
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Vandentvarkos katedra

Inga Adamonytė, Vilimantas Vaičiukynas,
Mindaugas Gudas

PROJEKTŲ VALDYMAS
IR VANDENS POLITIKA

MOKOMOJI KNYGA

KAUNAS, ARDIVA,
2008



Inga Adamonytė, Vilmantas Vaičiukynas, Mindaugas Gudas

PROJEKTŲ VALDYMAS IR VANDENS POLITIKA
Mokomoji knyga

Recenzavo:
asist. Raimundas Baublys (LŽŪU Vandentvarkos katedra)
doc. dr. Laima Taparauskienė (LŽŪU Melioracijos katedra)
lekt. Giedrius Balevičius (LŽŪU Žemėtvarkos katedra)

Aprobuota:
Vandentvarkos katedros posėdyje 2008 03 31, protokolo Nr. 7
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos studijų komisijos posėdyje 2008 06 20, 
protokolo Nr. 28

Kalbą redagavo  Marytė Židonienė, Rima Palubinskienė
Maketavo  Laurynas Arminas
Viršelio dailininkas Dainius Radeckas

UDK 65.012.(075.8)
                       Ad-14 

ISBN 978-9955-896-53-1

© Inga Adamonytė, Vilmantas Vaičiukynas,
Mindaugas Gudas, 2008
© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008



3

TURINYS

I dalis
PROJEKTŲ VALDYMAS .................................................................................................5
ĮVADAS ..............................................................................................................................6
1. Projektų valdymą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai ir institucijos ......6
2. Projekto sąvokos apibrėžimas .........................................................................................9
3. Svarbiausios projektų savybės ......................................................................................10
4. Projektų klasifi kavimas .................................................................................................11
5. Projektų gyvavimo ciklas ..............................................................................................12
6. Projektų valdymas .........................................................................................................13

6.1. Kokybės valdymas ...........................................................................................15
6.2. Laiko valdymas ................................................................................................16
6.3. Kaštų valdymas ................................................................................................16
6.4. Rizikos ir neapibrėžtumo valdymas ................................................................16
6.5. Žmogiškųjų išteklių valdymas .........................................................................16
6.6. Kontraktų valdymas .........................................................................................16

7. Biudžeto sudarymas ir valdymas, projekto vykdymas .................................................17
8. Analizė projekte ............................................................................................................18
9. Projekto planavimas ......................................................................................................19
10. Darbų eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė ...........................................................19
11. Projekto eigos kontrolė ...............................................................................................21
12. Projekto pabaiga, auditas ir uždarymas ......................................................................21
13. Sėkmingi projektai ......................................................................................................22
14. Projekto rizikos valdymas ...........................................................................................23

14.1. Rizikos klasifi kavimas ...................................................................................23
14.2. Rizikos valdymas ...........................................................................................24
14.3. Projekto rizikų identifi kavimo schema ..........................................................24
14.4. Rizikos analizė ...............................................................................................25
14.5. Sprendimai rizikos atžvilgiu ..........................................................................25
14.6. Rizikos mažinimo priemonės ........................................................................25

15. Projekto žmogiškieji ištekliai ......................................................................................26
15.1. Projekto komanda ..........................................................................................26
15.2. Projektų dalyviai ............................................................................................26
15.3. Žmogiškųjų išteklių valdymas .......................................................................27
Projektų vadovų atsakomybė ..................................................................................28

LITERATŪRA ir naudingos nuorodos .............................................................................29

II dalis
VANDENS POLITIKA .....................................................................................................31
ĮVADAS ............................................................................................................................32
Bendrosios žinios ..............................................................................................................33
Literatūra ...........................................................................................................................34
1 skyrius. LIETUVOS VANDENS IŠTEKLIAI ...............................................................35

Literatūra ................................................................................................................39



4

2 skyrius. BENDROJI VANDENS POLITIKOS DIREKTYVA ......................................40
2.1. Bendroji vandens politikos direktyva ir baseininis vandens bei vandens 
telkinių valdymas ....................................................................................................40
2.2. Vandens ir vandens telkinių valdymo struktūra ...............................................41
2.3. BVPD (Bendroji vandens politikos direktyva) įgyvendinimo etapai – upių 
baseinų rajonų apibūdinimas ..................................................................................41
2.4. BVPD įgyvendinimo etapai – vandens apsaugos tikslų nustatymas ...............42
2.5. BVPD įgyvendinimo etapai – priemonių programos ......................................43
Literatūra ................................................................................................................44

3 skyrius. VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGOS VALDYMAS ES ..................................44
3.1. Europos Komisija ............................................................................................44
3.2. Europos aplinkos agentūra ...............................................................................45
Literatūra ................................................................................................................46

4 skyrius. VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGOS VALDYMAS LIETUVOJE .................47
4.1. Institucijos, atsakingos už vandens išteklių politikos krypčių nustatymą ir 
valdymą Lietuvoje ..................................................................................................48
Literatūra ................................................................................................................60
4.2. Įstatymai, normatyviniai dokumentai reglamentuojantys vandens išteklių 
valdymą ..................................................................................................................61
Literatūra ................................................................................................................64



5

Inga Adamonytė

I DALIS

PROJEKTŲ VALDYMAS



6

ĮVADAS

Pagrindinis projektų valdymo disciplinos studijų tikslas yra supažindinti studentus 
su projektų valdymo metodais, valdomais parametrais ir pagrindinėmis priemonėmis. Pas-
taraisiais metais projektų vadyba susiformavo kaip savarankiška mokslo ir studijų kryp-
tis. Šiuo metu bet kuris žymesnis projektas ar programa įgyvendinami vykdant projektų 
vadybą ir administravimą. Tokiais principais remiasi ir Europos Sąjungos megaprojektai 
(programos), fi nansuojami iš struktūrinių ir Sanglaudos fondų.

1. Projektų valdymą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai 
ir institucijos

Projektų valdymo, atsiskaitomybės ir fi nansavimo procesai siejasi su ES politiko-
mis ir direktyvomis, Lietuvos politika, Nacionaliniais strateginiais dokumentais, Ben-
drijos sanglaudos politikos strateginėmis gairėmis, Nacionaline Lisabonos strategija. 
Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatytas bendrasis 
ekonominės strategijos tikslas – mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio atsiliki-
mą nuo ES šalių vidurkio. Šiuo metu struktūrinė parama teikiama pagal 2007–2013 m. 
laikotarpiui numatytą strategiją, tai reglamentuoja tarpusavyje suderinti paramos pa-
naudojimo strateginiai dokumentai.

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje apibrėž-
tos prioritetinės ES struktūrinės paramos investicijų kryptys - trys veiksmų programos 
(ketvirtoji – techninės paramos programa) pirmiau minėtai strategijai įgyvendinti – jose 
nurodytos konkrečios remtinos sritys. Įgyvendinant veiksmų programas siekiama strategi-
joje nustatytų tikslų.

Nacionaliniai strateginiai dokumentai derinami su ES lygiu nustatytais struktūrinės 
paramos panaudojimo prioritetais, kurie nurodyti Europos Komisijos parengtose Ben-
drijos sanglaudos politikos strateginėse gairėse bei Lietuvos ilgalaikėmis strategijomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 484 „Dėl Ko-
misijos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijai rengti ir veiksmų programoms nustatyti sudarymo ir koordinuojančios instituci-
jos paskyrimo“ Finansų ministerija buvo paskirta Strategijos ir veiksmų programų rengi-
mo procesą koordinuojančia institucija.

Parama teikiama pagal ES reglamentus:
■ Tarybos reglamentą, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros 

fondo; 
■ Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo reglamentą;
■ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos regioninės plėtros fondo.
■ Nacionalinė bendroji strategija (toliau – NBS) – strateginis dokumentas, užtikri-

nantis, kad valstybėje naudojama ES struktūrinė parama atitiks Bendrijos strategi-
nes gaires ir Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą. Ji taip pat 
yra veiksmų programų pagrindas.
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Nacionalinė bendroji strategija įgyvendinama per keturias veiksmų programas:
1. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.
2. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.
4. Techninės paramos veiksmų programą.
Valstybėms narėms ir regionams, kurie gauna ES struktūrinių fondų paramą pagal 

naują konvergencijos tikslą, numatyta, kad svarbiausias uždavinys - stimuliuoti ūkio augi-
mo potencialą, kad būtų palaikoma ar pasiekta aukšta ūkio augimo norma. Todėl Lietuvos 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo NBS daugiausia dėmesio teikiama 
ūkio augimui skatinti, koncentruojant investicijas į tam tikras proveržio sritis: mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei švietimą.

NBS taip pat nustatyti trys plėtros tikslai:
1. Spartinti ūkio augimą ilguoju (2007-2013 m.) laikotarpiu. Tai viena esminių 

gyvenimo gerėjimo sąlygų, susijusi su Lietuvos ūkio konkurencingumu tarp-
tautinėse rinkose. Lietuvos, kaip mažos ir atviros ekonomikos šalies, neturin-
čios didelių nuosavų gamtinių, energetinių, žmogiškųjų ir visų kitų išteklių, 
plėtra ateityje vis labiau remiasi žiniomis, o ne daug kapitalo ar žaliavų reika-
laujančia pramone ar paslaugomis.

2. Kurti daugiau geresnių darbo vietų. Didžiausias Lietuvos turtas yra žmonės. Jau 
dabar kvalifi kuotos darbo jėgos trūkumas riboja plėtrą, todėl jaučiamas poreikis 
kuo greičiau pereiti prie žinių visuomenės kartu steigiant didesnę pridėtinę vertę 
kuriančias darbo vietas.

3. Plėtoti socialinę sanglaudą. Sanglauda reiškia darnią integruotą visuomenę ir dera-
mą dėmesį aplinkai. Lietuvos gyventojai turėtų jaustis vienos bendruomenės dali-
mi ir dalintis ekonominės plėtros nauda (http://www.esparama.lt).

NBS išskirtos strateginės investavimo kryptys:
1. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei. Ši prioritetinė investavimo 

kryptis ir numatyti veiksmai detaliai aptariami NBS įgyvendinimo – Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programoje.

2. Konkurencinga ekonomika. Šiai strateginei investavimo krypčiai keliamus uždavi-
nius padeda spręsti Ekonomikos augimo veiksmų programa.

3. Gyvenimo kokybė ir sanglauda. Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimo uždavi-
niai sprendžiami Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje.

Šios trys NBS prioritetinės kryptys atspindi pačias pagrindines investavimo kryp-
tis, kurios turi daug tarpusavio sąlyčio taškų. Vienas iš tokių juos jungiančių aspektų 
yra keturios bendrosios (horizontalaus lygmens) sritys: informacinė visuomenė, dar-
nus vystymasis, lygios galimybės ir regioninė plėtra. Šios sritys yra būdingos visoms 
trims prioritetinėms kryptims ir aktualios jų įgyvendinimo metu. Sritys yra svarbios 
ne tik ES struktūrinei paramai: remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų (prioritetų), panašūs princi-
pai taikomi rengiant strateginius planus ir biudžeto programas, kurių įgyvendinimas 
fi nansuojamas iš valstybės biudžeto (http://www.esparama.lt).
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Derinant NBS turinį su Bendrijos strateginėmis gairėmis taip pat atsižvelgta į na-
cionalinius investicinius poreikius, kurie būdingi Lietuvai, kaip santykinai neturtingai 
ES valstybei narei.

Valdymo schemoje dayvaujančios atsakingos institucijos pagal Lietuvoje galiojantį 
valdymo principą skirstomos pagal vykdomas funkcijas, veiklos sritis ir atsakomybę.

Vadovaujančioji institucija įgyvendinant veiksmų programas, neperduodama at-
sakomybės už jai priskirtas funkcijas, dalinasi šiomis funkcijomis ir remiasi kitų insti-
tucijų pagalba. Vadovaujanti institucija - LR Finansų ministerija, atsako už tinkamą ir 
veiksmingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo paramos valdy-
mą, koordinuoja mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų veiksmus.

Dalyvaujančios ministerijos:
Prioritete „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas 

bei pritaikymas turizmo plėtrai“ – Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija ir Aplin-
kos ministerija.

Prioritete „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socia-
linė infrastruktūra“ – Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Prioritete „Aplinka ir darnus vystymasis“ – Aplinkos ministerija ir Ūkio ministerija.
Visiems prioritetams regionų kompetencijos projektų atvejais – Regionų plėtros 

tarybos.
Dalyvaujančios agentūros:
Prioritete „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas 

bei pritaikymas turizmo plėtrai“ – Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos verslo 
plėtros agentūra ir Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Prioritete „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socia-
linė infrastruktūra“ – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Prioritete „Aplinka ir darnus vystymasis“ – Aplinkos projektų valdymo agentūra ir 
Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos verslo paramos agentūra.

Priežiūros komitetas – tai pagrindinė projektų įgyvendinimo priežiūros instituci-
ja. Komitetas sudaromas remiantis partnerystės principu įtraukiant valstybės institucijų 
bei nevyriausybinių organizacijų atstovus. Paparastai priežiūros komiteto posėdžiuose 
dalyvauja ir Europos komisijos atstovai.

Sertifi kuojančios institucijos funkcijas vykdo Finansų ministerijos Nacionalinio 
fondo departamentas.

