stebėsenai plačiai naudojami 

sukuriamos infrastruktūros ar dokumentacijos fakto stebėsenos rodikliai ir tik nedidelė dalis 

stebėsenos rodiklių leidţia įvertinti tiesioginį poveikį aplinkai. Be to, kai kuriais atvejais poveikio 

aplinkai stebėsenos rodikliai nesuteikia informacijos apie kokybinį projekto įgyvendinimo rezultatą, 

neleidţia įvertinti poveikio aplinkai pokyčio po projekto įgyvendinimo ir poveikio aplinkai masto. 

Tai pat nustatyta, kad visoje stebėsenos sistemoje nėra naudojami rodikliai, leidţiantys įvertinti 

projektų sąlygotą neigiamą poveikį aplinkai. 

Siekiant didinti poveikio aplinkai stebėsenos sistemos efektyvumą, rekomenduojama naudoti daugiau 

poveikį aplinkai matuojančių rodiklių ir rodiklius formuoti taip, kad būtų galima įvertinti veiksmų 

programų indėlį įgyvendinant Lietuvai aplinkosaugos srityje nustatytas uţduotis 
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8   APLINKOSAUGOS SRIČIŲ UŢDUOČIŲ UŢTIKRINIMO VERTINIMAS 

Šiame skyriuje yra apţvelgiamos nacionalinės ir ES uţduotys atskiroms aplinkos apsaugos sritims bei 

vertinamas jų įgyvendinimo efektyvumas vykdant ES SF lėšomis finansuojamus projektus.  

Lietuva, kaip ir bet kuri kita ES narė, yra įsipareigojusi į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvų 

nuostatas. Šis vertinimas neapima ES direktyvų reikalavimų perkėlimo tinkamumo, darant prielaidą, 

kad 2011 m. vasario mėn. pagrindinės ES uţduotys aplinkosaugos srityje yra perkeltos į nacionalinę 

teisinę bazę. 

Aplinkosaugos uţduotys šiame vertinime suprantamos kaip LR teisės aktuose ir strateginiuose 

planavimo dokumentuose numatytos uţduotys, reikalavimai, strateginiai tikslai ir įsipareigojimai 

atskirose aplinkos apsaugos srityse (pvz. atliekų, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir kt. 

sektoriuose). Prie aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimo tiesiogiai prisideda su aplinkos apsauga 

susijusios priemonės ir projektai. Atskiros VP priemonės ir projektai yra skirti būtent aplinkosauginių 

uţduočių įgyvendinimui. Šių projektų teigiamas poveikis aplinkai neabejotinai reikšmingas (ţr. skyrių 

EAVP ir SSVP poveikio aplinkai vertinimas), tačiau svarbu įvertinti ir jų pasiekto ar siekiamo 

rezultato – aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimo – efektyvumą. 

Efektyvumo vertinimo kriterijus – tai kriterijus, pagal kurį vertinamas programos finansinių ir kitų 

sąnaudų bei produktų ar rezultatų santykis. 

Vertinant aplinkosauginių uţduočių ir reikalavimų įgyvendinimo efektyvumą analizuojami šie 

klausimai: 

► Kokios EAVP ir SSVP priemonės, prioritetai ir ES struktūrinės paramos bei nacionalinių lėšų 

finansavimas skirti atskirų aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimui?  

► Kokia aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimo paţanga pasiekta atskirose aplinkos apsaugos 

srityse 2010 m.?  

► Ar suplanuotos VP priemonės ir veiklos uţtikrins  aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimą 

tinkamu laiku? Koks yra VP priemonių įgyvendinimo efektyvumas ir paţanga? 

Vertinama, kad ES SF lėšomis finansuojami projektai efektyviai uţtikrina aplinkosauginių uţduočių 

įgyvendinimą, kai: 

► su aplinkos apsauga susijusių nagrinėjamų VP priemonių tikslai, veiklos ir finansavimas 

atitinka pagrindinių aplinkosauginių uţduočių prioritetus ir terminus, nustatytus LR teisės 

aktuose ir strateginiuose planavimo dokumentuose; 

► iki 2011 m. tikėtina, kad bus pasirašyta 60 proc. planuotų finansavimo sutarčių su planuotu 

biudţetu ir VP planuojamais rezultatais
40

; 

► įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykis: kai iki 2011 m. panaudotų lėšų 

procentinė išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato procentinę išraišką
41

, t. y., jų 

santykis ≤ 1. 

                                                 
40

 Vertinama aplinkosaugos infrastruktūros projektų įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėn., įskaitant garantinį laikotarpį. 

Projektų veiklos privalo būti uţbaigtos iki 2014 m. gruodţio 31 d. 
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Paramos pasiskirstymas pagal atskiras aplinkos apsaugos sritis 

Vertinant nagrinėjamų VP iškeltus uţdavinius, su aplinkos apsauga tiesiogiai yra susiję du SSVP 

prioritetai: 

► 3.1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai“; 

► 3.3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“. 

EAVP 2.4 prioritetas: Esminė ekonominė infrastruktūra ir 2.5 prioritetas „Transeuropinių transporto 

tinklų plėtra“ taip pat priskiriami aplinkos apsaugos sričiai, tačiau šių prioritetų uţdaviniai nėra 

tiesiogiai susiję su aplinkos apsauga. Atskiros veiksmų programų priemonių veiklos netiesiogiai 

prisideda prie aplinkos būklės – daugiausia aplinkos oro kokybės ir klimato kaitos –  rodiklių 

gerinimo. 

Su aplinkosaugos apsauga susiję 2007 – 2013 m. VP prioritetai ir priemonės, kurie turi didţiausią 

poveikį aplinkosauginių uţduočių ir reikalavimų įgyvendinimui, bei jiems skirtas ir numatytas 

finansavimas pateikti ataskaitos 2 priede. Šios priemonės ir jų projektai bus toliau analizuojami šiame 

skyriuje. 

Vertinant netiesiogiai su aplinkos apsauga susijusias priemones (ţr. 2 priedą), svarbu paţymėti, kad 

priemonių veiklos apima aplinkos apsaugą ir aplinkosaugos priemones, tačiau šios veiklos nėra 

išskiriamos projektuose, nėra nustatytų aplinkosaugos stebėsenos rodiklių (pvz., priemonė VP2–4.3–

SM–01–V: Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir maţinant neigiamą poveikį aplinkai). 

Todėl negalima nustatyti, kiek lėšų buvo skirta aplinkos apsaugos priemonėms iš bendro projekto 

biudţeto, kokios priemonės buvo finansuotos ir koks poveikis aplinkai buvo padarytas. 

Iš viso pagal su aplinkos apsauga susijusias 2007 – 2013 m. priemones (ţr. 2 priedą) iki 2011 m. 

balandţio 1 d. buvo pasirašytos 860 projektų finansavimo sutartys, bendra projektų vertė siekė 5,1 

mlrd. litų. Iš šių projektų 276 projektai arba 32 proc. yra tiesiogiai susiję su aplinkos apsauga ir 

prisideda prie LR aplinkosauginių reikalavimų ir uţduočių įgyvendinimo, projektų vertė siekė 3,4 

mlrd. litų arba 66,7 proc.
42

 Tiesiogiai su aplinkos apsauga susijusių projektų lėšų pasiskirstymas pagal 

atskiras aplinkosaugos sritis pateiktas 17 lentelėje. 

                                                                                                                                                                       
41

 Panaudotos lėšos laikomos iki 2011-02 įgyvendintų ir uţbaigtų projektų lėšos. 
42

 www.esparama.lt 2011 m. balandţio 1d. 

http://www.esparama.lt/


 

 

90 

17 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal atskiras aplinkosaugos sritis 

Aplinkos apsaugos sritis 

Pasirašytos sutartys 2011-04-01 

%* 

Finansavimo planas 

Skirtas 

finansavimas, Lt 

Bendra projektų 

vertė, Lt 
Lt 

Kitas 

finansavimas, % 

Paviršinio vandens apsauga ir 

valdymas 
90.236.475 98.705.990 2,9 163.067.396 39 

Biologinė įvairovė ir kraštovaizdis 177.464.062 177.464.062 5,3 273.036.003 35 

Uţterštų teritorijų tvarkymas 28.442.340 31.657.261 0,9 60.450.039 48 

Aplinkos monitoringas 98.641.038 98.641.038 2,9 99.669.879 1 

Atliekų tvarkymas 739.047.786 861.218.479 25,6 1.070.428.347 20 

Vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas 
1.402.020.676 1.514.822.629 45,0 

2.092.367.199 1 

Dumblo tvarkymas 469.854.632 566.761.418 16,8 

Visuomenės informavimas 17.764.195 18.951.905 0,6 31.710.526 40 

Iš viso : 3.023.471.204 3.368.222.783 100 3.790.729.389 11 

*-procentas nuo bendros sumos 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

Daugiausia aplinkos apsaugai skirtų investicijų (61,8 proc.) atitenka geriamojo vandens tiekimo, 

nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūrai. 2007 – 2013 m. laikotarpiu jai numatyta 2,1 mlrd. litų ES 

paramos, valstybės ir vandentvarkos įmonių lėšų. Atliekų tvarkymo infrastruktūrai buvo skirta 861 

mln. litų iš numatytų 1,1 mlrd. litų. ES paramos, valstybės ir privačių įmonių lėšų arba 25,6 proc. visų 

aplinkos apsaugai skirtų investicijų. 

Kituose skyriuose bus vertinama, ar laikomasi atskirų aplinkosaugos sričių reikalavimų ir uţduočių 

įgyvendinant Lietuvoje ES SF lėšomis finansuojamus aplinkosaugos projektus. 

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pagrindinės uţduotys. LR teisės aktuose nurodytos ir iš ES 

direktyvų perkeltos pagrindinės uţduotys bei reikalavimai, susiję su vandens tiekimu ir nuotekų 

tvarkymu, pateikti 18 lentelėje. 

18 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo uţduotys ir reikalavimai 

Nr. Svarbiausios uţduotys ir reikalavimai Reglamentuojantis teisės aktas 

1 Iki 2014 m. gruodţio 31 d. ne maţiau kaip 95 

procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų turi 

būti aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu 

vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo 

paslaugomis. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 – 12 

– 29 įstatymas Nr. D1 – 636 “Dėl vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų 

rengimo taisyklių”, Valstybės ţinios, 2007, Nr. 8-

337. 

2 Tobulinti nuotekų valymo ir išleidimo aplinkos 

apsaugos reikalavimus – surenkamų nuotekų 

išvalymas iki nustatytųjų normų, siektina reikšmė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 – 08 – 27 

nutarimas Nr. 832 “Dėl geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo 2008 – 2015 m. plėtros 

http://www.esparama.lt/
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2015 metais – 100 procentų. strategijos patvirtinimo”, Valstybės ţinios, 2008, 

Nr. 104 – 3975. 
3 Viešai tiekiamo geriamojo vandens atitiktis saugos 

ir kokybės reikalavimams, siektina reikšmė 2015 

metais – 100 procentų. 

4 Iki 2013 metų sukurti regionines dumblo 

tvarkymo sistemas apskrityse (didţiuosiuose 

miestuose pastatyti reikalavimus atitinkančius 

dumblo apdorojimo įrenginius, kurių našumo 

pakaktų apskrityje susidarančiam dumblui 

tvarkyti). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 – 04 – 12 

d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinis strateginio 

atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, Valstybės 

ţinios, 2002, Nr. 40 – 1499. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Iš pagrindinių vandens kokybę apibūdinančių rodiklių Lietuvos 2007 – 2013 m. SSVP orientuojamasi į 

šiuos: Lietuvos vandens telkinių kokybė (strateginio konteksto rodikliu pateikiamas vandensaugos 

tikslus atitinkančių vandens telkinių dalies didėjimas) ir ūkio, buities ir gamybinių nuotekų kiekio ir 

išvalymo lygis. Strateginio konteksto vandensaugos tikslus atitinkančių vandens telkinių dalies rodiklį 

numatoma nuo 40 proc. (2006 m.) padidinti iki 100 proc. Šio rodiklio nustatytam dydţiui pasiekti 

veiksmų programoje konkretūs uţdaviniai nėra numatyti. Įvertinus visas šioje veiksmų programoje 

numatytas aplinkos būklės gerinimo priemones, galima teigti, kad įgyvendinant priemonės uţdavinius 

rodiklio pokyčiui netiesioginio teigiamo poveikio nebus. Dėl šių prieţasčių numatyto rodiklio dydţio 

pasiekimo galimybės nėra aiškios. 

Siekiant geresnės aplinkos kokybės SSVP strateginiame kontekste numatytas reikalavimus atitinkančių 

į aplinką išleidţiamų nuotekų dalį bendrame nuotekų sraute padidinti iki 97 proc. (2015 m.). Būtina 

pastebėti, kad LR Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 832, “Dėl geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008 – 2015 m. plėtros strategijos patvirtinimo”
43

 nustato surenkamų 

nuotekų išvalymo iki nustatytųjų normų siektiną reikšmę 2015 metais – 100 procentų. Tokiu būdu 

veiksmų programoje nustatytas rodiklio dydis neatitinka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo 2008 – 2015 m. plėtros strateginių siekių. 

Reikalavimų uţtikrinimas įgyvendinant ES SF lėšomis finansuojamus projektus 

Pagrindinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo uţduotys nustatytos LR teisės aktuose ir 

strateginiuose planavimo dokumentuose (ţr. 18 lentelę). Šių uţduočių įgyvendinimui numatytos 

atskiros nagrinėjamų VP priemonės ir projektai. Duomenys apie esamus uţduočių įgyvendinimo 

pasiekimus (%) buvo pateikti AM klausimyne, o prognozės pagrįstos AM vandenų departamento 2010 

m. veiklos rezultatais (ţr. 19 lentelę). 

                                                 
43

Valstybės ţinios, 2008, Nr. 104 – 3975. 



 

 

92 

19 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų valymo uţduočių įgyvendinimo paţanga 

Reikalavimas/ uţduotys 
Pasiekimas, % Prognozės, % 

Siektina 

reikšmė,% 

2007 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2015 m. 

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 62 71 75 78 95 % 

Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 73 78 80 84 95 % 

Surenkamų nuotekų išvalymas iki reikalavimų 69 91 - - 100 % 

Šaltinis: AM vandenų departamento 2010 m. veiklos rezultatų pristatymas, AAA 2011 m. pateiktus duomenys. 

ES direktyvų reikalavimams įgyvendinti į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuo 

2000 m. iki 2008 m. investuota apie 1,4 mlrd. litų ES SF lėšų, valstybės ir kitų subjektų lėšų.
44

 2007 – 

2013 m. finansavimo laikotarpiu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra 

finansuojama pagal priemonę VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra“. Iš viso šiai priemonei 2007 – 2013 m. laikotarpiu numatyta 2,1 mlrd. litų ES 

SF paramos, valstybės ir vandentvarkos įmonių lėšų. 

Priemonės VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ 

tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose 

pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Minėtos 

priemonės teikiama parama veikloms – nuotekų valymo įrenginių renovavimui ir statybai, nuotekų ir 

vandentiekio tinklų renovavimui ir plėtrai, dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimui, vandens 

gerinimo įrenginių statybai – kurios atitinka pagrindinius reikalavimus ir uţduotis vandens tiekimui ir 

nuotekų tvarkymui. 

20 lentelė. 2007 – 2013 m. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektai ir biudţetai 

 
Projektai Lėšos 

Vnt. Proc. Lt Proc. 

Iš viso suplanuota 2007 – 2013 m. pagal VP3-3.1-AM-01-V 222 100,0 2.092.367.199 100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys 222 100,0 2.072.884.549 100 

Iki 2011-02 įgyvendinti projektai 1 0,5 8.699.498 0,4 

      

Iš jų suplanuota 2007 – 2013 m. dumblo projektų 24 100,0 593.340.000 100,0 

Iki 2011 m. pasirašytos dumblo projektų finansavimo 

sutartys  
23 96,0 566.761.418 95,5 

Iki 2011 m. įgyvendinti dumblo projektai 0 0,0 0 0,0 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad iki 2011 m. balandţio mėn. pasirašytos visos numatytos 

finansavimo sutartys su 99 proc. vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui numatytų lėšų. Iš viso 

įgyvendinus valstybės projektų sąrašuose ir rezerviniame sąraše planuotus projektus, būtų pastatyta ir 

                                                 
44

 Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo poveikio ir 

rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimas. Galutinė ataskaita“, Vilnius, 2008 m. 52 psl. 

http://www.esparama.lt/


 

 

93 

rekonstruota 119 nuotekų valymo įrenginių, nutiesta virš 3000 km nuotekų ir vandentiekio tinklų, 

pastatyta ir rekonstruota 15 vandens gerinimo įrenginių.
45

  

Atsiţvelgiant į projektų paţangą, pasiektus ir prognozuojamus uţduočių lygius, tikėtina, jog dauguma 

18 lentelėje nurodytų uţduočių iki 2015 m. bus pasiektos. Vienintelė uţduotis – 95 proc. kiekvienos 

savivaldybės gyventojų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų 

tvarkymo paslaugomis – dėl ţemo pasiekto rezultatų lygio vertinama kaip neįgyvendinama. 

Pabrėţtina, kad ši uţduotis yra suformuota nacionaliniu lygiu, ir ES direktyvose tokių reikalavimų 

nėra.  

Išvada. Atsiţvelgiant į projektų paţangą bei pasiektus ir prognozuojamus uţduočių lygius, tikėtina, 

jog 18 lentelėje nurodytos uţduotys iki 2015 m. bus pasiektos, išskyrus uţduotį 95 proc. kiekvienos 

savivaldybės gyventojų aprūpinti viešo vandens tiekėjo teikiamomis paslaugomis: atsiţvelgiant į 

esamą situaciją tikėtina, kad ši uţduotis nebus pasiekta.  

2007 – 2013 m. laikotarpio dumblo tvarkymo įrenginių statyba vykdoma pagal 2006 m. parengtą 

dumblo tvarkymo Lietuvoje investicinę programą ir joje įvertintus dumblo tvarkymo poreikius.
46

 

Įgyvendinus numatytus dumblo tvarkymo projektus, būtų pastatyta 12 pūdymo–dţiovinimo įrenginių, 

9 kompostavimo aikštelės, 2 dţiovinimo įrenginiai 23 Lietuvos miestuose. Dabar pasirašytos 23 iš 

planuotų 24 finansavimo sutarčių (ţr. 20 lentelę). Pirmiesiems projektams finansavimas skirtas 2009 

m. pabaigoje, likusiems – 2010 m. viduryje ir vienam projektui – 2011 m. kovo mėn. Numatyta 

išankstinė šių projektų įgyvendinimo trukmė – 40 mėn. (įskaitant garantinį laikotarpį). 

Išvados. Tikėtina, kad daugumoje regionų bus pasiekta uţduotis iki 2013 m. sukurti dumblo 

apdorojimo pajėgumus bei nutraukti dumblo šalinimą sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose 

talpyklose. 2 projektai, dėl kurių pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys, pagal numatytą 

veiklų įgyvendinimo trukmę iki 2013 m. gali būti neuţbaigti. 

Kaip buvo minėta ataskaitos 7 skyriuje, priemonės rezultato vertinimui pasirenkant tik apdorojimo 

įrenginių skaičių neįmanoma įvertinti, kokie įrenginių pajėgumai, kiek susidarančio dumblo bus 

apdorota ir sutvarkyta. 

Stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Iki 2011 m. vasario mėn. pagal priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

ir plėtra“ buvo pasirašytos  visos numatytos finansavimo ir administravimo sutartys, vienas projektas 

buvo įgyvendintas (ţr. 20 lentelę). Pagal 21 lentelėje pateiktus stebėsenos rodiklių pasiekimus, 2011 

m. įgyvendinta iki 6,1 proc. suplanuotų skaitinių išraiškų. 

                                                 
45

 2011 m. AM pateikti duomenys. 
46

 SWECO BKG, Galimybių studija “Dumblo tvarkymo Lietuvoje investicinė programa”, II tomas, Vilnius, 2006 m. 
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21 lentelė. Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ 

stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Stebėsenos rodiklis/ rezultatas 
Stebėsenos rodiklio/ rezultato kiekybinė 

išraiška 
Panaudotų 

lėšų ir 

pasiekto 

rezultato 

santykis 

Rodiklio 

pavadinimas  

Rodiklio 

tipas 

Matavimo 

vnt. 

Laiko-

tarpio 

pabaigoje 

2015 m. 

Pradinė 

situacija, 

2006 m.* 

2011 m.*** 

Vnt. % 

Pastatyti dumblo 

apdorojimo 

įrenginiai 

Produkto Skaičius 20 - 0,44 2,2 0,19 

Gyventojai, 

prisijungę prie 

naujai įrengtų 

nuotekų surinkimo 

tinklų 

Produkto Skaičius 270 000 - 4 580,50 1,7 0,25 

Gyvenamosios 

vietovės, kuriose 

renovuota 

(pastatyta) vandens 

tiekimo ir (ar) 

nuotekų sistema 

Produkto Skaičius 220 107 13,52 6,1 0,07 

Gyventojų, kurie 

naudojasi 

centralizuotomis 

nuotekų surinkimo 

ir tvarkymo 

paslaugomis, dalies 

padidėjimas 

Rezultato 
Procentiniai 

punktai 
8 62 0 0,0 - 

* SSVP 

*** SFMIS 2011 m. vasario mėn. duomenys 

 

Vertinant įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykį, iki 2011 m. panaudotų lėšų proc. 

išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato proc. išraišką (įgyvendinama efektyviai), 

pasirašytos visos planuotos finansavimo sutartys su 99 proc. vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui 

numatytų lėšų, 99 proc. dumblo tvarkymo planuotų finansavimo sutarčių. 

Išvados. Atsiţvelgiant į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektų paţangą bei pasiektus ir 

prognozuojamus uţduočių lygius, tikėtina, jog numatytos uţduotys šioje srityje iki 2015 m. bus 

pasiektos (išskyrus uţduotį dėl nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo prieinamumo 95 proc. 

gyventojų kiekvienoje savivaldybėje, kuri, atsiţvelgiant į esamą situaciją, tikėtina, nebus pasiekta). 

Iki 2011 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas, pagal kuriuos turėjo būti pastatyti dumblo 

apdorojimo įrenginiai, tačiau pasirašyta jau 96 proc. numatytų projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių, kurioms paskirstyta 95 proc. visų dumblo tvarkymui numatytų lėšų. 

Atsiţvelgiant į planuojamą projektų įgyvendinimo trukmę, tikėtina, kad daugelyje regionų uţduotis 

iki 2013 m. sukurti dumblo apdorojimo pajėgumus bus įvykdyta. Vykdomi projektai didţiąja dalimi 

uţtikrina efektyvų aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimą.  



 

 

95 

Atliekų tvarkymas 

Atliekų tvarkymo pagrindinės uţduotys. LR teisės aktuose nurodytos ir iš ES direktyvų perkeltos 

pagrindinės uţduotys ir reikalavimai, susiję su atliekų tvarkymu, pateikti 22 lentelėje. Pagrindinės su 

atliekų tvarkymu susijusios uţduotys yra numatytos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 

plane 2007 – 2013 metams. 

22 lentelė. Atliekų tvarkymo uţduotys ir reikalavimai 

Nr. Svarbiausios uţduotys bei reikalavimai Reglamentuojantis teisės aktas 

1. 

Ne vėliau kaip nuo 2009 metų vidurio nepavojingas 

atliekas šalinti tik ES reikalavimus atitinkančiuose 

regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002–04–12 

nutarimas Nr.519 „Dėl Valstybinis strateginio 

atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, Valstybės 

ţinios, 2002, Nr. 40 – 1499. 

2. 

Iki 2011 metų pabaigos uţdaryti visus aplinkos 

apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimų neatitinkančius sąvartynus. 

3. 

Lietuvoje valant komunalines nuotekas susidarančio 

dumblo šalinimas sąvartynuose, dumblo aikštelėse 

ar kitokiose talpyklose turi būti nutrauktas ne vėliau 

kaip iki 2013 metų. 

4. 

Iki 2020 metų maţiausiai 50 procentų (vertinant 

atliekų kiekį) bent tokių komunalinių atliekų (kartu 

ir pakuočių atliekos) kaip popierius ir kartonas, 

metalas, plastikas ir stiklas ir kitos kilmės atliekų, 

jei šie atliekų srautai panašūs į namų ūkių atliekas, 

būtų paruošiama pakartotinai naudoti ir perdirbti. 

5. 

BSA turi būti tvarkomos taip, kad sąvartynuose 

šalinamos komunalinės BSA sudarytų iki 2010 m.  

ne daugiau kaip 75 proc., iki 2013 m.  ne daugiau 

kaip 50 proc. ir iki 2020 m.  ne daugiau kaip 35 

proc. 2000 m. biologiškai skaidţių komunalinių 

atliekų. 

6. 

Komunalinių atliekų perdirbimo ir panaudojimo 

uţduotys – iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti 

ne maţiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų. 

7. 

Ne vėliau kaip nuo 2013 m. sąvartynuose šalinti tik 

apdorotas, t.y., išrūšiavus likusias netinkamai 

perdirbti ar kitaip naudoti atliekas. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Reikalavimų uţtikrinimas įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus 

Pagrindinių atliekų tvarkymo uţduočių įgyvendinimo paţanga  pateikiama 23 lentelėje. 
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23 lentelė. Reikalavimų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimo progresas 

Reikalavimas/ uţduotys 
Pasiekimas Siektina reikšmė 

2007 m. 2009 m. 2010 m. 2013 m. 2020 m. 

Uţdaryti ir sutvarkyti sąvartynai - - 457 
342 

(iki 2012) 
- 

Paruošiama pakartotinai naudoti ir perdirbti (popierius 

ir kartonas, metalas, plastikas ir stiklas ir kitos kilmės 

atliekų), proc. 

- 23 % - - 50 % 

BSA šalinimas sąvartyne, tūkst. tonų 

725,2 

(2000 m. 

100%) 

632 

(87 %) 

544,5 

(75 %) 

362,6 

(50 %) 

253,9 

(35 %) 

Perdirbti ar kitaip panaudoti komunalines atliekas, 

proc. 
8,2 % 9,4 % - >50% - 

Šaltinis: Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, AAA 2011 m. duomenys. 

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra finansuojama pagal priemonę VP3-3.2-AM-01-V 

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, kurios veikloms ir projektams numatyta apie 1,1 mlrd. litų. 

ES SF, valstybės ir kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšų. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ tikslas – sukurti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo 

sistemą. Pagal šią priemonę parama teikiama veikloms: senų sąvartynų (šiukšlynų) uţdarymas, didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas, 

pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas, BSA tvarkymo sistemų ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti 

pajėgumų sukūrimas. Lėšų pasiskirstymas pagal skirtingas atliekų tvarkymo veiklas ir projektų 

skaičius pateikiamas 24 lentelėje. 

24 lentelė. 2007 – 2013 m. atliekų tvarkymo projektai ir biudţetai 

 
Projektai Lėšos 

Vnt. Proc. Lt Proc. 

Iš viso suplanuota 2007 – 2013 m. pagal VP3-3.2-AM-01-V 28 100,0 1.070.428.347 100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys  27 96,4 861.218.479 80,5 

Iki 2011-02 įgyvendini projektai 0 0,0 0 0,0 
          

Iš jų suplanuota BSA infrastruktūros projektų* 10 100,0 450.000.000 100,0 

Pasirašytos projektų finansavimo sutartys*  10 100 443.858.908 98,6 

Įgyvendini projektai 0 0,0 0 0,0 
          

Iš jų suplanuota sąvartynų uţdarymo, stambiagabaričių ir 

kompostavimo aikštelių projektų 18 100,0 430.325.000 100,0 

Pasirašytos projektų finansavimo sutartys 17 94 313.052.033 72,7 

Įgyvendini projektai 0 0,0 0 0,0 
          

Iš jų suplanuota pavojingų atliekų sąvartyno projektų 1 100,0 15.000.000 100,0 

Pasirašytos projektų finansavimo sutartys 0 0 0 0,0 

Įgyvendini projektai 0 0,0 0 0,0 

* ES struktūrinės paramos lėšos 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

Pagal VP3-3.2-AM-01-V priemonę buvo planuojama skirti iki 10 proc. finansavimą 3 atliekų 

panaudojimo energijai gauti projektams. Kadangi nereikėjo finansuoti atliekų deginimo  išgaunant 

http://www.esparama.lt/
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energiją įrenginių, tam numatyti 120 mln. litų buvo perskirstyti kitoms priemonės „Atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“ veikloms finansuoti. Atliekų panaudojimo energijai gauti įrenginius numatoma 

statyti privačiomis lėšomis 2 regionuose. 

Išvada. Įgyvendinus sąvartynų uţdarymo, stambiagabaričių atliekų ir kompostavimo aikštelių 

projektus būtų sutvarkyti ir rekultivuoti iš viso 385 sąvartynai ir šiukšlynai. Įvertinus, kad vėliausi 

sprendimai dėl finansavimo skyrimo buvo priimti 2010 m. rugsėjo mėn. ir projektų įgyvendinimo 

laikotarpis numatytas iki 30 mėn., tikėtina, jog uţduotis iki 2012 m. uţdaryti visus aplinkos apsaugos 

ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus bus pasiekta. Atskirais 

atvejais projektai gali vėluoti dėl uţsitęsusių pirkimo procedūrų, darbų vykdymo sezoniškumo. 

Šiuo metu Lietuvoje 21 iš 60 savivaldybių atitinka Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 

plane nustatytus reikalavimus dėl stambiagabaričių atliekų aikštelių (kai 1 aikštelė tenka 50.000 

gyventojų). Šios uţduotys bus įvykdytos įrengus visas 70 planuojamas aikšteles
47

. Įgyvendinus 

priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektus, bus įrengtos 47 stambiagabaričių atliekų 

surinkimo ir ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 

Biologiškai skaidţių ir kitų atliekų tvarkymo ir perdirbimo infrastruktūrą numatoma sukurti 10 regionų 

pastatant mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo įrenginius. Įgyvendinus projektus pagal šią 

priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklą, skirtą BSA tvarkymui, bus sukurta 1,1 mln. 

t atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įgyvendintos pagrindinių atliekų tvarkymo uţduotys. Šios uţduotys 

buvo numatytos specialiuose projektų atitikties kriterijuose: 

► ne maţiau kaip 50 proc. teritorijoje susidarančių komunalinių BSA perdirbimas ir (ar) kitoks 

naudojimas; 

► ne maţiau kaip 50 proc. teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų perdirbimas ir (ar) kitoks 

panaudojimas; 

► projekte numatytos įgyvendinti veiklos skatina atskirą BSA surinkimą ir šių atliekų 

individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje. 