Institucija, atsakinga už lėšų gavimą iš Europos Komisijos ir lėšų išmokėjimą 
projektų vykdytojams funkcijas, yra Finansų ministerija. Šias funkcijas vykdo Finansų 
ministerijos Valstybės iždo departamentas.

Audito institucija yra Finansų ministerija. Finansų ministerijoje šias funkcijas at-
lieka Finansų kontrolės metodologijos departamentas (http://www.esparama.lt).

Pagrindinės informavimo apie ES struktūrinę paramą ir suteiktos paramos vie-
šinimo tikslinės grupės yra: visuomenė, galimi pareiškėjai, projektų vykdytojai, ži-
niasklaida, ES struktūrinių fondų administravime dalyvaujančių institucijų ir viešųjų 
informavimo tinklų darbuotojai.
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1 pav. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos administravimo schema

2. Projekto sąvokos apibrėžimas

Projekto apibrėžimai, dažniausiai pasitaikantys literatūroje:
Projektas – laikina veikla, su griežtai apribota pradžia ir pabaiga (laiko veiksnys tiesio-

giai lemia kokybišką ir efektyvų rezultatų pasiekimą, kurie gali priklausyti nuo daugelio išo-
rinių ir vidinių veiksnių, pvz., teisės dokumentų pasikeitimų, alternatyvių produktų ir pan.);

- susitarimas, turintis tiksliai apibrėžtą tikslą bei uždavinius šiam tikslui pasiekti, t. y. 
esamą situaciją perkelti į norimą;

- dokumentas ar jų visuma, fi nansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiantys ateities 
planus (Studijos, Techniniai projektai ir pan.);

- sistema, apimanti suformuluotą tikslą, kuriam įgyvendinti sukuriami objektai, die-
giami technologiniai procesai, nustatomi reikalingi ištekliai, numatomi valdymo 
sprendimai ir priemonės jiems įgyvendinti.

Projektas – tai visuma dokumentacijos, brėžinių, apskaičiavimų, būtinų konkre-
čiam objektui sukurti ar įgyvendinti. Tai gali būti sąmatos, investiciniai projektai, 
studijos, techniniai projektai, turimos sutartys, veiklų planai ir pan., tačiau projekte 
svarbiausias žmonių dalyvavimas.
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Projektas – tai unikali veikla, kurios tikslas sukurti unikalų produktą, sistemą ar pa-
slaugą. Projektas,,laikinas”, nes griežtai nustatomi pradžios ir pabaigos laikas, nors sukur-
tais projekto įgyvendinimo laikotarpiu rezultatais gali būti naudojamasi kur kas ilgesnį 
laikotarpį, o,,unikalumas” reiškia projekto rezultatų naujumą, kurie bus naudingi projektu 
suinteresuotiems asmenims ar suinteresuotoms šalims. Projektas laikomas unikaliu, nes 
gali skirtis jo aplinka, tikslinės grupės, įgyvendinimo vieta, sąlygos, savininkas, techniniai 
sprendimai, kontraktai ar kt.

Projektas – tai iš anksto gerai parengtas ir suplanuotas objekto ar sistemos sukūrimas ar jų 
pakeitimas. Šiandieninė projekto sąvoka dažniausiai susijusi su investicijomis, kuri apima:

- tikslą (iš anksto suplanuotą rezultatų gavimą per numatytą laiką, patenkinti varto-
tojo lūkesčius);

- išteklius (piniginių, materialinių, žmoniškųjų, laiko, informacijų ir kt.) panaudojimą;
- aplinką (kurioje kuriamas ar realizuojamas projektas);
- rezultatą (fi ziniai (pramoniniai) objektai, technologijos, produkcija, sistemos, inte-

lektualūs (moksliniai) tyrimai ir kt.).

3. Svarbiausios projektų savybės

Projekte turi būti aiškus, konkretus ir realus tikslas, uždaviniai, jame privalo dalyvau-
ti žmonės, būtini ištekliai (materialiniai, techniniai, personalo ir pan.), kurie dažniausiai 
būna riboti, bei valdymas.

Projektai gali būti vienetiniai ar laikini, tačiau kiekvienas projektas orientuotas į sis-
temos ar esamos situacijos esminius pokyčius ir plėtrą.

Projekto savybės:

1. Aiškus ir konkretus tikslas (projektas rengiamas siekiant konkretaus tikslo ir rezul-
tato, kuris privalo būti numatytas ikiprojektinėje stadijoje).

2. Pasikeitimai (pagrindinis bruožas, nes projektu siekiamas rezultatas turi pakeisti 
aplinką, kurioje projektas įgyvendinamas, t. y. sistemą turi pakeisti į norimą).

3. Projektas turi konkretų pradžios ir pabaigos laiko momentą, tai yra periodą, per 
kurį tikimasi pasiekti numatytus tikslus.

4. Unikalumas (būdinga ne tik atskiroms projekto dalims (procesams), bet ir visam 
projektui kaip visumai, nors atskiri projekto procesai gali kartotis laiko atžvilgiu).

5. Reikiamų išteklių apribojimai (fi nansiniai, materialiniai, informaciniai, darbo jėga 
ir t. t., jie susiję su biudžetu). Projekto apribojimai – tai projekto veiklą ribojantys 
veiksniai (pvz., fi nansiniai ar žmogiškieji ištekliai).

6. Projektas yra planuojamas, fi nansuojamas ir įgyvendinamas kaip visuma. Jam būdingas 
kompleksiškumas (kompleksinis visų vidinių ir išorinių veiksnių, tiesiogiai ir netiesio-
giai veikiančių projektą, įvertinimas). Tuo pat metu kiekvienas projektas yra nukreiptas 
į konkrečią veiklos sritį ir turi būti atribojamas nuo kitų projektų ar kitos veiklos.

7. Projektas gali būti konkrečių fi nansinių susitarimų objektas, kuriam paskiriama 
sava vadovybė.
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8. Dalyvių įvairovė (dažnai projekte dalyvauja daug organizacijos tarnybų, skirtingų 
specialistų, taip pat pritraukiama ne viena išorinė organizacija) (B. Neverauskas ir 
kt. Projektų valdymas).

4. Projektų klasifi kavimas

Projektai gali skirtis svarbumu, dydžiu, naujumu, turiniu, trukme, dalyviais, sudėtin-
gumu ir t. t. Pagal tikslą ir metodus projektai klasifi kuojami: inžineriniai, produkto (pa-
slaugos) kūrimo, sistemų kūrimo, tyrimų bei organizacinių transformacijų (2 pav.).

Pagal problemų turinį, nustatantį problemos aktualumą ir jų sprendimų naujumą, 
projektai gali būti tipiniai ir unikalūs. Tipiniai projektai gali būti atkuriami skirtingose 
situacijose, pakoregavus pagal vietos sąlygas. Unikalūs projektai negali būti kartojami, 
nes jų situacijos nesikartoja, neįmanoma sukurti kitos panašios projektavimo srities (pvz., 
unikalaus objekto rekonstrukcijos projektas).

Projektus siūloma skirstyti į klases, tipus, rūšis (2 pav.). Klasė nustatoma pagal 
projekto sudėtį ir jo veiklos srities struktūrą: monoprojektai (atskiri, nepriklausomi, 
skirtingo tipo ir dydžio projektai), multiprojektai (projektų kompleksas ar programa, 
susidedanti iš tarpusavyje susijusių monoprojektų), megaprojektai (tikslinės regionų 
vystymo programos, apimančios keletą tarpusavyje susijusių projektų, turinčių bendrą 
tikslą, bendrus ištekliusbei jiems įgyvendinti nustatytą laiką, tokios programos gali būti 
tarptautinės, valstybinės, nacionalinės, regioninės).

2 pav. Projektų klasifi kacija

Pagal trukmę projektus galima skirstyti į trumpalaikius (iki 2 metų ir trumpesni pro-
jektai – gali trukti ir vos keletą mėnesių), vidutinės trukmės ir ilgalaikius (2 pav.). Projekto 
sudėtingumą lemia jo aprėptis ir valdymo struktūra. Pagal projekto dydį, dalyvių skaičių ir 
įtaką aplinkai projektai gali būti skirstomi į smulkius, vidutinius, stambius ir labai stambius. 
Projektai taip pat gali būti tarpvalstybiniai, tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai ar pan.
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5. Projektų gyvavimo ciklas

Projektų gyvavimo ciklas – tai laikotarpis nuo projekto pasirodymo (idėjos gimimo) 
iki jo užbaigimo, likvidavimo. Projekto darbai planuojami ir fi nansuojami remiantis pro-
jekto gyvavimo ciklu.

Projektų gyvavimo ciklas skirstomas į etapus (fazes):
 Koncepcijos rengimo etapas apima tikslo nustatymą, preliminarų projekto tikslingu-
mo išsiaiškinimą ir projekto įgyvendinimo techninį ekonominį pagrindimą, pagrindi-
nių projekto realizavimo kelių analizę, jo įgyvendinimo galimybių pagrindimą. Šiame 
etape pasiruošiama projekto rengimui (vykdoma projektinių sprendimų alternatyvų 
paieška ir analizė), vykdomas projekto įgyvendinimo galimybių pagrindimas;
 Projekto vystymo etapas apima darbų ir vykdytojų struktūros nustatymą, darbų 
kalendorinius grafi kų, projekto biudžeto, projektinės sąmatinės dokumentacijos 
sudarymą, kontraktų su rangovais ir tiekėjais pasirašymą ir kt.;
 Projekto įgyvendinimo etapas apima projekto darbų realizavimą (pvz. suprojek-
tuoto objekto statyba);
 Projekto užbaigimo etapas – projektinės dokumentacijos perdavimas užsakovui, 
apimantis priėmimo ir bandymo darbus, bandomąją eksploataciją ir projekto atida-
vimą naudojimui.

Visi anksčiau minėti etapai skiriami į dvi dalis pagal investicijų naudojimą, t. y. iki-
investicinė ir investicinė projekto įgyvendinimo dalys.

Ikiinvesticinių etapų stadijos:
 Identifi kacija (projekto poreikio išaiškinimas, infrostruktūros vystymo tikslingumas);
 Inicijavimas (ikikonceptualiniai pokalbiai), tai idėjos generavimas ir atranka, pro-
jekto pradžios formalus pripažinimas.

Projekto inicijavimas apima projekto ir jo etapų inicijavimą, projekto koncepcijos 
parengimą, techninį ekonominį pagrindimą, projekto įvertinimą ir tvirtinimą.

Investicinės projekto įgyvendinimo dalies metu atliekama:
 Preliminarūs projektavimo ir konstravimo darbai;
 Išsamūs projektavimo inžineriniai darbai;
 Projektinių sprendimų parengimas (pradedant verslo idėja ir baigiant jos įgyven-
dinimu);
 Projekto aprūpinimas – aprūpinimo koncepcija, pagrindimas ir bandomieji pavyz-
džiai, techninis projektavimas ir išvystymas, tiekimas;
 Pirkimai – specifi kacijos ir techninės sąlygos, pirkinių planavimas ir organizavi-
mas, pardavėjų pasiūlymų analizė, derybos su galimais tiekėjais, konkursai, aukci-
onai, kontraktų sudarymas;
 Tiekimas – tiekimų planavimas, apskaita, pristatymas, priėmimas, saugojimas, kontrolė;
 Projekto realizavimas, įgyvendinimas.

Eksploatacinė projekto įgyvendinimo dalis apima:
 Projekto peržiūrą ir priėmimą;
 Projekto rezultato (gaminio ar paslaugos) išbandymą;
 Galutinį projekto priėmimą ir perdavimą;
 Gamybos parengimą – darbuotojų parengimą, medžiagų įsigijimą;
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 Projekto objekto eksploatavimą;
 Projekto stabdymą, uždarymą, likvidavimą – perėjimą prie naujo projekto koncep-
cijos plėtojimo etapo;
 Projekto užbaigimą – galutinės projekto ataskaitos parengimą, projekto kontraktų 
nutraukimą (B. Neverauskas ir kt. Projektų valdymas).

6. Projektų valdymas

Projektų valdymas – tai įvairių išteklių panaudojimo koordinavimo per visus projek-
to gyvavimo etapus metodai, siekiant efektyviai pasiekti tikslą. Projektų valdymas – tai 
profesionali veikla (profesionalus projektų valdymas), grindžiama šiuolaikinėmis moks-
lo žiniomis, patirtimi, metodais, priemonėmis ir technologijomis ir orientuota į aukštus 
rezultatus. Projektų valdymas susijęs su pokyčiais ir plėtra, todėl tai glaudžiai siejasi su 
bendrąja valdymo teorija, gamybos valdymu, valdymo metodais ir kt.

Projekto valdymo sistemos posistemiai:
 Integracinis valdymas;
 Projekto turinio (darbų) valdymas;
 Laiko ir trukmių valdymas;
 Kaštų valdymas;
 Žmogiškųjų išteklių valdymas;
 Informacijos ir komunikacijų valdymas;
 Rizikos valdymas;
 Kokybės valdymas ir kt.

Projekto valdyme galima valdyti atskirus projekto parametrus. Tokiai parametrais 
gali būti: projekto ir darbų etapai, sąnaudos, išlaidos, kaštai, ištekliai, būtini projektui re-
alizuoti (žmonės, fi nansai, darbas, medžiagos, mašinos, įrengimai ir kt.), laiko parametrai 
(trukmė, terminai, rezervai, darbų atlikimo terminai), darbų trukmės, darbų rūšys, darbų 
apimtys, darbų laiko rezervai, darbų kokybė, darbų priklausomybė, kokybė (įskaitant pro-
jektų sprendimus), rizika ir kt.

Valdant projektą vykdomas planavimas, projekto biudžeto sudarymas ir vykdymas, 
projekto administravimas, apskaita, monitoringas, sprendimų priėmimas, įvertinimas ir 
ekspertizė, atsakomybė ir kt.

Projektų valdymo būtinumą lemia projekto ir jo darbo apimtys ir kaštai, projekto 
sudėtingumas, organizacijos (fi rmos) dydis ir struktūra, projekto dalyvių skaičius ir tarpu-
savio ryšiai, pokyčių projekte ir aplinkoje (išorėje) tikimybė, reikalavimų projekto termi-
nams, biudžetui, ištekliams ir kokybei griežtumas, konkurentai, projekto prestižas ir pan.

Atsiradus projektų valdymui, sėkmingu laikomas tikslo pasiekimas, laikantis iš anks-
to nustatytų apribojimų. Pagrindiniai projekto apribojimai gali būti projekto baigimo tru-
kmė ir terminai, projekto kaštai ir biudžetas, darbų kokybė, atitiktis reikalavimams, užsa-
kovo galutinių rezultatų priėmimas.

Neanalizuojant, nekontroliuojant ir neįvertinant aplinkos pasikeitimų, galimi neigia-
mi reiškiniai:

 Projekto dalyvių pajamų ir pelno sumažėjimas;
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 Nustatytų projekto trukmės ir kaštų viršijimas;
 Baudų už įsipareigojimų nevykdymą padidėjimas;
 Nustatytų išteklių limitų viršijimas;
 Naujų technologijų diegimo terminų pažeidimas;
 Mokslo tiriamųjų darbų rezultatų diegimo ir praktinio naudojimo vėlavimas;
 Priimamų sprendimų skubotumas ir neapgalvotumas;
 Mažas investicijų rezultatyvumas ir per ilgas projektų atsipirkimo laikas.

Projekto valdymo procesus galima suskirstyti į penkias grupes:
1. Inicijavimas – tai idėjos generavimas ir atranka, projekto pradžios formalus pripa-

žinimas. Ji apima projekto ir jo etapų inicijavimą, projekto koncepcijos parengimą, tech-
ninį ekonominį pagrindimą, projekto įvertinimą ir tvirtinimą. Projekto inicijavimas – tai 
projekto atsiradimo pradžios momentas (visi projektai pereina projekto idėjos formavimo, 
atrankos ir projekto inicijavimo etapus). Prieš pasirinkdama projekto idėją, fi rmos vado-
vybė turi parengti organizacijos plėtros (vystymo) strategiją, išreikštą jos ilgalaikiais (stra-
teginiais) tikslais ir trumpalaikiais (taktiniais) uždaviniais, kurie atspindi fi rmos veiklos 
fi losofi ją ir politiką.

Projektas, kaip sumanymas ar idėja, atsiranda analizuojant problemą (dėl nepakanka-
mos paklausos, išteklių trūkumo, galimybės rinkoje išlikimo, kreditorių interesų ir kt. – tai 
atsispindės tiksluose ir uždaviniuose).

3 pav. Projekto inicijavimo procesas

2. Planavimas – tai projekto plano, kuris leistų sėkmingai pasiekti projekto tikslą, 
parengimas.

Planavimas apima objektinių sričių (tikslas, rezultatai) planavimą, projekto struktū-
rinę dekompoziciją, darbų ir ryšių tarp jų nustatymą, išteklių planavimą, darbų trukmės 
nustatymą, darbų kalendorinį planavimą, išlaidų vertinimą ir projekto biudžeto planavimą, 
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organizacinį planavimą, projekto komandos formavimą, projekto komunikacijų planavi-
mą, projekto rizikų identifi kavimą ir įvertinimą, priemonių rizikai mažinti parengimą, pro-
jekto plano parengimą; projekto plano sudarymą (bendras apibendrinantis dokumentas, 
apimantis visų planavimo procesų rezultatus).

Planų sudarymas, dalyvaujant projekto vadybininkui, prasideda rengiant projekto kon-
cepciją, tęsiasi parenkant projekto vykdymo strateginius sprendimus, įskaitant kontraktų pasiū-
lymus ir sudarymus, užduočių vykdymą ir baigiasi uždarant projektą.

Planavimo funkcija realizuojama visuose projektų vykdymo posistemiuose, įskaitant 
projekto konceptualinį projektavimą, sąnaudų planavimą, projekto fi nansavimą, darbo ir kitų 
išteklių planavimą, strateginį planavimą, kokybės planavimą ir kt.

3. Vykdymas – tai žmogiškųjų ir kitų išteklių koordinavimas rengiant ir įgyvendi-
nant projektą.

Vykdymo procesams priskiriamas projekto plano vykdymo organizavimas ir koordi-
navimas, projekto komandos ukdymas, informacijos skirstymas, užsakymų paskirstymas 
darbams, paslaugoms, tiekimams, kontraktų sudarymas ir jų vykdymas.

4. Kontrolė – tai projekto įgyvendinimo eigos stebėjimas, vertinimas, koreguojančių 
veiksnių nustatymas bei nepalankių veiksmų pašalinimas. Vykdant kontrolę rengiama pro-
jekto darbų vykdymo eigos ataskaita, pakeitimai ir jų vykdymas, projektų objektinių sri-
čių, vykdymo terminų ir sąmatų kontrolė, rizikos mažinimo priemonių kontrolė, kokybės 
kontrolė bei kontraktų vykdymo kontrolė.

Kontrolės funkcija vykdoma visuose projekto etapuose ir posistemiuose, įskaitant 
išlaidų kontrolę, sprendimų vykdymo kontrolę, projekto biudžeto kontrolę ir kt.

5. Uždarymas – tai projekto užbaigimo administravimas, apimantis kontraktų užda-
rymą, formalų projekto rezultatų priėmimą, bendrą galutinį įvertinimą.

4 pav. Projekto valdymo procesai

6.1. Kokybės valdymas

Kokybės valdymas aprėpia visus projekto gyvavimo ciklus ir elementus ir realizuo-
jamas:

 Nustatant reikalavimus ir standartus projekto rezultatams;
 Planuojant kokybę;
 Reikalaujant ir užtikrinant realizavimo kokybę.
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6.2. Laiko valdymas apima:

 Darbų sudėties, nuoseklumo ir trukmės nustatymą;
 Kalendorinio plano sudarymą;
 Laiko charakteristikų minimizavimą (optimizavimą);
 Darbų, etapų ir viso projekto baigimo terminų prognozavimą;
 Kalendorinio plano vykdymo kontrolę;
 Sprendimų nepageidaujamiems laiko nukrypimams pašalinti priėmimą.

6.3. Kaštų valdymas (lemiantis veiksnys):

 Išteklių planavimą;
 Preliminarų išteklių įvertinimą;
 Išlaidų sąmatos sudarymą;
 Pinigų srautų nustatymą;
 Pajamų ir pelno prognozavimą;
 Išlaidų kontrolę;
 Sprendimų priėmimą esant nukrypimams.

6.4. Rizikos ir neapibrėžtumo valdymas

Rizika projektų valdyme analizuojama kaip visuma neplanuotų įvykių, kurie gali 
paveikti projektą ar jo elementus ir sudaryti prielaidas nuostoliams atsirasti ar kliudyti 
pasiekti projekto rezultatus. Projekto rizika nusakoma:

 nelauktais įvykiais, neigiamai veikiančiais projektą;
 tikimybės tokių įvykių atsiradimu;
 projekto nuostolių įvertinimu.

Projekto rizikos valdymas – tai menas ir formalūs rizikingų įvykių prognozavimo, 
analizės, įvertinimo ir išvengimo metodai, priemonių rizikai sumažinti parengimas ir gali-
mų rizikos nuostolių pasiskirstymas tarp projekto dalyvių.

6.5. Žmogiškųjų išteklių valdymas apima:

 Visų projekto etapų vykdytojų poreikio ir kvalifi kacijos apibūdinimą;
 Kandidatų paiešką ir atranką;
 Priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo vietos;
 Kvalifi kacijos kėlimo organizavimą;
 Atsakomybės apibrėžimą;
 Kolektyvinio darbo sąlygų sudarymą;
 Konfl iktų profi laktiką ir sprendimą;
 Darbo apmokėjimo nustatymą ir kt.

6.6. Kontraktų valdymas apima:

 Kontraktinės veiklos strategijos pasirinkimą;
 Kontraktų tvarka vykdomų darbų ir pirkinių sąrašą bei apimties nustatymą;
 Kontraktinių pasiūlymų parengimą;
 Kontragentų ir tiekėjų atranką;
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 Atrankų dokumentacijos rengimą;
 Kontraktų vykdymo kontrolę;
 Kontraktų uždarymą ir atsiskaitymą.

Projekto komunikacijų valdymas (dalyvių tarpusavio ryšių bei jų aprūpinimo infor-
macija) apima komunikacijų sistemos planavimą, informacinio aprūpinimo sistemos orga-
nizavimą, ataskaitų rengimą, projekto priėmimą, projekto administravimą ir uždarymą.

Projekto pokyčių valdymas yra visa apimantis ir integruojantis procesas, kurį sudaro 
galimų pokyčių prognozavimas ir išsiaiškinimas, įvykusių pokyčių analizė, pokyčių pro-
fi laktikos priemonių planavimas, pokyčių koordinavimas bei registravimas ir žymėjimas, 
pokyčių kontrolė ir jų rezultatų įvertinimas (B. Neverauskas ir kt. Projektų valdymas).

7. Biudžeto sudarymas ir valdymas, projekto vykdymas

Pradinio biudžeto formavimas, jo vykdymo kontrolė, biudžeto taisymas ir kt. Vyksta 
kiekviename projekto etape. Remiantis sąmatų ir kalendorinio grafi ko plano baze suda-
romas projekto biudžetas ir vykdoma apskaita, numatoma atskaitomybė ir užsakovo bei 
subrangovo veiklos įvertinimas.

Sąmata leidžia tik prognozuoti projekto kainą, kadangi faktiška kaina paaiškėja tik 
užbaigus projektą ir nutraukus fi nansavimą.

Projekto vykdymas
Projekto formavimo metu parengiamas projekto biudžetas ir tvarkaraštis, atrenkami 

projekto komandos žmonės, susipažįstama su atsakovais, įsitikinama, ar yra reikiamos 
patalpos ir įranga, užsitikrinama, kad iki projekto pradžios reikalingi tiekėjai bus laiku 
pasiekiami, pasirūpinama kitais būtinais projekto pradžios klausimais.

Organizavimo funkcija projekte apima: projekto organizacinį projektavimą, pakeiti-
mų fi ksavimą projekte, projekto organizacinę schemą, projekto žmogiškųjų išteklių orga-
nizavimą, rizikos analizės organizavimą ir kt.

Monitoringas apima faktiškų ir sąmatoje numatytų sąnaudų palyginimą, ekologinį 
monitoringą, projekto planų vykdymo monitoringą ir kt.

Vertinimas projektuose gali būti: priešprojektinis, techninių ir technologinių spren-
dimų pagrindimo, galutinis projekto, projekto kokybės, žmogiškųjų išteklių, tiekėjų pasiū-
lymų, projekto rizikos ir kt.

Rengiant projektų ataskaitas gali būti pateikiama faktiška išlaidų ataskaita, audito 
ataskaita, pelno ir nuostolių ataskaita, investicinių galimybių ataskaita, atliktų darbų atas-
kaitos ir kt.

Projektas orientuojamas į ateitį, į pokyčius ir jam būdingas neapibrėžtumas, projekto 
planavimo ir įgyvendinimo metu priimami sprendimai vertinami ekspertiniais metodais.

Atliekamos ekspertizės planavimo ir kontrolės rezultatams, projekto pakeitimams, 
biudžeto, sudarytų kontraktų ir pan.

Patikrinimas ir priėmimas

Patikrinimas – projekto ir jo atskirų sprendimų testavimo ir tobulinimo funkcija, sie-
kiant surasti galimus sprendimo variantus.
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Buhalterinė apskaita – tai klasifi kuota informacijos apie projekto turtą, įsipareigoji-
mus, išteklius, investicijas, išlaidas, pajamas. Sudaroma šių duomenų rinkimo ir apdoroji-
mo sistema, kuri nepertraukiamai fi ksuoja visas ūkines operacijas.

Administravimas – vadybos metodų ir priemonių taikymas planuojant, sudarant gra-
fi kus, sekant darbų eigą, naudojant projekto išteklius. Esant administravimui projektų va-
dovai ir kompanijos gauna projektų kontrolei būtiną informaciją.

8. Analizė projekte

Sprendimus tenka analizuoti dėl jų priėmimo, veikiant prieštaringiems veiksniams, 
rizikai, įvykių tikimybiniam pobūdžiui, neapibrėžtumui.

Projekte gali būti vykdoma šių rūšių analizė: techninės kontrolės, komercinė, institu-
cinė, socialinė, aplinkos, fi nansinė ir ekonominė, tiekėjų, projekto naudingumo, kontraktų 
rizikų, kaštų, projektų,,sąnaudų ir naudingumo”, įplaukų, projekto jautrumo, funkcinė ver-
tinė, sprendimų ir kt.