Visuose 10 regionų BSA infrastruktūros projektai apima namudinį BSA kompostavimą, atskirą ţaliųjų 

atliekų surinkimą ir kompostavimą, mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybą. Mechaninio-

biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose mechaniškai būtų atskiriamos ir paruošiamos perdirbimui 

antrinės ţaliavos, BSA frakcija, degi frakcija. Atskirtas BSA numatoma anaerobiniu
48

 būdu pūdyti, 

išgauti biodujas, gaminti kompostą arba tiesiog kompostuoti. Dviejuose regionuose likusias po 

rūšiavimo atliekas numatoma panaudoti energijai atliekų deginimo ar bendro deginimo įrenginiuose, 

kurie bus pastatyti privačiomis lėšomis. Įgyvendinus šiuos projektus, šalinamų sąvartyne komunalinių 

atliekų kiekis sieks vidutiniškai 23 proc., daugiausia jas sudarys inertinės atliekos ir kitos perdirbimui 

netinkamos apdorotos atliekos. 

                                                 
47

 AM. Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2009-2010 m. < 

http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=1113>  
48

 Anaerobinis pūdymas – tai procesas, kada bedeguonėje aplinkoje mikroorganizmai suskaido biologiškai skaidţias 

medţiagas. 

http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=1113
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Finansavimo sutartys dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemų plėtros, sukuriant BSA infrastruktūrą, 

buvo pasirašytos 2010 m. gruodţio mėn. Planuojama projektus įgyvendinti per 36 mėn. pridėjus 

defektų šalinimo laikotarpį, t.y., eksploatacijos pradţia numatoma iki 2013 m. 

Išvada. Kuriama infrastruktūra tinkama 2013 m. ir tolimesnių atliekų tvarkymo uţduočių 

įgyvendinimui, pridėjus ir reikalavimą ne vėliau kaip nuo 2013 m. sąvartynuose šalinti tik apdorotas 

atliekas. Tačiau įvertinus tai, jog iki 2011 m. geguţės mėn. nebuvo paskelbti statybos darbų 

konkursai bei 7 regionuose nustatyti pirkimo procedūrų vėlavimai
49

, eksploatacijos data 2013 m. 

vertinama kaip labai rizikinga. Pagrindiniai trukdţiai šiuos projektus  įgyvendinti laiku yra susiję su 

ilgai trunkančiomis viešųjų pirkimų procedūromis, teritorijų planavimo dokumentų rengimu, 

patirties stoka statant ir planuojant tokio tipo objektus Lietuvoje. 

Lietuva įsipareigojo ir įvykdė reikalavimą ne vėliau kaip nuo 2009 metų vidurio nepavojingas atliekas 

šalinti tik ES reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose. Nuo 2009 

m. liepos 16 d. Lietuvoje atliekos šalinamos 11-oje regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų, 

atitinkančių aplinkos apsaugos ir visuomenės saugos reikalavimus. 

Stebėsenos rodiklių pasiekimas. Iki 2011 m. vasario mėn. pagal priemonę „Atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“ buvo pasirašytos 27 finansavimo ir administravimo sutartys (96 proc. planuotų), 

tačiau nei vienas projektas nebuvo baigtas įgyvendinti. Iš stebėsenos rodiklių pateikta tik viena 

skaitinė išraiška – uţdarytų ir sutvarkytų sąvartynų skaičius. 

25 lentelė. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Stebėsenos rodiklis/ rezultatas 
Stebėsenos rodiklio/ rezultato kiekybinė 

išraiška 

Panaudotų 

lėšų ir 

pasiekto 

rezultato 

santykis Rodiklio pavadinimas  
Rodiklio 

tipas 

Matavimo 

vnt. 

Laikotarpio 

pabaigoje 

2015 m. 

Pradinė 

situacija, 

2006 m.* 

2011 m.*** 

Vnt. % 

ES aplinkosaugos 

reikalavimus 

atitinkančių sąvartynų 

dalies padidėjimas 

Rezultato 
Procentiniai 

punktai 
100 0 0 0 0 

Į sąvartynus patenkančių 

komunalinių BSA kiekio 

sumaţėjimas, palyginti 

su 2000 metais 

Rezultato 
Procentiniai 

punktai 
50 - 0 0 0 

Uţdaryti ir sutvarkyti 

sąvartynai (šiukšlynai) 
Produkto Skaičius 249 587 62 25 0 

Įrengtos didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikštelės 

Produkto Skaičius 33 - 0 0 0 

                                                 
49

 AM, APVA informacija < http://www.apva.lt/naujiena.php?id=1301662424>  

http://www.apva.lt/naujiena.php?id=1301662424
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Įrengtos ţaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelės 
Produkto Skaičius 34 - 0 0 0 

Įrengtas pavojingų 

atliekų sąvartynas 
Produkto Skaičius 1 - 0 0 0 

Sukurti komunalinių 

atliekų perdirbimo ir (ar) 

kitokio panaudojimo 

pajėgumai 

Produkto Skaičius 700.000 - 0 0 0 

* SSVP  

*** LR finansų ministerijos pateikti 2011 m. vasario mėn. SFMIS duomenys   

Dėl ţemo stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo lygio įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato 

santykis yra lygus 0. Iki 2011 m. pasirašyta 96 proc. finansavimo sutarčių su 80 proc. atliekų 

tvarkymui numatytų lėšų. 

Išvados. Įvertinus projektų įgyvendinimo paţangą, tikėtina, kad senų sąvartynų uţdarymo uţduotis 

bus įgyvendinta. Atskirais atvejais galimas projektų vėlavimas dėl uţsitęsusių pirkimo procedūrų, 

darbų vykdymo sezoniškumo. Kuriama BSA ir kitų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra yra 

tinkama 2013 m. ir tolesniems laikotarpiams nustatytų atliekų tvarkymo uţduočių įgyvendinimui 

tačiau jos eksploatacijos pradţios data 2013 m. vertinama kaip labai rizikinga. Pagrindinis šių 

projektų neįgyvendinimo laiku pavojus susijęs su ilgai trunkančiomis viešųjų pirkimų procedūromis, 

teritorijų planavimo dokumentų rengimu, patirties stoka statant ir planuojant tokio tipo objektus 

Lietuvoje. Vykdomi projektai uţtikrina efektyvų aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimą. 

Vandens telkinių būklė 

Pagrindinės uţduotys ir jų uţtikrinimas vykdant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus. LR 

teisės aktuose nurodytos ir iš ES direktyvų perkeltos pagrindinės uţduotys bei reikalavimai, susiję su 

paviršinio vandens telkinių apsauga ir vandens kokybe, pateikti 26 lentelėje. 

26 lentelė. Paviršinio vandens telkinių apsaugos uţduotys ir reikalavimai 

Nr. Svarbiausios uţduotys ir reikalavimai Reglamentuojantis teisės aktas 

1 Iki 2015 m. gruodţio 22 d. pasiekti paviršiniams 

vandens telkiniams gerą paviršinio vandens būklę, 

dirbtiniams ir labai pakeistiems vandens telkiniams 

– pasiekti gerą cheminę vandens būklę ir gerą 

ekologinį potencialą, poţeminiams vandens 

telkiniams – pasiekti gerą poţeminio vandens būklę. 

Lietuvos Respublikos Seimo 1997 – 10 – 21  

įsakymas, Nr. VIII – 474, „Dėl vandens įstatymo 

patvirtinimo“, Valstybės ţinios, 1997, Nr. 104 – 

2615. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Vandens telkinių būklės uţduotys yra susijusios su upių, eţerų ir tvenkinių bei poţeminio vandens 

telkinių vandens kokybe. Siekiama, kad 2015 m. visuose nurodytuose vandens telkiniuose vandens 

būklė būtų gera (27 lentelė). 
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27 lentelė. Vandens telkinių būklės uţduočių įgyvendinimo progresas 

Reikalavimas/ uţduotys 
Pasiekimas, % Siektina reikšmė,% 

2006 m. 2009 m. 2015 m. 

Upių vandens kokybė – gera paviršinio vandens būklė 40 40,4 100 % 

Eţerų ir tvenkinių vandens kokybė – gera paviršinio 

vandens būklė 
- 66 100 % 

Poţeminio vandens telkinių – gera poţeminio vandens 

būklė 

- 87 100 % 

Šaltinis: AAA ir LGT duomenys. 

Vandens telkinių būklės gerinimo veiklos 2007 – 2013 m. laikotarpiu finansuojamos pagal tris SSVP 1 

prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai” priemones: 

► VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“; 

► VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“; 

► VP3-1.4-AM-05-V „Pajūrio tvarkymas“. 

Daugiausia lėšų ir projektų buvo numatyta pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ – iš 

viso apie 75 proc. nuo vandens būklės gerinimui skirtų lėšų. Priemonės tikslas – gerinti paviršinių 

vandens telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę. Pagal šią priemonę finansuojamos veiklos ir 

projektai: vandens telkinių būklės gerinimo priemonių valymas ir tvarkymas, artimo natūraliam 

hidrologinio reţimo atkūrimas, teršalų prietakos į telkinius maţinimo priemonių taikymas, 

gamtosauginis pakrančių valymas ir sutvarkymas. Lėšų pasiskirstymas pagal šių priemonių veiklas ir 

projektų skaičius pateikiamas 28 lentelėje. 

javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
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28 lentelė. 2007 – 2013 m. vandens apsaugos priemonių projektai ir biudţetai 

 
Projektai Lėšos 

Vnt. Proc. Lt Proc. 

Iš viso numatyta 2007 – 2013 m. pagal VP3-1.4-AM-01-V  5 100,0 24.000.000 100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 2 40,0 15.405.885 64,2 

Iki 2011-02 įgyvendinti projektai 1 20,0 290.400 1,2 

          

Iš viso numatyta 2007 – 2013 m. pagal VP3-1.4-AM-04-R n.d. 100,0 121.784.603 100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 50 - 63.474.068 52,1 

Iki 2011-02 įgyvendinti projektai 5 - 2.252.892 1,8 

          

Iš viso numatyta 2007 – 2013 m. pagal VP3-1.4-AM-05-V 1 100,0 17.282.793 100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 1 100 17.282.745 100,0 

Iki 2011-02  įgyvendinti projektai 0 0,0 0 0,0 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

Planuota, kad pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 2009 – 2010 m. pasirašytų 

finansavimo ir administravimo sutarčių lėšų suma turi siekti 109,6 mln. litų. 2011 m. vasario mėn. 

pasirašytų sutarčių ir įgyvendintų projektų vertė siekė 65,7 mln. litų, arba 60 proc. nuo suplanuotų
50

. 

Išvada. Atsiţvelgiant į vandens telkinių apsaugos ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

projektų, finansuojamų ES SF lėšomis, įgyvendinimo paţangą bei uţduočių vandens telkinių būklės 

gerinimo srityje pasiekimo lygį, tikėtina, kad vandens telkinių būklės gerinimo srityje iškeltos 

uţduotys iki 2015 m. nebus pilnai pasiektos. 

Stebėsenos rodiklių pasiekimas. Remiantis duomenimis apie stebėsenos rodiklių pasiekimą (29 

lentelė), iki 2011 m. vasario mėn. pagal vertintas vandens apsaugos priemones buvo pasirašytos 53 

projektų finansavimo ir administravimo sutartys, 6 projektai buvo baigti įgyvendinti, būklės gerinimo 

priemonės taikytos 3 vandens telkiniams (7,5 proc. nuo numatytų skaitinių išraiškų), taikant vandens 

telkinių gerinimo priemones sutvarkytas 11,5 ha plotas (5,7 proc. nuo planuojamo), parengtas 1 iš 4 

UBR valdymo planų. 

                                                 
50

 www.esparama.lt, 2011 m. balandţio 1 d. 

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
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29 lentelė. Vandens apsaugos priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Stebėsenos rodiklis/ rezultatas 
Stebėsenos rodiklio/ rezultato kiekybinė 

išraiška 

Panaudotų 

lėšų ir 

pasiekto 

rezultato 

santykis 
Rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio 

tipas 

Mata-

vimo vnt. 

Laiko-

tarpio 

pabaigoje 

2015 m. 

Pradinė 

situacija, 

2006 m.* 

2011 m.*** 

Vnt. % 

Vandens telkiniai, 

kuriems taikytos 

būklės gerinimo 

priemonės 

Rezultato Skaičius 40 - 3,0 7,5 0,2 

Sutvarkytas taikant 

vandens telkinių 

būklės gerinimo 

priemones plotas 

Produkto ha 200 - 11,5 5,7 0,2 

Upių baseinų rajonai, 

kuriems nustatyti 

vandensaugos ir 

potvynių rizikos 

valdymo tikslai 

Rezultato Procentas 100 - - - - 

Parengti upių 

baseinų rajonų 

valdymo planai ar jų 

dalis 

Produkto Skaičius 4 0 1,0 25,0 0,05 

Parengti potvynių 

rizikos valdymo 

planai ar jų dalis 

Produkto Skaičius 4 0 - - - 

Parengti jūros 

aplinkos apsaugos 

dokumentai 

Produkto Skaičius 4 0 - - - 

Sutvarkyto kranto 

ilgis 
Rezultato Km 3 0 - - - 

Priekrantės ir 

paplūdimio sąnašų 

papildymas 

atveţtiniu smėliu 

Produkto Kub. m 200 000 - - - - 

* SSVP 

*** LR finansų ministerijos pateikti 2011 m. vasario mėn. SFMIS duomenys 

Išvada. Atsiţvelgiant į projektų įgyvendinimo paţangą bei uţduočių pasiekimo lygį, tikėtina, kad 

vandens telkinių būklės gerinimo srityje iškeltos uţduotys iki 2015 m. pilna apimtimi nebus 

pasiektos. Vertinant įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykį, iki 2011 m. panaudotų 

lėšų procentinė išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato procentinę išraišką. Todėl 

galima teigti, kad projektai įgyvendinami efektyviai. 
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Oro tarša 

LR teisės aktuose nurodytos ir iš ES direktyvų perkeltos pagrindinės uţduotys bei reikalavimai, susiję 

su oro taršos kontrole ir klimato kaita pateikti 30 lentelėje. 

30 lentelė. Uţduotys ir reikalavimai oro taršos ir klimato kaitos srityse 

Nr. Svarbiausios uţduotys bei reikalavimai Reglamentuojantis teisės aktas 

1 Nuo 2008 iki 2012 m. išmetamų į atmosferą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų 8 

procentais maţesnis, palyginti su 1990 m. baziniais 

pagal Kioto protokole numatytus įsipareigojimus 

metais.  

Iki 2020 m. turi būti įgyvendinti nacionaliniai 

strateginiai tikslai energetikos, transporto, ţemės 

ūkio ir kituose sektoriuose ir pasiekta, kad 

išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis būtų sumaţintas bent 20 procentų 

palyginti su 1990 m. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 – 12 – 23 

nutarimas Nr. 94 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 

metų nacionalinės strategijos patvirtinimo”, 

Valstybės ţinios, 2008, Nr. 19 – 685. 

 

2 Atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame 

šalies pirminės energijos balanse 2025 m. padidinti 

ne maţiau kaip iki 20 procentų; 

Lietuvos Respublikos Seimo 2007 – 01 – 18 

nutarimas, Nr. X – 1046, „Dėl nacionalinės 

energetikos strategijos patvirtinimo“, Valstybės 

ţinios, 2007, Nr.11 – 430. 3 Biodegalų dalį šalies degalų, skirtų transportui, 

rinkoje 2020 m. padidinti iki 15%, o 2025 m. – iki 

20 procentų; 

4 Išduodant leidimus esamiems kurą deginantiems 

įrenginiams būtina laikytis nustatytų išmetamų 

sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksido ir 

kietųjų dalelių ribinių verčių, kurios nurodytos šių 

normų prieduose ir iki 2015 m. gruodţio 31 d. sieros 

dioksido (SO2 ribinė vertė negali būti didesnė nei 

1700 mg/m
3
) ir azoto oksido ribinės vertės gali būti 

netaikomos Vilniaus elektrinei (VE – 3), Kauno 

elektrinei ir Maţeikių elektrinei, bet bendri šių 

elektrinių sieros dioksido ir azoto oksido kiekiai 

neturi viršyti šių limitų: – 2010 m. – 30500 tonų SO2 

per metus; 10500 tonų NOx per metus; 2012 m. – 

29000 tonų SO2 per metus; 10800 tonų NOx per 

metus. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 – 12 

– 24 įsakymas Nr. 712 „Dėl Aplinkos ministro 

2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl 

išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių 

įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą 

deginančių įrenginių normų LAND 43 – 2001 

nustatymo” pakeitimo”, Valstybės ţinios, 2004, 

Nr. 37 – 1210; 2008, Nr. 36 – 1318; 2010, Nr. 79 

– 4123. 

6 Nuo 2010 m. sausio 1 d. aplinkos oro uţterštumas 

azoto dioksidu ir azoto oksidais, benzenu, švinu, 

ozonu ir kietosiomis dalelėmis neturi viršyti šiame 

įsakyme nustatytų normų. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

sveikatos apsaugos ministro 2010 – 07 – 07 

įsakymas Nr.D1 – 585/V – 611 „Dėl aplinkos 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 

gruodţio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl 

Aplinkos oro uţterštumo normų nustatymo” 

pakeitimo”, Valstybės ţinios, 2010, Nr. 82 – 4364. 

7 Aplinkos oro uţterštumas kietosiomis dalelėmis iki 

2020 m. pagal ataskaitinių metų vidutinio poveikio 

rodiklį turi būti sumaţintas 20 procentų. 
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Reikalavimų uţtikrinimas įgyvendinant ES SF lėšomis finansuojamus projektus 

Lietuvos oro kokybės būklės apţvalga ir pagrindinių oro kokybę apibūdinančių parametrų pokyčiai 

pateikti vertinimo ataskaitos 1 skyriuje. Pagrindinių klimato kaitos uţduočių paţanga pateikiama 31 

lentelėje. 

31 lentelė. Klimato kaitos uţduočių įgyvendinimo paţanga 

Reikalavimas/ uţduotys 
Pasiekimas Siektina reikšmė 

2005 m. 2010 m. 2012 m. 2020 m. 2025 m. 

Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis 

100 % 

(1990) 

49 % 92 % 80 % - 

Šaltinis: AAA 2011 m. pateikti duomenys. 

Išvada. Vertinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, Lietuva įvykdo 

keliamus reikalavimus dėl jų sumaţinimo 2012 m. ir 2020 m.. Norint Lietuvai įgyvendinti 

papildomą tikslą – iki 2020 m. sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. – reikia 

imtis papildomų priemonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui maţinti, nes esamų tikslui 

pasiekti nepakaks. 

Įgyvendinant didelių kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų įsipareigojimus, iki 

2015 m. gruodţio 31 d. nustatytas pereinamasis laikotarpis 3 didţiosioms elektrinėms. Sieros dioksido 

(SO2 ribinė vertė negali būti didesnė nei 1700 mg/m
3
) ir azoto oksido ribinės vertės gali būti 

netaikomos Vilniaus elektrinei (VE – 3), Kauno elektrinei ir Maţeikių elektrinei. Šiems 

įsipareigojimams įgyvendinti buvo planuojama skirti 150 mln. litų. ES SF paramą pagal SSVP 3 

prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Oro taršos maţinimo ir monitoringo sistemų 

diegimas didţiuosiuose energetikos objektuose“. Tačiau ši priemonė panaikinta, ir lėšos perskirstytos 

naujai priemonei „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“. Per interviu su AM ES paramos 

administravimo departamento direktoriumi buvo aptarta, kad pagrindinės priemonės panaikinimo 

prieţastys yra grieţti apribojimai dėl valstybės pagalbos teikimo, t.y., skiriant paramą galėjo būti 

iškreipiamos rinkos sąlygos ES energetikos sektoriuje, paţeidţiamas „teršėjas moka“ principas, taip 

pat projektų vykdytojų nenoras įgyvendinti projektus dėl didelio nuosavų lėšų poreikio. 

Lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms, kartu ir naujai priemonei – VP3 3.3-SM-01-V 

„Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, kuri vienintelė tiesiogiai prisideda prie oro taršos 

maţinimo.  Ši priemonė atsirado tik 2010 metų viduryje, ir kol kas finansavimo sutartys nėra 

pasirašytos. Šios priemonės tikslas – kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, 

siekiant sumaţinti oro taršą, uţtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos 

mobilumą, maţinti transporto spūstis, gerinti eismo saugą, uţtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto 

paslaugų kokybę. 

Ţemiau lentelėje pateikiama informacija apie minėtos priemonės finansavimo apimtis ir stebėsenos 

rodiklius.  
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32 lentelė. Prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ kompleksinio ekologiško viešojo transporto 

plėtros finansavimo apimtys 

Kaštai ir sąnaudos 
Projektai Lėšos 

Vnt. Proc. Lt Proc. 

Iš viso planuota 2007 – 2013 m. pagal VP3-3.3-SM-01-V 73 100,0      75 366 530 100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 0 0 0     0 

Iki 2011-02  įgyvendinti projektai 0 0 0     0 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

33 lentelė. Kompleksinio ekologiško viešojo transporto plėtros priemonės pasiekti stebėsenos 

rodikliai 

Stebėsenos rodiklis/ rezultatas 
Stebėsenos rodiklio/ rezultato 

kiekybinė išraiška 

Panaudotų 

lėšų ir 

pasiekto 

rezultato 

santykis 

Rodiklio pavadinimas  
Rodiklio 

tipas 

Matavimo 

vnt. 

Laikotarpio 

pabaigoje 

2015 m. 

Pradinė 

situacija, 

2006 m.* 

2011 m.*** 

Vnt. % 

VP3-3.3-SM-01-V „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ 

padidėjusi švaresnių degalų 

(biodegalų, dujų) ir elektros 

energijos panaudojimo dalis 

sąlyginiais vienetais 

bendrame viešojo transporto 

sunaudojamų degalų kiekyje 

Rezultato Procentai 3 0 0 0 0 

padidėjęs viešuoju miesto 

transportu veţamų keleivių 

skaičius 

Rezultato Procentai 5 0 0 0 0 

atnaujintos viešojo transporto 

priemonės 
Produkto Skaičius 50 0 0 0 0 

nutiestas naujas troleibusų 

kontaktinis tinklas  
Produkto Kilometrai 10 0 0 0 0 

įrengti ir rekonstruoti 

dviračių takai 
Produkto Kilometrai 3 0 0 0 0 

rekonstruotos gatvės viešajam 

transportui 
Produkto Kilometrai 10 0 0 0 0 

* SSVP   

*** LR finansų ministerijos pateikti 2011 m. vasario mėn. SFMIS duomenys 

Išvados. Atsiţvelgiant į tai, kad tik viena priemonė tiesiogiai prisideda prie oro kokybės gerinimo, 

tikėtina, kad ši priemonė prisidės prie 30 lentelėje nurodytų uţduočių įgyvendinimo, tačiau neuţtikrins 

jų pasiekimo. 

Atskiros SSVP ir EAVP priemonių veiklos netiesiogiai ir tiesiogiai prisideda prie aplinkos oro 

kokybės gerinimo ir klimato kaitos maţinimo. Iš analizuojamų su aplinkos apsauga susijusių prioritetų 

ir priemonių prie aplinkos oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų maţinimo 

netiesiogiai prisideda SSVP 3 prioriteto priemonės: 

http://www.esparama.lt/
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► VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“; 

► VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“; 

► VP3-3.4-ŪM-05-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas projektai, atitinkantys 2004 –

2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) 1.2 priemonės „Energijos tiekimo 

stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo uţtikrinimas“ naudos ir kokybės 

vertinimo kriterijus. 

Šių priemonių tikslas – maţinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas. Tai netiesiogiai prisideda 

prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumaţinimo. 

34 lentelėje pateikiama informacija apie energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimo projektų 

skaičių bei finansavimo apimtis. Prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimo 

prisidedančios priemonės ir projektai priskiriami energetikos sektoriui ir aplinkosauginių uţduočių 

įgyvendinimo vertinime nevertinami. 

34 lentelė. 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ energijos gamybos ir vartojimo 

efektyvumo didinimo projektai ir jų finansavimo apimtys 

Kaštai ir sąnaudos 
Projektai Lėšos 

Vnt. Proc. Lt Proc. 

Iš viso planuota 2007 – 2013 m. pagal VP3-3.4-ŪM-03-V 282 100,0      563 007 582     100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 195 69,1      525 565 818     93,3 

Iki 2011-02  įgyvendinti projektai 53 18,8        99 588 233     17,7 

          

Iš viso planuota 2007-2013 m. pagal VP3-3.4-ŪM-04-R n.d. 100,0      318 641 176     100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 172 -      149 772 732     47,0 

Iki 2011-02  įgyvendinti projektai 61 -        76 882 976     24,1 

          

Iš viso planuota 2007-2013 m. pagal VP3-3.4-ŪM-05-R 19 100,0        48 898 754     100,0 

Iki 2011-02 pasirašytos finansavimo sutartys, vykdomi projektai 3 15,8          6 914 117     14,1 

Iki 2011-02  įgyvendinti projektai 16 84,2        34.603.098     70,8 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

Stebėsenos rodiklių pasiekimas. Iki 2011 m. vasario mėn. pagal vertintas energijos gamybos ir 

vartojimo efektyvumo didinimo priemones buvo baigta įgyvendinti 130 projektų ir vykdoma 370 

projektų visoje Lietuvoje. Atskirose priemonėse iš viso sudaryta finansavimo sutarčių ir baigta 

įgyvendinti projektų atitinkamai 111 proc., 71 proc. ir 85 proc. nuo planuoto biudţeto. Priemonė 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ viršijo numatytas lėšas 11 proc., tačiau 

sudaryta tik 88 proc. planuotų sutarčių. 

Pagal duomenis apie stebėsenos rodiklių pasiekimą (35 lentelė), iki 2011 m. vasario mėn. visos 

priemonės viršijo numatytą produkto stebėsenos rodiklio „Energijos taupymo poţiūriu atnaujinta 

viešosios paskirties pastatų“ reikšmę. Įgyvendinus šiuos projektus jau viešuose pastatuose sutaupyta 

http://www.esparama.lt/
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9,1 GWh energijos, planuojama iš viso sutaupyti 100 GWh energijos  laikotarpio pabaigoje. Įvertinus 

standartinį CO2 emisijos faktorių
51

, dabar pasiektas 1,8 tūkst. tonų CO2 emisijų sumaţinimas. Iš viso 

laikotarpio pabaigoje bus sutaupyta apie 20,2 tūkst. tonų CO2 išmetimų. 

35 lentelė. Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimui skirtų priemonių pasiekti 

stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos rodiklis/ rezultatas 
Stebėsenos rodiklio/ rezultato kiekybinė 

išraiška 
Panaudotų 

lėšų ir 

pasiekto 

rezultato 

santykis 

Rodiklio 

pavadinimas  

Rodiklio 

tipas 

Matavimo 

vnt. 

Laikotarpio 

pabaigoje 

2015 m. 

Pradinė 

situacija, 

2006 m.* 

2011 m.*** 

Vnt. % 

VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ 

Atnaujintuose 

viešosios paskirties 

pastatuose sutaupyta 

energijos 

Rezultato GWh 56 40 1,5 2,8 6,4 

Energijos taupymo 

poţiūriu atnaujinta 

viešosios paskirties 

pastatų 

Produkto Skaičius 94 82 128,0 136,2 0,1 

VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 

Atnaujintuose 

viešosios paskirties 

pastatuose sutaupyta 

energijos 

Rezultato GWh 36 40 1,0 2,8 8,8 

Energijos taupymo 

poţiūriu atnaujinta 

viešosios paskirties 

pastatų 

Produkto Skaičius 80 82 92,0 115,0 0,2 

VP3-3.4-ŪM-05-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas projektai, atitinkantys 2004–2006 m. 

Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 

didesnio energetikos efektyvumo uţtikrinimas“ 

Atnaujintuose 

viešosios paskirties 

pastatuose sutaupyta 

energijos 

Rezultato GWh 8 40 6,6 82,1 0,9 

Energijos taupymo 

poţiūriu atnaujinta 

viešosios paskirties 

pastatų 

Produkto Skaičius 26 82 35,0 134,6 0,5 

* SSVP       

*** LR finansų ministerijos pateikti 2011 m. vasario mėn. SFMIS duomenys 

Vertinant priemonių VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ 

ir VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ iki 2011 m. 

panaudotas lėšas ir pasiektus rezultatus, įgyvendintų projektų lėšų procentinė išraiška yra daug didesnė 

uţ pasiekto rezultato procentinę išraišką. Tai gali būti susiję ir su tuo, kad pastatų renovacijos 

projektuose energijos kiekio sutaupymas matyti po tam tikro laikotarpio, t.y., stebėsenos rodiklio 

                                                 
51

 CO2  emisijos faktorius daugiausiai Lietuvoje suvartojamam kurui – gamtinėms dujoms: t CO2  / MWh = 0, 202   
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pasiekimo reikšmė yra nustatoma praėjus vienam šildymo sezonui jau įdiegus planuotas energijos 

taupymo priemones. Visų vertintų priemonių iki 2011 m. panaudotų lėšų procentinė išraiška yra 

maţesnė uţ pasiektą produkto procentinę išraišką, o VP3-3.4-ŪM-05-R – ir pasiekto rezultato 

procentinę išraišką. 

Išvados. ES SF lėšomis tiesiogiai prie oro taršos maţinimo įsipareigojimų bei uţduočių vykdymo 

prisideda viena priemonė. Atskiros SSVP ir EAVP veiklos tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie 

aplinkos oro kokybės gerinimo ir klimato kaitos maţinimo. Nepaisant to, atsiţvelgiant į dabartinį į 

atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tikėtina, jog 2012 m. ir 2020 m. 

keliamos uţduotys bus įvykdytos. Tačiau įgyvendinti papildomą tikslą – iki 2020 m. sumaţinti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. – reikia imtis papildomų priemonių šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiui maţinti, nes esamų projektų apimtys yra nepakankamos. Vertinant 

įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykį, iki 2011 m. panaudotų lėšų procentinė 

išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato procentinę išraišką. Todėl galima teigti, kad 

projektai įgyvendinami efektyviai. 