Techninė analizė – tai technologinės alternatyvos, realizacijos terminai (viso projekto 
ir jo dalių), išteklių (žmogiškųjų, materialinių, medžiagų ir t. t.) prieinamumas, projekto 
gaminio rinkos imlumas, projekto dydis.

Komercinės analizės tikslas – įvertinti projektą jo galutinių rezultatų vartotojų po-
žiūriu.

Sprendžiami trys uždaviniai:
 Rezultato rinkotyra;
 Reikiamų išteklių šaltinių paieška ir tiekimo sąlygų įvertinimas;
 Gamybos sąlygų analizė.

Finansinis projekto efektyvumas nusakomas projekto dalyvių gaunama fi nansine 
nauda.

Finansinė analizė įvertina svarbiausius fi nansinius projekto rodiklius: atsipirkimo 
laiką, vidutinę pelno normą, diskontuotus piniginius srautus, vidinę pelno normą, pelnin-
gumo indeksą ir kt.

Ekologinės analizės uždavinys – nustatyti, kaip projekto įgyvendinimas paveiks 
aplinką, numatyti neigiamą poveikį mažinančius veiksnius. Ekologiniai normatyvai yra 
vieni iš projekto apribojimų.

Ekologinis įvertinimas turėtų būti vienas pagrindinių projekto idėjos analizės ele-
mentų.

Organizacinės analizės tikslas – įvertinti organizacinę, teisinę, politinę ir administra-
cinę projekto aplinką.

Analizės metu gauta informacija naudojama nustatant projekto organizacinę struktū-
rą, planavimo procesuose, parenkant ir apmokant personalą, koordinuojant veiklą, fi nan-
sinėje projekto veikloje.

Socialinė projekto analizė atliekama parenkant projekto variantą siekiant, kad jame 
dalyvautų ir galutinio rezultato lauktų ne tik organizacija, bet ir visuomenė.

Pagrindiniai rezultatai, atspindintys projekto socialinį efektyvumą: darbo vietų skaičiaus 
pasikeitimas regione, darbuotojų gyvenimo sąlygų pagerėjimas, darbo sąlygų pagerėjimas, ga-
mybinio personalo struktūros pasikeitimai, visuomenės laisvalaikio ekonomija ir pan.
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9. Projekto planavimas

Projekto planavimas – nepertraukiamas procesas, kuriuo siekiama surasti geriausią 
veiksmų eigą, numatyti reikiamus išteklius, sudaryti biudžetą.

Projekto planavimo tikslas – numatyti būtinų atlikti darbų komplektą, jų vykdymo 
tvarkaraštį, apskaičiuoti reikalingų projektui išteklių poreikį bei sudaryti projekto biudžetą 
(planuojamas projekto turinys, vertė, laikas, kokybė, žmogiškieji ištekliai, ryšiai, rizika, 
teikimas ir kontraktai). Projektų planavimas naudingas, nes galima minimizuoti projekto 
riziką ir neapibrėžtumą, jis garantuoja aiškų projekto tikslo supratimą ir nustato tinkamus 
atlikimo standartus bei sudaro darbo atlikimo struktūrinę bazę.

Projekto planavimo procese atliekamas projekto turinio planavimas – tikslo formavimas, 
rezultato planavimas, pagrindinių dalių numatymas, projekto struktūrizavimas (išskaidymas į 
elementarius, lengvai valdomus darbus), kalendorinis planavimas (darbo sąrašo sudarymas), 
darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės nustatymas, atlikimo trukmės, pradžios ir pa-
baigos numatymas, gairių plano sudarymas, atsakomybės paskirstymas, projekto biudžeto 
sudarymas, galutinio projekto plano sudarymas, kokybės planavimas (projekto rezultatams 
nustatomi kokybės standartai ir būdai juos pasiekti), organizacijos planavimas (numatomi ir 
dokumentiškai patvirtinami dalyvių vaidmenys, jų atsakomybė ir atskaitomybės santykiai), 
personalo parinkimo procesas, ryšių planavimas, rizikos nustatymas ir įvertinimas, atsako-
mųjų veiksmų numatymas, aprūpinimo ir kontraktų planavimas, projekto turinio planavimas 
(jį apibūdina projekto rezultatai, jų charakteristikos, projektų darbų kompleksai).

Planuojant projekto turinį jis identifi kuojamas ir detalizuojamas. Norint tai atlikti 
reikia žinoti produkto galutinio rezultato charakteristikas, apribojimus (fi nansinius, darbo 
jėgos, materialinius, laiko), kurie apibrėžia projekto komandos sprendimus ir veiksmus, 
prielaidas – duomenis, naudojamus planavimo metu, kurie laikomi žinomais, nors jiems 
būdingas ir neapibrėžtumas bei su tuo susijusi rizika.

Struktūrinės dekompozicijos metodo esmė – projekto tikslai skaidomi į mažesnius ir 
lengviau valdomus struktūrinius elementus tol, kol detalumo lygis bus pakankamas efek-
tyviam planavimui, darbų kontrolei užtikrinti ar projektui baigti. Pagrindiniai tikslai iš-
skaidomi į projekto tarpinius, žemesnio lygmens tikslus.

Kalendorinis planas sudaromas sudarant darbų sąrašą, nustatant darbų eiliškumą ir 
tarpusavio priklausomybes, atlikimo trukmės, darbo pradžios ir pabaigos momentą, pla-
nuojant išteklius ir atsakomybės paskirstymą, sukuriant gairių planą bei projekto grafi ką. 
Kalendorinis planas sudaromas linijiniais arba tinkliniais grafi ko sudarymo metodais.

10. Darbų eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė

Darbų eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė nustatoma sudarant projekto atlikimo 
technologinį ir organizacinį modelį. Tam naudojama darbų sąrašai, rezultatų aprašymai, 
darbų priklausomybė (technologiniai ryšiai).

Darbų priklausomybė nusakoma: nuoseklumu, laiko parametrais, atlikimo momentais.
Galimi darbų tarpusavio ryšiai:
 Darbas gali prasidėti tik gavus kito darbo rezultatą;
 Darbas gali prasidėti tik prasidėjus kitam darbui;
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 Darbas negali baigtis dar neatlikus kito darbo;
 Darbas negali baigtis neprasidėjus kitam darbui (5 pav.).

5 pav. Tinklinės diagramos pavyzdys

Sutrumpinti projekto trukmę galima mažinant rodiklių kokybę, sudarant subkon-
traktus, darbų atlikimui skiriant papildomo personalo ir įrengimų arba keičiant pro-
jekto turinį.

Planuojant projekto išteklius numatomi darbo ištekliai, įrengimai, mašinos ir mecha-
nizmai, medžiagos, piniginiai ištekliai, informaciniai ištekliai, kompiuterių ir kompiuteri-
nių programų bei įrangos ištekliai ir kt.

Išteklių planavimui naudojami dokumentai, apibūdinantys numatomų darbų sritį, 
darbų struktūros, projekto kalendorinis planas, grynieji pinigų srautai, organizacijos poli-
tika ir struktūra, archyvinė informacija, apribojimai ir kt.

Išteklių poreikio nustatymas gali būti atliekamas pagal esamus normatyvus, taip 
pat gali būti naudojamas ekspertinis projekto išteklių vertinimas arba pasirinkimas pagal 
analogiškus projektus.

Suplanavus išteklius pateikiami išteklių poreikio planai, techninės specifi kacijos ar 
išteklių poreikio panaudojimo grafi kai.

Projekto vertės (kainos) nustatymas apima projekto parengimo (įgyvendinimo) kai-
nos alternatyvų svarstymą, kainų sumažinimo galimybių analizę ir įvertinimą.

Projekto kainai nustatyti naudojama numatyta darbų struktūra, projekto darbų kalen-
dorinis planas, išteklių poreikis natūrine ir pinigine išraiška, pastovios išlaidos, informaci-
ja apie analogiškų projektų vertę, sąmatos, normatyvai ir kt.

Sąmatų sudarymo metodai:
 Sąmatų sudarymas pagal analogus (priklauso nuo analogo panašumų, atsiranda 
tikslinimas);
 Sąmatos sudarymas pagal kaštų rūšis;
 Kaštų sąmata pagal susidarymo vietą (atskiriems projekto objektams, paslaugų rū-
šies vienetui, padaliniui ar darbo grupei);
 Kaštų apskaita pagal gaminamus objektus.
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11. Projekto eigos kontrolė

Pagrindinis projekto eigos kontrolės tikslas – nuolatos lyginti projekto vykdymo situ-
aciją su projekte numatytais rodikliais ir prireikus aktyviai koreguoti projekto eigą.

Papildomai projekto kontrolei gali būti atliekama projekto turinio pakeitimų kontro-
lė, projekto tvarkaraščių pakeitimo kontrolė, projekto darbų sąnaudų ir biudžeto sąmatos 
pakeitimų kontrolė, kokybės kontrolė, rizikos kontrolė.

Kontroliuojant projekto įgyvendinimą nustatomas įgyvendinimo lygis (etapas), atlie-
kama nukrypimo nuo plano analizė, parengiami reguliuojantys sprendimai.

Fiksuojant ir įteisinant pakeitimus projekte aprašomos problemos, atsiradusios projektą 
realizuojant, teikiamas prašymas vykdyti pakeitimus su juo kartu teikiamas siūlomo pakeitimo 
aprašas – informacija apie pakeitimą, iniciatorius ir atsakinguosius už vykdymą, kontrolę.

Pakeitimo paraiška (prašymas) – vykdančiosios organizacijos raštiškas prašymas, 
kuris įsigalioja nuo administruojančios institucijos pritarimo, leidžiančio vykdytojams 
keisti projektą.

Projekto planas gali keistis dėl projekto atlikimo terminų pasikeitimo, techninių 
sąlygų pasikeitimo, valdymo nuostatų pasikeitimo, darbų atlikimo metodų pasikeitimo, 
poreikių pasikeitimo, darbų trukmės pakeitimo, netikslių ryšių tarp darbų planavimo, 
trukdymų panaudoti išteklius, trikdžių įsisavinti resursus, neplanuotų techninių nesklan-
dumų, neplanuotų išorinių sąlygų pasikeitimo ir kt.

Projektų pasikeitimai veikia projekto vertingumą ir efektyvumą, projekto trukmę ir 
pabaigos terminus, darbų kokybę ir reikalavimus galutiniams rezultatams.

Projektų pakeitimai lemia papildomų išlaidų atsiradimą, projekto planinių terminų 
pažeidimą, reikiamos projekto kokybės ir galutinių rezultatų neužtikrintumą.

Projektų kaštų kontrolės uždaviniai:
 Numatyti faktiškus projekto kaštus;
 Numatyti faktiškų kaštų nukrypimą nuo planuotų;
 Išsiaiškinti veiksnius, turinčius neigiamą įtaką projekto kaštams ir kitiems jo fi nan-
siniams rodikliams;
 Atlikti projekto biudžeto koregavimą, įtraukiant pasikeitimus;
 Patvirtinti patikslintą projekto biudžetą ir informuoti apie tai projekto dalyvius.

Kaštų kontrolė apima: biudžeto monitoringą, siekiant identifi kuoti nukrypimus nuo 
plano, teisingą pasikeitimų įtraukimą į projekto biudžetą, atitinkamų projekto dalyvių in-
formavimą apie sankcionuotus pasikeitimus.

12. Projekto pabaiga, auditas ir uždarymas

Projekto audito ataskaitoje turi būti pateikiama:
 Bendra informacija apie projektą (projekto pobūdis, dydis, personalas, aktualumas 
ir perspektyvumas ir t. t.);
 Surinktos informacijos analizė (projekto misija ir tikslas, naudojamos sistemos iš-
tekliai ir t. t.);
 Rekomendacijos (projekto komandos ir jos narių darbo įvertinimas, teigiami pasie-
kimai, koreguojančio pobūdžio pasiūlymai ateities veiklai);
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 Patirtos pamokos, t. y. klaidos, kurių lengva išvengti;
 Priedai – tai pagrindinę audito ataskaitos dalį papildanti svarbi informacija.

Projekto uždarymo atvejai:
 Tipiniai (užbaigtas projektas perduodamas užsakovui);
 Priešlaikiniai (projekto kai kurių dalių atsisakymas);
 ,,Begaliniai” (dėl nesibaigiančių trukdžių ir pakeitimų tęsiami ir pasibaigus termi-
nams);
 Neįvykę projektai – kai pavėluotai paaiškėja, jog projektas yra neperspektyvus, 
todėl jis net nepradedamas;
 Pasikeitę prioritetai – kai projektą vykdant iš esmės pasikeičia sąlygos ir prioritetai 
ar gaunamos atitinkamos audito išvados, priimamas sprendimas pirma laiko užda-
ryti projektą.

Projekto baigimas etapais:
I – užsakovo bei rangovo fi nansinių atsiskaitymų tikrinimas;
II – dokumentacijos tikrinimas (ar atitinka normas, standartus bei technines sąly-

gas);
III – neįvykdytų įsipareigojimų išsiaiškinimas;
IV – neįvykdytų įsipareigojimų įvykdymas (geranoriškas arba taikant baudos prie-

mones);
V – garantinis aptarnavimas;
VI – galutiniai atsiskaitymai;
VII – galutinės (baigiamosios) ataskaitos parengimas;
VIII – demobilizacija (organizacinės struktūros išformavimas ir darbo komandos 

perskirstymas; sukaupto turto, įrangos, techninių priemonių ir kitų materialinių 
vertybių grąžinimas buvusiems savininkams ar perdavimas naujiems vartotojams; 
projekto komandos darbo įvertinimas).

13. Sėkmingi projektai

Sėkmingu projektu suinteresuoti:
investuotojai – susigrąžina investicijas ir numatytas palūkanas;
užsakovas (savininkas, klientas) – užbaigtas projektas, gaunamos pajamos iš jo 
naudojimo;
subkontraktoriai – kontrakte numatytas atlyginimas už sėkmingą projekto užbai-
gimą bei dalis sutaupytų lėšų;
projekto vadovas ir komanda – atlyginimas pagal kontraktą, taip pat profesinio 
reitingo didėjimas;
valdžios institucijos – visų projekto dalyvių mokesčiai, regiono visuomeninių, 
socialinių ir ekologinių poreikių tenkinimas;
vartotojai – jų laukiamos paslaugos, prekės, produktai;
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kitos suinteresuotos šalys – savų ekonominių ir neekonominių interesų tenkinimas.
Sėkmingo projekto kriterijai:

projekto užbaigimas numatytais terminais;
projekto užbaigimas neviršijant biudžeto;
rezultatų kokybės rodiklių užtikrinimas;
minimalūs (suderinti) projekto objektyvinės srities pokyčiai;
funkcionuojančios (bazinės) organizacijos veiklos nenutrūkstamumas;
organizacijos gamybinės kultūros ir vertybių išsaugojimas ir ugdymas.

Vertinami projekto įgyvendinimo pagrindiniai dalykai:
projekto tikslų pasiekimo strategija;
priimtų sprendimų atitiktis priešprojektiniam investicijų pagrindimui;
techninių ir fi nansinių rodiklių atitiktis planui;
projekto įgyvendinimo vietos pasirinkimo įvertinimas;
projekto apimčių vertinimas;
techninių sprendimų užtektinumas ir efektyvumas;
darbo saugos reikalavimų laikymasis;
darbo apimtis, kalendorinis grafi kas, jo laikymasis;
biudžeto išlaidų vertinimas;
fi nansinių išteklių valdymo efektyvumas;
materialinių techninių išteklių panaudojimo efektyvumas;
komercinių projekto aspektų analizė;
fi nansinio valdymo analizė;
ekonominė projekto analizė;
rizikos valdymo įvertinimas.

14. Projekto rizikos valdymas

Projekto rizika – tai neapibrėžtumas, susijęs su galimybe projektą įgyvendinant pasi-
reikšti nenumatytoms situacijoms ir su tuo susijusioms pasekmėms atsirasti.

14.1. Rizikos klasifikavimas
Išorinei nenuspėjamai rizikai priskiriama:
 nenumatyti vyriausybiniai reguliavimo sprendimai;
 gamtos reiškiniai;
 nusikaltimai;
 netikėti išoriniai ekologiniai ar socialiniai efektai ir kt.

Išorinei nenuspėjamai, bet nenumatytai rizikai priskiriama:
 neigiamos socialinės pasekmės;
 valiutų kursų pasikeitimai;
 neapskaičiuota infl iacija;
 mokesčių sistemos pasikeitimai ir t. t.

Vidinei netechninei rizikai priskiriami nukrypimai nuo planinių užduočių dėl darbo 
jėgos, medžiagų trūkumo, vėluojančio tiekimo, lėšų limitų viršijimas ir t. t.
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Vidinei techninei rizikai priskiriama technologijų pasikeitimas, gamybos, susiju-
sios su projekto įgyvendinimu, kokybės pablogėjimas, projekte naudojamos specifi nės 
technologijos rizikos.

Vidinei teisinei rizikai priskiriama licenzijos ir patentai, kontraktų nevykdymas, teis-
miniai procesai su išoriniais partneriais, vidiniai teisminiai procesai.

Vidinei draudžiamai rizikai priskiriama tiesioginis kenkimas turtui, netiesioginiai 
nuostoliai, susiję su įrengimu ir pan., rizika, draudžiama pagal normatyvinius dokumentus 
kitiems asmenims, bendradarbių draudimas.

Rizikos klasifi kavimas pagal galimą poveikį:
 dinaminė – tai rizika, kurios poveikis projektui gali būti ir nuostolingas, ir pelnin-
gas. Prie tokios rizikos galima priskirti rinkos kainų pasikeitimą;
 statinė – tai rizika, kurios poveikis projektui yra nuostolingas (įrengimų gedi-
mai ar pan.) (B. Neverauskas ir kt. Projektų valdymas).

14.2. Rizikos valdymas
Valdant riziką atliekamas rizikos identifi kavimas, nustatomos ir apibūdinamos rizi-

kos rūšys, galinčios pasireikšti projekte.
Kiekybinio galimos rizikos poveikio nustatymo metu kokybiškai ir kiekybiškai įver-

tinamas galimas atsiradusios rizikos poveikis projektui.
Atsakomųjų veiksmų nustatymo metu sudaromas atsakomųjų veiksmų, kurie suma-

žintų rizikos veiksnių poveikį projektui, išsamus planas.
Atsakomųjų veiksmų kontrolės metu analizuojama, ar plane numatyti atsakomieji 

veiksmai yra pakankami rizikos poveikiui pašalinti, ar sumažinti iki minimalaus lygio.

6 pav. Rizikos valdymo procesų ryšys

Riziką numatant naudojama informacija:
 Gaminio (projekto) aprašymas (nuo kuriamo rezultato priklauso ir pati rizika bei 
jos tikimybė);
 Išorinių šaltinių informacija (iš skirtingų duomenų bazių);
 Archyvinė informacija apie projektus analogus (ekspertinis metodas).

14.3. Projekto rizikų identifikavimo schema:
 Pagal atskiras projekto ciklo etapus sudaromas potencialių rizikos veiksnių sąra-
šas;
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 Potenciali rizika išdėstoma pagal reikšmingumą – nurodoma rizikos pasireiškimo 
tikimybė ir rizikos pavojingumas.

Potencialūs rizikos įvykiai – tai diskretūs atsitikimai, kurie daro įtaką projektui.
Potencialūs rizikos įvykiai priklauso nuo veiklos srities, o santykinis reikšmingu-

mas – nuo projekto dydžio. Įvykių aprašyme turi būti nurodyta rizikos tikimybė vykdant 
projektą, alternatyvūs galimi nuostoliai, laukiamas įvykio laikas, galimas pasikartojimo 
dažnumas.

Rizikos požymiai netiesiogiai parodo konkrečios rizikos įvykį, pvz. nekruopštus nu-
matomų išlaidų apskaičiavimas gali būti grėsmingas projekto sąmatinės vertės padidėjimo 
ir net jo įvykdymui reikalingų lėšų stygiaus signalas.

14.4. Rizikos analizė
Rizikos analizės tikslas – potencialiems partneriams suteikti reikiamą informaciją, 

kuri padėtų apsispręsti dėl dalyvavimo projekte, taip pat informaciją, naudingą nustatant 
galimų fi nansinių nuostolių išvengimo priemones.

Rizikos analizėje naudojama rizikos identifi kavimo (atpažinimo) metu gauta infor-
macija, projektų kaštų įvertinimai bei darbų atlikimo grafi kai ir terminai.

Rizikos analizės metu atliekama jautrumo analizė, kurios metu įvertinama, kaip pa-
sikeis projekto efektyvumas, pasikeitus vienam pradiniam parametrui – kuo didesnė ši 
priklausomybė, tuo didesnė projekto realizacijos rizika.

Atsparumo nustatymas numato projekto vystymosi scenarijus baziniu ir pavojingiau-
siu variantu atskiriems projekto dalyviams.

Projektas laikomas atspariu ir efektyviu, jeigu visų dalyvių tikslai pasiekiami, o ga-
limos nepalankios pasekmės šalinamos panaudojant sukauptas atsargas ar draudimo mo-
kėjimus.

Rizikos poveikis gali būti skirstomas:
 Kritinį – lemiantį dalies ar viso projekto žlugimą;
 Vidutinį – didinantį vienos ar kelių projekto sričių kaštus;
 Mažą – sukeliantį nedidelių nesklandumų, kurie projekto labai nepaveikia nei fi -
nansiniu, nei laiko požiūriu.

14.5. Sprendimai rizikos atžvilgiu
 Perkelti riziką asmeniui ar organizacijai, kuri efektyviai sugebės išspręsti iškilusią 
problemą, galima mažinti riziką apdraudžiant;
 Atidėti riziką, atidedant darbus, kai neigiami efektai bus pašalinti;
 Sumažinti riziką;
 Prisiimti riziką, ją įsisavinti, tolesnis planas sudaromas atsižvelgiant į pokyčius, 
susijusius su rizika;
 Išvengti rizikos, ją panaikinti.

14.6. Rizikos mažinimo priemonės

 Rizikos paskirstymas (kontrakte dalis rizikos veiksnių paskirstomas dalyviams);
 Rizikos draudimas – rizikos perdavimas draudimo kompanijai (nuo nelaimingų 
atsitikimų, turto draudimas ir kt.);
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 Išteklių rezervavimas (fi nansinių ir kt.);
 Asmeninės rizikos metodas;
 Finansinės priemonės;
 Projekto įgyvendinimo kelių variantų sudarymas;
 Politinės priemonės.

Finansinių išteklių rezervavimas nenumatytoms išlaidoms padengti naudojamas rizi-
kai mažinti. Šis procesas atliekamas trim etapais:

 Nustatomas potencialių rizikos įvykių padarytas poveikis – t. y. nustatomos išlaidos;
 Rezervo struktūros formavimas;
 Numatoma, kokiems tikslams bus panaudoti nustatyti rezervai.

Asmeninės rizikos metodas veikia atskirų projekto procesų atlikimą, tačiau nedaro 
ryškaus poveikio viso projekto sėkmei. Jo etapai:

 Išsiaiškinama ir įvertinama rizika, daranti didžiausią įtaką projektui;
 Numatomas galimas lėšų viršijamas, įvertinant nepalankaus įvykio atsiradimo 
tikimybę;
 Sudaromas galimos rizikos tikimybės ir pavojingumo priemonių sąrašas;
 Nustatomos papildomos išlaidos pasiūlytoms priemonėms naudoti;
 Palyginamos pasiūlytoms priemonėms naudoti reikalingos išlaidos su galimais 
nuostoliais, kurių patirtume, jeigu rizikingas įvykis įvyktų;
 Priimamas sprendimas dėl riziką mažinančių veiksmų panaudojimo tvarkos (B. Ne-
verauskas ir kt. Projektų valdymas).

15. Projekto žmogiškieji ištekliai

15.1. Projekto komanda

Projekto komanda pagrindinis projekto dalyvių struktūrinis vienetas - tai speciali 
savarankiška arba nesavarankiška projekto dalyvių grupė, kuri sudaroma projekto rengimo 
arba jo realizavimo laikotarpiui, o vėliau – išformuojama.

Efektyviausiai dirba skirtingi žmonės vienoje komandoje, kai darbas grindžiamas 
pasitikėjimu, suderintu vaidmenų pasiskirstymu, bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba. 
Komandoje lyderio vaidmuo padalijamas keliems asmenims.

Komandos formavimo procesas:
 Formavimasis (apsipratimas, stebi, vertina, tyrinėja būsimos komandos narius);
 Diferencija (pasireiškia nepasitenkinimu ir nesusipratimais, kai vertinami vadovai, 
formuojasi grupuotės, atviriau išsakoma nuomonė, žmonės svarsto apie sutarimą);
 Integracija (efektyvus darbo etapas, numatomi darbo standartai ir veiklos nor-
mos);
 Branda (komandos nariai lengvai supranta vienas kitą, vyrauja tvirti neformalūs 
santykiai, pasitikėjimas).

15.2. Projektų dalyviai

 Užsakovas (būsimas projektų rezultatų vykdytojas ir naudotojas, gali būti tiek fi zi-
nis tiek juridinis asmuo, viena ar kelios organizacijos);
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 Investuotojas (subjektas, skiriantis lėšas projektui, investuotojas ir užsakovas 
gali būti ir tas pats asmuo, jei ne – sudaroma sutartis tarp investuotojo ir už-
sakovo, investuotojas kontroliuoja kontraktų vykdymą ir atsiskaito su kitais 
projekto dalyviais);
 Projektuotojai (projektinę sąmatinę dokumentaciją rengiančios specializuotos pro-
jektinės organizacijos, už visų darbų komplekso įvykdymą atsakinga viena organi-
zacija – generalinis projektuotojas);
 Tiekėjai (projekto materialinį techninį aprūpinimą vykdančios organizacijos);
 Rangovas (generalinis rangovas, subrangovas) – tai juridinis asmuo, atsakingas už 
kontrakte numatytų darbų įvykdymą;
 Konsultantas (fi rmos ar specialistai, kurie kontraktų pagrindu kviečiami teikti 
konsultacines paslaugas projekto dalyviams jo rengimo ir realizavimo klausi-
mais);
 Projekto vadovas (projekto vadybininkas) – asmuo, kuriam užsakovas (investuoto-
jas) suteikia įgaliojimus vadovauti (koordinuoti) projekto darbams;
 Projekto komanda – tai specifi nė projekto vykdymo laikotarpiu sudaryta projekto 
atlikėjų grupė, kuriai vadovauja projekto vadovas;
 Bankas (vykdo projekto fi nansavimą, jis turi nepertraukiamai aprūpinti projektą 
piniginėmis lėšomis; jeigu užsakovas neturi pakankami lėšų, bankas kredituoja ge-
neralinį rangovą atsiskaitant su subrangovais);
 Licenzorius (juridinis ar fi zinis asmuo, licencijų ir ,,know-how“ (patyrimas, iš-
manymas, mokėjimas, techninės žinios, mokslinė informacija), naudojamų pro-
jekte, turėtojas. Jis suteikia teisę panaudoti projekte būtiniausius mokslo ir tech-
nikos pasiekimus.