Saugomos teritorijos 

LR teisės aktuose nurodytos ir iš ES direktyvų perkeltos pagrindinės uţduotys bei reikalavimai, susiję 

su saugomomis teritorijomis pateikti 36 lentelėje. 

36 lentelė. Saugomų teritorijų uţduotys ir reikalavimai 

Nr. Svarbiausios uţduotys bei reikalavimai Reglamentuojantis teisės aktas 

1 Biologinės įvairovės išsaugojimas – 15 retųjų 

rūšių apsaugos priemonių taikymas 160 buveinių; 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 – 10  

–  4 įsakymas Nr. D1 – 509 „Dėl biologinės 

įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų 

planavimo bei tvarkymo 2007 – 2013 m. 

programos, skirtos ES struktūrinės paramos 

strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo“, 

Valstybės ţinios, 2007, Nr. 107 – 4391. 

2 Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas – 

„Natura 2000“ teritorijų gamtotvarkos planų (ne 

maţiau nei 100) parengimas; „Natura 2000“ 

teritorijų (ne maţiau kaip 70 teritorijų) tvarkymas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Reikalavimų uţtikrinimas įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus 

Biologinės įvairovės, kraštovaizdţio, saugomų teritorijų apsaugos veiklos vykdomos pagal priemonę 

„Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga“. Šios priemonės tikslas – gerinti biologinės įvairovės 

apsaugos būklę, uţtikrinti gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės išsaugojimą 

saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000” teritorijas. Pagal šią priemonę iki 2011 m. pasirašytos 

8 iš 28 arba 29 proc. nuo planuotų projektų finansavimo sutartys. Iš jų 2 projektai skirti retų rūšių 

apsaugai, kiti – saugomų teritorijų dokumentų rengimui. Iš viso pagal šią priemonę iki 2011 m. 

pasirašyta finansavimo sutarčių, kurių vertė siekia 177 mln. litų arba 65 proc. nuo suplanuoto biudţeto. 

Nei vienas projektas nebuvo baigtas įgyvendinti. 

37 lentelė. Priemonės, skirtos biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugai, stebėsenos rodiklių 

pasiekimas 

Stebėsenos rodiklis/ rezultatas 
Stebėsenos rodiklio/ rezultato kiekybinė 

išraiška 

Panaudotų 

lėšų ir 

pasiekto 

rezultato 

santykis 

Rodiklio 

pavadinimas  

Rodiklio 

tipas 

Matavimo 

vnt. 

Laikotarpio 

pabaigoje 

2015 m. 

Pradinė 

situacija, 

2006 m.* 

2011 m.*** 

Vnt. % 

Parengti biologinės 

įvairovės ir 

kraštovaizdţio 

apsaugos 

dokumentai 

Produkto Skaičius 480 - 57 11,9 0 

Retosios rūšys, 

kurioms išsaugoti 

įgyvendintos 

apsaugos 

priemonės 

Produkto Skaičius 24 - 0 - 0 

Invazinės rūšys, 

kurių plitimui 

stabdyti 

įgyvendintos 

gausos reguliavimo 

priemonės 

Produkto Skaičius 6 - 0 - 0 

Inventorizuoti 

Europos Bendrijos 

svarbos natūralių 

buveinių tipai 

Produkto Skaičius 53 - 0 - 0 

Sutvarkyta 

bešeimininkių 

objektų saugomose 

teritorijose 

Produkto Skaičius 130 - 0 - 0 

Ištirtos vandens 

telkinių būklės 

nustatymo vietos 

Produkto Skaičius 540 - 0 - 0 



 

 

110 

Saugomos 

teritorijos 

(valstybiniai parkai 

ir rezervatai), 

kuriose įrengti 

lankytojų centrai ir 

(ar) vaizdo 

informacinės 

sistemos 

Produkto Skaičius 25 11 4 16,0 0 

Invazinės rūšys, 

kurių plitimas 

sulėtintas ar 

sustabdytas 

Rezultato Procentai 38 - 0 - 0 

Europos Bendrijos 

svarbos augalų ir 

gyvūnų (įskaitant ir 

paukščius) rūšys, 

kurioms išsaugoti 

įgyvendintos 

buveinių apsaugos 

priemonės 

Rezultato Procentai 20 - 0 - 0 

Saugomų teritorijų, 

kuriose sudarytos 

sąlygos lankytis be 

ţalos gamtai, 

padidėjimas 

Rezultato 
Procentiniai 

punktai 
70 30 0 - 0 

* SSVP 

*** LR finansų ministerijos pateikti 2011 m. vasario mėn. SFMIS duomenys 

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugos priemonės rezultatų ir produktų stebėsenos rodikliai 

bei jų pasiektos reikšmės iki 2011 m. pateikti 37 lentelėje. SFMIS duomenimis, iki 2011 m. buvo 

pasiekta labai maţa dalis planuojamų reikšmių: uţfiksuotos tik 2 produkto stebėsenos rodiklio 

reikšmės; 4 iš planuotų 25 saugomose teritorijose įrengti lankytojų centrai/ vaizdo informacinės 

sistemos; parengti 57, arba 12 proc., planuotų biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugos 

dokumentų. Pagal šią priemonę iki 2011 m. nebuvo baigtas įgyvendinti nė vienas projektas, todėl 

įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykis yra lygus 0. 

Išvada. Pagal šią priemonę iki 2011 m. pasirašyta 29 proc. planuotų projektų finansavimo sutarčių. 

Iki 2011 m. nebuvo baigtas įgyvendinti nė vienas projektas, todėl įgyvendintų projektų lėšų ir 

pasiekto rezultato santykis yra lygus 0. Atsiţvelgiant į projektų įgyvendinimo būklę ir paţangą, yra 

tikimybė, kad biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugos srityje nustatytos uţduotys laiku nebus 

pasiektos.  
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Išvada. Daugumos atskirų aplinkosaugos sričių ES ir nacionaliniai reikalavimai, įgyvendinant ES 

fondų lėšomis finansuojamus projektus, yra uţtikrinami efektyviai. Panaudotų projektų lėšų ir 

pasiektų rezultatų santykis rodo, kad daugelis projektų taip pat yra įgyvendinami efektyviai. 

Atsiţvelgiant į projektų įgyvendinimo paţangą bei uţduočių pasiekimo lygį, tikėtina, kad daugumoje 

sričių iškeltos uţduotys iki 2015 m. bus pasiektos, tačiau tam tikrose srityse prognozuojamas 

vėlavimas (BSA ir kitų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra vertinama kaip tinkama 2013 m. 

ir tolimesniems laikotarpiams nustatytų atliekų tvarkymo uţduočių įgyvendinimui, tačiau jos 

eksploatacijos pradţios data 2013 m. laikoma rizikinga). Rizika laiku arba pilna apimtimi nepasiekti 

atskirų aplinkosaugos sričių uţduočių nustatyta vandens telkinių bei biologinės įvairovės ir 

kraštovaizdţio apsaugos srityse. 
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9   KITŲ ES ŠALIŲ PATIRTIS UŢTIKRINANT APLINKOSAUGINIUS REIKALAVIMUS 

Šiame skyriuje analizuojama kitų ES šalių patirtis vykdant ES SF lėšomis finansuojamus projektus ir 

uţtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, aprašoma, su kokiomis aplinkos apsaugos 

problemomis yra susiduriama ir kaip jos sprendţiamos. Be to, aprašomi du ES SF finansuojami 

projektai, kuriuos vykdant iškilo aplinkosaugos problemų.  

Analizuojant kitų ES šalių patirtį siekta atsakyti į tokius klausimus: 

► Į kokias aplinkosaugos sritis ir kiek ES SF lėšų nukreipia kitos ES šalys? 

► Kaip yra uţtikrinami aplinkosauginiai reikalavimai, įgyvendinant projektus kitose ES šalyse? 

► Kokie aplinkosauginiai paţeidimai bei problemos kyla kitose ES šalyse vykdant projektus? 

Kaip tai yra sprendţiama? 

► Kokią kitų ES šalių patirtį būtų galima pritaikyti Lietuvoje? 

Analizei buvo pasirinktos dvi ES šalys: Estija ir Airija. Pirmoji pasirinkta dėl savo panašumų su 

Lietuva: panašus aplinkosaugos problemų, kurias siekiama išspręsti, pobūdis, aplinkosaugai skirtų ES 

SF lėšų apimtis, patirtis administruojant ES SF lėšas bei uţtikrinant aplinkosauginių reikalavimų 

laikymąsi. Kadangi Lietuva ir Estija dabar susiduria su panašiais sunkumais, pagrindinis dėmesys 

analizuojant šios šalies patirtį sutelkiamas į 2007 – 2013 m. laikotarpį. Airija pasirinkta dėl didesnės 

patirties vykdant ES SF lėšomis finansuojamus projektus ir dėl galimybės analizuoti ankstesnių, 2000 

– 2006 metais padarytų, investicijų į šios šalies aplinkosaugą poveikį. Dabar Airija sprendţia kitokias 

aplinkosaugos problemas nei Lietuva, todėl pagrindinis dėmesys analizuojant jos patirtį sutelkiamas ne 

į dabartinį 2007 – 2013 m. ES SF programavimo periodą, bet į 2000 – 2006 metus., kai buvo  daugiau 

panašumų su Lietuvos padėtimi. 

Estijos patirtis įgyvendinant aplinkosauginius reikalavimus 

2007 – 2013 m. laikotarpiu ES SF lėšos Estijoje skirstomos pagal nacionalinę strategiją (angl. National 

Strategic Reference Framework) ir tris veiksmų programas: 

1. Ekonomikos augimo; 

2. Sanglaudos skatinimo; 

3. Ţmogiškųjų išteklių plėtros. 

Šios programos detalizuoja veiklas, finansuojamas iš 2007 – 2013 m. ES SF, ir jų finansavimą. Šiuo 

ES struktūrinės paramos naudojimo laikotarpiu ypač didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai. 

Pagrindinis aplinkosaugos projektų finansavimo šaltinis Estijoje yra ES SF (90 proc. visų lėšų, 

reikalingų projektų įgyvendinimui). Prioritetinei krypčiai – vandens ir atliekų tvarkymo infrastruktūrai 

– iš SF iš viso yra skirti 626 milijonai eurų. Šios investicijos skirtos geriamojo vandens direktyvos
52

 

bei miesto nuotėkų valymo direktyvos
53

 keliamų standartų ir reikalavimų uţtikrinimui. Didţiausia šių 

lėšų dalis (477 milijonai eurų) yra skirta vandens valdymo infrastruktūros plėtojimui: rekonstruojami ir 

naujai tiesiami vandens ir kanalizacijos vamzdţiai, geriamojo vandens ir nuotekų valymo įrenginiai. 

Remiamos šios sritys: 

                                                 
52

 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl ţmonėms vartoti skirto vandens kokybės. 
53

 1991 m. geguţės 21 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl miesto nuotekų valymo. 
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► geriamojo vandens tiekimo sistemos, kuri aptarnauja daugiau kaip 50 gyventojų, 

rekonstrukcija; 

► viešosios kanalizacijos sistemos rekonstrukcija nuotekų surinkimo vietose, kur taršos apkrovos 

ekvivalentas maţiau nei 2000 gyventojų; 

► viešosios vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemos statyba ir rekonstrukcija nuotekų 

surinkimo zonose, kur taršos apkrovos ekvivalentas yra daugiau nei 2000 gyventojų. 

► Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra ne maţesnės kaip 958 674 73 eurų. 

Dėl 93 proc. visų 2007–2013 m. laikotarpiu planuojamų skirti ES lėšų vandens valdymo 

infrastruktūros projektams jau yra sudarytos sutartys. Tačiau kol kas išmokėta tik apie 8 proc. 

Vertinant visus ES SF lėšomis Estijoje finansuojamus projektus, dėl 78 proc. lėšų jau yra sudarytos 

sutartys, o tik 7 proc. jų yra išmokėta projektų vykdytojams. Lyginant su kitomis šalimis Estijoje 2007 

– 2013 m. ES lėšų panaudojimo apimtis šiuo metu yra gana maţa. Tam įtakos turėjo kelios prieţastys: 

1. Vėlyva projektų pradţia. 2007 – 2008 m. dar tik buvo kuriamos projektų atrankos sąlygos bei 

vykdomi kiti svarbūs pasiruošimo darbai. 2009 m. buvo atlikti pirmieji ES lėšų išmokėjimai 

projektų vykdytojams. 

2. Ekonominis sunkmetis. Šalyje sumaţėjus darbų paklausai, sustiprėjo konkurencija dėl ES 

paramos lėšomis finansuojamų uţsakymų, konkursų dalyviai pradėjo skųsti perkančiųjų 

organizacijų priimamus sprendimus. Dėl pradėtų teisminių procesų reikšminga dalis viešųjų 

pirkimų, kartu ir projektų, uţsitęsė. 

3. Nuosavų lėšų  trūkumas. Ekonominio nuosmukio laikotarpiu (2009 – 2010 m.) nemaţai 

projektų vykdytojų Estijoje pritrūko nuosavų lėšų prisidėti prie projekto. Ieškodami papildomų 

finansavimo šaltinių dauguma jų kreipėsi į EIB. 

Atliekų valdymas yra kita prioritetinė aplinkosaugos sritis Estijoje, į kurią kreipiamos 2007 – 2013 m. 

ES SF lėšos. Remiamos šios su atliekų valdymu susijusios veiklos: 

► nepavojingų atliekų sąvartynų, kurie neatitinka jiems keliamų aplinkosauginių reikalavimų, 

uţdarymas; 

► nepavojingų atliekų valdymo centrų įkūrimas ar išplėtimas pietryčių Estijoje. Finansuojami 

yra tie projektai, kurie atitinka 2008 – 2013 nacionalinį atliekų valdymo planą ir vietinės 

valdţios atliekų valdymo planą, kuris atspindi veiklas, būtinas vystant atliekų tvarkymą 

miesto ir kaimo savivaldybėse. 

Investuojant į atliekų valdymą, dalis ES lėšų taip pat yra skirta  atliekų maţinimui, plėtojant jų 

rinkimą, rūšiavimą ir perdirbimą. Remiamos šios veiklos: 

► atliekų šalinimo centrų ir/ ar perdirbimo stočių statyba, jei tinkamos finansuoti išlaidos yra 

nemaţiau kaip 319,558.24 eurų; 

► surūšiuotų biologinių atliekų perdirbimas; 

► atliekų perdirbimo plėtojimas, tose srityse, kur anksčiau nebuvo perdirbimo galimybių. 
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Kita prioritetinė aplinkosaugos sritis, kuriai skiriamos 2007 – 2013 m. ES SF lėšos – darnaus (išlaikant 

ekologinę pusiausvyrą) gamtos išteklių naudojimo sistemos ir infrastruktūros plėtra. Šios prioritetinės 

krypties veiklos yra finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšų, iš viso 

skiriant 92 milijonus eurų. 

Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, finansuojamos šios veiklos: 

► saugomų teritorijų buveinių ir retų rūšių populiacijos atkūrimas ir išsaugojimas; 

► infrastruktūros, reikalingos apsaugoti kraštovaizdį ir kitus gamtos objektus, sukūrimas ir 

atstatymas; 

► nevietinių rūšių gausos kontrolė, atsiţvelgiant į veiksmų planą; 

► palankių sąlygų atkūrimas pavieniams gamtos objektams ir kraštovaizdţiui saugomose 

teritorijose; 

► saugomų parkų atstatymas ir rekonstrukcija; 

► infrastruktūros plėtojimas, sudarant sąlygas lankytis saugomose teritorijose. 

Vertinant ES lėšomis įgyvendinamų projektų poveikį aplinkai yra vadovaujamasi nacionalinėje 

strategijoje įvardintais prioritetais, kurie numato, kad visi horizontalūs projektai, finansuojami 2007 – 

2013 m. ES SF lėšomis, turi atitikti tokius aplinkosauginius reikalavimus: 

► sumaţinti arba uţkirsti kelią taršai vengiant atliekų patekimo į aplinką, maţinant ţmogaus 

sukeltų nelaimių pasekmes aplinkai, maţinant kenksmingų medţiagų (CO2, medţiagų 

ardančių ozono sluoksnį) į atmosferą išmetamą kiekį; 

► apsaugoti nykstančias rūšis ir jų gyvenamas teritorijas; 

► išsaugoti / padidinti atsinaujinančių išteklių galimybę atsinaujinti ( t.y. ţuvys, miškai, 

vandens telkiniai, poţeminiai vandenys, upės eţerai, iškyšuliai); 

► ekonomiškiau naudoti gamtinius išteklius (mineralus, durpes, medieną, vandenį, dirvoţemį, 

orą); 

► didinti ekologinį sąmoningumą, skatinant atliekų perdirbimą, energijos taupymą, aplinką 

tausojantį planavimą, naudojimąsi ekologišku viešuoju transportu, didinant biologinės 

įvairovės prevenciją; 

► vykdyti ţmogaus sukeltos ţalos aplinkai prevenciją. 

Nacionalinėje strategijoje poveikio aplinkai stebėsenai yra išskirti tokie aplinkosauginiai rodikliai: 

► geros būklės vandens telkiniai: siekiama padidinti nuo 65 proc. (2004 m.) iki 100 proc. 

(2015 m.); 

► kietųjų atliekų (neįtraukiant naftos skalūnų ir ţemės ūkio atliekų) pakartotinio panaudojimo 

koeficientas: siekiama padidinti nuo 36,7 proc. (2004 m.) iki 60 proc. (2015 m.); 
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► pirminės energijos sunaudojimas (pasiūla 2005 m. – 60,0 TWh
54

): siekiama išlaikyti 2003 

m. sunaudojimo lygį 2010 m. (59,6 TWh); 

► dalis gyventojų, besinaudojančių viešuoju transportu: siekiama padidinti nuo 29,9 proc. 

(2005 m.) iki 30 proc. (2013 m.). 

Rodikliai, matuojantys neigiamą poveikį aplinkai, Estijoje nėra įtraukti į stebėsenos rodiklių sistemą. 

Estijoje kiekvienas pareiškėjas, norėdamas gauti ES finansavimą, iš vietinės atsakingos aplinkosaugos 

institucijos privalo gauti patvirtinimą, kad jo planuojamam projektui PAV nėra reikalingas, arba, jei šis 

vertinimas yra būtinas, tai taip pat turi patvirtinti tik atsakinga institucija. Jei įgyvendinami 2007 – 

2013 m. ES projektai yra didelės apimties (pvz., kelių tiesimas arba atliekų sąvartynų įrengimas) tada 

ta institucija, kuri suteikia leidimą įgyvendinti projektą, yra atsakinga ir uţ tai, kad būtų atliktas 

poveikio aplinkai vertinimas. 

Estijoje beveik nėra atvejų, kad būtų nustatyti aplinkosauginiai paţeidimai projektuose, 

finansuojamuose iš SF. Labiausiai ţiniasklaidoje išgarsintas atvejis uţfiksuotas 2005 m. Įgyvendinant 

projektą, per kurį sukurta naują technologija (HASCO) naftos skalūnų deginimui, buvo rasta 

aplinkosauginių reikalavimų paţeidimų. Dėl šios prieţasties projekto įgyvendinimui  numatytas ES 

finansavimas buvo nutrauktas, o Estijos valdţia turėjo grąţinti pinigus, panaudotus šio projekto 

įgyvendinimui. 

Estijoje taip pat į viešumą yra iškilęs atvejis, kai rengiant vietą sąvartynui, nebuvo vadovaujamasi 

pavyzdine patirtimi, tačiau tai nebuvo įvardinta kaip aplinkosauginių reikalavimų paţeidimas. 

Aplinkosauginių reikalavimų paţeidimas, uţfiksuotas per  projektą – gyvūnų atliekų deginimo 

gamykla buvo pastatyta su per trumpu kaminu (2006 m.). 

Dalis projektų finansavimui pagal Estijos 2007 – 2013 m. veiksmų programų priemones yra atrenkami 

skelbiant konkursą. Tokiu atveju tie projektų vykdytojai, kurių planuojami projektai turi palyginti 

didelį teigiamą poveikį aplinkai, gauna papildomų balų: taip didėja jų galimybės gauti ES finansavimą. 

Be to, Estijos viešųjų pirkimų įstatymas buvo papildytas taip, kad vykdant viešuosius pirkimus 

privaloma atsiţvelgti į poveikį aplinkai („ţalieji pirkimai“). Šio reikalavimo yra laikomasi. Pavyzdţiui, 

įsigyjant naujus policijos automobilius, viena iš svarbesnių sąlygų buvo kuo maţesnė įsigyjamų 

automobilių CO2 emisija. 

Pasiūlymas dėl Estijos patirties vykdant „ţaliuosius pirkimus“ ir taikant papildomų balų skyrimo 

sistemą panaudojimo Lietuvoje pateiktas skyriuje „Aplinkosauginių reikalavimų integracija į ES SF 

administravimo sistemą ir jų laikymosi uţtikrinimas“. 

 

Airijos patirtis įgyvendinant aplinkosauginius reikalavimus 

Airijoje, skirtingai nei Lietuvoje, yra rengiamas vienas nacionalinis strateginis dokumentas, apimantis 

visas šalies prioritetines sritis, kurioms skiriamos investicijos, pritrauktos iš įvairių finansavimo 

šaltinių, taip pat ir iš  ES. 2000 – 2006 m. Airijos nacionalinės plėtros programoje buvo išskirti du  

aplinkosauginiai  prioritetai: 1) aplinkosauginė infrastruktūra ir 2) ekologiška energija. 
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Pagrindiniai prioriteto „Aplinkosauginė infrastruktūra“ tikslai buvo numatyti šie: 

► plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą; 

► uţtikrinti vandens kokybės ir nuotekų standartų atitiktį ES ir nacionaliniams reikalavimams; 

► pašalinti esančią vandens taršą ir jos išvengti ateityje; 

► apsaugoti vandens išteklius nuo taršos šaltinių, kartu vystant turizmą, ţemės ūkį ir 

ţuvininkystę; 

► sutvarkyti pakrantes,  labiausiai paveiktas erozijos. 

Aukščiau išvardintų prioriteto tikslų pasiekimui buvo numatytos tokios priemonės: 

► nuotekų valymas; 

► vandens tiekimas; 

► infrastruktūros valdymas ir atnaujinimas; 

► infrastruktūros pagalba išplėstinėms ekonominėms veikloms; 

► pakrančių apsauga. 

Iš viso šiam prioritetui įgyvendinti 2000 – 2006 m. laikotarpiu buvo skirta 3,853 milijardai eurų, iš 

kurių 71 milijonas eurų investuota iš ERPF ir 280,35 milijonai eurų iš SF. 

38 lentelė. Airijos 2000 – 2006 m. prioriteto „Aplinkosauginė infrastruktūra“ investicijos, mln. 

eurų 

Investicijų 

kryptis 

Investicijos 

iš viso 

Bendrai finansuojama 
Kiti 

šaltiniai 

Sanglaudos 

fondas Iš viso ERPF 
Nacionalinės 

lėšos 

Nuotekų 

valymas 
1 657,15 125,15 71,10 54,05 1 532,00 280,35 

Vandens 

tiekimas 
579,32 0 0 0 579,32 0 

Infrastruktūros 

valdymas ir 

atnaujinimas 

862,16 0 0 0 862,16 0 

Infrastruktūrinė 

pagalba 
702,05 0 0 0 702,05 0 

Pakrančių 

apsauga 
52,01 0 0 0 52,01 0 

Iš viso: 3 852,69 125,15 71,10 54,05 3 727,54 280,35 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Vienintelė prioriteto „Aplinkosauginė infrastruktūra“ priemonė „Nuotekų valymas“ 2000 – 2006 m. 

programavimo laikotarpiu Airijoje buvo finansuojama ERPF ir SF lėšomis (ţr. 38 lentelę). 

Įgyvendinant šią priemonę pagrindinis dėmesys skirtas nuotekų surinkimo, apdorojimo ir šalinimo 

naujų sistemų diegimui, esamos nuotekų infrastruktūros modernizavimui. Taip pat lėšos buvo 

nukreiptos į upių baseinų stebėsenos sistemos vystymą ir plėtrą. 

2000 – 2006 m. programavimo laikotarpiu pagal pirmąjį prioritetą (aplinkosauginė infrastruktūra) 

buvo įgyvendinti 334 projektai vandens ir nuotekų tvarkymo srityse. Įgyvendinus šiuos projektus 

vandentiekiai buvo atnaujinti 537000 kaimo vietovių gyventojų. 

2005 m. buvo atliktas pagal Airijos nacionalinės plėtros programą skiriamų investicijų  vandens 

paslaugų vystymui vertinimas
55

. Vertinimas apėmė 2000 – 2006 m. programavimo laikotarpį. 

Vertinime  akcentuota, kad 2000 – 2006 m. programavimo laikotarpiu keitėsi Ekonominės ir socialinės 

infrastruktūros veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai: senieji produkto „apyvartos“ 

rodikliai (skirtingose projektų vystymosi stadijose sukurtų produktų skaičius) iš esmės pakeisti 

poveikio rodikliais (sukurti nauji techniniai pajėgumai ir pan.). Nauji rodikliai rodo aktualius 

baigtinius rezultatus:  

► ES direktyvose numatytų su investuojama sritimi susijusių normatyvų pasiekimas; 

► faktinis pajėgumų padidėjimas; 

► naujai aptarnaujamų vartotojų skaičiaus augimas arba vartotojų, kuriems gerėja paslaugų 

teikimo kokybė, skaičiaus didėjimas. 

Vertinimo išvadoje autoriai konstatuoja, kad toks įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pokytis teigiamai 

paveikė pagal programą vykdytų veiklų rezultatų vertinimo informatyvumą. Rekomendacijose siūloma 

programos įgyvendinimo stebėsenai naudoti trijų grupių rodiklius: produkto, rezultato ir poveikio. 

Rekomendacijose taip pat pateiktas siūlomos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių struktūros pavyzdys 

(39 lentelė). 

39 lentelė. Rekomenduojama vandens paslaugų vystymo stebėsenos rodiklių struktūra 

Produkto rodikliai Rezultato rodikliai Poveikio rodikliai 

► Padidinti vandens tiekimo 

pajėgumai (kubiniai metrai). 

► Padidinti nuotekų valymo 

pajėgumai (kubiniai metrai). 

► Vandens tiekimo paslaugomis 

besinaudojančių gyventojų 

dalis (proc.). 

► Išvalomų nuotekų kiekio 

pokytis (proc.). 

Į paviršinius/ poţeminius vandenis 

išleidţiamų nuotekų teršalų, 

apimties maţėjimas (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Siekiant maţinti neigiamą poveikį aplinkai, atsirandantį dėl didelio išgaunamo vandens kiekio ir 

atitinkamai susidarančio didelio nuotekų kiekio, vertinimo autoriai rekomenduoja taikyti „teršėjas 

moka“ principą. Šio principo esmė – suvartojamo vandens ir generuojamų nuotekų kiekių 

                                                 
55

 Evaluation of Water Services Invetment in the National Development Plan and Comunity Support Frameworks for 

Ireland, 2000 to 2006, Fitzpatric Assocites Economic Consultants, September 2005. 
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apmokestinimas ir verslo, gamybinei sferai, ir privatiems namų ūkiams. Rekomendacija grindţiama 

tuo, kad apmokestintas resursų naudojimas skatina vartotojus atsakingiau ţiūrėti į vartojimo įpročius, 

skatina resursų taupymą, tiesiogiai maţina  ir neigiamą poveikį  išgaunamo vandens šaltiniams, ir 

aplinkos taršą išleidţiamomis nuotekomis. 

Antrasis prioritetas,  2000 – 2006 m. Airijoje susijęs su aplinkosauga – ekologiška energija. Šio 

prioriteto pagrindiniai tikslai: 

► plėtoti intensyvų energijos taupymą/ efektyvaus energijos naudojimo programą; 

► skatinti alternatyvių/ atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. 

Prioritetu skatinama diegti naujas technologijas ir programas, kurios sumaţintų išlaidas energijai, kartu 

ir išmetamų CO2 dujų kiekį į aplinką. 

Iš viso  šiam prioritetui  įgyvendinti 2000 – 2006 metais buvo skirta 222,52 milijardai eurų. ES lėšos 

buvo skirtos tik iš ERPF (43,42 milijonai eurų), iš SF lėšos nebuvo skiriamos ekologiškos energijos 

projektų įgyvendinimui (ţr. 40 lentelę). 

40 lentelė. Airijos 2000 – 2006 m. prioriteto „Ekologiška energija“ investicijos, mln. eurų 

Investicijų 

kryptis 

Investicijos 

iš viso 

Bendrai finansuojama 
Kiti 

šaltiniai 

Sanglaudos 

fondas 

Iš viso ERPF 
Nacionalinės 

lėšos 

 

Energijos 

taupymas 
155,69 13,69 7,94 5,75 142,00 0 

Alternatyvūs/ 

atsinaujinantys 

energijos šaltiniai 

66,83 54,59 35,48 19,11 12,24 0 

Iš viso: 222,52 68,28 43,42 24,86 154,24 0 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Pagal energijos taupymo priemonę investicijos Airijoje buvo nukreiptos į Airijos energijos centro 

plėtrą (46,81 milijonas eurų), energijos taupymo mokslinius tyrimus (36,67 milijonai eurų), energijos 

taupymo iniciatyvas statinių, kurie pastatyti iki 1980 m. renovacijai bei viešojo sektoriaus pastatų 

renovacijai (72,21 milijonai eurų). 

Antroji prioriteto priemonė – alternatyvūs/ atsinaujinantys energijos šaltiniai – buvo skirta išgaunamos 

ekologiškos energijos kiekio didinimui, taip maţinant aplinkos taršą. Šiuo klausimu Airijoje dirba 

Atsinaujinančios energijos strateginė grupė (angl. – Renewable energy strategy group). 

Rodikliai, matuojantys neigiamą poveikį aplinkai, Airijoje nėra įtraukti į stebėsenos rodiklių sistemą. 