15.3. Žmogiškųjų išteklių valdymas

Žmogiškųjų projekto išteklių valdymas apima suinteresuotų šalių (toliai – SŠ) val-
dymą, organizacinės struktūros, kurios aplinkoje vykdomas projektas, parinkimą, projekto 
vadovo parinkimą, projekto komandos suformavimą ir valdymą.

Projekto SŠ tai – organizacijos bei asmenys (ar jų grupės), tiesiogiai dalyvaujantys 
projektą vykdant ar jam darant įtaką, arba kitaip susiję su projekto eiga.

SŠ su projektu siejasi skirtingu laipsniu. Pagal santykio ar ryšio pobūdį su projektu 
išskiriamos pirminės ir antrinės suinteresuotos šalys.

Projektų pirminės suinteresuotos šalys – organizacijos ir jos padalinių vadovai, pro-
jektų vadovai ir komandų nariai, užsakovai, vartotojai, kontraktoriai ir subkontraktoriai, 
kreditoriai ir akcininkai, fondai, kiti rėmėjai ir t. t.

Antrinės suinteresuotos šalys – politinės ir viešosios organizacijos, konkurentai, vi-
suomenė ir privatūs piliečiai, švietimo ir mokslo institucijos, valdžios institucijos ir t. t.

Suinteresuotų šalių valdymas (7 pav.) prasideda nuo identifi kavimo, paskui interesai 
analizuojami, įvertinami, daromos išvados. Suinteresuotų šalių valdymo procesą sudaro 
valdymo funkcijų ciklas – planavimas, organizavimas, motyvavimas, vadovavimas, ište-
klių, reikalingų suinteresuotų šalių valdymui, naudojimo kontrolė (7 pav.).
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KONTROLIAVIMAS     PLANAVIMAS

VADOVAVIMAS   
 
  
 
  
     ORGANIZAVIMAS

MOTYVAVIMAS
7 pav. Suinteresuotų šalių (paveiksle - SŠ) valdymo procesas, kurį sudaro valdymo funkcijų ciklas

Galimos antrinių suinteresuotų šalių poveikio formos projektams:
 Politinė įtaka;
 Vieši skandalai;
 Publikacijos žiniasklaidoje;
 Emocinės apeliacijos;
 Socialinis spaudimas;
 Vietinės bendruomenės pasipriešinimas;
 Ekspertų paliudijimai.

Projekto vadovas (parenkamas ir paskiriamas) atsako už projekto planavimą, vykdy-
mą, užbaigimą.

Projekto komanda viso projekto vykdymo metu regurialiai, aiškiai ir detaliai infor-
muoja apie visus projekto eigos klausimus.

Projekto vykdymo metu projekto vadovas rengia pasitarimus su projekto komanda 
bei SŠ.

Projektų vadovų atsakomybė

1. Atsakomybė projektinei organizacijai bei užsakovui, tinkamas ir taupus išteklių 
naudojimas, tvarkingas ir laiku atsiskaitymas, informavimas ir kruopštus bei kom-
petentingas vadovavimas projektui.
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2. Atsakomybė už projekto vientisumą ir apsaugojimą nuo vidinių ir išorinių konf-
liktų. Projekto vadovas turi jausti komandos psichologinį klimatą ir adekvačiai 
reaguoti spręsdamas įvairias problemas, išlaikydamas sveiką konkurenciją, maksi-
maliai patenkindamas užsakovo pageidavimus.

3. Atsakomybės vadovaujamai projekto komandai esmė – jos laikinumas ir ypatinga 
projekto komandos prigimtis. Projekto vadovas turi nuolat galvoti apie projekto 
komandos narių ateitį, kadangi baigiantis projektui, žmonės vis daugiau rūpinsis 
savo ateities ar karjeros užtikrintumu ir vis mažiau – projektui.

Projekto vadovas turi sugebėti aprūpinti projektą ištekliais, motyvuoti ir formuoti 
personalą (atlyginimai, paskatinimai, motyvacija, skatinimas įsitraukti į kūrybinį darbą).

LITERATŪRA ir naudingos nuorodos

1. Burke R. Project Management, fourth edition, London, John Wiley and Sons, 
2003.

2. Gray C. F., Larson E. W. Project Management. Second edition, N.Y.: McGraw-
Hill, 2003.

3. Grundy T., Brown L. Strategic project management. London: Thomson Learning, 
2002.

4. Cleland D. I., Ireland L. R. Project Management. Fourth edition, N.Y. McGraw-
Hill, 2002.

5. Neverauskas B., Stankevičius V., Viliūnas V., Černiūtė I. Projektų valdymas. Kau-
nas: Technologija, 2001.

6. Rutkauskas A. V., Tamošiūnienė R. Verslo projektavimas. Vilnius, Technika, 
2002.

7. Lock Dennis. Project management, Sixth edition, Gower Publishing Limited, 
1996.

8. Nakrošis V. Europos Sąjungos regioninė politika ir struktūrinių fondų valdymas, 
Vilnius, Eugrimas, 2003.

9. Tavers L. Valadares. Advanced Models for Project Management. Boston, Kluwer 
Academic Publishers, 1999.

10. Tarptautinis standartas LST EN ISO 9004: 2001. Kokybės vadybos sistemos. 
Veiklos gerinimas. - Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2001.

11. International Standard ISO 1006: 1997.Quality Management-Guidelines to Qua-
lity in Project Management,-Geneve: ISO, 1997

12. Guide to CBA of Major Projects.
http://www.inforegio.org/wbdoc/docgener/guides/cost/cost en.htm

13. Working documents Structural Funds 2000-2006 (Vademecum).
http://www.infoegio.org/wbdoc/docoffi c/working/sf2000en.htm

14. Project Cycle Management Training Handbook (including LFA). http:europa.
eu.int/comm./scr/evaluation/methods/pcm handbook.pdf

15. A Guide to Project Management Body of Knowledge.
http://www.pmi.org/publictn/pmboktoc.htm

16. Understanding Risk Analyses. http://www.rff.org/misc/risk book.htm



30

17. Chmieliauskas A., Būda V. Projektų valdymas. Kaunas, Technologija, 2008.
18. Neverauskas B., Stankevičius V., Viliūnas V., Černiūtė I. Projektų valdymas. 

Kaunas, Technologija, 2004.
 All SF relevant regulations. http://www.inforegio.org/wbdoc/docoffi c/offi cial/re-
glem en.htmwww.pmi.org
 www.pmi.org/publictn/pmboktoc.htm
 http:/europa.eu.int/comm/enlargement
 http:/www.fi nmin.lt/
 http:/www.ekm.lt/
 http:/www3.lrs.lt/
 http:/www.tpa.lt/
 http:/www.durys.org/
 http:/www.socrates.lt/
 http:/www.leonardo.lt/
 http:/www.jtba.lt/
 http:/www.cpva.lt/
 http://europa.eu.int/comm/entargement
 http://www.fi nmin.lt/
 http://www.esparama.lt/
 http://www.ekm.lt/
 http://www3.lrs.lt/
 http://www.spf.lt/
 http://www.tpa.lt/
 http://www.durys.org/
 http://www.socrates.lt/
 http://www.leonardo.lt/
 http://www.jtba.lt/
 http://www.euro.lt/
 http://www.am.lt/



31

Vilimantas Vaičiukynas, Mindaugas Gudas

II DALIS

VANDENS POLITIKA
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ĮVADAS

Mokomosios knygos tikslas. Pateikti trumpą informaciją apie Vandens išteklius Lie-
tuvoje, apžvelgti Vandens politikos direktyvą ir jos įgyvendinimą Lietuvoje, supažindinti 
su vandens išteklių apsaugos valdymu ES ir Lietuvoje, apžvelgti institucijas, atsakingas 
už vandens išteklių politikos krypčių nustatymą ir valdymą Lietuvoje, suteikti žinių apie 
Lietuvos teisės aktus, reglamentuojančius vandens išteklių valdymą.

Mokomosios knygos paskirtis. Ši mokomoji knyga skirta Technologijos studijų 
srities Aplinkos inžinerijos krypties bakalaurams, studijuojantiems pagal studijų programą 
Vandens apsaugos inžinerijos studijų modulį „Investicinių projektų valdymas“. Ji apima 
vieną studijų modulio programos dalį, skirtą Vandens politikai. Knyga gali būti naudinga 
ir kitų Aplinkos inžinerijos krypties bakalauro studijų studentams, studijuojantiems pana-
šius studijų modulius.

Mokomosios knygos sandara. Mokomoji knyga sudaryta iš keturių skyrių. Kie-
kvieno skyriaus pradžioje yra trumpa to skyriaus apžvalga. Skyriai išdėstyti tokia tvarka:

1 skyrius. LIETUVOS VANDENS IŠTEKLIAI
Šiame skyriuje trumpai apžvelgiami Lietuvos paviršiniai ir požeminiai vandens ište-

kliai, Lietuvos teritorijos padalinimas į upių baseinus, kurie buvo suskirstyti vadovaujantis 
Bendrąja Vandens politikos direktyva. Detalesnę informaciją apie vandens išteklius gali-
ma rasti V. Šaulio knygoje „Vandens apsaugos politika ir teisė“.

2 skyrius. BENDROJI VANDENS POLITIKOS DIREKTYVA
Šiame skyriuje apžvelgiama 2000 m. spalio mėnesį priimta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva, kuri nustato vandens politikos veiksmus Bendrijoje. Čia taipogi apta-
riamos pagrindinės Bendrosios Vandens politikos direktyvos nuostatos bei jų taikymo ga-
limybės. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu galima rasti institucijų, atsakingų už Ben-
drosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimą, internetiniuose puslapiuose.

3 skyrius. VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGOS VALDYMAS ES
Šiame skyriuje aptariamos ES institucijos, atsakingos už vandens išteklių valdymą. 

Apžvelgiamos šių institucijų pagrindinės veiklos kryptys įgyvendinant darnaus vystymosi 
principus.

4 skyrius. VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGOS VALDYMAS 
LIETUVOJE
Šiame skyriuje apžvelgiamas institucinis vandens išteklių valdymas Lietuvoje. Su-

pažindinama su Vandens išteklių valdymo institucijų struktūra, institucijų pagrindiniais 
uždaviniais, Lietuvoje galiojančiais įstatymais, kurie reglamentuoja vandens valdymą.
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Bendrosios žinios

Vandens politika yra viena seniausių ir labiausiai reglamentuojama Europos Sąjun-
gos aplinkos politikos sritis. Nepaisant to, kad ši veikla jau vystoma daugiau nei 30 metų, 
priemonių efektyvumas kontroliuojant ir saugant vandens šaltinius ES iki šiol yra nepa-
kankamas: teisės aktai, reglamentuojantys šią sritį, yra pasenę, taip pat neįžvelgiamos 
šiuolaikinių technologijų taršos kontroliavimo galimybės.

Pagal ES vandens politikos nuostatas vandenys skirstomi į keturias kategorijas: gėlo, 
jūros, požeminius ir paviršinius vandenis. Jiems, kaip ir upių, ežerų, jūros pakrantės ir 
požeminio vandens apsaugai, taikoma skirtinga vandens apsaugos politika. Atskiros di-
rektyvos išskiria vandenį, naudojamą žemės ūkyje, gėrimui, rekreacijai, taip pat nurodo 
vandenis, kuriems reikalinga speciali apsauga.