Įgyvendinant ES projektus yra laikomasi šių aplinkosauginių reikalavimų: 

► siekiama uţkirsti kelią vandens telkinių kokybės prastėjimui ir iki 2015 m. pasiekti, kad visų 

šalies vandens telkinių būklė  būtų įvertinta kaip „gera“ arba dar aukščiau pagal ES vandens 

direktyvą; 

► pagal Kioto protokolą siekiama sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 13 proc.; 
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► pagal EK Klimato veiksnių ir atsinaujinančios energijos direktyvą iki 2020 m. sumaţinti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 20 proc. Pagal  2005 m lygį tai atitinka 37,9 Mt 

CO2. Jei tarptautinis susitarimas nebus pasiektas iki nurodytos datos, reikalavimą ketinama 

sugrieţtinti iki 30 proc.; 

► pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas siekiama įvykdyti Airijos įsipareigojimą dėl saugomų 

vietovių skyrimo, klasifikavimo, valdymo ir apsaugos; 

► pagal Nacionalinę teršalų išmetimo ribų direktyvą siekiama grieţtinti išmetamų teršalų leistinas 

ribas, ypač atsiţvelgiant į azoto oksido (NO2) kiekį; 

► pagal ES sąvartynų direktyvą laipsniškai maţinti biologiškai skaidomų komunalinių atliekų, 

šalinamų sąvartynuose, kiekį. Iki 2016 m. uţsibrėţta pasiekti, kad tokių atliekų kiekis 

sąvartynuose neviršytų 451 000 t. 

Lietuvoje, pasinaudojant Airijos pavyzdţiu ir perimant gerąją patirtį, galima būtų atsisakyti projektų 

„apyvartos“ tipo produkto rodiklių, naudojamų priemonės įgyvendinimo stebėsenai. Tokio pobūdţio 

rodiklius turėtų pakeisti į konkretesnius priemonės tikslus orientuoti priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai. Taip pat priemonių įgyvendinimo stebėseną galima papildyti poveikio 

rodikliais. 

Su aplinkosaugos problemomis susiję projektai 

„Via Baltika“ 

Šioje dalyje aptariamas SF finansuojamo projekto Lenkijoje pavyzdys, kada buvo nustatyti 

aplinkosauginiai paţeidimai. Projektas – tarptautinis kelių koridorius Varšuva – Helsinkis („Via 

Baltika“ magistralė), jo partnerės yra Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Planuojama, kad 

bendras magistralės ilgis sieks 930 km. Pagal šį projektą tiesiami nauji keliai, remontuojami esami, 

statomi ir modernizuojami tiltai, viadukai. „Via Baltika“ kelias yra įtrauktas į tarptautinės reikšmės 

kelių tinklą ir įteisintas kaip europinės reikšmės magistralė. Planuojama, kad Europinės kokybės kelias 

palengvins prekybą ir susisiekimą tarp Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir kitų Rytų bei 

Vakarų Europos šalių. 

Planuojamoje magistralėje, sujungsiančioje Varšuvą su Helsinkiu, numatyta keletas prieštaringai 

vertinamų atkarpų. Viena iš jų – Lenkijos teritorijoje esantis Augustavo aplinkkelis, kuris sumaţintų 

transporto keliamą taršą mieste, tačiau neišvengiamai turėtų neigiamos įtakos europinės svarbos 

Rospudos upės slėniui, įtrauktam į gamtosaugos programą „Natura 2000“. Šis projektas kėlė grėsmę 

specialios apsaugos teritorijoms, parinktoms pagal Paukščių direktyvą
56

, ir siūlomoms Bendrijos 

svarbos teritorijoms, parinktoms pagal Buveinių direktyvą
57

. Dėl vietinių gyventojų vykdomų protesto 

akcijų ir nevyriausybinių organizacijų pateiktų skundų Europos Komisija kreipėsi į Europos 

Teisingumo teismą (toliau – ETT) dėl ES Buveinių direktyvos
57

 reikalavimų paţeidimo. Taip pat buvo 

reikalaujama sustabdyti aplinkkelio tiesimo darbus (2007 m. kovo 1 d. Lenkijai nusiųsta pagrįsta 
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nuomonė, o 2007 m. kovo 30 d. išsiųstas kreipimasis į ETT). Atsiţvelgdama į 2009 m. kovo 24 d. 

paskelbtą Lenkijos vyriausybės sprendimą sustabdyti aplinkkelio per Rospudos slėnį tiesimą, taip pat į 

tai, kad Lenkijos teismai panaikino ieškinyje ETT nurodytų tiesimo projektų leidimus, 2009 m. 

balandţio 14 d. Komisija nusprendė nutraukti su šia byla susijusius teisinius veiksmus prieš 

Lenkiją.2004 m. Lenkijai įstojus į ES, į Lenkijos TEN-T tipo projektų sąrašą buvo įtrauktas projektas, 

pagal kurį vykdomi „Via Baltika“ magistralės atkarpos darbai. Jau tada buvo ţinoma, kad šiaurės 

rytinė Lenkijos dalis, per kurią buvo planuota nutiesti magistralę, yra saugoma teritorija. Tačiau dėl 

skuboto pasiruošimo per trumpą laikotarpį prieš įtraukiant šį projektą į Lenkijos TEN-T  ţemėlapį, 

strateginis aplinkosaugos vertinimas buvo atliktas nepakankamai išsamiai. Dėl Augustavo aplinkkelio, 

kurį iš pradţių buvo planuojama nutiesti per unikalią saugomą teritoriją, kilusi grėsmė gamtai šiuo 

metu  jau yra panaikinta. 2009 m. kovą Lenkijos Vyriausybė pasirinko ir patvirtino naują magistralės 

alternatyvą (tiesesnę) per Lomţą,  kiek įmanoma daugiau aplenkiant  aplinkosaugos problemas 

keliančias „Natura 2000“ teritorijas. Tose vietose, kur intervencija į saugomas teritorijas 

neišvengiama, buvo pasiūlyti ir Lenkijos aplinkos apsaugos ministerijos patvirtinti šie sprendimo 

būdai: 

► panaikinti 155 m ilgio seniau nutiesto kelio sutvirtinimą ir padaryti specialias perėjas, kad 

gyvūnai galėtų laisvai migruoti teritorijoje; 

► per saugomą teritoriją nutiesti 210 m ilgio viaduką, kuriuo eitų magistralė; 

► viadukas turi būti nepralaidus garsui ir automobilių šviesoms; 

► visos atliekos iš šio magistralės ruoţo bus surenkamos ir apdorojamos specialiuose 

rezervuaruose uţ saugomos teritorijos ribų. 

Šis projektas yra neatsargaus planavimo, neatsiţvelgiant į ES aplinkosaugos teisinius dokumentus, 

pavyzdys. Tinkamas aplinkosauginis vertinimas turi būti atliktas prieš pradedant vykdyti projekto 

darbus. 

Pietryčių Estijos regiono atliekų sąvartyno statyba 

2003 m. Estijoje 21 savivaldybė sudarė „Kagu-Eesti Jäätmekeskus“ (Pietų Estijos atliekų centras)   

sąjungą ir iniciavo bendrą projektą, pagal kurį turėjo būti pastatytas regioninį atliekų sąvartynas. Iš 

pradţių buvo planuojama sąvartyną statyti buvusiame sąvartyne Laguja Nõo vietovėje. Numatytos 

projekto išlaidos siekė 0,34 milijono eurų. Projektavimo darbai buvo finansuojami iš nuosavų 

savivaldybių ir KIK (Estijos aplinkosaugos investicijų centras) skirtų lėšų. Tačiau dėl projekto vyko 

aplinkosaugos aktyvistų protestai, o 2005 m. Estijos Aukščiausiojo teismo sprendimu dėl netinkamo 

planuojamo sąvartyno detaliojo plano derinimo su vietos gyventojais projektas buvo visai nutrauktas. 

2008 m. antrasis projekto vykdytojų bandymas įrengti atliekų sąvartyną, tik šįkart kitoje vietoje 

(Kõlleste), taip pat baigėsi nesėkme. Vieta, kurioje turėjo būti įrengtas sąvartynas, neatitiko paskirties 

reikalavimų. KIK buvo skyręs 0,23 milijonus eurų šio projekto įgyvendinimui, bet pinigai nebuvo 

panaudoti. Po šio nesėkmingo bandymo savivaldybių sąjunga, susivienijusi bendram projektui, iširo. 

Toje vietovėje visi buvę sąvartynai yra uţdaryti, o atliekos iš šio regiono perveţamos į vidurio Estijos 
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atliekų sąvartyną Torma. 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu yra vertinami du projektai, susiję 

su atliekų sąvartynų įrengimu. 

Išvada. Neigiamai pagarsėjusių dėl kilusių aplinkosaugos problemų SF lėšomis finansuotų projektų 

nėra daug. Tačiau iš pateiktų pavyzdţių galima daryti išvadą, kad siekiant išvengti aplinkosaugos 

problemų įgyvendinant projektą itin svarbu tinkamai jį planuoti, išnagrinėjant nacionalinius ir ES 

teisės aktus, atlikti išsamų aplinkosauginį vertinimą prieš pradedant vykdyti veiklas ir tinkamai 

informuoti visuomenę apie planuojamas vykdyti veiklas. 
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10   IŠVADOS IR ATSAKYMAI Į VERTINIMO KLAUSIMUS 

Šiame skyriuje pateikiami apibendrinti atsakymai į pagrindinius vertinimo klausimus. 

10.1. Kokie yra aplinkos būklės pokyčiai, lyginant su 2005 m. (Veiksmų programų strateginis 

pasekmių aplinkai vertinimas) pagal pagrindinius rodiklius, kuriais apibūdinama oro, vandens, 

atliekų ir kt. būklė? 

Aplinkos būklės ir jos pokyčių vertinimas parodė, kad bendrai aplinkos kokybė Lietuvoje nuo 2005 

metų pagerėjo: 

► Beveik visų oro būklę nusakančių rodiklių (8 iš 12 analizuotų) būklė pagerėjo arba išliko 

nepakitusi. Nors kai kurių oro kokybę apibūdinančių rodiklių reikšmės padidėjo – šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis, aplinką teršiančių medţiagų kiekis, tenkantis BVP litui, taip pat 

azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekis aplinkoje išaugo, tačiau jos neviršija leistinų normų. 

► Vandens būklę nusakančių rodiklių pokyčiai daugeliu atveju (7 iš 10 rodiklių) pagerėjo arba 

išliko nepakitę – labai padidėjo nuotekų išvalymo lygis, sumaţėjo tarša iš sutelktos taršos 

šaltinių, taip pat pagerėjo paviršinių vandens telkinių būklė. 

► Nuo 2005 metų nuolat augęs komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienas gyventojui, 2009 m. 

sumaţėjo ir pasiekė 2005 m. lygį, sumaţėjo gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, 

tačiau viena iš pagrindinių šių pokyčių prieţasčių buvo šalį ištikusi ekonominė krizė. 

► Kraštovaizdţio ir biologinę įvairovę apibūdinančių rodiklių būklė pagerėjo: padidėjo miškų bei 

saugomų teritorijų plotas, vis daugiau vykdoma saugomų teritorijų atkūrimo bei tvarkymo 

darbų, pradėti vykdyti paţeistų teritorijų rekultivacijos darbai. 

10.2. Kokios yra  Lietuvos galimybės pasiekti (ar neviršyti) esamą ES vidurkį pagal ekonominio 

ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklius, neviršyti kitų 

ES leistinų normatyvų ir laikytis kitų reikalavimų? 

Ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos ir kitų aplinkos 

būklę apibūdinančių rodiklių vertinimo rezultatai parodė, kad Lietuvos galimybės šiose srityse pasiekti 

(ar neviršyti) esamą ES vidurkį iki 2015 m.  vertintinos pesimistiškai: 

► Ekonominio ir socialinio vystymosi pokyčiai Lietuvoje daugeliu atvejų yra spartesni lyginant 

su ES pokyčių vidurkiais. Lietuvoje lyginant su ES vidurkiu greičiau augo BVP vienam 

gyventojui, išlaidos MTTP, darbo našumas, tačiau dėl pernelyg didelio atotrūkio Lietuvos 

socialinio-ekonominio išsivystymo lygis ES vidurkio greitai nepasieks. 

► Išteklių naudojimo efektyvumu tam tikrais atţvilgiais Lietuva lenkia ES vidurkius: Lietuvoje 

vidutinė atsinaujinančios energijos dalis bendrai suvartojamoje energijoje yra didesnė 5 

procentiniais punktais. Įvertinus visą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimui 

suplanuotą ES SF finansavimą ir pastarųjų metų augimui pasiekti panaudotų lėšų apimtį, 

galima prognozuoti, kad Lietuva gali viršyti SSVP numatytas atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo apimtis ir taip priartėti prie ES lyderių šioje srityje. 

► Pagal aplinkos taršos rodiklius, nepaisant stebimų teigiamų pokyčių, dėl didelio atotrūkio 

Lietuvos galimybės pasiekti ES vidurkius vertinamos skeptiškai. Viena tokio vertinimo 
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prieţasčių – srities poveikiui numatomos netiesioginio poveikio priemonės arba poveikio 

priemonės nenumatomos visai (pvz.: maţinti strateginio veiksmų programos konteksto rodiklio 

– šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos į atmosferą – reikšmę  siekiant geresnės aplinkos 

kokybės oro srityje yra tikimasi įgyvendinant netiesiogiai susijusius aplinkos kokybės gerinimo 

uţdavinius: sukuriant šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą, kompleksiškai plėtojant 

ekologiško viešojo transporto plėtrą, didinant energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą). 

Taip pat svarbi Lietuvos galimybių pasiekti ES aplinkos taršą nusakančių rodiklių vidurkius skeptiško 

vertinimo prieţastis – poveikiui nepakankama priemonių taikymo apimtis. Vertinime nustatyta, kad, 

pavyzdţiui, priemonės, skirtos didinti centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų 

naudojimą, turės teigiamą poveikį aukštesnei aplinkos kokybei, tačiau dėl nepakankamos veiklų 

apimties aplinkos taršą Lietuvoje nusakančių rodiklių reikšmės ES vidurkio nepasieks. 

10.3. Koks tikėtinas poveikis aplinkai, įgyvendinus veiksmų programas, prioritetus, priemones ir 

projektus? Kokios veiksmų programų priemonės ar prioritetai daugiausia teigiamai (neigiamai) 

veikia aplinką ir jos kokybę? 

Atlikto poveikio vertinimo atskiriems aplinkos komponentams rezultatai parodė, kad aplinkosaugos ir 

infrastruktūros projektų poveikis aplinkos komponentams yra teigiamas:  

► Didţiausias teigiamas poveikis numatomas kraštovaizdţiui ir visuomenės sveikatai, taip pat 

numatoma reikšminga įtaka paviršinių vandens telkinių ir atmosferos oro kokybės gerinimui.  

► Įgyvendinant projektus išimtinai statybų metu pasireiškia ir neigiamas poveikis. Poveikis 

pasireiškia trimis kryptimis – triukšmo lygio didėjimu, vibracijos lygio didėjimu  bei 

dirvoţemio ir ţemės paviršiaus fiziniu poveikiu, tačiau yra trumpalaikis/laikinas bei neţymus.  

► Projektų įgyvendinimas uţtikrina geresnę aplinkos kokybę bei stiprina aplinkosaugos ir 

ekonomikos augimo teigiamą sąveiką, kaip tai yra akcentuojama Bendrijos strateginėse gairėse 

2007 – 2013 m. 

► Dėl nedidelės priemonių faktinės įgyvendinimo apimties teigtina, kad poveikis aplinkai kol kas 

nėra reikšmingas ir ateityje stiprės ir teigiamu, ir neigiamu poţiūriu. 

► Stipriausias tikėtinas priemonių poveikis aplinkai numatomas įgyvendinus SSVP prioriteto 

„Aplinka ir darnus vystymasis“ priemones. Prioriteto poveikis aplinkai įvertintas atsiţvelgus į 

prioriteto veikiamas aplinkos sritis ir į poveikį stiprinančias planuojamos veiklos apimtis. 

► Įgyvendintos visiškai analizuojamos aplinkosaugos ir infrastruktūros priemonės didţiausią 

teigiamą poveikį padarytų visuomenės sveikatos sričiai: pagerėtų socialinė – ekonominė 

visuomenės padėtis, sumaţėtų pavojus sveikatai. 

10.4 Kokios kyla aplinkos apsaugos problemos, įgyvendinant veiksmų programas? Kokie jų 

sprendimo būdai? Pateikti gerosios patirties pavyzdţių. 

Apklausos „Aplinkos apsaugos problemos įgyvendinant ES finansuojamus projektus“ rezultatai 

patvirtino, kad pagrindinės aplinkosaugos problemos kyla projektų planavime dėl formalių privalomų 

procedūrų vykdymo ar dokumentacijos rengimo. Pagrindinės problemos – nekokybiškai parengta 

projektų aplinkosauginė dokumentacija, ilgos procedūros atliekant PAV ir „Natura 2000” 
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reikšmingumo nustatymą, visuomenės pasipriešinimas dėl planuojamos veiklos. Atliekant projektų 

statybos darbus daţniausiai pasitaiko aplinkosaugos problemų, tiesiogiai susijusių su aplinkos 

komponentais ir visuomenės sveikata. Eksploatuojant didţiausios aplinkosaugos problemos kyla dėl 

gyventojų nepasitenkinimo vykdoma veikla. 

Gerosios patirties pavyzdţiai patvirtino, kad daţnai visuomenės nepasitenkinimas kyla dėl 

informacijos trūkumo: 

► Kuriant Telšių regione komunalinių ir BSA tvarkymo infrastruktūrą, gyventojai pateikė skundą 

AM dėl planuojamos ūkinės veiklos, prieštaraudami priimtai išvadai, kad PAV yra 

neprivalomas. Siekdami sumaţinti visuomenės pasipriešinimą projekto įgyvendinimui, Šiaulių 

RAAD atstovai, suinteresuoti PAV subjektai, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, 

dokumentų rengėjai su visuomene surengė susitikimą, kuriame dokumentų rengėjai išsamiai 

išaiškino planuojamos ūkinės veiklos tikslus, technologinius parametrus, kokį poveikį aplinkai 

darys planuojama ūkinė veikla, poveikio sumaţinimo priemones ir kitą informaciją, atsakė į 

subjektų ir visuomenės atstovų klausimus. Po šio susitikimo išvadai, kad PAV nėra privalomas, 

pritarė visi dalyviai, taip pat ir visuomenės atstovai. 

► Didţiausia problema, su kuria susiduria daugumas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

projektų vykdytojų, yra ta, kad gyventojai naudojasi ne centralizuota vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistema (tai nėra privaloma), bet turimomis daţnai aplinkosauginių 

reikalavimų neatitinkančiomis sistemomis.  

► UAB „Šiaulių vandenys“ prieš projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra Šiauliuose“ įgyvendinimo darbų pradţią su gyventojais rengė susitikimus, per kuriuos 

aiškino prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarką, kokiu grafiku bus tiesiami 

tinklai, projekto naudą, pateikė įvairią techninę dokumentaciją. Visos priemonės ir veiksmai 

uţtikrino 70 proc. naujų vartotojų prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros. 

Gerosios patirties pavyzdţiai patvirtino, kad platesnis bendradarbiavimas ir informavimas apie 

vykdomą veiklą planuojant projektą  gali padėti išvengti tolesnių prieštaravimų. 

Vertinimo rezultatai patvirtino SPAV išvadą, kad suminis visų VP priemonių įgyvendinimo poveikis 

aplinkai yra teigiamas arba tam tikrais atvejais neutralus ir paneigė išvadą dėl galimo neigiamo kai 

kurių EAVP uţdavinių
58

 įgyvendinimo poveikio aplinkai. 

10.5 Ar tinkamai aplinkosauginiai reikalavimai integruoti į struktūrinių fondų administravimo 

sistemą? 

Išnagrinėjus aplinkosaugines procedūras reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ES SF 

administravimo sistemą bei ES struktūrinę paramą reglamentuojančius teisės aktus ir taisykles 

                                                 
58

 Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinio (Ex-

ante) vertinimo ataskaitoje išskirti trys uţdaviniai, kurie gali turėti neigiamą poveikį aplinkai: „Tradicinių sektorių 

pridedamosios vertes ir konkurencingumo didinimas“, „Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su 

kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais plėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 

intensyvumui“ ir „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir 

konkurencingumo didinimas“. 
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nustatyta, kad Tarybos reglamentuose ir LR teisės aktuose numatytų nuostatų, susijusių su 

aplinkosauginėmis procedūromis, reikalavimai yra perkelti LR teisės aktus, reglamentuojančius ES 

paramos naudojimą. Apibendrinant, atlikus analizę buvo padaryti tokie pastabėjimai: 

► 2006 metais atliktas “Veiksmų programų Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis (Ex-ante) vertinimo strateginis pasekmių 

aplinkai vertinimas“; 

► ES SF finansuojami veiksmai įgyvendinami uţtikrinant aplinkos apsaugą ir gerinant jos 

kokybę, struktūrinių fondų remiami projektai suderinti su Europos Bendrijos aplinkosaugos 

politikos nuostatomis; 

► ES SF finansuojami projektai prisideda prie tvaraus vystymosi; 

► didelės apimties projektams atliekama poveikio aplinkai analizė. 

Remiantis tuo, kad pagrindinių ES SF administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, 

susijusių su aplinkosauginėmis procedūromis, reikalavimai yra perkleti į LR teisės aktus, 

reglamentuojančius ES paramos naudojimą, aplinkosauginiai reikalavimai yra tinkamai integruoti į 

struktūrinės paramos administravimo sistemą. 

Siekiant nustatyti aplinkosauginių procedūrų integracijos į ES SF administravimo sistemą tinkamumą 

projekto lygiu, buvo analizuojami aplinkosauginių ir infrastruktūrinių priemonių finansavimo aprašai, 

atskirų projektų paraiškų formos, projektų administravimo dokumentacija, vykdomi interviu su 

projektus administruojančių institucijų atstovais bei analizuojami iš įgyvendinančiųjų institucijų gauti 

dokumentai. 

Visuose EAVP infrastruktūrinių priemonių finansavimo sąlygų aprašuose yra reikalaujama pateikti: 

► atsakingų institucijų išvadas dėl PAV procedūrų atlikimo ir/arba patvirtinimus, kad procedūros 

nėra privalomos; 

► atsakingos institucijos išvadą dėl „Natura 2000” reikšmingumo nustatymo arba institucijos 

patvirtinimą, kad veiklai reikšmingumo nustatyti nereikia. 

SSVP aplinkosauginių ir infrastruktūrinių priemonių finansavimo sąlygų aprašuose reikalaujama: 

► dokumentacijos dėl PAV procedūros, jei projekto pobūdis atitinka PAV privalomų vertinti 

rūšių sąrašą; 

► „Natura 2000” reikšmingumo išvados (su aplinkos apsauga susijusiose priemonėse, kur 

projektų įgyvendinimas gali turėti įtakos „Natura 2000” teritorijoms). 

Įvertinus visą dokumentaciją nustatyta, kad teisės aktų reikalavimai, susiję su aplinkosauginėmis 

procedūromis, yra tinkamai perkelti į priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir projektų paraiškas. 

Tačiau kai kuriais atvejais nustatytas perteklinis reikalavimas pateikti patvirtinimą dėl aplinkosauginių 

procedūrų atlikimo. 
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10.6. Ar efektyviai uţtikrinamas aplinkosauginių reikalavimų laikymasis projektų paraiškų 

vertinime, projekto įgyvendinime ir po projekto uţbaigimo? Kokias skatinamąsias 

aplinkosaugines priemones galima būtų taikyti atrenkant ar įgyvendinant projektus? 

Vertinant aplinkosauginių reikalavimų laikymosi uţtikrinimą  nustatyta, kad visuose projekto 

gyvavimo etapuose aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra uţtikrinamas efektyviai ir papildomos 

priemonės nereikalingos. 

► Vertinant projektus įgyvendinančių institucijų vykdomas reikalavimų laikymosi uţtikrinimas 

dėl skirtingų reikalavimų formuluočių nėra analogiškas. Šiame etape nustatytas su PAV 

poreikio vertinimu susijusios pateikti privalomos informacijos kartojimasis,  jo atsisakius 

uţtikrinimo efektyvumas padidėtų, sumaţėtų administracinė našta pareiškėjams ir kitoms  

vertinimo procese dalyvaujančioms institucijoms. 

► Projektus įgyvendinant pagal tyrimo rezultatus aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra 

uţtikrinamas efektyviai. Uţtikrinimas vykdomas atsakingų institucijų statybos darbų vykdymą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Projektus administruojančios institucijos 

įgyvendinant projektus netikrina jų poveikio aplinkai papildomai ir veiksmų imasi tik gavę 

informacijos apie galimą neigiamą jų poveikį aplinkai.  

► Eksploatuojant po projektų įgyvendinimo aplinkosauginių reikalavimų laikymasis uţtikrinamas 

efektyviai ir atliekamas įvairių, taip pat ir aplinkosaugos, sričių atsakingų institucijų. Poreikio 

plėsti įgyvendinančių institucijų funkcijas šiame etape nėra. 

Galimos skatinamosios aplinkosauginės priemonės siekiant maţesnio neigiamo projektų poveikio 

aplinkai yra „Ţaliųjų pirkimų“ skatinimas ir vykdymas bei prioritetų sistemos nustatymas projektus 

vertinant  ir atrenkant. 

► „Ţaliųjų pirkimų“ skatinimas ir vykdymas leistų ne tik sumaţinti neigiamą projektų 

įgyvendinimo poveikį aplinkai, bet ir maţiau kenksmingą aplinkai darytų patį projektų 

įgyvendinimo procesą: naudojant maţiau aplinkai kenksmingas, perdirbamas medţiagas, jas 

naudojant taupiau, naudoti maţiau energijos išteklių, naudoti atsinaujinančius, ekologiškus 

energijos išteklius. 

► Prioriteto didesnį teigiamą poveikį aplinkai turintiems projektams taikymas skatintų projektų 

rengėjus nustatyti ir įvardinti teigiamą poveikį aplinkai ir tiems projektams, kurių rezultatas 

tiesiogiai neskirtas aplinkos būklės gerinimui. 

10.7. Ar projektų sąlygoto poveikio aplinkai (teigiamo ir (ar) neigiamo) stebėsena yra efektyvi 

(rodiklių tinkamumas, pakankamumas ir kt.)? Jei ne, kaip būtų galima pagerinti stebėseną? 

Įvertinus projektų sąlygoto poveikio aplinkai stebėseną nustatyta, kad esami stebėsenos rodikliai 

neuţtikrina efektyvios poveikio aplinkai stebėsenos. Tiesioginį poveikį aplinkai leidţiantys įvertinti 

stebėsenos rodikliai sudaro nedidelę dalį visų stebėsenai naudojamų rodiklių. Plačiai naudojami 

projektą atliekant sukurtos infrastruktūros ar dokumentacijos fakto stebėsenos rodikliai.  Visoje 

vertinimo sistemoje nėra naudojami rodikliai, galintys aptikti neigiamą projektų sąlygotą poveikį 

aplinkai. Vertinant nustatyta, kad tam tikrais atvejais poveikio aplinkai stebėsenos rodikliai nesuteikia 

informacijos apie kokybinį projekto įgyvendinimo rezultatą ir neleidţia įvertinti poveikio aplinkai 
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pokyčio po projekto įgyvendinimo. Tam tikrais atvejais poveikį aplinkai leidţiantys įvertinti 

stebėsenos rodikliai neparodo poveikio aplinkai masto. 

Projektų sąlygoto poveikio aplinkai stebėsenos efektyvumas gali būti padidintas atsisakant daugeliu 

atvejų neinformatyvių sukurto produkto „apyvartos“ rodiklių (pvz., parengtų dokumentacijos rinkinių 

kiekio stebėsenos rodiklių), juos pakeičiant tiesioginio poveikio aplinkos sričiai,  kurios gerinimui 

skirtas projekto poveikis, vertinimo rodikliais. Naujai nustatomiems rodikliams turėtų būti keliamas 

reikalavimas suteikti galimybę įvertinti įgyvendinamų projektų indėlį siekiant šaliai nustatytų 

aplinkosauginių uţduočių bei tikslų. Siekiant didesnio poveikio aplinkai stebėsenos efektyvumo, dabar 

naudojami stebėsenos rodikliai turi būti tikslinami ir orientuojami į aktualios aplinkosauginio poveikio 

vertinimui informacijos kaupimą. 

10.8 Ar efektyviai atskirų aplinkosaugos sričių reikalavimai (ES ir nacionaliniai) uţtikrinami 

Lietuvoje įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus atskiruose sektoriuose 

(pavyzdţiui, atliekų, vandentvarkos sektoriuose, projektuose, susijusiuose su biologine įvairove, 

aplinkos kokybe, oro taršos maţinimu ir kt.)? 

Su aplinkos apsauga susiję 2007 – 2013 m. VP prioritetai ir priemonės, kurie turi didţiausią poveikį 

aplinkosauginių uţduočių ir reikalavimų įgyvendinimui, ir jiems skirtas ir numatytas finansavimas 

pateikti ataskaitos 1 priede. 

► Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Atsiţvelgiant į vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo projektų paţangą bei pasiektus ir prognozuojamus uţduočių lygius, tikėtina, jog 

numatytos uţduotys  iki 2015 m. bus pasiektos, išskyrus uţduotį dėl nuotekų tvarkymo ir 

vandens tiekimo prieinamumo 95 proc. gyventojų kiekvienoje savivaldybėje. Atsiţvelgiant į 

esamą situaciją, tikėtina, kad ši uţduotis iki 2015 metų pasiekta nebus. Iki 2011 m. nebaigtas 

įgyvendinti nei vienas projektas, pagal kuriuos turėjo būti pastatyti dumblo apdorojimo 

įrenginiai, tačiau pasirašyta jau 96 proc. numatytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių, kurioms paskirstyta 95 proc. visų dumblo tvarkymui numatytų lėšų. Atsiţvelgiant į 

planuojamą projektų įgyvendinimo trukmę, tikėtina, kad daugelyje regionų uţduotis iki 2013 

m. sukurti dumblo apdorojimo pajėgumus bus įvykdyta. Šioje srityje vykdomi projektai 

didţiąja dalimi uţtikrina efektyvų aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimą.  

► Atliekų tvarkymas. Tikėtina, jog iki 2012 m. bus uţdaryti visi aplinkos apsaugos ir 

visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai ir įvykdyta numatyta 

uţduotis. Kuriama BSA tvarkymo infrastruktūra tinkama 2013 m. ir tolesnių atliekų tvarkymo 

uţduočių įgyvendinimui, įskaitant ir reikalavimą ne vėliau kaip nuo 2013 m. sąvartynuose 

šalinti tik apdorotas, t.y., išrūšiavus likusias netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti atliekas. 