1996 metais Europos komisija pripažino, kad vandenys laisvai teka per įvairias 
valstybes ir atlieka daug funkcijų (hidroenergetikos, drėkinimo, rekreacijos), todėl la-
bai sunku pagrįsti vandenų skirstymą administraciniu ar politiniu požiūriais. Siekiant 
suderinti rūpinimąsi aplinka su socioekonominiais veiksniais ir poreikiais didinti šva-
raus vandens kiekius, ES vandens politika grindžiama darniojo vystymosi principu. ES 
vandens politikai įgyvendinti išleista per 20 direktyvų ir priimta nemažiau sprendimų. 
Skiriami trys vandens apsaugos politikos raidos etapai:

1. Pirmasis raidos etapas (1975-1980)
Šiuo etapu priimti teisės aktai nustatė aplinkos kokybės standartus specifi niams 

vandens telkiniams ir išleidžiamų teršalų ribines vertes atitinkamoms vandens 
naudojimo sritims. Priimtos direktyvos turėjo užtikrinti paviršinių vandenų, 
naudojamų gėrimui, kokybę, ir tuo pačiu apsaugoti žmonių sveikatą nuo bet 
kokio viešai tiekiamo vandens žalingo poveikio, jei šis vanduo būtų užterštas. 
Be minėtų priežasčių, pirmuoju raidos etapu siekta išvengti pavojingų medžiagų 
patekimo į požeminį vandenį, apriboti patekusių kenksmingų medžiagų neigia-
mą poveikį vandens aplinkai, nustatyti vandens kokybės normas vandens tel-
kiniams, kuriuose maudosi žmonės, taip pat kontroliuoti į Bendrijos vandenis 
išmetamų pavojingų medžiagų galimą taršą. Tuo metu buvo priimtos:

Aplinkos kokybės standartus nustatančios direktyvos:
• Paviršinio vandens direktyva,
• Gėlavandenių žuvų direktyva,
• Maudyklių direktyva,
• Geriamo vandens direktyva.
Emisijų ribines vertes nustatančios direktyvos:
• Pavojingų medžiagų direktyva,
• Požeminio vandens direktyva,

2. Antrasis raidos etapas (1980-1991)
Šiame raidos etape buvo sprendžiami klausimai, kaip apsaugoti aplinką nuo į 

paviršinius vandenis išleidžiamų nuotėkų žalingo poveikio. Kontroliuoti ir ap-
saugoti gėlą vandenį, pakrančių ir jūros vandenis apsaugoti nuo taršos nitra-
tais, patenkančiais iš dirbamų laukų ir kitų žemės ūkio šaltinių. Kontroliuoti 
patenkančią taršą į orą ir vandenį.
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Šiuo etapu buvo priimtos:
• Miestų nuotekų valymo direktyva,
• Nitratų direktyva,
• Dukterinės pavojingų medžiagų direktyvos.

3. Trečiasis raidos etapas
Šis raidos etapas prasidėjo 1991 metais bei vis dar tęsiasi. Šio raidos etapo svarbiau-

sias uždavinys - 1997 metais pradėta ruošti Bendroji vandens politikos direktyva. 
Į ruošiamą direktyvą buvo įtraukti ankščiau peržiūrėti aktai, suformuota nauja 
vandens vadybos sistema, nustatyti pagrindiniai vandenų valdymo principai.

Šiame etape buvo priimta viena iš svarbiausių vandens sektoriuje direktyvų – 
Bendroji vandens politikos direktyva (2000/60/EB). Priėmus šią direktyva 
liko galioti:

• Geriamo vandens direktyva,
• Maudyklų direktyva,
• Nitratų direktyva,
• Miestų nuotėkų valymo direktyva.

Praėjus 7 metams po Bendrosios vandens politikos direktyvos priėmimo neteks 
galios šios direktyvos:

• Paviršinio vandens, skirto geriamojo vandens tiekimui direktyva;
• Sprendimas dėl keitimosi informacija apie paviršinių vandenų kokybę;
• Geriamo vandens analizės metodų direktyva.

Praėjus 13 metų po Bendrosios vandens politikos direktyvos priėmimo neteks ga-
lios taip pat ir šios direktyvos:

• Gėlavandenių žuvų direktyva;
• Jūrų moliuskų direktyva;
• Požeminio vandens direktyva;
• Pavojingų medžiagų direktyva.

Literatūra

1. R. Gražulevičienė. Aplinkos politika. Kaunas. 2004. P.84-99.
2. Aplinkos apsaugos agentūra. Renginių medžiaga //http:// www.aaa.am.lt/VI/
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1 skyrius. LIETUVOS VANDENS IŠTEKLIAI

Šis skyrius trumpai apžvelgia vandens išteklius Lietuvoje. Šios skyriaus tikslas trum-
pai supažindinti studentus su atskirų vandens išteklių svarba vandens politikai.

Visa Lietuvos teritorija yra Baltijos jūros baseine. Šalies hidrografi nį tinklą sudaro 
įvairūs vandentakiai (upės, upeliai ir upokšniai, kanalai ir grioviai), ežerai ir tvenkiniai, 
kiti vandens telkiniai.

Lietuvoje yra apie 29 900 upių ir upelių, kurių kiekvienas yra ilgesnis kaip 0,25 km, o 
jų bendras ilgis siekia 64 000 km. 758 upių ilgis viršija 10 km, 18 upių ilgesnės nei 100 km 
ir 9 upės yra ilgesnės nei 200 km. Vidutinis upių tinklo tankis yra 0,99 km/km².

Didžiausia upė – Nemunas (ilgis apie 1000 km) - prasideda Baltarusijoje, o vaka-
ruose įteka į Baltijos jūrą. Nemuno upės baseinas aprėpia beveik 74% visos Lietuvos 
teritorijos. Paviršinio nuotėkio srautas Lietuvoje yra padalintas į dvi dalis. Šiaurinės 
dalies upės neša savo vandenis link Latvijos (Lielupės, Ventos, Bartuvos upių baseinai), 
o pietinės upės teka į Nemuną.

Be upių Lietuvoje yra apie 2 850 ežerų, didesnių kaip 0,5 ha. Jų bendras plotas siekia 
908 km2. Iš viso suskaičiuojama iki 6 000 ežerų, jie užima apie 1,5 % bendro Lietuvos te-
ritorijos ploto. Didesnį nei 1 000 ha plotą užima13 ežerų, virš 100 ha – 156 ežerai, virš 20 
ha – 616 ežerų. Didžiausi ežerai: Drūkšių – 43,5 km2, Dysnų – 24,0 km2, Dusios – 23,4 km2. 
Giliausias yra Tauragno ežeras, kurio gylis 60,5 m. Ežeringiausias – Žeimenos baseinas, 
kuriame telkšo apie 530 ežerų. Prie didžiausio – Drūkšių – ežero pastatyta Ignalinos atominė 
elektrinė. Statinių (neatsinaujinančių) vandens atsargų Lietuvos ežeruose yra 5,2 km³.

Lietuvos gyventojai dar nuo senų laikų gėrė natūralių šaltinių ir šachtinių šulinių 
vandenį. Nuo XX amžiaus pradžios požeminiai vandens sluoksnai pradėti eksploatuoti 
gręžtiniais šuliniais. Šiomis dienomis apie 11 000 gręžinių siurbia vandenį iš maždaug 
20 vandeningų sluoksnių.

Lietuvoje geriamojo vandens tiekimui naudojamas tik požeminis vanduo. Klimatinės 
sąlygos užtikrina teigiamą vandens balansą, ir Lietuva turi gausius vandens išteklius. Van-
dens kaupimuisi yra palankios ir geologinės sąlygos: nuosėdinės dangos storis kinta nuo 
kelių šimtų iki 2 300 m. Hidrogeologiniai skaičiavimai rodo, kad, nepažeidžiant hidrosfe-
ros pusiausvyros, per dieną galima suvartoti iki 3,2 milijonų m3 gėlo požeminio vandens. 
Apie 2,0 milijonai m3/p šių išteklių yra detaliai ištirti ir paruošti vartojimui. Šiuo metu 
sunaudojama tik apie 0,5-0,6 milijono m3/p.

Lietuvos teritorijoje vidutiniškai per metus iškrinta apie 750 mm kritulių. Iš jų 514 
mm išgaruoja ir 236 mm nuteka paviršinio ir požeminio nuotėkio pavidalais. Bendras Lie-
tuvos upių nuotėkis (tarp jų ir tranzitinis srautas) sudaro 26,2 km3. Vietoje susikaupiantys 
ir kasmet atsinaujinantys vandens ištekliai sudaro 15,4 km³, be to, dar 10,8 km³ vandens 
atplaukia iš Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos. Dalis Lietuvoje susidarančio nuotėkio paten-
ka į Rusiją, Latviją ir Baltarusiją, todėl, valdant vandens išteklius, yra nuolatinis dvišalių 
ir daugiašalių tarptautinių sutarčių poreikis. Į tarptautinio reguliavimo sferą patenka ir kai 
kurie didieji Lietuvos ežerai, telkšantys pasienio ruožuose (Drūkšių ir Vištyčio ežerai) bei 
Kuršių Marių ir Baltijos jūros teritoriniai vandenys. Valstybine siena teka 29 upės, kurių 
bendras ilgis 677 km, o iš viso yra 60 tarpvalstybinių upių.

Lietuvoje apie 78 % visų šlapių žemių nusausintos drenažu. Sausinant žemes tik apie 
30 % upių ir upelių (17 000 km) liko natūralios. Į šį skaičių patenka ir 9 didžiausios šalies 
upės. Sureguliuotų Lietuvos upių ilgis siekia 50 000 km.
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Lietuvos teritorija skirstoma į 4 hidrologines sritis. Tai:
Baltijos pajūrio hidrologinės sritis – siauras Pajūrio smėlėtosios lygumos ruožas su 

ryškiu jūriniu klimatu;
Žemaičių aukštumos hidrologinė sritis, kurios gana dideli žemės paviršiaus nuoly-

džiai ir vyraujančios sunkokos mechaninės sudėties nuogulos lemia, kad apie 44 % kritulių 
nuteka į upes – daugiausia paviršinio nuotėkio pavidalu;

Vidurio Lietuvos hidrologinė sritis. Tai didžiausia hidrologinė sritis. Reljefas lygus, 
paviršiaus nuolydžiai menki, baseinus dengia sunkios mechaninės sudėties nuogulos, ku-
rių fi ltracinės savybės labai menkos, todėl požeminis vanduo mažai papildo upių nuotėkį;

Pietryčių hidrologinė sritis. Čia vyrauja lengvesnės mechaninės sudėties nuogulos, 
upės dažniausiai mišraus maitinimo, jų sniego, lietaus ir požeminio vandens nuotėkio 
dalys yra apylygės.

Lietuvos paviršiniai ir požeminiai vandens baseinai

Remiantis hidrologijos vadovėliuose pateiktais apibrėžimais, upės baseinas įvardija-
mas kaip teritorijos tūris, iš kurio į upę paviršiumi ir po žeme suteka vanduo. Kiekviena 
upė turi paviršinį ir požeminį baseinus. Požeminio baseino ribos priklauso nuo teritorijos 
geologinės sandaros ir gali nesutapti su paviršinio baseino ribomis. Paviršinio baseino riba 
yra vandenskyra (aukščiausia reljefo vieta), skirianti vienos upės baseiną nuo kitos. Lietu-
vos teritorijoje galima išskirti 6 paviršinius upių baseinus. Pagal užimamos teritorijos dydį 
jie pasiskirsto taip: Nemuno – 72,0 %, Lielupės –13,8 %, Ventos – 7,9 %, Baltijos jūros 
tiesioginiai mažieji intakai – Bartuva, Šventoji, Akmenos-Danės ir kt., Lietuvos pajūrio 
upių baseinas užima 3,3 %, Dauguvos – 2,9 %. Be to, nedidelę Vištyčio ežero baseino dalį, 
esančią Lietuvos teritorijoje (0,1 %), galima priskirti savarankiškam Priegliaus baseinui, 
tačiau jo plotas tik 65 km2, todėl jis ne visada minimas atskirai.

Lietuvos paviršinių vandens baseinai. Trumpai apžvelgsime paviršinius upių baseinus:
• Nemuno baseinas. Visas Nemuno baseino plotas užima 97 928 km2, iš kurių 46 700 

km2 yra Lietuvos teritorijoje, 45 450 km2 – Baltarusijos, 2 520 km2 – Lenkijos, 
3 170 km2 – Rusijos ir 88 km2 – Latvijos teritorijoje. Visos upės ilgis yra 937,4 km, 
per Lietuvą ji vingiuoja 475 km ir įteka į Kuršių marias, kurios sąsiauriu jungiasi 
su Baltijos jūra. Lietuvoje Nemuno baseinas apima apie 72 % šalies teritorijos. Ne-
munas yra vandeningiausia Lietuvos upė: vidutinis daugiametis debitas ties Sovet-
sku (Tilže) yra 612 m3/s. Šis baseinas apima didžiąją Lietuvos teritorijos dalį, todėl 
čia yra daugiausia vandens vartotojų bei teršėjų. Šiame baseine įsikūrę didieji Lie-
tuvos miestai (Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys ir kt.) bei gamyklos (Kėdainių 
chemijos gamykla, Jonavos trąšų gamykla ir kt.) Šie miestai ir minėtos gamyklos 
yra didžiausi vandens vartotojai ir teršėjai, todėl svarbu efektyviai reglamentuoti 
vandens vartojimą ir taršos šalinimą.