Tačiau eksploatacijos data 2013 m. vertinama kaip menkai tikėtina. Dėl ţemo stebėsenos 

rodiklių reikšmių pasiekimo lygio įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato santykis yra 

lygus 0. Iki 2011 m. pasirašyta 96 proc. finansavimo sutarčių su 80 proc. atliekų tvarkymui 

numatytų lėšų. Vykdomi projektai uţtikrina efektyvų aplinkosauginių uţduočių įgyvendinimą.   

► Vandens telkinių būklė. Įvertinus  vandens telkinių apsaugos ir vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų įgyvendinamų projektų paţangą ir vandens telkinių būklės uţduočių 

dabartinį įvykdymo lygį, tikėtina, kad įgyvendinus planuotus ES lėšomis finansuojamus 
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projektus 100 proc. reikšmė 2015 m. gali būti nepasiekta. Vertinant įgyvendintų projektų lėšų 

ir pasiekto rezultato santykį, iki 2011 m. panaudotų lėšų procentinė išraiška yra maţesnė uţ 

pasiekto rodiklio ar rezultato procentinę išraišką, todėl galima teigti, kad projektai 

įgyvendinami efektyviai. 

► Oro tarša. ES SF lėšomis tiesiogiai prie oro taršos maţinimo įsipareigojimų bei uţduočių 

vykdymo prisideda viena priemonė. Atskiros SSVP ir EAVP priemonių veiklos tiesiogiai ir 

netiesiogiai prisideda prie aplinkos oro kokybės gerinimo ir klimato kaitos maţinimo. 

Nepaisant to, atsiţvelgiant į dabartinį į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį, tikėtina, jog 2012 ir 2020 m. keliamos uţduotys bus įvykdytos. Tačiau įgyvendinti 

papildomą tikslą  – iki 2020 m. sumaţinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. – 

reikia imtis papildomų priemonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui maţinti, nes esamų 

projektų apimtys yra nepakankamos. Vertinant įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato 

santykį, iki 2011 m. panaudotų lėšų proc. išraiška yra maţesnė uţ pasiekto rodiklio ar rezultato 

procentinę išraišką. Todėl galima teigti, kad projektai įgyvendinami efektyviai. 

► Saugomos teritorijos. Vertinant biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsaugos priemonės 

rezultatų ir produktų stebėsenos rodiklių pasiektas reikšmes nustatyta, kad iki 2011 m. buvo 

pasiekta labai maţai numatytų reikšmių – tik 2 produkto stebėsenos rodiklio reikšmės, 

nebaigtas įgyvendinti nė vienas projektas, todėl įgyvendintų projektų lėšų ir pasiekto rezultato 

santykis yra lygus 0. 

10.9. Kokia yra kitų ES šalių patirtis uţtikrinant aplinkosauginius reikalavimus, įgyvendinant 

ES struktūrinių fondų projektus (pateikti ne maţiau kaip du kitų ES šalių pavyzdţius ir 

išnagrinėti keletą Sanglaudos fondo finansuotų projektų pavyzdţių, kai buvo nustatyti 

aplinkosauginiai paţeidimai (ar problemos)? Ko iš jų galima pasimokyti? 

Vertinant buvo išanalizuota Estijos ir Airijos patirtis uţtikrinant aplinkosauginius reikalavimus. 

Estija 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos naudojimo laikotarpiu ypač didelį dėmesį skyrė 

aplinkosaugai. Prioritetine kryptimi buvo išskirta vandens ir atliekų tvarkymo infrastruktūra. SF  

investicijos buvo skirtos geriamojo vandens direktyvos bei miesto nuotėkų valymo direktyvos keliamų 

standartų bei reikalavimų uţtikrinimui. Nacionalinėje strategijoje poveikio aplinkai stebėsenai Estija 

išskiria tik teigiamo poveikio stebėsenai naudotinus rodiklius. Rodikliai, matuojantys neigiamą poveikį 

aplinkai, Estijoje nėra įtraukti į stebėsenos rodiklių sistemą. Uţtikrinant aplinkosauginių reikalavimų 

laikymąsi skiriant ES finansavimą, Estijoje finansavimui atrenkamų projektų vertinime reikalaujama 

vietinės atsakingos aplinkosaugos institucijos patvirtinimo dėl PAV poreikio planuojamam įgyvendinti 

projektui. Įgyvendinant didelės apimties projektus, patvirtinusi PAV poreikį atsakinga aplinkosaugos 

institucija tampa atsakinga uţ tai, kad PAV būtų atliktas. Estijos ES finansavimo panaudojimo praktikoje 

yra atvejų, kai įgyvendinant projektą nustatyta aplinkosauginių reikalavimų paţeidimų, dėl to projekto 

įgyvendinimui numatytas ES finansavimas buvo nutrauktas, o Estijos valdţia turėjo grąţinti pinigus, 

panaudotus šio projekto įgyvendinimui. Estijos viešųjų pirkimų įstatymas papildytas nuostatomis, 

reikalaujančiomis vykdant viešuosius pirkimus atsiţvelgti į poveikį aplinkai („ţalieji pirkimai“). Atrenkant 

dalį projektų finansavimo skyrimui taikomas konkursas. Uţtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi 

projektams, turintiems palyginti didelį teigiamą poveikį aplinkai, skiriami papildomi balai, t. y., didinama 

jų galimybė gauti ES finansavimą. 
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Lietuvoje naudojantis Estijos patirtimi gali būti perimta „ţaliųjų pirkimų“ taikymas ir finansavimo 

galimybės prioriteto skyrimo teigiamą poveikį aplinkai turintiems projektams patirtis. 

Airijoje 2000 – 2006 m. programavimo laikotarpiu buvo keičiami Ekonominės ir socialinės infrastruktūros 

veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai: senieji produkto „apyvartos“ rodikliai (skirtingose 

projektų vystymosi stadijose sukurtų produktų skaičius) iš esmės pakeisti poveikio rodikliais (sukurti nauji 

techniniai pajėgumai ir pan.). Nauji rodikliai orientuoti į aktualius baigtinius rezultatus. Stebėsenos rodiklių 

pokytis darė teigiamą įtaką programoje vykdytų veiklų rezultatų vertinimo informatyvumui. Stebėsenos 

rodiklių tobulinimo patirtis yra laikytina paţangiu pavyzdţiu ir gali būti pritaikyta Lietuvoje.  

 



 

11   REKOMENDACIJOS 

Šiame skyriuje pateikiamas Vertinime nustatytų pagrindinių problemų ir rizikų apibendrinimas bei rekomendacijos dėl aplinkosauginių 

reikalavimų tobulinimo ir efektyvumo didinimo, ES struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimo. 

41 lentelė. Vertinimo metu nustatytų problemų ir rizikų apibendrinimas bei rekomendacijos 

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

1. Veiksmų programose numatytų teigiamą 

poveikį aplinkos būklei turinčių priemonių 

apimtys (finansavimas) nėra pakankamos, 

kad būtų pasiekti tam tikroje aplinkosaugos 

srityje keliami tikslai ar nustatyti 

reikalavimai. 

Vertinimo metu nustatyta, kad planuojamos 

investicijos siekiant sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų dalies nuo visų 

susidarančių komunalinių atliekų 

sumaţinimo 40 proc. yra nepakankamos 

(ataskaitos 3 skyrius, 49 psl.). SSVP 

strateginį konteksto rodiklį (vandensaugos 

tikslus atitinkančių vandens telkinių dalį) 

siekiant 2015 m. nuo 40 proc. padidinti iki 

100 proc. konkretūs veiksmų programų 

uţdaviniai nėra numatyti (ataskaitos 2 

skyrius, 29 psl.). Tiesioginės priemonės 

veiksmų programose nėra numatytos ir 

Rengiant 2014 – 2020 m. veiksmų 

programas tiesiogiai aplinkos būklės 

gerinimui skirtas priemones 

rekomenduojama formuoti atsiţvelgiant į 

atskirų aplinkosaugos sričių reikalavimus 

(ES ir nacionalinius) ir skirti didesnį 

finansavimą tų sričių būklei gerinti, kuriose 

rizika nepasiekti nustatytų reikalavimų yra 

didţiausia ir kurių finansavimas iš kitų 

šaltinių (ne ES SF lėšų) yra maţiausias 

(pavyzdţiui, vandens telkinių būklės 

gerinimo, biologinės įvairovės ir 

kraštovaizdţio apsaugos, oro taršos 

maţinimo srityse). 

Taip pat tikslinga įvertinti galimybę dar 

2007 – 2013 m. programiniu laikotarpiu 

numatyti naujas priemones arba didinti 

esamų apimtis (finansavimą) tose 

aplinkosaugos srityse, kur rizika nepasiekti 

Finansų ministerija ir 

Aplinkos ministerija 

Nuo 2012 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

siekiant 2015 m. 10 proc. sumaţinti 

energijos intensyvumą Lietuvoje 

(ataskaitos 3 skyrius, 40 psl.). Veiksmų 

programose numatytų priemonių, darančių 

teigiamą įtaką oro kokybei, apimčių gali 

nepakakti pasiekti nustatytus reikalavimus 

(ataskaitos 2 skyrius, 27 psl.). 

nustatytų reikalavimų ir atotrūkis nuo ES 

vidurkių yra didţiausi (pavyzdţiui, 

šiltnamio dujų emisiją į atmosferą 

maţinančioms ir oro kokybę gerinančioms 

priemonėms, su vandens tiekimu ir nuotekų 

tvarkymu susijusioms priemonėms, 

lemiančioms gyventojų, besinaudojančių 

centralizuotomis nuotekų surinkimo ir 

tvarkymo paslaugomis, dalies didėjimą, 

energijos intensyvumą maţinančioms 

priemonėms, į atliekų tvarkymo sritį 

nukreiptoms priemonėms). 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

2. Vertinimo metu atlikus apklausą ir 

konkrečių projektų analizę paaiškėjo, kad 

dėl nepakankamo informuotumo apie 

planuojamą vykdyti ūkinę veiklą ir jos 

poveikį aplinkai kai kuriais atvejais kyla 

visuomenės nepasitenkinimas ir 

pasipriešinimas 2007 – 2013 m. ES SF 

lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimui. Taip pat nustatyta, kad dėl 

nepakankamo visuomenės informavimo 

apie įgyvendinamų projektų teigiamą įtaką 

aplinkai bei naudą pačiai visuomenei, kyla 

rizika nepasiekti nustatytų aplinkosauginių 

uţduočių: LR teisės aktuose nustatyta 

uţduotis iki 2015 m. ne maţiau kaip 95 

procentus kiekvienos savivaldybės 

gyventojų aprūpinti viešojo vandens 

tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis 

nuotekų tvarkymo paslaugomis, gali būti 

nepasiekta dėl nepakankamo gyventojų 

naudojimosi naujai nutiestais tinklais 

(ataskaitos 2 skyrius, 47 psl., ataskaitos 5 

skyrius, 70 – 71 psl.). 

Atsiţvelgiant į geros patirties projektų 

pavyzdţius, pradėjus planavimą 

rekomenduojama skirti daugiau dėmesio 

visuomenės supaţindinimui su 

planuojamomis projekto (ar visos 

priemonės) veiklomis, laukiamais 

rezultatais ir teigiamu jų poveikiu 

gyvenamajai aplinkai bei patiems 

gyventojams. Informavimui be įprastų 

viešinimo priemonių (informaciniai 

pranešimai, straipsniai spaudoje, 

lankstinukai, informaciniai stendai ir pan.) 

tikslinga organizuoti ir didesnį poveikį 

turinčius renginius, pvz.: susitikimus, 

diskusijas su visuomene. Atitinkamai 

reikalavimą dėl renginių vykdymo 

rekomenduojama įtraukti į projektų 

finansavimo sąlygų aprašus. 

Tarpinės institucijos ir 

Finansų ministerija 

Nuo 2013 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

3. Tam tikrais nustatytais atvejais 

aplinkosauginių reikalavimų uţtikrinimas 

atliekant projektų atranką nėra efektyvus 

dėl projektų finansavimo sąlygų aprašuose 

nustatytų perteklinių reikalavimų ir 

projektų atitikimo aplinkosauginiams 

reikalavimams vertinimo metodikos 

trūkumo: 

Pirma, projektų finansavimo sąlygų 

aprašuose kai kuriais atvejais nustatomi 

pertekliniai, suformuluoti neatsiţvelgiant į 

planuojamų projektų veiklų pobūdį ir 

specifiką, reikalavimai dėl aplinkosaugines 

procedūras patvirtinančios dokumentacijos 

pateikimo (ataskaitos 6 skyrius, 80 psl.). 

Antra, skiriasi projektų finansavimo sąlygų 

aprašuose nustatyti reikalavimai dėl 

atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams 

pagrindţiančių dokumentų pateikimo 

(vienais atvejais reikalaujama dokumento 

iš atsakingos institucijos, o kitais – 

pakanka pareiškėjo raštiško patvirtinimo ir 

pan.) ir įgyvendinančiųjų institucijų 

naudojami vertinimo metodai (ataskaitos 6 

Parengti vieningus metodinius nurodymus 

visų įgyvendinančių institucijų, kurios 

administruoja infrastruktūrinius projektus, 

vertintojams dėl projektų atitikties 

aplinkosaugos politikos nuostatoms (PAV, 

„Natura 2000” ir kt.) vertinimo. 

Supaprastinti finansavimo sąlygų aprašuose 

nustatytus reikalavimus dėl 

aplinkosauginės dokumentacijos pateikimo, 

maţinant administracinę naštą pareiškėjams 

ir įvairias paţymas išduodančioms 

institucijoms (regioniniams aplinkos 

apsaugos departamentams ir kt.): 

► finansavimo sąlygų aprašuose reikalauti 

aplinkosauginių procedūrų 

dokumentacijos tik tada, kai pagal 

projektų veiklos pobūdį ir teisės aktų 

nuostatas ji yra privaloma; 

► projektų finansavimo sąlygų aprašų 

reikalavimus dėl aplinkosauginių 

reikalavimų uţtikrinimo formuluoti 

atsiţvelgiant į projektų specifiką 

(apimtį, planuojamos ūkinės veiklos 

pobūdį ir pan.). 

Finansų ministerija, 

tarpinės institucijos ir 

įgyvendinančios 

institucijos 

2011 – 2013 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

skyrius, 79 psl.). 
Ugdyti įgyvendinančių institucijų ekspertų, 

atliekančių projektų vertinimą, specifines 

kompetencijas (pavyzdţiui, vykdant 

mokymus ar taikant kitas kompetencijos 

kėlimo priemones), reikalingas vertinant 

projektų atitiktį aplinkosaugos politikos 

nuostatoms, t.y., ugdyti kompetencijas, 

susijusias su sritimi, kurioje planuojama 

įgyvendinti vertinamus projektus. 

4. LR teisės aktuose ir ES direktyvose 

nustatytos pagrindinės uţduotys bei 

reikalavimai, susiję su atliekų tvarkymu, 

gali būti nepasiekti dėl ilgai trunkančių su 

projektais susijusių viešųjų pirkimų 

procedūrų bei patirties stokos planuojant, 

finansuojant ir statant tokio tipo objektus 

Lietuvoje (ataskaitos 8 skyrius, 99 psl.). 

Prieš pradedant Lietuvoje inovatyvių 

infrastruktūrinių ir aplinkosauginių 

projektų įgyvendinimą, uţtikrinti (vykdant 

mokymus ir (ar) taikant kitas 

kompetencijos kėlimo priemones), kad 

įgyvendinančių institucijų ekspertai, 

vertinantys ir administruojantys projektus, 

turėtų tai sričiai reikalingą kvalifikaciją. 

Tai leistų efektyviau vykdyti pirkimo 

dokumentų perţiūrą ir derinimą su projektų 

vykdytojais. 

Įgyvendinančiosios 

institucijos 

Iki 2014 m. 

5. Atlikus vertinimą nustatyti tokie 2007 – 

2013 m. SSVP ir EAVP įgyvendinimo 

poveikio aplinkai stebėsenos sistemos 

Siekiant uţtikrinti 2014–2020 m. 

programinio laikotarpio veiksmų programų 

įgyvendinimo poveikio aplinkai stebėsenos 

Aplinkos ministerija 2011 – 2013 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

trūkumai: 

Pirma, stebėsenos rodiklių sistemoje 

naudojamų rodiklių informatyvumas nėra 

pakankamas dėl poveikį matuojančių 

rodiklių trūkumo (poveikio rodiklių 

stebėsenos sistemoje formaliai nėra, tačiau 

dalis rezultato rodiklių matuoja poveikį), 

(ataskaitos 7 skyrius, 86 psl.). 

Antra, nėra stebėsenos rodiklių, kurie leistų 

kiekybiškai įvertinti, kaip veiksmų 

programos prisideda prie Lietuvai keliamų 

aplinkosauginių uţduočių ir reikalavimų 

įvykdymo (ataskaitos 7 skyrius, 85 psl.). 

sistemos efektyvumą, tikslinga imtis tokių 

priemonių: 

► įtraukti daugiau poveikį aplinkai 

matuojančių rodiklių (pavyzdţiui, 

„Viešai tiekiamo geriamojo vandens, 

atitinkančio saugos ir kokybės 

reikalavimus, dalies padidėjimas, proc.“, 

„susidarančio dumblo apdorojama ir 

šalinama dalis, lyginant su viso 

susidarančio dumblo kiekiu, proc.“); 

► aplinkos būklės gerinimui tiesiogiai 

skirtų priemonių bei projektų stebėsenos 

rodiklius formuoti taip, kad būtų galima 

įvertinti veiksmų programų indėlį 

įgyvendinant Lietuvai aplinkosaugos 

srityje nustatytas uţduotis (pavyzdţiui, 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

srityje vienas iš rodiklių galėtų būti 

„Surenkamų nuotekų išvalymo iki 

nustatytų normų dalis, proc.“, o atliekų 

tvarkymo srityje – „Perdirbamų ar kitaip 

panaudojamų komunalinių atliekų dalis, 

proc.“). 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

6. Projektų vykdytojams paraiškose nėra 

galimybės nurodyti papildomų 

aplinkosauginių priemonių, kurių projektų 

vykdytojai imsis tolimesniuose projekto 

įgyvendinimo etapuose, siekdami uţtikrinti 

aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, 

stebėseną bei prieţiūrą (ataskaitos 6 

skyrius, 78 psl.). 

Projektų vykdytojams papildomos 

aplinkosauginės priemonės nėra 

privalomos (išskyrus tuos atvejus, kai jos 

yra numatytos PAV išvadose), tačiau 

skatintinos, nes papildomai uţtikrina 

aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi. 

Papildyti paraiškų formas reikalavimu 

pateikti informaciją apie papildomas 

aplinkos integravimo priemones, kurių bus 

imtasi vėlesniuose etapuose, pvz. jeigu yra 

numatytas aplinkosauginis auditas, 

aplinkos valdymas, konkrečios aplinkos 

stebėsena ir kt.  

Tarpinės institucijos Nuo 2013 m. 

7. Paraiškų vertinimo metu nėra galimybės 

įvertinti išlaidų, kurios bus skirtos projekto 

įgyvendinimo apimtyje vykdomų veiklų 

sąlygojamo poveikio aplinkai maţinimo ar 

kompensavimo priemonėms (numatomoms 

PAV procedūrų dokumentacijoje ir 

patvirtinamoms atitinkamų institucijų), 

apimties. 

Poveikio aplinkai maţinimui ar 

Papildyti paraiškų formas reikalavimu 

nurodyti išlaidas (procentinę išlaidų dalį), 

numatytas poveikio aplinkai sumaţinimui 

ir (arba) kompensavimui. 

Tarpinės institucijos Nuo 2013 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

terminas 

kompensavimu skirtų priemonių, kurioms 

numatytos išlaidos galėtų būti nurodomos 

paraiškose, pavyzdţiai: medţių 

atsodinimas teritorijoje, dūmų valymo 

įrenginių įrengimas, vibracijos ar triukšmo 

slopinimo sienelių įrengimas ir pan. 



 

1 PRIEDAS: APLINKOS BŪKLĖS IR JOS POKYČIŲ APŢVALGAI SVARBŪS 

RODIKLIAI IR JŲ POKYČIŲ BEI TENDENCIJŲ GRAFIKAI 

Socialinės – ekonominės raidos rodikliai: 

► BVP, tenkantis vienam gyventojui; 

► energijos intensyvumas; 

► MTTP skiriama išlaidų dalis nuo BVP; 

► darbo našumas per darbo valandą; 

► krovinių apyvartos santykis su BVP; 

► turizmo intensyvumas (nakvynių skaičius viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose 

tūkstančiui gyventojų); 

► investicijos (išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo BVP). 

Aplinkos būklės rodikliai: 

► šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; 

► pagrindiniai į atmosferą išmetami teršalai; 

► miestų oro kokybė; 

► atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas; 

► ūkio, buities ir gamybinių nuotekų kiekis ir išvalymo lygis; 

► poţeminio vandens kokybė ir sunaudojimas; 

► paviršinio vandens paėmimas ir sunaudojimas; 

► pagrindinių vandens telkinių būklė; 

► komunalinės atliekos; 

► gamybinės atliekos; 

► antrinių ţaliavų panaudojimas; 

► pavojingos atliekos; 

► saugomos teritorijos; 

► miškų plotas. 

Lietuvos galimybių pasiekti vidutinius ES šalių rodiklius prognozei svarbūs rodikliai: 

► BVP, tenkantis vienam gyventojui; 

► MTTP skiriama išlaidų dalis nuo BVP; 

► energijos intensyvumas; 

► darbo našumas per darbo valandą; 

► krovinių apyvartos santykis su BVP; 
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► turizmo intensyvumas (nakvynių skaičius viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose 

tūkstančiui gyventojų); 

► investicijos (išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo BVP); 

► šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; 

► atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas; 

► centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų naudojimas. 

29 paveikslas. Lietuvos BVP, tenkantis vienam gyventojui, litais 

 

Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en 

30 paveikslas. Energijos intensyvumas Lietuvoje, kgne/1000 litų 

 
Šaltinis: EUROSTAT,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsien020&plugin=1 
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31 paveikslas. Lietuvos MTTP išlaidų dalis nuo BVP, proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1 

32 paveikslas. Darbo našumas per darbo valandą Lietuvoje, proc. nuo ES-15=100 proc. 

 
Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tsi  

33 paveikslas. Krovinių apyvarta Lietuvoje, santykis su BVP, proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/tran_hv_frtra_esms_an1.htm 
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34 paveikslas. Turizmo intensyvumas Lietuvoje, nakvynių skaičius viešbučiuose ir kitose 

apgyvendinimo įstaigose, tenkantis tūkstančiui gyventojų 

 
Šaltinis: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_int_tinat&lang=en 

35 paveikslas. Investicijos (išlaidų, skiriamų bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis nuo 

BVP), proc. 

 

Šaltinis: EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tec00011 
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36 paveikslas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio Lietuvoje dinamika 

 

Šaltinis: AM pateikti duomenys ir EUROSTAT duomenys (Greenhouse gas emissionms by sector) 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc210&plugin=1>   

37 paveikslas. Į atmosferą išmetamų pagrindinių teršalų kiekio ir BVP kaita Lietuvoje 

 

Šaltinis: AAA duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Oras. 

<http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c314b892-3b66-4c8e-a032-42c7c32dc601> ir Statistikos departamento prie LR 

vyriausybės duomenys. Ūkis ir finansai. Bendras vidaus produktas (BVP) 2000 – 2009 m. 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280 
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38 paveikslas. Pagrindinių į atmosferą išmetamų teršalų kiekiai Lietuvoje 2005 – 2009 m. 

 
Šaltinis: AAA duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Oras. 

<http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c314b892-3b66-4c8e-a032-42c7c32dc601>  

39 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame pirminės energijos balanse, 

proc. 

 
Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Oras. 

<http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c314b892-3b66-4c8e-a032-42c7c32dc601>  
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40 paveikslas. Biodegalų dalis šalies degalų, skirtų transportui, rinkoje, proc. 

 
Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Oras. 

<http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c314b892-3b66-4c8e-a032-42c7c32dc601>  

41 paveikslas. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Lietuvoje , proc. 

 

Šaltinis: AM vandenų departamento 2010 m. veiklos rezultatai ir 2011 – 2012 m. prioritetai. 

42 paveikslas. Uţteršto vandens nuotekų išvalymo lygis Lietuvoje 
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Šaltinis: AAA duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Vanduo. 

<http://gamta.lt/cms/index?rubricId=185d57de-925c-484d-a3e0-94dcc058e6bd> 

43 paveikslas. Poţeminio vandens paėmimas ir sunaudojimas Lietuvoje 2005 – 2010 m. 

 

Šaltinis: AAA duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Vanduo. < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=185d57de-925c-484d-a3e0-94dcc058e6bd> 
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44 paveikslas. Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas Lietuvoje, proc. 

 
Šaltinis: AM vandenų departamento 2010 m. veiklos rezultatai ir 2011 – 2012 m. prioritetai 

45 paveikslas. Paviršinio vandens paėmimas ir sunaudojimas, mln. m
3
/m 

 

Šaltinis: AAA duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Vanduo. < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=185d57de-925c-484d-a3e0-94dcc058e6bd> 
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46 paveikslas. Surinktų komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, kg 

 

Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Atliekos. 

<http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed>  

47 paveikslas. Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui 

 
Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Atliekos. < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed> ir Statistikos departamentas prie LR 

vyriausybės duomenis. Ūkis ir finansai. Bendras vidaus produktas (BVP) 2000 - 2009 m. 

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280> 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed
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48 paveikslas. Antrinių ţaliavų panaudojimas Lietuvoje 2005 – 2009 m., tūkst. t/m 

 
Šaltinis: AAA pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”. Atliekos. < 
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ab9ca396-c732-462c-a1c3-96260482d7ed> 

49 paveikslas. Saugomų teritorijų plotas lyginant su bendru šalies plotu, proc. 

 
Šaltinis: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 

2009. Tik faktai”. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. < http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0729e5c2-6079-441c-8fdd-

35ad93fedea3> 
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50 paveikslas. Miškingumas ir miškų plotas Lietuvoje 

 

Šaltinis: AM miškų departamento pateikti duomenys, 2011; AAA. Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik 

faktai”. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. < http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0729e5c2-6079-441c-8fdd-

35ad93fedea3> 

 

 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0729e5c2-6079-441c-8fdd-35ad93fedea3
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0729e5c2-6079-441c-8fdd-35ad93fedea3


 

2 PRIEDAS: ANALIZUOJAMI SU APLINKOS APSAUGA SUSIJĘ PRIORITETAI IR PRIEMONĖS 

Prioritetas Priemonės ir veiklos susijusios su aplinkos apsauga 

Pasirašytos sutartys 2011-04-

01 
Finansavimo planas 

Skirtas 

finansavimas, 

Lt 

Bendra 

projektų 

vertė, Lt 

Lt 

Likęs 

finansa-

vimas, % 

  Ekonomikos augimo veiksmų programa         

2.4 

VP2-4.3-SM-01-V Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir maţinant neigiamą poveikį 

aplinkai 
54.634.451 61.113.960          88.116.097     

           31     

Eismo saugos inţinerinių priemonių diegimas 
   

  Aplinkosaugos priemonių diegimas 

VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra 235.642.077 255.369.426        503.624.000                49     

Aplinkosaugos priemonių diegimas         

2.5 VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios inţinerinės infrastruktūros diegimas, aplinkkeliai 218.269.351 247.842.812        822.471.638                70     

  Sanglaudos skatinimo veiksmų programa       
  

3.1 

VP3-1.1-VRM-01-R Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra 285.446.857 308.583.336        488.692.717                37     

Rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų sutvarkymas 
   

  Esamų pramoninių ir kitų paţeistų (apleistų) teritorijų regeneracija 

VP3-1.4-AM-01-V Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas 15.696.285 15.696.285          24.000.000                35     

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir kitų reikiamų dokumentų parengimas 12.840.685 12.840.685 
 

  Jūros aplinkos būklės įvertinimo ir kitų dokumentų parengimas 2.855.600 2.855.600 

VP3-1.4-AM-02-V Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga 177.464.062 177.464.062        273.036.003                35     

Saugomų teritorijų tvarkymas ir dokumentų rengimas 170.253.062 170.253.062 
 

  Retų rūšių apsauga 7.211.000 7.211.000 

VP3-1.4-AM-03-V Uţterštų teritorijų poveikio vertinimas 4.249.956 4.249.956            4.250.000                  0     

VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas 57.257.444 65.726.960        121.784.603                46     

VP3-1.4-AM-05-V Pajūrio tvarkymas 17.282.745 17.282.745          17.282.793                  0     

VP3-1.4-AM-06-R Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas 24.192.384 27.407.305          56.200.039                51     

VP3-1.4-AM-07-V Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas 98.641.038 98.641.038          99.669.879                  1     

VP3-1.4-AM-08-V Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra 10.149.851 10.149.851          17.500.000                42     

VP3-1.4-AM-09-K Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas 7.614.344 8.802.054          14.210.526                38     
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Prioritetas Priemonės ir veiklos susijusios su aplinkos apsauga 

Pasirašytos sutartys 2011-04-

01 
Finansavimo planas 

Skirtas 

finansavimas, 

Lt 

Bendra 

projektų 

vertė, Lt 

Lt 

Likęs 

finansa-

vimas, % 

3.3 

VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 1.871.875.309 2.081.584.047  2.092.367.199                  1     

Nuotekų ir vandentiekio tinklų, nuotekų valymo įrenginių, vandenruošos įrenginių statyba ir 

modernizavimas 
1.402.020.676 1.514.822.629 

 

  Nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūros sukūrimas 469.854.632 566.761.418 

VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 739.047.786 861.218.479  1.070.428.347                20     

Senų sąvartynų uţdarymas, kompostavimo ir stambiagabaričių aikštelių įrengimas 295.188.878 313.052.033 
 

  BSA tvarkymo pajėgumų sukūrimas 443.858.908 548.166.446 

VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu 620.640.079 625.154.051        563.007.582     -          11     

VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygmeniu 222.466.718 226.655.708        318.641.176                29     

 Viso: 4.660.570.736 5.092.942.075 6.575.282.599            23     

      

    

Netiesiogiai su aplinkos apsauga susiję 

infrastruktūriniai projektai 

    Tiesiogiai su aplinkos apsauga susiję projektai 

Šaltinis: <www.esparama.lt.> 2011 m. balandţio 1d. 

 

http://www.esparama.lt/


 

3 PRIEDAS: PROJEKTŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO METODIKA 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme poveikis aplinkai apibūdinamas 

kaip „numatomas aplinkos pokytis, kurio prieţastis yra planuojama ūkinė veikla“. Tikėtinas poveikis 

aplinkai projekto lygmenyje bus vertinamas kaip atskirų projektų statybos ir eksploatacijos sąlygojami 

galimi aplinkos pokyčiai ir poveikis atskiriems aplinkos komponentams. 

Aplinkos komponentai, kuriems buvo vertinamas galimas projektų poveikis, pateikiamas 42 lentelėje. 

42 lentelė. Aplinkos komponentai, kuriems bus vertinamas galimas projektų poveikis 

Aplinkos komponentai Poveikio rūšis Paaiškinimas 

Visuomenės sveikata 

Triukšmas 
Triukšmo lygio padidėjimas aplinkiniams 

gyventojams. 

Vibracija 
Vibracijos aplinkiniams gyventojams 

atsiradimas. 

Kvapai Nemalonių kvapų aplinkoje atsiradimas. 

Socialinis – ekonominis 

aspektas 

Naujų darbo vietų atsiradimas, gyvenimo 

sąlygų pagerėjimas, komforto lygio 

pasidėjimas, paslaugų kainų pasikeitimas 

ir kiti. 

Pavojus sveikatai 
Pavojaus ţmonių sveikatai ir saugumui 

atsiradimas dėl projekto įgyvendinimo. 

Geologija ir poţeminiai vandenys 

Uţterštumas cheminėmis 

medţiagomis 

Poţeminio vandens ir ţemės gelmių 

uţterštumas cheminėmis medţiagomis.  

Natūralios aplinkos 

pasikeitimas 

Geologiniai procesai - nuošliauţos, 

sufozija, karstas, kasinėjimai ir kiti. 

Dirvoţemis ir ţemės paviršius 

Natūralių gamtinių sąlygų 

pertvarkymas 

Projekto įgyvendinimas vykdomas 

natūralioje aplinkoje, todėl pertvarkomos 

natūralios gamtinės sąlygos. 

Fizinis (mechaninis) poveikis 

Dirvoţemio sluoksnių sumaišymas, 

suspaudimas, trypimas, dirvoţemio 

tankio pokyčiai, erozija. 

Tarša cheminėmis 

medţiagomis 

Dirvoţemio tarša cheminėmis 

medţiagomis. 

Paviršiniai vandenys 

Mechaninis uţterštumas 
Dėl veiklos uţteršti atliekomis, ţemėmis 

ar kt. eţerų, upių ir kiti vandens telkiniai  

Tarša cheminėmis 

medţiagomis 

Dėl veiklos uţteršti cheminėmis 

medţiagomis eţerų, upių ir kiti vandens 

telkiniai  

Vandens reţimo pakeitimas Upės vagos ar srovės keitimas ir pan.  

Atmosferos tarša 

Šiltnamio dujos 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

padidėjimas ar sumaţėjimas. 

Kiti teršalai 
Projekto įgyvendinant paveikta oro 

kokybė.  
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Aplinkos komponentai Poveikio rūšis Paaiškinimas 

Biologinė įvairovė 
Fizinis poveikis, triukšmas ir 

kt. 

Projektą įgyvendinant paţeisti medţiai , 

miškų kirtimas, gyvūnijos trikdymas, 

buveinių ploto sumaţėjimas, didelis rūšių 

trikdymas, natūralių buveinių ar rūšių 

buveinių suskaidymas, rūšių tankumo 

sumaţėjimas, maitinimosi, migracijos, 

ţiemojimo ar veisimosi vietų suardymas,  

taip pat ir aplinkosauginių priemonių 

gyvūnams įgyvendinimas, rūšių apsauga 

ar išsaugojimas ir kt. 

Saugomos teritorijos 

Valstybės saugomos 

teritorijos 

Projektas įgyvendinamas saugomose ar 

gretimose teritorijose ir turi joms poveikį, 

pvz.: dėl projekto įgyvendinimo 

maţinamas saugomų teritorijų plotas, 

rūšių trikdymas, aplinkos būklės 

gerinimas ir kt.  

„Natura 2000” teritorijos 

Kraštovaizdis ir kultūros paveldas Vizualinis poveikis 

Objekto lokalizacija, tinkamos formos, 

medţiagų bei statinių parinkimas, 

teritorijos apţeldinimas, estetinio 

ekologinio potencialo padidinimas. 

43 lentelė. Poveikio reikšmingumo kriterijai 

Poveikio aplinkai 

reikšmingumo 

kriterijus 

Poveikio aplinkai 

apibūdinimas 
Apibrėţimas 

0 
Labai neţymus 

arba nėra 

Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi pastebimų pasekmių arba 

poveikis aplinkos komponentams nėra daromas. 

Poveikis gali būti laikinas - tęsiasi ne ilgiau kaip iki vienų metų. 

1 Neţymus 

Poveikis, kuris daro pastebimus pokyčius aplinkos 

komponentams, bet neturi įtakos aplinkos jautrumui.  

Poveikis gali būti laikinas - tęsiasi ne ilgiau kaip iki trejų metų 

arba nuolatinis. 

3 Vidutinis 

Poveikis,  keičiantis aplinkos pobūdį, pokyčiai nedera prie esamų 

tendencijų.  

Poveikis gali būti trumpalaikis - tęsiasi ne ilgiau kaip septynerius 

metus arba nuolatinis. 

5 Reikšmingas 

Poveikis, kuris savo dydţiu, pobūdţiu bei intensyvumu keičia 

jautrius aplinkos komponentus ir turi didelę įtaką aplinkos 

kokybei. 

Poveikis gali būti laikinas arba nuolatinis.  

9 Labai reikšmingas 

Poveikis,  turintis reikšmingą teigiamą ar neigiamą poveikį 

aplinkos komponentams (pvz. sunaikina, paţeidţia jautrius 

aplinkos komponentus).  

Poveikis gali būti laikinas arba nuolatinis. 
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Taip pat atskiroms poveikio rūšims pagal poveikio reikšmingumą ir dydį suteikiami bendri visiems 

projektams „svorio koeficientai“. Taip didţiausią neigiamą poveikį darantys komponentai (pvz., pavojus 

ţmonių sveikatai ar poţeminio vandens uţterštumas cheminėmis medţiagomis) turės trigubai didesnį 

reikšmingumo kriterijų nei maţesnį neigiamą poveikį darantys komponentai (pvz.: vandens lygio 

svyravimai, medţių kirtimas ir kiti). 

44 lentelė. Poveikių “svorio koeficientams” nustatyta svarba  

 

 

 

 

1 

- ţmonių gyvybė ir jų sveikata: kvapas; 

- geologija ir vietovės reljefas: natūralios aplinkos pakeitimas; 

- dirvoţemis ir ţemės paviršius: teritorijos uţstatymas – natūralių gamtinių sąlygų pertvarkymas, 

fizinis poveikis. 

- paviršiniai vandenys: mechaninis uţterštumas, vandens lygio pokyčiai. 

- aplinkos oro kokybė: šiltnamio dujos. 

- flora (rūšys, biotopas): fizinis poveikis. 

- fauna: triukšmas, migracijos keliai. 

 

 

2 

- ţmonių gyvybė ir jų sveikata: triukšmas, vibracija,  socialinis ekonominis poveikis. 

- atmosferos tarša: išmetami teršalai. 

- dirvoţemis: tarša cheminėmis medţiagomis; 

- Saugomos teritorijos: valstybės saugomos ir „Natura 2000“, kitos aplinkosaugos poţiūriu 

jautrios teritorijos. 

- kraštovaizdis: vizualinis poveikis. 

 

3 

- ţmonių gyvybė ir jų sveikata: pavojus sveikatai, saugumas. 

- poţeminiai ir paviršiniai vandenys: uţterštumas cheminėmis medţiagomis. 

Poveikis aplinkai projektų lygmenyje vertinamas naudojant Leopoldo matricą: 

► išanalizuojamas kiekvienas pasirinktas projektas ir su juo susijusi dokumentacija (PAV 

atrankos išvada, „Natura 2000” reikšmingumo nustatymo išvada ir kiti); 

► kiekvienam projektui uţpildoma Leopoldo matrica, įvertinant projekto poveikį atskiriems 

aplinkos komponentams, taikant poveikio reikšmingumo kriterijų nuo 0 iki 9; 

► jeigu aplinkos komponentui projekto įgyvendinimas daro teigiamą poveikį – kriterijus bus 

teigiamas (+), jeigu neigiamą – neigiamas (-). 

► Sudedami galutiniai rezultatai įvertinant ir poveikių “svorio koeficientus”. 

Projektai bus vertinami aplinkosaugos specialistų ir kiekvienas įvertinamas atskiru galutiniu bendru 

balu. 

Visų projektų vertinimo lentelės pridedamos 4 priede, o gautos išvados pateikiamos 4.5.2 skyriuje. 

Projektų imties nustatymas 

Pagal EAVP pradėjus rengti vertinimą buvo pasirašytos 1515 sutartys finansavimui gauti, pagal SSVP – 

1630 sutartys, iš viso – 3145 projektai.  

Visi EAVP ir SSVP projektai buvo suskirstyti į 3 grupes: 

► aplinkosaugos – projektai, kurie tiesiogiai prisideda prie aplinkosauginės infrastruktūros 

kūrimo, aplinkos būklės gerinimo ir aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo; 
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► infrastruktūros – projektai, kurie skirti infrastruktūros ir gamybinių objektų statybai ir 

tikėtinas poveikis aplinkai juos įgyvendinant; 

► neturintys įtakos aplinkai. 

Aplinkosaugos projektams priskiriami projektai, kurie tiesiogiai prisideda prie aplinkos komponentų 

būklės gerinimo ar išsaugojimo priemonių įgyvendinimo, aplinkosaugos infrastruktūros sistemų 

sukūrimo bei plėtros, ir kiti, kurie tiesiogiai prisideda prie aplinkos būklės gerinimo ir darnaus vystymo. 

Šie projektai yra tokiose priemonėse: 

►  „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga“ ( VP3-1.4-AM-02-V); 

►  „Uţterštų teritorijų poveikio vertinimas“ ( VP3-1.4-AM-03-V); 

►  „Vandens telkinių būklės gerinimas“ ( VP3-1.4-AM-04-R); 

►  „Pajūrio tvarkymas“ ( VP3-1.4-AM-05-V); 

►  „Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas“ ( VP3-1.4-AM-06-R); 

►  „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ ( VP3-1.4-AM-07-V); 

►  „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ ( VP3-1.4-AM-08-V); 

►  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ( VP3-3.1-AM-01-V) 

►  „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ ( VP3-3.2-AM-01-V) 

►  „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ( VP3-3.4-ŪM-02-K). 

Daugumoje aplinkosauginių priemonių projektai yra tokie patys arba labai panašūs, skiriasi tik jų 

mastas. Tačiau yra keletas priemonių, kurias sudaro skirtingų veiklos grupių projektai. Šiose priemonėse 

esantys projektai yra grupuojami  atskirai: 

►  „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdţio apsauga“ (VP3-1.4-AM-02-V): 

1. projektai, kurie tiesiogiai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo; 

2. projektai,  susiję su saugomų teritorijų tvarkymo darbais. 

►  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ( VP3-3.1-AM-01-V): 

1. dumblo apdorojimo įrenginių statyba; 

2. nuotekų valymo įrenginių statyba, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų 

tiesimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba. 

3. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimas; 

►  „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (VP3-3.2-AM-01-V): 

1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra  

2. Sąvartynų uţdarymas; 

3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo ar kompostavimo aikštelių įrengimas 

Iš kiekvienos aplinkosauginės priemonės ir/ar grupės atrenkama po vieną projektą, atsiţvelgiant į tokius 

kriterijus: 
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1. Projekto finansavimo dydis – imamas vidutinį finansavimą gavęs projektas. Vidutinis 

finansavimas skaičiuojamas imant vidurkį pagal skirtą finansavimą.  

2. Projekto uţbaigtumas - prioritetas teikiamas uţbaigtiems projektams. 

Norint atrinkti priemonę ar grupę reprezentuojantį ir tipinį projektą, nepasirenkami didţiausią 

finansavimą gavę projektai, nes didţiausią finansavimą gavę projektai daugeliu atveju yra 

nereprezentatyvūs -- įgyvendinami tik didţiuosiuose šalies miestuose ir jų finansavimo apimtys labai 

skiriasi nuo vidutinio visai grupei skirto finansavimo.  

Iš viso bus vertinama 15 aplinkosaugos projektų. Visas vertinamų projektų sąrašas pateikiamas 4 priede. 

Infrastruktūros projektų grupei priklauso projektai, skirti susisiekimo, energetikos, pramonės ir kitų 

sričių infrastruktūrai sukurti, kai įgyvendinimas gali daryti poveikį atskiriems aplinkos komponentams ir 

bendrai aplinkos kokybei. 

Infrastruktūros projektai sudaro didţiausią visų EAVP ir SSVP projektų dalį, iš viso jų yra 1322. 

Kadangi kai kurių infrastruktūrinių priemonių veiklos  labai panašios, atitinkamai ir poveikis aplinkai, 

infrastruktūriniai projektai grupuojami taip: 

► daugiabučių pastatų renovacija ir modernizavimas; 

► viešosios paskirties pastatų renovacija ir modernizavimas; 

► kultūros paveldo objektai; 

► energijos gamybos efektyvumo didinimas; 

► paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra, įrenginių įsigijimas, technologijų plėtra ir 

modernizavimas; 

► elektros skirstymo ir perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra; 

► šilumos tiekimo modernizavimas; 

► savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra; 

► turizmo objektų statyba; 

► turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra; 

► pramoninių parkų, centrų kūrimas;  

► regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra ir probleminių teritorijų plėtra; 

► prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas;  

► tarptautinių oro uostų keleivių terminalų plėtimas; 

► valstybinių ir transeuropinės reikšmės kelių ir geleţinkelių infrastruktūra. 

Iš kiekvienos grupės atrenkama po vieną projektą, atsiţvelgiant į tokius kriterijus: 

► projekto uţbaigtumas – prioritetas teikiamas uţbaigtiems projektams; 

► projekto finansavimo dydis – imamas didţiausią finansavimą gavęs projektas; 
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► poveikio mastas – naudojamas tais atvejais, kai tarp finansavimo apimties ir planuojamų 

projekto rodiklių nėra akivaizdţios tiesioginės priklausomybės.  

Išimtis - valstybinių ir transeuropinės reikšmės kelių ir geleţinkelių infrastruktūra – dėl veiklų skirtumo 

imami po vieną kiekvienos srities didţiausią finansavimą gavusį projektą. 

Iš viso bus vertinama 17 infrastruktūrinių projektų. Visas vertinamų projektų sąrašas pateikiamas 4 

priede. 

Visi kiti projektai priskiriami  projektų, neturinčių įtakos aplinkai, grupei, todėl projektų lygmenyje 

nebus vertinami. Reiktų paţymėti, kad visi projektai, susiję su inţinerinių statinių projektavimu, 

techninių projektų ir kitos dokumentacijos rengimu, buvo priskirti neturinčių įtakos aplinkai projektų 

grupei. 
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Svorio koeficientas 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2  + / -   + / - 

                                        Pasiţiūrėti, ar buvo privalomas   

APLINKOSAUGOS  

PROJEKTAI                                               

1. VP3-1.4-AM-02-V-01-006 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 5 0 

29 Nėra Nėra 

Projekto tikslas - lūšių ir didţiųjų apuokų veisimas nelaisvėje ir  išleidimas į laisvę. 

Projekto įgyvendinimas uţtikrins  jų populiacijos sustiprinimą ir  atstatymą gamtoje, taip 

pat bus sudarytos galimybės uţtikrinti ekologinių grandinių funkcionavimą. Dėl minėtų 
prieţasčių  šio projekto įgyvendinimas turės reikšmingą įtaką biologinei įvairovei ir 

vietovėms, kuriose jos gyvens. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 10 0 

2. VP3-1.4-AM-02-V-01-001 

-1 -1 0 5 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 5 5 5 

35 
Nėra ir 
nereikia 

Nėra, bet 
skiriasi  

Projekto įgyvendinimas apima saugomų teritorijų tvarkymą, t.y. "Natura 2000" teritorijų 
tvarkymą, paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą, lankytojų centrų įkūrimą. Projekte 

numatytų veiklų įgyvendinimas turės reikšmingą teigiamą įtaką visoms saugomoms 

teritorijoms ir visuomenei. Dėl vykdomų darbų galimas triukšmo padidėjimas aplinkinėse 
teritorijose ir dirvoţemio erozija, be to, bus laikinai sutrikdomi natūralūs gyvūnijos ciklai. 

-2 -2 0 10 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 10 10 10 

3. VP3-1.4-AM-04-R-61-004 

-1 -1 0 3 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 0 0 3 

9 

Atliktas PAV 

atranka (2 
priedas) 

Nėra ir 

nereikia 

Projekto tikslas sutvarkyti dalį eţero ir jo aplinką. Įgyvendinus projektą bus įrengtas 

paplūdimys, kuriame galės poilsiauti ne tik aplinkiniai, bet ir pravaţiuojantys gyventojai; 

bus sutvarkytos natūralios aplinkos sąlygos. Projekto įgyvendinimo metu atlikti darbai  
pagerins vandens kokybę: bus pašalinta iš eţero nemaţai organinių medţiagų, sumaţintas 

biogeninių medţiagų patekimas į eţerą.  Viso bus pašalinta 140 vnt. medţių ir 

menkaverčių krūmų, todėl biologinei įvairovei poveikis bus, bet neţymus. Eţeras patenka į 
Velţių piliakalnio su priešpilniu vizualinės apsaugos zoną, todėl pakrantės sutvarkymas 

turės reikšmingą vizualinį poveikį. Eţeras nepatenka į saugomas teritorijas. 

Projekto įgyvendinimo (statybų) metu  bus vykdomi kasybos darbai, todėl galimas 
triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas aplinkiniams gyventojams bei dirvoţemio erozija, 

tačiau jis bus laikinas ir nedidelis. 

-2 -2 0 6 0 0 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 -1 0 0 6 

4. VP3-1.4-AM-05-V-01-001 

-1 -1 0 3 0 0 0 3 0 3 0 -1 0 0 -1 -1 3 0 3 

16 

Atliktas PAV  

(nors ir 

patenka į 2 
priedą) 

Nėra, nes 
atliktas PAV, 

bet yra VSTT 

pritarimas 
PAV 

ataskaitai 

Projekto metu bus tvarkoma rekreacine zona – pajūrio juosta, t.y. padidinta paplūdimio 
teritorija ir sutvirtintos bei apsaugotos kopos, todėl projekto įgyvendinimas įturės teigiamą 

įtaką visuomenei.  . 

Statybų metu galimi trumpalaikiai ir neţymus poveikiai aplinkai: vykdant kasybos darbus 
galimas triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas , tačiau darbai bus atliekami ne sezono 

metu; galimas fizinis poveikis dirvoţemiui; taip pat kasant smėlį atvirojoje jūroje galimas 

mechaninis uţterštumas; bei galima laikina oro tarša; atliekant kasybos darbus jūroje gali 
būti sutrikdyta ţuvų migracija, tačiau visi darbai bus vykdomi pagal suderintą grafiką, ir 

poveikis bus tik nedidelis.  

-2 -2 0 6 0 0 0 3 0 3 0 -1 0 0 -2 -1 6 0 6 

5. VP3-1.4-AM-06-R-41-001 

-1 -1 0 3 5 5 0 0 5 -1 5 0 0 0 0 3 0 0 3 

65 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto tikslas - sutvarkyti naftos produktais uţterštą teritoriją Būblelių kaime, Kudirkos 
Naumiesčio seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje. Teritorija yra greta Marijampolės 

profesinio rengimo centro ir netoli gyvenamųjų teritorijų, todėl socialinis aspektas 

vertinamas kaip vidutinis. Teritorija priklauso labai jautrių taršai grupei ir viršija visas 
leistinas normas, todėl projektas vertinamas kaip reikšmingo ţmonių sveikatai pavojaus 

maţinimas. Šiuo metu teritorija yra uţteršta naftos produktais ir yra  potencialiai 

pavojinga, todėl ją sutvarkius bus uţkertamas kelias teršalų patekimui į gruntinius bei 
poţeminius vandenis (teritorija patenka į vandenvietės SAZ zoną), Paviršinių vandens 

telkinių aplinkui nėra. Teritorija yra urbanizuota, nutolusi nuo saugomų teritorijų, todėl 

poveikio biologinei įvairovei nebus. Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyti avarinės 
būklės pastatai, tačiau teritorija priklauso maţai vertingam kraštovaizdţiui. 

Statybų metu dėl vykdomų kasybos darbų galimas neţymus triukšmo ir vibracijos lygio 

padidėjimas aplinkiniams gyventojams, taip pat galima dirvoţemio erozija.  

-2 -2 0 6 15 15 0 0 10 -1 15 0 0 0 0 3 0 0 6 

6. VP3-1.4-AM-07-V-01-002 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto esmė - laboratorijos modernizavimas ir įrangos pirkimas. Įgyvendinus projektą 

atsiras galimybė geriau ir kokybiškiau analizuoti dirvoţemio ir vandens mėginiai.   0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. VP3-3.1-AM-01-V-01-029 

-1 0 3 3 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

11 
Atlikta PAV 

atranka 
Nėra 

Projekto tikslas – dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Dumblo apdorojimo įrenginių 
sistemos statyba sumaţins nemalonių kvapų sklidimą į aplinką. įrenginiai bus statomi 

esamų nuotekų valymo įrenginių teritorijoje, toliau nuo saugomų teritorijų, apdorojimo 

procesai vykdomi uţdarose patalpose ir išgaunamos biodujos. -2 0 3 6 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
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Svorio koeficientas 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2  + / -   + / - 

                                        Pasiţiūrėti, ar buvo privalomas   

Statybų metu galimas triukšmo lygio padidėjimas bei galima dirvoţemio erozija. 

8. VP3-3.1-AM-01-V-02-051 

-1 0 0 9 3 1 0 0 0 -1 5 5 0 0 0 5 0 0 0 

52 
Atlikta PAV 

atranka 
Nėra 

Projekto tikslas - vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Jurbarko rajone.  Projekto įgyvendinimas uţtikrins sąlygas gyventojams gauti 
atitinkamos kokybės geriamą vandenį ir turės teigiamos įtakos gerbūvio sąlygoms bei 

gyventojų sveikatai. Be to bus uţtikrinamas poţeminių ir paviršinių vandenų taršos 

sumaţinimas, sumaţės neigiamas poveikis vandens augmenijai ir gyvūnijai, kadangi net ir 
dabar dar yra vietovių, kur nuotekos be valymo išleidţiamos į aplinką. Projekto vieta yra 

toliau nuo saugomų teritorijų, todėl joms įtakos neturės. Statybų metu galima dirvoţemio 

erozija.  

-2 0 0 18 9 3 0 0 0 -1 15 5 0 0 0 5 0 0 0 

9. VP3-3.1-AM-01-V-01-017 

-1 0 0 3 0 0 0 0 0 -1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

23 
Nėra ir 
nereikia 

Nėra 

Projekto tikslas - vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio 
rajone. Įgyvendinant projektą bus tiesiami vandens ir nuotekų tinklai, kurie pagerins 

gyventojų sąlygas, uţtikrins sąlygas gyventojams gauti atitinkamos kokybės geriamą 

vandenį ir turės teigiamos įtakos gerbūvio sąlygoms bei gyventojų sveikatai. 
Statybos metu galimas triukšmo lygio padidėjimas ir dirvoţemio erozija. 

-2 0 0 6 0 0 0 0 0 -1 15 5 0 0 0 0 0 0 0 

10. VP3-3.2-AM-01-V-02-002 

-1 0 1 9 3 0 0 0 5 -1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

40 
Atlikta PAV 

atranka 

Vienai 

aikštelei yra 

atliktas 

Projekto tikslas - Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Projekto 

įgyvendinimas uţtikrins ţmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų srautų tvarkymą, 
sumaţins pavojingų atliekų patekimą į aplinką. Dabar vis dar veikia nelegalūs sąvartynai, 

todėl sutvarkius sistemą bus pagerinta ţemės paviršiaus kokybė, dirvoţemio tarša, oro 

kokybė. Veiklos bus vykdomos taršai nejautriose teritorijose ir nevertingame 
kraštovaizdyje. Statybų metu galimas laikinas triukšmo lygio padidėjimas ir dirvoţemio 

erozija. 

-2 0 1 18 9 0 0 0 10 -1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

11. VP3-3.2-AM-01-V-01-001 

-1 0 5 9 3 5 0 5 5 -1 5 0 0 5 0 5 0 0 5 

94 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto tikslas - Alytaus regiono senų sąvartynų uţdarymas. Senų sąvartynų uţdarymas 
turi teigiamą reikšmingą vizualinę įtaką, taip pat projekto įgyvendinimo dėka bus  

sumaţinamas šiltnamio efektą sukeliančių  dujų išsiskyrimas į aplinką, atstatomos  

natūralios sąlygos be to  susikaupę teršalai nepateks į gruntą ir neuţterš poţeminio vandens 
bei dirvoţemio.  

Statybų darbų metu galimas triukšmo lygio  padidėjimas bei dirvoţemio erozija. 

-2 0 5 18 9 15 0 5 10 -1 15 0 0 5 0 5 0 0 10 

12. VP3-3.2-AM-01-V-01-014 

-1 0 0 5 3 0 0 0 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
Atlikta PAV 

atranka 
Yra 

Projekto tikslas - Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo 

aikštelių įrengimas.  Projekto įgyvendinimas uţtikrins ţmonių sveikatai ir aplinkai saugų 
atliekų srautų tvarkymą, įskaitant ir  pavojingų atliekų tvarkymą. Šiuo metu tiesiai į 

aplinką daţnai netvarkomos patenkančios pavojingos ir komunalinės atliekos bus 

sutvarkomos pagal visus numatytus reikalavimus.   

-2 0 0 10 6 0 0 0 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-001 

-1 0 0 3 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

12 
Atlikta PAV 
atranka 

Nėra 

Projekto tikslas - termofikacinės elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos 

išteklius, statyba Pasvalyje. Projekto metu bus pastatyti kogeneracijos blokai, katilinė ir 

biodujų ruošimo infrastruktūrą siekiant gaminti elektrą ir šilumą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių - biodujų. Tokiu būdų projekto įgyvendinimo dėka bus sumaţinta oro 

tarša ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Termofikacinė jėgainė bus statoma 

urbanizuotoje teritorijoje, todėl saugomoms teritorijoms įtakos neturės. 

-2 0 0 6 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 6 0 0 0 0 

  -22 -8 9 112 48 33 0 8 42 -7 67 9 0 18 4 19 26 20 38         

INFRASTRUKTUROS 

PROJEKTAI                                               

1. VP3-1.1-VRM-03-R-61-001 

1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 9 

55 

Nereikia, bet 
yra raštas iš 

ŠRAAD 

Nėra 

Projekto tikslas - daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios 

Akmenės senamiesčio teritorijoje. Daugiabučių namų renovacija pagerins gyventojų 
gyvenimo sąlygas,  išvaizdą ir kokybę. Bus sumaţintas triukšmo lygis (pakeičiant langus), 

sumaţintos šildymo išlaidos. Energijos sutaupymas tiesiogiai veikia šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų bei kitų oro teršalų sumaţinimą.  2 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 18 

2. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021 

1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 

35 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto tikslas - Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo 

didinimas.  Profesinio rengimo centro renovacija pagerins pastato išvaizdą, be to, bus 

sumaţintas triukšmo lygis (pakeičiant langus), sumaţintos šildymo išlaidos. Energijos 
sutaupymas tiesiogiai veikia šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei kitų oro teršalų 

sumaţinimą. 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 6 

3. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-005 -1 0 0 5 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 20 
Nėra ir 
nereikia 

Nėra 
Projekto tikslas - Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos pritaikymas viešajai turizmo 
infrastruktūrai.  Pagal projektą bus sutvarkyta parko teritorija ir renovuotas parko pastatas, -2 0 0 10 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 10 
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Svorio koeficientas 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2  + / -   + / - 

                                        Pasiţiūrėti, ar buvo privalomas   

ko apsekoje bus sutaupyta energijos ir sumaţintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų 
teršalų kiekis į aplinką. Dvaro parko pritaikymas turizmui turės didelį teigiamą poveikį ne 

tik aplinkiniams, bet ir atvaţiuojantiems turistams. Statybų metu galimas neţymus ir 

laikinas triukšmo lygio padidėjimas ir dirvoţemio erozija. 

4. VP3-3.4-ŪM-01-K-01-002 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 

7 
Atlikta PAV 

atranka 
Nėra 

Projekto tikslas - didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės statyba AB „Alita“. 

Termofikacinės katilinės rekonstrukcija buvo vykdoma įmonės teritorijoje, kuri yra 

pramoninėje miesto zonoje, todėl poveikio saugomoms teritorijoms ar visuomenei nebuvo. 
Po rekonstrukcijos yra ţenkliai sumaţintas teršalų išmetimai į aplinką, be to sumaţintas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 

5. VP3-2.1-SAM-04-V-01-008 
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto tikslas - linijinių greitintuvų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu  įsigyta 

medicininė įranga pagerins onkologinėmis ligomis sergančių  ligonių gydymo kokybę.. 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. VP2-4.2-ŪM-01-K-01-001 

-1 0 0 3 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

 Nėra PAV 
atrankos, o 

šiaip galima 
būtų pagal 2 

priedo 14 

punktą 

Nėra 

Projekto tikslas - transformatorinės rekonstrukcija ir automatizavimo valdymo įdiegimas. 

Projekto įgyvendinimas  pagerins energijos tiekimo patikimumą vartotojams (didţioji 
dauguma klientų yra ţemės ūkio bendrovės ir gamybinės bendrovės). Statybų metu galima 

dirvoţemio erozija ir triukšmo lygio padidėjimas aplinkinimas gyventojams, tačiau 
poveikiai laikini ir neţymus.. 

-2 0 0 6 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-002 

-1 0 0 9 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 

25 PAV atranka Nėra 

Projekto tikslas – centralizuotų šilumos tiekimos tinklų modernizavimas, didinat jų 

efektyvumą. Projekto įgyvendinimo apimtyje bus pakeista dalis senų susidėvėjusių 

šilumos tiekimo vamzdynų. Paklojus naujus vamzdynus  sumaţės šilumos nuostoliai 

taupant kurą ir kartu teršalų išmetimai  į aplinką. Ţmogaus sveikatai pavojingos stiklo 
vatos ir asbesto medţiagos bus keičiamos į ES reikalavimus atitinkančią ekologinę 

izoliacinę medţiagą - poliuretaną. 

Statyboje bus vykdomi kasybos darbai, todėl galimas laikinas ir neţymus triukšmo lygio 
padidėjimas aplinkiniams gyventojams ir dirvoţemio erozija. -2 0 0 18 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 

8. VP2-4.4-SM-02-R-71-002 

1 1 0 5 3 0 0 0 1 -1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

36 

Yra raštas iš 

KRAAD, kad 

nereikia PAV 
procedūrų 

Yra, bet 

nereikšminga 

Projekto tikslas - Jurbarko miesto Kęstučio, Mokyklos gatvių rekonstravimas ir dalies 

Ţemaitės gatvės įrengimas. Projekto apimtyje bus sutvarkyta dalis Jurbarko miesto gatvių, 
įrengtas apšvietimas (saugumo gyventojams padidėjimas), asfaltas, įrengti šaligatviai, 

stovėjimo aikštelės, kelio ţenklai ir kt Infrastruktūros modernizavimas prisidės prie 

aukštesnės verslo aplinkos kokybės ir efektyvesnės socialinės gerovės įgyvendinimo. 
Sutvarkius lietaus kanalizaciją, drenaţą bus sumaţinta dirvoţemio ir paviršinių vandens 

telkinių tarša. Išasfaltavus kelius bus pagerinta aplinkos oro kokybė, sumaţintas triukšmo 

lygis. Keliai rekonstruojami ir tiesiami urbanizuotoje teritorijoje, nutolusioje nuo saugomų 
teritorijų, todėl joms įtakos neturės. 

Statybų metu galima dirvoţemio erozija ir laikinas bei neţymus oro taršos, triukšmo ir 

vibracijos lygio padidėjimas. 2 2 0 10 9 0 0 0 2 -1 3 0 0 1 2 0 0 0 6 

9. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-016 

-1 -1 0 5 0 0 0 0 1 -1 5 1 0 0 0 0 0 0 3 

29 

Atlikta PAV 

ir PVSV 
atranka 

Nėra 

Projekto tikslas - Smiltynės jachtų uosto infrastruktūros rekonstrukcija. Projekto apimtyje 

bus sutvarkytas ir išplėstas į gretimą sklypą esamas Smiltynės jachtų uostas. Projekto 

įgyvendinimas pagerins turizmo galimybes, bus įrengtos nuotekų tvarkymo sistemos, 

atnaujinti visi inţineriniai tinklai, kas gerins paviršinių vandenų kokybę, dabar viskas teka 
tiesiai į paviršinius vandenis, be to bus išvalomas dugnas ir sutvarkoma aplinka.  

Statybų metu galimas laikinas ir neţymus triukšmo lygio padidėjimas, dirvoţemio erozija 
ir aplinkinėse saugomos teritorijose gyvenančių gyvūnų trikdymas.  -2 -2 0 10 0 0 0 0 2 -1 15 1 0 0 0 0 0 0 6 

10. VP3-1.3-ŪM-06-K-01-001 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto tikslas - didţiausio Baltijos šalyse sveikatingumo paslaugų komplekso kūrimas. 

Įgyvendinant projektą bus rekonstruotas esamas pastatas padarant jį patrauklų turistams ir 

įdiegiant naujų paslaugų, kas turės didelį teigiamą poveikį visuomenei. 
Statybų metu galimas laikinas ir nedidelis triukšmo lygio padidėjimas aplinkiniams 

gyventojams ir dirvoţemio erozija. 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. VP2-2.4-ŪM-01-V-01-001 

-1 0 0 5 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 

Atlikta 

techninio 
projekto 

aplinkosaugin

e dalis 

Nėra 

Projekto tikslas - Pramonės gatvės Klaipėdos LEZ teritorijoje II etapo statyba. 
Įgyvendinant projektą bus sukurtos prieigos 19 sklypų Klaipėdos LEZ teritorijoje, bus 

įrengti šaligatviai, dviračių takai, apţeldinimas, ţenklinimas. Taip pat įrengta paviršinių 

nuotekų tvarkymo sistema. Planuojama veiklas yra pramoninėje miesto dalyje, toliau nuo 
saugomų teritorijų, todėl poveikio joms neturės. 

Statybų metu galimas laikinas ir nedidelis triukšmo lygio padidėjimas, dirvoţemio erozija.  -2 0 0 10 0 0 0 0 2 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Svorio koeficientas 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2  + / -   + / - 

                                        Pasiţiūrėti, ar buvo privalomas   

12. VP3-1.1-VRM-01-R-81-001 

1 1 0 3 1 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Yra PAV 

atrankos 
išvada 

Nėra 

Projekto tikslas - Maţeikių miesto Ţemaitijos gatvės dalies rekonstrukcijos darbai. 
Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos automobilių aikšteles, dviračių parkavimo vietos 

ir dviračių takai, dėl to bus pagerintos sąlygos naudotis viešuoju transportu bei dviračiais, 

projekto įgyvendinimas prisidės prie  triukšmo ir vibracijos lygio maţinimo, saugumo 
padidėjimo (apšvietimas, šaligatviai ir kt.). Sutvarkius paviršinių nuotekų sistemą, esamą 

drenaţą bus sumaţintas dirvoţemio ir paviršinių vandens telkinių uţterštumas. Teritorija 

bus apţeldinta ir sutvarkyta, kas vizualiai pagerins miesto dalį. 2 2 0 6 3 0 0 0 2 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

13. VP3-1.2-VRM-01-R-11-008 

-1 0 0 5 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 3 1 0 0 0 5 

27 
Nėra ir 

nereikia 
Nėra 

Projekto tikslas - kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos 

miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas. Įgyvendinant 

projektą bus rekonstruoti viešieji bendruomenių pastatai, įrengiamos miesteliuose 
automobilių ir vaikų ţaidimų aikštelės, taip pagerinant maţų miestelių gyvenamosios ir 

investicinės aplinkos patrauklumą. Viešųjų pastatų renovacija sumaţins energijos poreikį, 

dėl to sumaţės oro tarša bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai. Statybų metu 
galimas laikinas ir nedidelis triukšmo lygio padidėjimas ir dirvoţemio erozija. -2 0 0 10 0 0 0 0 2 -1 3 0 0 3 2 0 0 0 10 

14. VP2-5.3-SM-01-V-01-002 

3 1 0 5 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 -3 -3 0 0 0 0 

13 

Yra PAV 

atrankos 

išvada 

Yra, bet 
nereikšminga 

Projekto tikslas - Kauno oro uosto aerodromo modernizavimas. Įgyvendinantprojektą bus  

tobulinama aerodromo riedėjimo schema, kurios dėka siekiama sumaţinti triukšmo 

poveikį greta esančioms gyvenvietėms, taip pat  trumpinant variklių darbą maţinama oro 
tarša. Bus įrengtas paviršinių nuotekų nuo esamų ir projektuojamų aikštelių tinklas su 

valymo įrenginiais, kas pagerins aplinkinių teritorijų dirvoţemio ir paviršinio vandens 

kokybę.  6 2 0 10 0 0 0 0 2 -1 3 0 0 -3 -6 0 0 0 0 

15 k - VP2-5.1-SM-01-V-01-

002 

1 0 0 3 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 

15 

Yra PAV 

atrankos 

išvada 

Yra, bet 
nereikšminga 

Projekto tikslas - transeuropinio tinklo kelio E85 rekonstravimas. Projekto apimtyje  bus 

platinamas kelias Vilnius – Klaipėda, kurio dalis eina per saugomą teritoriją. Įgyvendinus 

projektą  bus ne tik pagerintos sąlygos vairuotojams, bet kartu ir apsaugota gyveūnija, nes 
bus įrengtos triukšmo sienelės, gyvūnams pralaidos, "Natura 2000" teritorijoje apšviesta 

zona, tinklo tvoros aptvėrimas ir kitos priemonės, kurių šiuo metu nėra. Statybų metu 

galimas laikinas ir nedidelis triukšmo lygio padidėjimas ir dirvoţemio erozija. 2 0 0 6 0 0 0 0 2 -1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

15 g - VP2-5.2-SM-01-V-01-001 

-1 0 0 3 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 

7 

Yra PAV 

atrankos 
išvada 

Nėra 

Projekto tikslas - esamų geleţinkelių rekonstrukcija, senų išardymas, naujų tiesiams toje 

pačioje vietoje. Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką socialiniam aspektui, kadangi 

bus pagerinta infrastruktūra, be to sumaţinta dirvoţemio tarša cheminėmis medţiagomis. 
Statybų metu galimas laikinas  ir nedidelis triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas, taip 

pat dirvoţemio erozija bei gyvūnijos sutrikdymas. -2 0 0 6 0 0 0 0 2 -1 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 

16. VP2-4.5-SM-01-V-01-002 

-1 -1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 1 

3 
 Nėra ir 

nereikia 

Yra raštai iš 

valstybinio 
rezervato ir 

regioninio 

parko 
direkcijos. 

Projekto tikslas - bunų rekonstrukcija, kurią atlikus vandens kelio eksploatavimo  sąnaudos 

labai sumaţės, taip pat sumaţės tranzitinių nešmenų nusėdimas, bus nuo erozijos apsaugoti 
upės krantai ir upės dugno erozija, suformuota kranto linija. 

-2 -2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 2 

  0 6 0 164 15 0 0 0 16 -10 36 0 0 18 28 1 0 0 62         

Galutinis vertinimo balas -22 -2 9 276 63 33 0 8 58 -17 103 9 0 36 32 20 26 20 100 750       

 

Projektų sąrašas 

Priemonė Projekto kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas 
Skirtas 

finansavimas, Lt 

Projekto 

būsena 
Komentaras 

APLINKOSAUGOS  PROJEKTAI 

VP3-1.4-AM-02-V Biologinės įvairovės ir 

kraštovaizdţio apsauga 

VP3-1.4-AM-02-V-

01-006 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija 
„Lūšių ir didţiųjų apuokų veisimas nelaisvėje“ 4.223.000 Įgyvendinimas 

Priemonę sudaro skirtingi projektai, t.y., keletas iš jų yra išskirtiniai projektai, kurių 

tikslas tiesiogiai apsaugoti tam tikras saugomas rūšis, todėl pasirenkamas tas projektas, 

kuris gavo didesnį finansavimą. Kitas iš šios priemonės pasirenkamas projektas tiesiogiai 

gerinantis aplinkos kokybę, t.y., projektas numato darbus, o ne dokumentacijos rengimą ir 

yra gavęs vidutinį finansavimą lyginant su panašiais projektais.  

VP3-1.4-AM-02-V-

01-001 

Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos 

Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas) 73.437.576 Įgyvendinimas 
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Priemonė Projekto kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas 
Skirtas 

finansavimas, Lt 

Projekto 

būsena 
Komentaras 

VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės 

gerinimas 

VP3-1.4-AM-04-R-

61-004 

Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija 

„Arimaičių eţero dalies išvalymas ir pakrantės 

sutvarkymas“ 
1.023.783 Įgyvendinimas 

Šioje priemonėje visi projektai yra labai panašūs, skiriasi tik jų apimtys, todėl vertinimui 

pasirenkamas projektas atmetus didţiausią ir maţiausią finansavimą gavusius- imamas 

finansavimo dydţio vidurkis. Prioritetas neteikiamas uţbaigtiems projektams, nes jie labai 

nedideli ir neatspindi visos priemonės. 

VP3-1.4-AM-05-V Pajūrio tvarkymas 
VP3-1.4-AM-05-V-

01-001 

Klaipėdos apskrities viršininko 

administracija 
Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas 17.282.745 Įgyvendinimas Šis projektas yra vienintelis šioje priemonėje. 

VP3-1.4-AM-06-R Praeityje uţterštų teritorijų 

tvarkymas 

VP3-1.4-AM-06-R-

41-001 

Marijampolės apskrities 

viršininko administracija 

Uţterštos teritorijos Būblelių k., Kudirkos 

Naumiesčio seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje 

išvalymas ir sutvarkymas 

1.028.477 Įgyvendinimas 

Šioje priemonėje visi projektai yra labai panašūs, skiriasi tik jų apimtys, todėl vertinimui 

pasirenkamas projektas atmetus didţiausią ir maţiausią finansavimą gavusius  --  imamas 

finansavimo dydţio vidurkis. Prioritetas neteikiamas uţbaigtiems projektams, nes jie labai 

nedideli ir neatspindi visos priemonės. 

VP3-1.4-AM-07-V Aplinkos monitoringo, 

kontrolės ir prevencijos stiprinimas 

VP3-1.4-AM-07-V-

01-002 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Utenos regiono 

aplinkos apsaugos 

departamentas 

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 

laboratorijos modernizavimas 
3.241.231 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai yra labai panašūs, todėl pasirinktas yra vidutinį 

finansavimą gavęs uţbaigtas projektas atmetant didţiausią ir maţiausią finansavimą 

gavusius.  

VP3-1.4-AM-08-V Visuomenės informavimo apie 

aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra 

VP3-1.4-AM-08-V-

01-001 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija 

Visuomenės informavimas apie aplinką 

šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir 

internetiniame portale. 

9.500.000 Įgyvendinimas Priemonėje yra tik 2 projektai, pasirenkamas didesnį finansavimą gavęs projektas. 

VP3-1.4-AM-09-K Visuomenės informavimo ir 

švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas 

VP3-1.4-AM-09-K-

01-101 

Viešoji įstaiga "Gamtosaugos 

projektų vystymo fondas" 

Atsakingo vartojimo renkantis buitinę chemiją 

skatinimas 
315.578 Įgyvendinimas 

Šioje priemonėje visi projektai yra labai panašūs, todėl pasirinktas  vidutinį finansavimą 

gavęs projektas atmetant didţiausią ir maţiausią finansavimą gavusius projektus.  

VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

VP3-3.1-AM-01-V-

01-029 

Uţdaroji akcinė bendrovė 

"Utenos vandenys" 
Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba 18.342.000 Įgyvendinimas 

Šią priemonę sudaro daug ir skirtingų projektų, todėl visi projektai yra skirstomi į tokias 

grupes: 1. dumblo apdorojimo įrenginių statyba, 2. nuotekų valymo įrenginių statyba, 

tinklų tiesimas ir vandens gerinimo įrenginių įrengimas, 3. tik tinklų tiesimas.  Iš visų 

projektų grupių atrenkamas vienas tipinis projektas,  gavęs vidutinį finansavimą atmetant 

didţiausią ir maţiausią finansavimą gavusius projektus. 

VP3-3.1-AM-01-V-

02-051 

Uţdaroji akcinė bendrovė 

"Jurbarko vandenys" 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra Jurbarko rajone 

(Smalininkuose, Viešvilėje, Seredţiuje, 

Klausučiuose, Jurbarke) 

16.768.783 Įgyvendinimas 

VP3-3.1-AM-01-V-

01-017 

Uţdaroji akcinė bendrovė 

"Joniškio vandenys" 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra Joniškio rajone 
11.310.287 Įgyvendinimas 

VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas 

VP3-3.2-AM-01-V-

02-002 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras 

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra 
46.313.843 Įgyvendinimas 

Šią priemonę sudaro daug ir skirtingų projektų, todėl visi projektai yra skirstomi į tokias 

grupes: 1. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 2. sąvartynų uţdarymas 

3.aikštelių įrengimas. Iš visų projektų grupių atrenkamas vienas tipinis projektas,  gavęs 

vidutinį finansavimą atmetant didţiausią ir maţiausią finansavimą gavusius projektus. 

VP3-3.2-AM-01-V-

01-001 

UAB Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras 
Alytaus regiono senų sąvartynų uţdarymas 17.018.910 Įgyvendinimas 

VP3-3.2-AM-01-V-

01-014 

Šį Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras 

Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 

kompostavimo aikštelių įrengimas 
14.737.275 Įgyvendinimas 

VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas energijos gamybai 

VP3-3.4-ŪM-02-K-

01-001 
UAB "KURANA" 

Termofikacinės elektrinės, naudojančios 

atsinaujinančius energijos išteklius, statyba 

Pasvalyje. Pagal projektą bus pastatyti kogeneracijos 

blokai, katilinė ir biodujų ruošimo infrastruktūrą 

siekiant gaminti elektrą ir šilumą iš atsinaujinančių 

energijos šaltinių - biodujų. 

18.000.000 
Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje yra visi projektai labai panašūs, pasirinktas projektas yra vidutinį 

finansavimą gavęs uţbaigtas projektas atmetant didţiausią ir maţiausią finansavimą 

gavusius projektus.  

INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI 

1 grupė 

VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą 

VP3-1.1-VRM-03-R-

61-001 

Akmenės rajono savivaldybės 

administracija 

Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai 

tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio 

teritorijoje 

5.732.398 Įgyvendinimas 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas,nėra nė vieno 

įgyvendinto projekto, todėl pasirenkamas didţiausią finansavimą gavęs įgyvendinamas 

projektas. 

2 grupė 

VP3-3.4-ŪM-05-V Viešosios paskirties pastatų 

renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. 

Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės 

„Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 

didesnio energetikos efektyvumo uţtikrinimas“ 

naudos ir kokybės vertinimo kriterijus 

VP3-3.4-ŪM-03-V-

01-021 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Alytaus profesinio rengimo centro pastatų 

energetinio efektyvumo didinimas 
5.421.016 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

3 grupė 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

VP3-1.3-ŪM-02-V-

01-005 

Jurbarko rajono savivaldybės 

administracija 

Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos pritaikymas 

viešajai turizmo infrastruktūrai 
2.035.112 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

4 grupė 

VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos 

efektyvumo didinimas 

VP3-3.4-ŪM-01-K-

01-002 
Akcinė bendrovė "ALITA" 

Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės statyba 

AB „Alita“ 
3.473.034 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

5 grupė 
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Priemonė Projekto kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas 
Skirtas 

finansavimas, Lt 

Projekto 

būsena 
Komentaras 

VP3-2.1-SAM-10-V Ambulatorinių, palaikomojo 

gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių 

paslaugų optimizavimas 

VP3-2.1-SAM-04-V-

01-008 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija 
Linijinių greitintuvų įsigijimas 21.957.850 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

6 grupė 

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-01-K-

01-001 

Akcinė bendrovė „Rytų 

skirstomieji tinklai“ 

"AB "Rytų skirstomieji tinklai" Bakšių 

transformatorinės pastotės rekonstrukcija"  
5.000.276 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

7 grupė 

VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-02-K-

01-002 

Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS 

ENERGIJA" 

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ 

MODERNIZAVIMAS, DIDINANT JŲ 

EFEKTYVUMĄ KLAIPĖDOS MIESTE 

4.966.316 
Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

8 grupė 

VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.4-SM-02-R-

71-002 

Jurbarko rajono savivaldybės 

administracija 

Jurbarko miesto Kęstučio, Mokyklos gatvių 

rekonstravimas ir dalies Ţemaitės gatvės įrengimas 
2.948.185 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

9 grupė 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (paţintinio) 

turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra 

VP3-1.3-ŪM-01-V-

01-016 

Viešoji įstaiga Klaipėdos 

jachtklubas 
Smiltynės jachtų uosto infrastruktūros rekonstrukcija 14.669.905 Įgyvendinimas Pasirenkamas didţiausią finansavimą gavęs projektas. 

10 grupė 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų, 

įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 

gerinimas 

VP3-1.3-ŪM-06-K-

01-001 

UAB Sveikatingumo centras 

"Radnyčėlė" 

Didţiausio Baltijos šalyse sveikatinimo paslaugų 

komplekso kūrimas (UAB Sveikatingumo centro 

„RADNYČĖLĖ“ gydyklų rekonstravimas) 

10.000.000 
Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

11 grupė 

VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT 
VP2-2.4-ŪM-01-V-

01-001 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Pramonės gatvės Klaipėdos LEZ teritorijoje II etapo 

statyba  
12.545.538 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

12 grupė 

VP3-1.1-VRM-02-R Probleminių teritorijų plėtra 
VP3-1.1-VRM-01-R-

81-001 

Maţeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Maţeikių miesto Ţemaitijos gatvės dalies 

rekonstrukcijos darbai 
5.097.066 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

13 grupė 

VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 

VP3-1.2-VRM-01-R-

11-008 

Lazdijų rajono savivaldybės 

administracija 

Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, 

Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės 

infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 

10.070.557 Įgyvendinimas 
Šioje priemonėje nėra įgyvendintų projektų, todėl pasirenkamas didţiausią finansavimą 

gavęs įgyvendinamas projektas. 

14 grupė 

VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių 

terminalų išplėtimas, skrydţių saugos ir aviacijos 

saugumo priemonių diegimas 

VP2-5.3-SM-01-V-

01-002 

Valstybės įmonė "Kauno 

aerouostas" 
Kauno oro uosto aerodromo modernizavimas 60.704.583 

Baigtas 

įgyvendinti 

Šioje priemonėje visi projektai labai panašūs, skiriasi tik jų mastas, todėl pasirinktas 

baigtas įgyvendinti didţiausią finansavimą gavęs projektas.  

15 grupė 

VP2-5.1-SM-01-V Transeuropinės reikšmės 

automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas 

VP2-5.1-SM-01-V-

01-002 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo 

ministerijos 

Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-

Klaipėda) rekonstravimas. Dangos platinimas ir 

stiprinimas. I etapas 

117.978.381 
Baigtas 

įgyvendinti 
Šią grupę sudaro projektai, susiję su 1) kelių infrastruktūra, 2) geleţinkelių infrastruktūra, 

todėl pasirenkami įgyvendinti projektai, iš kiekvienos grupės gavę didţiausią finansavimą. VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir 

geleţinkelių infrastruktūros techninių parametrų 

gerinimas 

VP2-5.2-SM-01-V-

01-001 

Akcinė bendrovė "Lietuvos 

geleţinkeliai" 

Klaipėdos geleţinkelio mazgo plėtra II etapas. 

Klaipėdos stoties pėsčiųjų tilto rekonstrukcija (toliau 

- Klaipėdos stoties pėsčiųjų tilto rekonstrukcija). 

10.198.811 
Baigtas 

įgyvendinti 

16 grupė 

VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai 

gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų 

tobulinimas 

VP2-4.5-SM-01-V-

01-002 

Valstybės įmonė "Vidaus 

vandens kelių direkcija" 

Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija 

tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E 41 

ruoţe Kaunas - Atmatos ţiotys. Rekonstrukcijos 

darbai 

13.079.000 Įgyvendinimas Šis projektas yra vienintelis šioje priemonėje. 



 

5 PRIEDAS: APLINKOSAUGOS PROBLEMŲ SPRENDIMO GEROS PATIRTIES 

PAVYZDŢIAI 

Anketinio tyrimo rezultatai parodė, kad viena iš pagrindinių su projektų įgyvendinimu susijusių 

problemų yra visuomenės nepasitenkinimas dėl vykdomos veiklos. Vienas projektų, susidūręs su šia 

problema ir efektyviai ją išsprendęs, yra „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. 

Projektas „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

Projekto tikslas – sukurti Telšių regione komunalinių ir BSA tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų 

uţtikrinti LR Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane (Ţin., 2007, Nr. 122-5003) nustatytas uţduotis ir iki 2020 m. 

sąvartynuose šalinti ne daugiau 35 proc. BSA bei iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne maţiau 50 

proc. visų komunalinių atliekų. 

Projekto įgyvendinimu siekiama maţinti gruntinio vandens ir dirvoţemio taršą, neigiamą poveikį 

ţmonių sveikatai, sukurti biologiškai skaidţių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Telšių regione ir 

įvykdyti šiuos uţdavinius: maţinti BSA šalinimą sąvartyne, perdirbti ir kitaip panaudoti ne maţiau kaip 

50 proc. regiono komunalinių atliekų. 

Pagal projektą numatoma sukurti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą: mechaninio ir biologinio 

apdorojimo įrenginius su anaerobiniu pūdymu. Mechaniškai apdorojant iš mišrių komunalinių atliekų 

būtų išgaunamos antrinės ţaliavos, degi frakcija. Apdorojant BSA anaerobiniu būdu gaunamos 

biodujos,  naudojamos elektros gamybai, ir techninis kompostas. Po apdorojimo sąvartyne bus šalinama 

tik apie 20 proc. susidariusių komunalinių atliekų. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta -  Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos 

pietrytinėje pusėje Jerubaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, Plungės rajone. 

51 paveikslas. Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įrengimo vieta 

 

Šaltinis: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ galerija 

Kadangi ūkinė veikla patenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 

priedo 14 punktą, jai buvo atliekama atranka dėl PAV. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 

poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000” teritorijoms reikšmingumas nebuvo nustatomas. 

Šiaulių RAAD, išnagrinėjęs pateiktą informaciją atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos, priėmė 

išvadą, kad PAV yra neprivalomas. Apie atrankos išvadą teisės aktų nustatyta tvarka buvo informuota 
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Šaltinis: UAB “Šiaulių vandenys” archyvas 

visuomenė skelbimais respublikinėje spaudoje, rajoniniame laikraštyje, savivaldybės ir seniūnijos 

skelbimų lentose. Tačiau aplinkinių kaimų gyventojai pateikė skundą AM dėl planuojamos ūkinės 

veiklos, prieštaraudami priimtai išvadai, kad PAV yra neprivalomas. 

Sprendimas. Šiaulių RAAD surengė išvados persvarstymą, kuriame dalyvavo Šiaulių RAAD atstovai, 

suinteresuoti PAV subjektai, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, dokumentų rengėjai ir 

visuomenės atstovai. Per susitikimą dokumentų rengėjai išsamiai išaiškino planuojamos ūkinės veiklos 

tikslus, technologinius parametrus, kokį poveikį aplinkai darys planuojama ūkinė veikla, poveikio 

sumaţinimo priemones ir kitą informaciją, atsakė į subjektų ir visuomenės atstovų klausimus. Po 

atrankos persvarstymo visuomenės atstovai ir subjektai nutarė, kad planuojama ūkinė veikla pagerins 

aplinkos kokybę, sumaţins kvapus bei teršalų išmetimą į atmosferą. Per susitikimą buvo priimta 

galutinė atrankos išvada, kad PAV nėra privalomas ir šiai išvadai pritarė visi dalyviai. 

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ 

Įgyvendintas projektas išsprendė aplinkosaugos problemas ir padidino Šiaulių miesto vandentvarkos 

ūkio efektyvumą. Darbai buvo uţbaigti anksčiau laiko, sutaupant dalį lėšų, kurias planuota panaudoti 

papildomų vandentiekio ir nuotekų tinklų Pabalių mikrorajone ir Tilţės, Verdulių, Kanapių, Girulių 

gatvių kvartale tiesimui. 2010 m. gruodţio 17 d. 

šalies parlamente LR Seimo Pirmininkė Irena 

Degutienė bendrovės „Šiaulių vandenys“ 

generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui įteikė 

konkurso „Lietuvos metų gaminys – 2010“ aukso 

medalį uţ šio vandentvarkos projekto I etapo 

įgyvendinimą. 

Projekto tikslas – įgyvendinant Lielupės upių 

baseino investavimo programą, uţtikrinti viešai 

tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir 

tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių mieste. 

Medelyno, Kalniuko ir kiti į projektą įtraukti 

gyvenamieji rajonai neturėjo centralizuoto vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo tinklų. Šių rajonų gyventojai buitiniams 

poreikiams naudojo šulinių vandenį. Kaip parodė atlikti cheminiai ir bakteriologiniai tyrimai, daugumos 

šulinių uţterštumas kelis kartus viršijo leistinas normas. Iš 12 eksploatuojamų siurblinių 9 būklė buvo 

nepatenkinama, dėl nusidėvėjimo jose daţnai vyko avarijos. Įgyvendinus projektą Medelyno, Kalniuko, 

Pabalių ir kitų į projektą įtrauktų rajonų gyventojams pradėtos teikti kokybiškos vandentvarkos 

paslaugos, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas, 

pagerėjo ekologinė situacija. 

Problema ir jos sprendimas. Didţiausia problema, su kuria susiduria daugumas vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo projektų vykdytojų, yra ta, kad gyventojai nesinaudoja centralizuota vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistema (tai nėra privaloma), bet toliau naudojasi turimomis daţnai aplinkosauginių 

52 paveikslas. Statybos darbai Medelyno rajone 
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reikalavimų neatitinkančiomis sistemomis. Viena tokio elgesio prieţasčių yra ta, kad nuo projektą 

įgyvendinant nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įvadus iki gyvenamųjų namų 

gyventojai turi nusitiesti savo lėšomis. UAB „Šiaulių vandenys“ prieš pradedant projekto įgyvendinimo 

darbus rengė susitikimus su gyventojais, per kuriuos susirinkusiems plačiau aiškino prisijungimo prie 

vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarką, kokiu grafiku bus tiesiami tinklai, projekto naudą ir pan. Be to, 

įmonė gyventojams pateikė parengtus techninius projektus -- jie buvo parengti Šiaulių miesto 

savivaldybės lėšomis -- ir specialias atmintines su išsamia informacija apie prisijungimo tvarką, plėtros 

ţemėlapiais, centralizuotos sistemos privalumais. Didelė parama gyventojams ir tai, kad iki kiekvieno 

sklypo ribos projekto lėšomis buvo paklojama vandentiekio atšaka su šulinėliu, kuriame yra 

sumontuotas apskaitos mazgas, todėl gyventojui namuose vandens skaitiklių įsirengti nereikės. 

Visos priemonės ir veiksmai uţtikrino 70 proc. naujų vartotojų prisijungimą prie geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Be to, UAB „Šiaulių vandenys“, bendradarbiaudama su 

aplinkosaugos institucijomis, pasibaigus projektui pradės tikrinti gyventojus, kurie nesinaudos 

centralizuotais tinklais, ir prašys pateikti sutartis su nuotekų veţėjais, atsiskaitymo kvitus ir kitus 

dokumentus, įrodančius, kad gyventojo pasirinktas nuotekų tvarkymas atitinka galiojančius 

aplinkosaugos reikalavimus. 

Siekiant skleisti gerąja patirtį, AM parengė Vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros geros patirties pristatymą pagal UAB „Šiaulių vandenys“ pateiktą 

informaciją. 

Projektas “Kentrių tvenkinio uždumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių 

savybių atstatymas” 

Šis projektas rekomenduotas kaip geros patirties pavyzdys iš gautų apklausų anketų duomenų. Projektas 

buvo įgyvendintas labai greitai ir sklandţiai. 

Projekto tikslas – pagerinti Kentrių vandens tvenkinio ekologinę būklę. 

Projekto uţdaviniai - įgyvendinti Kentrių tvenkinio būklės gerinimo priemones (valymas ir 

tvarkymas), t.y., išvalyti 0,41 ha tvenkinio dalį nuo aplinkai pavojingų teršalų, šiukšlių, kitų taršos 

padarinių ir atkurti ekologiškai paţeistą tvenkinio ekosistemą, išsaugoti biologinius tvenkinio išteklius, 

atstatyti paţeistą kraštovaizdį ir pagerinti tvenkinio rekreacines savybes. Bendrasis tikslas – sudaryti 

sąlygas Pagėgių savivaldybės ir Kentrių kaimo gyventojams ir svečiams naudotis teise į saugią ir švarą 

aplinką bei formuoti atsakingą visuomenės poţiūrį į gamtą. 

Kentrių tvenkinio būklė aplinkosaugos poţiūriu buvo kritiška – tvenkinys stipriai uţterštas – dumblu, 

išsikerojusia augmenija. Tai Kentrių kaime vienintelis tvenkinys, kuriuo po išvalymo galėtų naudotis 

aplinkiniai gyventojai. Stipriai uţterštas Kentrių tvenkinys darė neigiamą įtaką tvenkinio ir jo pakrančių 

gamtinei ekosistemai, sąlygojo biologinės įvairovės nykimą. 

Kad būtų atkurta ekologiškai paţeista tvenkinio ekosistema ir išsaugoti biologiniai tvenkinio ištekliai, 

atstatytas paţeistas kraštovaizdis ir pagerintos tvenkinio rekreacinės savybės, reikėjo išvalyti tvenkinį 

nuo aplinkai pavojingų teršalų, kitų taršos padarinių. Projekto metu buvo išvalyta vakarinė tvenkinio 

dalis iškasant dumblą bei sutvarkant šlaitus. 

Nors veikla ir nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo priedus, buvo parengta informacija 

atrankai. RAAD pateikė išvadą, kad PAV nereikalingas. 
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6 PRIEDAS: ESTIJOS SANGLAUDOS SKATINIMO VP APLINKOSAUGOS PRIEMONĖS 

Priemonė Investicijų kryptis 
Investicijos, 

eurais 
Rodiklis 

Vandens ir atliekų 

valdymo 

infrastruktūros 

plėtra 

1. Vandens tiekimo sistemos 

plėtra 

626 334 156 

1. Papildomai prisijungusių gyventojų skaičius prie 

centrinio vandentiekio 

2. Gyventojų, kuriems dėl atliktų vandentiekio 

rekonstrukcijos darbų, pradėtas tiekti kokybiškas 

geriamasis vanduo, skaičius 

2. Vandens apsaugos 

infrastruktūros plėtra 

1. Papildomai prisijungusių prie nuotekų sistemos 

vartotojų skaičius 

2. Tinkamai veikiantys nuotekų valymo įrenginiai 

3. Vandens telkinių ekologinės 

būklės gerinimas 

1. Atnaujintų upių,  kuriose  neršia iš 25 ilgiausių 

lašišinių upių Estijoje, skaičius 

4. Praeities taršos karinėse ir 

pramoninėse vietose 

išvalymas 

1. Išvalytų uţterštų sklypų skaičius 

5. Atliekų valdymo plėtra 1. Uţdarytų ir išvalytų pramoninių atliekų 

sąvartynų, kurie neatitinka aplinkosauginių 

reikalavimų, skaičius 

6. Nepavojingų atliekų 

sąvartynų, kurie neatitinka 

aplinkosauginių reikalavimų, 

uţdarymas 

1. Uţdarytų ir išvalytų nepavojingų atliekų 

sąvartynų, kurie neatitinka aplinkosauginių 

reikalavimų, skaičius 

7. Naujų sąvartynų įkūrimas 1. Regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų 

skaičius Estijoje 

8. Atliekų susidarymo 

maţinimas ir atliekų 

surinkimo, rūšiavimo, 

atkūrimo plėtojimas 

1. Sutvarkytų, laikantis tarptautinių aplinkos ir 

sveikatos apsaugos reikalavimų (% nuo visų 

atliekų) atliekų kiekis 

2. Kietųjų atliekų perdirbama dalis (neįtraukiant 

naftos skalūnų ir ţemės ūkio atliekų) 

3. Dalis biologiškai skaidţių atliekų nuo visų 

sąvartyne esančių atliekų (%)  

Saikingo (išlaikant 

ekologinę 

pusiausvyrą) 

gamtos išteklių 

naudojimo sistemos 

ir infrastruktūros 

plėtra 

1.Biologinės įvairovės 

išsaugojimas 

92 032 774 

1. Įsigytų įrengimų, skirtų atkurti ir išsaugoti 

natūralias bendruomenes, skaičius 

2. Nykstančių rūšių ir buveinių būklė (būklės 

įvertinimas) 

2. Aplinkosauginio švietimo 

plėtra 

1. Išplėtotų paramos centrų skaičius 

3. Aplinkosaugos stebėsenos 

plėtra 

1. Biologinės įvairovės, dirvoţemio, paviršinio ir 

poţeminio vandens, pakrančių ir jūros 

pakankamos stebėsenos sistemos uţtikrinimas 

2. Pakankamos stebėsenos programų uţtikrinimas 

vietinių institucijų lygiu 

3. Aplinkosauginės sistemos naudotojų 

pasitenkinimas 

4. Pasirengimo ekologinių 

nelaimių atveju gerinimas. 

1. Laivų kuro išsiliejimams į jūrą sulaikyti skirtų 

talpų skaičius. 

2. Gebėjimas išvalyti 1 km uţteršto kranto ruoţą 

per 48 val. (dienos metu) 
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Priemonė Investicijų kryptis 
Investicijos, 

eurais 
Rodiklis 

5. Kitos ekologinės nelaimės 1. 600 ha miško ploto, kraštovaizdţio ir ţemės 

gaisrų, kurie gali būti uţgesinti vienu metu, 

skaičius 

2. Laiko trukmė, reikalinga pradėti gelbėjimo 

darbus sunkiai prieinamose vietovėse (maţose 

salose, miškuose, pelkėse ir kt.) 

6. Aplinkos prieţiūros plėtra 1. Rengiamas ir veikiantis veiklos prieţiūros 

valdymas ir mokymo centras 

Energetikos 

sektoriaus plėtra 

1. Atsinaujinančių energijos 

šaltinių platesnis 

naudojimas ir oro apsauga 

87 175 488 

1. Elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos 

šaltinių, kiekis 

2. Šilumos, išgaunamos iš atsinaujinančių energijos 

šaltinių, kiekis 

2. Alternatyvių energijos 

šaltinių naudojimas 

transportui 

1. Sunaudojamo biokuro dalis transportui 

3. Oro apsauga ir klimato 

kaitos sumaţinimas 

1. Šiluminių ir atominių elektrinių pagaminamos 

elektros kiekis 

4. Namų ūkių skatinimas 

taupyti energiją 

1. Renovuotų daugiabučių, pastatytų iki 1990 m., 

dalis 

 



 

7 PRIEDAS: ĮGYVENDINAMŲ PRIEMONIŲ POVEIKIS APLINKOS KOMPONENTAMS 

Priemonė 
Skirtas 

finansavimas 

Aplinkos komponentai 

Visuomenės 

sveikata 

Geologija ir 

poţeminiai 

vandenys 

Dirvoţemis ir 

ţemės paviršius 

Paviršiniai 
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VP3-3.1-AM-01-V 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir 

plėtra 2.092.367.199 12 25,11 1 2,09 -1 -2,09 13,33 27,89 1,667 3,49 1,667 3,49 0 0,00 0 0,00 28,664 59,98 

VP3-3.2-AM-01-V 

Atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas 1.070.428.347 23,33 24,97 5 5,35 10,67 11,42 5 5,35 3,33 3,56 1,66 1,78 0 0,00 3,33 3,56 52,32 56,00 

VP2-5.1-SM-02-V 

Transeuropinės reikšmės 

geleţinkelio linijų 

modernizavimas ir 

plėtra, reikiamos 

infrastruktūros 

sukūrimas viešiesiems 

logistikos centrams 

steigti 1.652.570.304 8 13,22 0 0,00 1 1,65 3 4,96 0 0,00 3 4,96 0 0,00 0 0,00 15 24,79 

VP3-3.4-ŪM-03-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygmeniu 563.007.582 14 7,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 8,45 0 0,00 0 0,00 6 3,38 35 19,71 

VP2-4.4-SM-02-R 

Savivaldos transporto 

infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra 503.624.000 23 11,58 0 0,00 1 0,50 3 1,51 3 1,51 0 0,00 0 0,00 6 3,02 36 18,13 

VP2-5.1-SM-01-V 

Transeuropinės reikšmės 

automobilių kelių 

infrastruktūros 

pralaidumo didinimas, 

techninių parametrų 

gerinimas 1.205.785.623 8 9,65 0 0,00 1 1,21 3 3,62 0 0,00 3 3,62 0 0,00 0 0,00 15 18,09 

VP2-4.4-SM-01-V 

Valstybinės reikšmės 

kelių ir geleţinkelių 

infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas 1.202.398.476 8 9,62 0 0,00 1 1,20 3 3,61 0 0,00 3 3,61 0 0,00 0 0,00 15 18,04 

VP2-1.1-ŠMM-04-V 

Bendrosios mokslo ir 

studijų infrastruktūros 

stiprinimas 952.811.469 18 17,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 17,15 

VP2-2.1-ŪM-01-K 

Lyderis LT 840.400.000 18 15,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 15,13 



 

 

170 

Priemonė 
Skirtas 

finansavimas 

Aplinkos komponentai 

Visuomenės 

sveikata 

Geologija ir 

poţeminiai 

vandenys 

Dirvoţemis ir 

ţemės paviršius 

Paviršiniai 

vandenys 
Atmosferos tarša Biologinė įvairovė 

Saugomos 

teritorijos 

Kraštovaizdis ir 

kultūros paveldas 
Bendras poveikis 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

VP2-5.4-SM-01-V 

Saugų eismą gerinančios 

inţinerinės 

infrastruktūros diegimas, 

miestų aplinkkelių 

tiesimas 822.471.638 8 6,58 0 0,00 1 0,82 3 2,47 0 0,00 3 2,47 0 0,00 0 0,00 15 12,34 

VP3-3.4-ŪM-04-R 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

regioniniu lygiu 318.641.176 14 4,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 4,78 0 0,00 0 0,00 6 1,91 35 11,15 

VP3-1.2-VRM-01-R 

Prielaidų spartesnei 

ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo 

vietovėse sudarymas 408.092.717 8 3,26 0 0,00 1 0,41 3 1,22 5 2,04 0 0,00 0 0,00 10 4,08 27 11,02 

VP2-1.3-ŪM-03-K 

Intelektas LT + 590.398.712 18 10,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 10,63 

VP3-1.1-VRM-03-R 

Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia 

didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą 192.318.879 22 4,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 2,88 0 0,00 0 0,00 18 3,46 55 10,58 

VP3-1.1-VRM-01-R 

Regioninių ekonomikos 

augimo centrų plėtra 488.692.717 13 6,35 0 0,00 1 0,49 3 1,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,98 19 9,29 

VP2-4.2-ŪM-02-K 

Šilumos tiekimo 

sistemos 

modernizavimas ir plėtra 356.160.176 19 6,77 0 0,00 -1 -0,36 0 0,00 7 2,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 8,90 

VP3-1.4-AM-02-V 

Biologinės įvairovės ir 

kraštovaizdţio apsauga 273.036.003 3 0,82 0 0,00 -0,5 -0,14 0,5 0,14 0 0,00 4 1,09 20 5,46 5 1,37 32 8,74 

VP3-2.2-ŠMM-13-V 

Profesinio mokymo 

infrastruktūros plėtra 409.499.928 18 7,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 7,37 

VP2-1.4-ŪM-02-K 

Inoklaster LT + 320.608.000 18 5,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 5,77 

VP3-3.4-ŪM-02-K 

Atsinaujinančių 

energijos išteklių 

panaudojimas energijos 

gamybai 479.856.870 4 1,92 0 0,00 -1 -0,48 0 0,00 9 4,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 5,76 
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VP3-2.1-SAM-10-V 

Ambulatorinių, 

palaikomojo gydymo ir 

slaugos paslaugų plėtra 

bei stacionarinių 

paslaugų optimizavimas 296.331.706 18 5,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 5,33 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų 

kompleksiškas 

pritaikymas turizmo 

reikmėms 253.764.706 8 2,03 0 0,00 -1 -0,25 0 0,00 3 0,76 0 0,00 0 0,00 10 2,54 20 5,08 

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (paţintinio) 

turizmo, aktyvaus 

poilsio ir sveikatos 

gerinimo infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra 165.176.471 6 0,99 0 0,00 1 0,17 16 2,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,99 29 4,79 

VP3-1.3-ŪM-06-K 

Turizmo 

paslaugų/produktų, 

įvairovės plėtra ir 

turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas 465.800.000 10 4,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 4,66 

VP2-5.2-SM-01-V 

Krovinių ir keleivių 

aptarnavimo 

infrastruktūros plėtra 

Klaipėdos valstybiniame 

jūrų uoste 568.543.407 4 2,27 0 0,00 1 0,57 3 1,71 0 0,00 -1 -0,57 0 0,00 0 0,00 7 3,98 

VP3-1.4-AM-06-R 

Praeityje uţterštų 

teritorijų tvarkymas 56.200.039 17 0,96 15 0,84 9 0,51 15 0,84 0 0,00 3 0,17 0 0,00 6 0,34 65 3,65 

VP3-2.4-SADM-01-R 

Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

plėtra 179.964.706 18 3,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 3,24 

VP3-2.1-SAM-01-V 

Sergamumo ir 

mirtingumo nuo širdies 

ir kraujagyslių ligų 

maţinimas 171.964.706 18 3,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 3,10 
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VP3-2.2-ŠMM-06-R 

Investicijos į 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas 88.040.000 14 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 1,32 0 0,00 0 0,00 6 0,53 35 3,08 

VP3-2.2-ŠMM-04-R 

Universalių 

daugiafunkcių centrų 

kaimo vietovėse 

steigimas 87.800.000 14 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 1,32 0 0,00 0 0,00 6 0,53 35 3,07 

VP2-2.3-ŪM-01-K 

Kontroliuojantieji fondai 925.000.000 2 1,85 0 0,00 1 0,93 -1 -0,93 0 0,00 -1 -0,93 0 0,00 2 1,85 3 2,78 

VP3-2.1-SAM-02-V 

Asmens sveikatos 

prieţiūros įstaigų, 

teikiančių skubią 

medicinos pagalbą 

traumų ir kitų, dėl 

išorinių prieţasčių 

sąlygotų būklių atvejais, 

infrastruktūros 

atnaujinimas 151.170.604 18 2,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 2,72 

VP3-2.2-ŠMM-18-V 

Universitetų 

infrastruktūros plėtra 150.591.488 18 2,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 2,71 

VP3-2.4-SADM-03-V 

Stacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

plėtra 148.235.294 18 2,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 2,67 

VP3-2.1-SAM-04-V 

Ankstyva onkologinių 

susirgimų diagnostika ir 

visavertis gydymas 147.258.824 18 2,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 2,65 

VP2-5.3-SM-01-V 

Tarptautinių oro uostų 

keleivių terminalų 

išplėtimas, skrydţių 

saugos ir aviacijos 

saugumo priemonių 

diegimas 195.358.823 18 3,52 0 0,00 1 0,20 3 0,59 -9 -1,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 2,54 

VP3-1.1-AM-01-V 

Kontroliuojantis fondas 

daugiabučiams namams 

modernizuoti 823.280.000 2 1,65 0 0,00 1 0,82 -1 -0,82 0 0,00 -1 -0,82 0 0,00 2 1,65 3 2,47 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dcb
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dcb
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dcb
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dcb
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dcb
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd53800091a7
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd53800091a7
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd53800091a7
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd53800091a7
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VP3-1.1-VRM-02-R 

Probleminių teritorijų 

plėtra 125.998.599 13 1,64 0 0,00 1 0,13 3 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,25 19 2,39 

VP3-1.3-ŪM-05-R 

Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra 

regionuose 82.352.941 6 0,49 0 0,00 1 0,08 16 1,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,49 29 2,39 

VP2-1.4-ŪM-04-V 

Inogeb LT-2 132.142.857 18 2,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 2,38 

VP2-2.4-ŪM-01-V 

INVEST LT 152.631.140 8 1,22 0 0,00 1 0,15 3 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,31 14 2,14 

VP3-1.3-ŪM-03-V 

Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 193.029.477 10 1,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,93 

VP2-2.1-ŪM-05-V 

INVEST LT+ 135.561.250 8 1,08 0 0,00 1 0,14 3 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 14 1,90 

VP2-1.1-ŠMM-03-V 

Nacionalinio atviros 

prieigos mokslinės 

komunikacijos ir 

informacijos centro 

kūrimas 99.999.970 18 1,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 1,80 

VP3-2.4-SADM-02-V 

Paslaugas, tarp jų 

profesinės reabilitacijos, 

neįgaliesiems teikiančių 

įstaigų plėtra 97.647.059 18 1,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 1,76 

VP3-3.4-ŪM-05-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimo 

projektai, atitinkantys 

2004–2006 m. Bendrojo 

programavimo 

dokumento 1.2 

priemonės „Energijos 

tiekimo stabilumo, 

prieinamumo ir didesnio 

energetikos efektyvumo 

uţtikrinimas“ naudos ir 

kokybės vertinimo 

kriterijus 48.898.754 14 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,73 0 0,00 0 0,00 6 0,29 35 1,71 
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VP3-1.1-VRM-04-R 

Socialinio būsto plėtra ir 

jo kokybės gerinimas 48.079.720 14 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,72 0 0,00 0 0,00 6 0,29 35 1,68 

VP3-2.3-SADM-01-V 

Lietuvos darbo birţos 

teritorinių darbo birţų 

infrastruktūros 

modernizavimas 90.592.942 18 1,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 1,63 

VP2-2.2-ŪM-02-V 

ASISTENTAS-2 70.588.235 8 0,56 0 0,00 -1 -0,07 0 0,00 3 0,21 0 0,00 0 0,00 10 0,71 20 1,41 

VP3-3.4-ŪM-01-K 

Energijos gamybos 

efektyvumo didinimas 189.962.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,33 

VP2-4.3-SM-01-V Kelių 

tinklo tobulinimas 

gerinant saugų eismą ir 

maţinant neigiamą 

poveikį aplinkai 88.116.097 8 0,70 0 0,00 1 0,09 3 0,26 0 0,00 3 0,26 0 0,00 0 0,00 15 1,32 

VP3-3.3-SM-01-V 

Kompleksinė ekologiško 

viešojo transporto plėtra 88.666.506 8 0,71 0 0,00 1 0,09 0 0,00 3 0,27 0 0,00 0 0,00 1 0,09 13 1,15 

VP3-1.4-AM-04-R 

Vandens telkinių būklės 

gerinimas 121.784.603 2 0,24 0 0,00 -1 -0,12 3 0,37 0 0,00 -1 -0,12 0 0,00 6 0,73 9 1,10 

VP3-2.1-SAM-08-R 

Psichikos dienos 

stacionarų (centrų) 

įkūrimas 59.411.765 18 1,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 1,07 

VP2-1.3-ŪM-02-K 

Intelektas LT 349.827.586 2 0,70 0 0,00 1 0,35 -1 -0,35 0 0,00 -1 -0,35 0 0,00 2 0,70 3 1,05 

VP3-2.2-ŠMM-14-V 

Kolegijų infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 55.150.000 18 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,99 

VP3-2.2-ŠMM-17-K 

Universitetų 

infrastruktūra, skirta 

studijoms 50.591.488 18 0,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,91 

VP3-2.2-ŠMM-08-V 

Viešųjų bibliotekų, 

kurios yra bendrojo 

lavinimo įstaigose, 

tinklo infrastruktūros 

plėtra 22.440.000 14 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,34 0 0,00 0 0,00 6 0,13 35 0,79 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003de2
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003de2
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003de2
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001198
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001198
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001198
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001198
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VP3-2.2-ŠMM-10-V 

Pedagoginių 

psichologinių tarnybų 

infrastruktūros, švietimo 

įstaigose dirbančių 

specialiųjų pedagogų, 

socialinių pedagogų, 

psichologų, logopedų 

darbo aplinkos 

modernizavimas 39.264.210 18 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,71 

VP2-2.1-ŪM-04-K 

Naujos galimybės 210.000.000 2 0,42 0 0,00 1 0,21 -1 -0,21 0 0,00 -1 -0,21 0 0,00 2 0,42 3 0,63 

VP2-4.1-ŪM-01-V 

Elektros perdavimo 

sistemos 

modernizavimas ir plėtra 207.747.655 4 0,83 0 0,00 -1 -0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,62 

VP2-4.2-ŪM-01-K 

Elektros skirstymo 

sistemos 

modernizavimas ir plėtra 189.937.570 4 0,76 0 0,00 -1 -0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,57 

VP2-1.1-ŠMM-02-V 

Aukšto lygio mokslinių 

tyrimų centrų ir 

kompetencijos centrų 

plėtojimas 29.932.901 18 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,54 

VP3-2.2-ŠMM-21-K 

Nevalstybinių bendrojo 

lavinimo mokyklų ir 

valstybinių bendrojo 

lavinimo mokyklų, 

vykdančių meninio 

ugdymo programas, 

infrastruktūros plėtra 27.991.882 18 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,50 

VP3-1.4-AM-07-V 

Aplinkos monitoringo, 

kontrolės ir prevencijos 

stiprinimas 99.669.879 0 0,00 0 0,00 2 0,20 3 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,50 

VP2-4.1-ŪM-02-V 

Gamtinių dujų 

perdavimo sistemos 

modernizavimas ir 

plėtra" 160.458.000 4 0,64 0 0,00 -1 -0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,48 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a981
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a981
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a981
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a981
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a981
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VP3-2.2-ŠMM-07-V 

Profesinio orientavimo 

sistemos infrastruktūros 

plėtra 23.529.412 18 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,42 

VP3-2.2-ŠMM-15-K 

Kolegijų infrastruktūra, 

skirta studijoms 23.500.000 18 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,42 

VP3-2.2-ŠMM-02-V 

Universitetų 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 22.427.172 18 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,40 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-

verslas LT 134.000.000 2 0,27 0 0,00 1 0,13 -1 -0,13 0 0,00 -1 -0,13 0 0,00 2 0,27 3 0,40 

VP2-2.3-ŪM-03-V 

Garantijų fondas 129.000.000 2 0,26 0 0,00 1 0,13 -1 -0,13 0 0,00 -1 -0,13 0 0,00 2 0,26 3 0,39 

VP3-2.1-SAM-12-K 

Investicijos į privačių 

asmens sveikatos 

prieţiūros įstaigų 

teikiamų viešųjų 

ambulatorinių ir 

stacionarinių paslaugų 

infrastruktūrą 20.823.529 18 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,37 

VP3-2.2-ŠMM-05-V 

Suaugusiųjų švietimo 

institucijų 

modernizavimas 10.340.000 14 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,16 0 0,00 0 0,00 6 0,06 35 0,36 

VP3-2.2-ŠMM-16-V 

Aukštųjų mokyklų 

infrastruktūra, skirta 

studijoms 17.940.000 18 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,32 

VP2-2.3-ŪM-02-V 

Dalinis palūkanų 

kompensavimas 104.000.000 2 0,21 0 0,00 1 0,10 -1 -0,10 0 0,00 -1 -0,10 0 0,00 2 0,21 3 0,31 

VP3-1.4-AM-05-V 

Pajūrio tvarkymas 17.282.793 2 0,03 0 0,00 6 0,10 -1 -0,02 -2 -0,03 -1 -0,02 6 0,10 6 0,10 16 0,28 

VP3-2.1-SAM-11-R 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros paslaugų 

infrastruktūros 

savivaldybėse plėtra 15.294.118 18 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,28 
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VP3-2.1-SAM-05-V 

Diferencijuotų 

kompleksinės 

psichiatrinės pagalbos 

vaikui ir šeimai centrų 

įkūrimas 15.000.000 18 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,27 

VP3-2.1-SAM-06-V 

Psichiatrijos stacionaro 

modernizavimas 14.935.000 18 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,27 

VP3-2.2-ŠMM-01-V 

Technologijų, gamtos 

mokslų ir menų 

mokymo infrastruktūros 

bendrojo lavinimo 

mokyklose pritaikymas 

ir atnaujinimas 86.450.000 2 0,17 0 0,00 1 0,09 -1 -0,09 0 0,00 -1 -0,09 0 0,00 2 0,17 3 0,26 

VP2-2.2-ŪM-03-V 

ASISTENTAS-3 85.910.894 2 0,17 0 0,00 1 0,09 -1 -0,09 0 0,00 -1 -0,09 0 0,00 2 0,17 3 0,26 

VP2-4.2-ŪM-03-V 

Energetikos objektų 

rekonstravimas ir 

perkėlimas 80.000.000 4 0,32 0 0,00 -1 -0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,24 

VP3-2.1-SAM-09-R 

Krizių intervencijos 

centrų įkūrimas 10.000.000 18 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,18 

VP2-1.3-ŪM-04-V PRO 

LT 60.000.000 2 0,12 0 0,00 1 0,06 -1 -0,06 0 0,00 -1 -0,06 0 0,00 2 0,12 3 0,18 

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja 

LT 56.592.000 2 0,11 0 0,00 1 0,06 -1 -0,06 0 0,00 -1 -0,06 0 0,00 2 0,11 3 0,17 

VP2-1.4-ŪM-01-K 

Inoklaster LT 53.406.000 2 0,11 0 0,00 1 0,05 -1 -0,05 0 0,00 -1 -0,05 0 0,00 2 0,11 3 0,16 

VP2-4.5-SM-01-V 

Sąlygų regioninei 

laivybai gerinimas, 

keleivių aptarnavimo 

pajėgumų tobulinimas 46.200.000 2 0,09 0 0,00 1 0,05 -1 -0,05 0 0,00 -1 -0,05 0 0,00 2 0,09 3 0,14 

VP3-2.2-ŠMM-03-V 

Universitetų ligoninių 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas studijoms 5.919.575 18 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,11 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a976
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a976
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VP3-1.1-AM-02-V 

Daugiabučių namų 

modernizavimo 

skatinimas 35.294.118 2 0,07 0 0,00 1 0,04 -1 -0,04 0 0,00 -1 -0,04 0 0,00 2 0,07 3 0,11 

VP3-2.2-ŠMM-12-V 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 34.200.000 2 0,07 0 0,00 1 0,03 -1 -0,03 0 0,00 -1 -0,03 0 0,00 2 0,07 3 0,10 

VP3-2.2-ŠMM-09-V 

Specialiųjų mokyklų 

pertvarka, metodinių 

centrų steigimas" 5.000.000 18 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,09 

VP3-2.1-SAM-03-V 

Greitosios medicinos 

pagalbos ir skubios 

konsultacinės sveikatos 

prieţiūros pagalbos 

infrastruktūros 

atnaujinimas 27.305.882 2 0,05 0 0,00 1 0,03 -1 -0,03 0 0,00 -1 -0,03 0 0,00 2 0,05 3 0,08 

VP3-1.4-AM-08-V 

Visuomenės 

informavimo apie 

aplinką sistemos 

sukūrimas ir plėtra 17.500.000 2 0,04 0 0,00 1 0,02 -1 -0,02 0 0,00   0,00 0 0,00 2 0,04 4 0,07 

VP3-1.3-ŪM-04-V 

Turizmo informacinių 

paslaugų ir 

infrastruktūros plėtra ir 

turizmo rinkodaros 

skatinimas 22.900.000 2 0,05 0 0,00 1 0,02 -1 -0,02 0 0,00 -1 -0,02 0 0,00 2 0,05 3 0,07 

VP2-1.4-ŪM-03-K 

Inogeb LT-1 22.172.301 2 0,04 0 0,00 1 0,02 -1 -0,02 0 0,00 -1 -0,02 0 0,00 2 0,04 3 0,07 

VP2-2.2-ŪM-01-K 

ASISTENTAS-1 11.764.705 2 0,02 0 0,00 1 0,01 -1 -0,01 0 0,00 -1 -0,01 0 0,00 2 0,02 3 0,04 

VP2-1.4-ŪM-05-V 

Inogeb LT-3 10.439.699 2 0,02 0 0,00 1 0,01 -1 -0,01 0 0,00 -1 -0,01 0 0,00 2 0,02 3 0,03 

VP2-2.1-ŪM-03-K 

Procesas LT 9.320.270 2 0,02 0 0,00 1 0,01 -1 -0,01 0 0,00 -1 -0,01 0 0,00 2 0,02 3 0,03 

VP3-1.4-AM-03-V 

Uţterštų teritorijų 

poveikio vertinimas 4.250.000 2 0,01 0 0,00 1 0,00 -1 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 2 0,01 4 0,02 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dd0
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dd0
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dd0
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003dd0
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380009204
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380009204
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a97b
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000a97b


 

 

179 

Priemonė 
Skirtas 

finansavimas 

Aplinkos komponentai 

Visuomenės 

sveikata 

Geologija ir 

poţeminiai 

vandenys 

Dirvoţemis ir 

ţemės paviršius 

Paviršiniai 

vandenys 
Atmosferos tarša Biologinė įvairovė 

Saugomos 

teritorijos 

Kraštovaizdis ir 

kultūros paveldas 
Bendras poveikis 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

Poveikio 

balas 

Galimo 

poveikio 

aplinkai 

indeksas 

VP3-2.2-ŠMM-19-V 

Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo ekspertinių 

institucijų bazės 

stiprinimas 4.000.000 2 0,01 0 0,00 1 0,00 -1 0,00 0 0,00 -1 0,00 0 0,00 2 0,01 3 0,01 

VP2-1.1-ŠMM-05-V 

Infrastruktūros, skirtos 

ţinių apie mokslinius 

tyrimus, technologijas ir 

inovacijas gilinimui ir 

sklaidai, kūrimas 3.941.000 2 0,01 0 0,00 1 0,00 -1 0,00 0 0,00 -1 0,00 0 0,00 2 0,01 3 0,01 

VP3-2.1-SAM-07-V 

Psichikos sveikatos 

prieţiūros paslaugų 

stebėsenos uţtikrinimo 

infrastruktūros 

modernizavimas 653.235 18 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,01 

Iš viso: 24.127.417.379 1.085 267 21 8 58 19 85 58 169 39 -1 17 26 6 199 37 1.643 451 

 