• Visas Lietuvos pajūrio upių baseinas (2 132 km2) išsidėstęs Pajūrio žemumoje. 
Didžiausios upės – Bartuva, Šventoji ir Akmena-Danė. Bartuva – tarptautinė upė, 
įtekanti į Liepojos ežerą Latvijos teritorijoje. Bartuvos baseino plotas Lietuvoje 
748 km2 (37 %). Bartuvos versmės – takoskyrinėje Žemaitijoje. Upių tinklo tan-
kis – 0,88 km/km2. Bartuva priskirtina mažai užterštoms upėms. Šventoji išteka iš 
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Vakarų Žemaičių lygumos, įteka į jūrą ties Šventosios miestu. Upių tinklo tanku-
mas baseine yra 0,81 km/km2, ežerų beveik nėra. Pelkės užima apie 4 % baseino 
paviršiaus, didžiausia iš jų – Pajūrio pelkė (apie 5 km2). Vidutinis metinis nuotėkio 
hidromodulis – apie 11,5 l/s km2. Vidutinis debitas upės žiotyse – apie 5,4 m3/s. 
Akmena–Danė išteka iš Pajūrio žemumos ir per Klaipėdos sąsiaurį įteka į Baltijos 
jūrą. Nuo versmių iki Kretingos ji vadinama Akmena, žemiau – Dane. Vidutinis 
metinis nuotėkio hidromodulis yra 13,1 l/s km2, upės vidutinis debitas žiotyse – 
apie 7,6 m3/s. Ventos baseinas. Ventos upė išteka iš Žemaičių aukštumos ir įteka į 
Baltijos jūrą ties Ventspiliu. Šis upės baseinas užima 5140 km2 Lietuvos teritorijos 
(t.y. 44 % viso šio baseino ploto yra Lietuvoje). Vidutinis upių tinklo tankumas 
Ventos baseine – 0,83 km/km2, jos intako Varduvos baseine – 1,32 km/km2. Basei-
no lietuviškosios dalies ežeringumas yra apie 1 % (per 80 ežerų). Didžiausi ežerai 
telkšo Virvyčios baseine (ežeringumas 2,1 %). Tai Lūkstas (10,2 km2), Plinkšiai 
(3,46 km2), Mastis (2,75 km2). Apie 70 % baseino ploto užima šlapios žemės, per 9 
% – pelkės. Didžiausias pelkių masyvas – Kamanos (36,6 km2). Vandeningiausios 
upės – Varduva ir Virvyčia (atitinkamai 10,4 ir 10,3 l/s km2), mažiausias nuotėkis – 
Ringuvos ir Dabikinės baseinuose (atitinkamai 5,2 ir 5,5 l/s km2). Ventos vidutinis 
metinis debitas ties pasieniu – apie 38,5 m3/s.
Lielupės baseinas. Šis baseinas plyti Latvijoje, ties Bauske, kur Mūša ir Nemu-

nėlis įsilieja į Lielupę. Minėtas baseinas užima ir 8 939 km2 Lietuvos teritorijos. 
Lielupės baseiną Lietuvos teritorijoje galima suskirstyti į: mažųjų intakų (19,6 
%), Mūšos (59,3 %) ir Nemunėlio (21,1 %) baseinus.

Lietuvoje esančios Dauguvos intakų baseino dalies plotas siekia 1 857 km2 ir 
užima tik 2,9 % Lietuvos teritorijos. Dauguvos baseino lietuviška dalis yra Sė-
lių aukštumoje bei Dysnos lygumoje. Tai Dysnos, Laukesos-Nikajos ir Ilukstės 
upių baseinų dalys. Upių tinklo tankumas Dauguvos intakų baseine gana mažas 
(apie 0,9 km/km2). Čia tyvuliuoja daug ežerų, tarp jų ir didelių – Dysnų (24,4 
km2), Drūkšių (44,8 km2), Visagino (2,20 km2). Dysna išteka iš Dysnykščio eže-
ro, 17 km sruvena Lietuvos žemėmis, 39 km teka Lietuvos–Baltarusijos siena, 
paskui – Baltarusijos teritorija. Baseino metinis nuotėkio hidromodulis yra apie 
5,7 l/s km2, vidutinis Dysnos debitas ties Lietuvos–Baltarusijos siena – apie 
4 m3/s. Laukesa-Nikaja vadinama dvigubu vardu, nes iš Auslo ežero ištekanti 
Nikaja, prasmukusi pro Zaraso ežerą, virsta Laukesa, kuri Latvijos teritorijoje 
įsilieja į Dauguvą. Laukesos-Nikajos baseinas ežeringas (apie 9 %), didžiausias 
ežeras – Avilys (12,65 km2). Vidutinis metinis nuotėkio hidromodulis yra tik 
5,25 l/s km2, vidutinis Laukesos-Nikajos debitas Lietuvos–Latvijos pasienyje 
yra apie 1,6 m3/s. Lietuvoje esanti Ilukstės dalis vadinama Lukšta. Ji išteka iš 
pasienyje telkšančio Lukšto ežero. Lietuviškos baseino dalies ežeringumas sie-
kia 9 %, didžiausias ežeras – Čičirys (7,13 km2).

Priegliaus baseinas yra mažiausias Lietuvos baseinas – aprėpia jis tik 65 km2. Tai 
daugiausia Vištyčio ežero ir jo intakų sausinamas plotas. Priegliaus baseino te-
ritorija yra Baltiškųjų aukštumų vakariniame pakraštyje. Upių tinklo tankumas 
0,75–1,00 km/km2, ežeringumas – 0–2 %. Vidutinis metinis nuotėkis yra 6–7 l/s 
km2. Miškingumas esti mažesnis nei 10 %.
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1 pav. Upių baseinai. [http://aaa.am.lt/VI/article.php3?article_id=935]

Lietuvos požeminio vandens baseinai. Siekiant efektyviau valdyti požeminio van-
dens išteklius ir užtikrinti jų kiekybę bei kokybę, pagal bendrus ES principus Lie-
tuvos teritorijoje 2004 m. buvo išskirti 6 pagrindiniai požeminio vandens baseinai 
(PVB). Atskirą baseiną sudaro vandeningų sluoksnių ir/ar kompleksų storymė, tu-
rinti savo mitybos, tranzito bei iškrovos sritis, o kartu ir savarankišką požeminio 
vandens išteklių formavimosi balansą, kurių gėlas požeminis vanduo yra geriamas. 
Požeminio vandens baseinų ribos: Permo ir viršutinio Devono požeminio vandens 
baseinas, Viršutinio Devono požeminio vandens baseinas, Vakarų Žemaitijos pože-
minio vandens baseinas, Neringos požeminio vandens baseinas, Viršutinio - viduri-
nio Devono požeminio vandens baseinas, Šiaurės Rytų Lietuvos požeminio vandens 
baseinas, Viršutinio - žemutinio kreidos periodo požeminio vandens baseinas.

2 pav. Požeminio vandens baseinai. [http://www.lgt.lt/index.php?page=67]
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Pagal ES Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) projektą yra kuriama ba-
seinų vandens išteklių valdymo sistema, todėl toliau pateikiama informacija ir apie pro-
gnozinių eksploatacinių išteklių paskirstymą šalies upių baseinuose.
1 lentelė. Prognozinių požeminio vandens eksploatacinių išteklių pasiskirstymas upių baseinuose

Upės pavadinimas Baseino plotas Lietuvos 
teritorijoje, km2

Prognozuojami ištekliai, tūkst. m3/d.
Potencialūs Perspektyviniai

Nemunas (vidurupis) 5886 905,8 345,0
Nemunas (žemupis) 3544 36,9 29,5
Merkys 4805 94,0 -
Neris 3905 587,7 597,5
Žeimena 2785 81,9 39,0
Šventoji 6614 273,6 85,0
Nevėžis 6135 238,7 210,0
Dubysa 2079 114,8 6,0
Šešupė 4632 60,1 130,7
Jūra 3687 90.9 43,8
Minija 2985 128,1 48,2
Baltijos intakai 2296 84,7 242,2
Venta 4967 207,4 79,0
Mūša 5042 123,5 147,0
Nemunėlis 1947 84,4 75,5
Dauguva 345 16,9 -
Dysna 1460 25,0 31,5
Iš viso 64814 3177,3 2201,7

Vertinant požeminio vandens gavybą Lietuvos teritorijoje išskirtuose ir patvirtintuose 
pagrindiniuose požeminio vandens baseinuose, daugiausia vandens buvo išgauta iš kvarte-
ro vandeningųjų horizontų (206 500 m³/d). Tai sudaro daugiau nei 58 % šalyje išgaunamo 
gėlo geriamo vandens kiekio. Pagal turimų prognozinių išteklių kiekį šio baseino požemi-
nis vanduo buvo eksploatuojamas intensyviausiai. Mažiausiai vandens buvo išsiurbta iš 
viršutinio devono Stipinų požeminio vandens baseino.
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2 skyrius. BENDROJI VANDENS POLITIKOS DIREKTYVA

Šioje dalyje analizuojama ES bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) 
įtaka Lietuvos aplinkosaugai ir vandens telkinių valdymui.

2.1. Bendroji vandens politikos direktyva ir baseininis vandens bei vandens 
telkinių valdymas

2000 m. spalio mėnesį buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nu-
statanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau – BVPD). Šis euro-
pinio lygio „vandens įstatymas” smarkiai įtakoja šiandieninę Lietuvos vandens valdymo 
sistemą. Pagrindinis BVPD tikslas – iki 2015 m. visuose ES vandens telkiniuose pasiekti 
„gerą“ vandens būklę1.

Direktyva Europos Sąjungoje įdiegė naują principą – vanduo ir vandens telkiniai turi 
būti valdomi (administruojami) ir saugomi atsižvelgiant į upių baseinų ribas.

Upės baseinas - tai teritorija, iš kurios visas paviršinis vanduo suteka į vieną upę. 
Vieno baseino vandens telkinių kokybę lemia to baseino teritorijoje vykstantys gamtiniai 
bei antropogeniniai procesai. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, žmogaus veiklos, vykdomos 
Panevėžyje prie Nevėžio, pasekmės gali būti jaučiamos ir Nemune, kadangi Nevėžis pri-
klauso Nemuno upės baseinui. Taigi ir vandens apsaugos atžvilgiu bus efektyvios tik tos 
priemonės, kurių imamasi konkretaus baseino ribose.

Baseininis valdymas iš esmės reiškia, kad vanduo ir vandens telkiniai bus valdomi ir 
administruojami upės baseino, o ne savivaldybės, apskrities ar regiono ribose, kaip tai buvo 
daroma iki šiol. Nors aukščiau minimuose administraciniuose vienetuose vandens valdymas 
vienokia ar kitokia forma vyks ir toliau, tačiau priemonės turės būti taikomos atsižvelgiant į 
baseinų ribas, koordinuojant ir derinantis veiksmus tarp minėtų institucijų, jeigu jų adminis-
truojamos teritorijos ar jų dalys patenka į bendrą baseiną. Sprendžiant apie vandens telkinių 
kokybę, bus vertinamas esamas konkretaus upės baseino vandens užterštumas. Upių baseinų 
valdymo planai bus rengiami kiekvienam upės baseinui. Šiuose planuose turės būti numa-
tytos priemonių programos, padėsiančios pasiekti „gerą“ vandens telkinių būklę. Priemonių 
programose numatytos taršos mažinimo priemonės bus parenkamos ir vertinamos pagal tai, 
kokį poveikį jos turės atitinkamo baseino upėms ir kitiems vandens telkiniams. Be to, jos turi 
būti derinamos tarpusavyje – taip bus pasirinktas efektyviausias priemonių derinys, mažiau-
siomis sąnaudomis leisiantis pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Pagal BVPD, upės baseinu laikoma tik tų upių, kurios įteka į jūrą, vandens surin-
kimo teritorija. Lietuvoje tokios upės yra Nemunas, Venta, Lielupė, Dauguva, Bartu-
va, Šventoji, Prieglius bei dar keli pajūrio intakai. Vandens ir vandens telkinių valdy-
mo patogumo tikslais šie upių baseinai sujungti į keturis upių baseinų rajonus (toliau 
UBR) – Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos, kuriems bus rengiami baseinų valdy-
mo planai. Jie visi yra tarptautiniai. Ventos UBR sudaro ne tik Ventos, bet ir Bartuvos 
bei Šventosios upių baseinai, o į Nemuno UBR įeina Nemuno ir Priegliaus bei pajūrio 
intakų baseinėlių juosta (1 pav.).

1 „Gera“ vandens būklė reiškia artimą natūraliai, žmogaus veiklos nepaveiktai, būklę. http://aaa.am.lt/VI/
rubric.php3?rubric_id=1657; žiūrėta 2008.02.21
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3 pav. Upių baseinų rajonai Lietuvoje. [http://aaa.am.lt/VI/article.php3?article_id=935]

2.2. Vandens ir vandens telkinių valdymo struktūra

Direktyva reikalauja įsteigti arba paskirti institucijas, atsakingas už UBR admi-
nistravimą. Lietuvoje tokia institucija paskirta Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos 
apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, organizuoja, koordi-
nuoja bei pati įgyvendina BVPD reikalavimus.

Labai svarbus Direktyvos aspektas yra visuomenės įtraukimas į vandens ir vandens 
telkinių valdymą. Jau pirmose Direktyvos įgyvendinimo stadijose numatoma įtraukti 
visuomenę – gyventojų svarstymui turi būti pateiktas UBR valdymo planų rengimo tvar-
karaštis (darbo planas). Vėliau visuomenė turi būti informuojama ir apie tai, kokios 
aktualiausios vandens valdymo ir apsaugos problemos buvo aptiktos apibūdinant UBR. 
Parengtas kiekvieno UBR valdymo plano projektas ir jo rengimui naudota pagrindžia-
moji medžiaga turi būti prieinami visiems žmonėms, kurie yra skatinami aktyviai daly-
vauti ir teikti pastabas parengtam plano projektui.

2.3. BVPD įgyvendinimo etapai – upių baseinų rajonų apibūdinimas

Direktyvoje reikalaujama apibūdinti nustatytus upių baseinų rajonus, įvertinti žmo-
gaus veiklos poveikį vandens telkiniams ir atlikti ekonominę vandens naudojimo analizę.
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Apibūdinant UBR, nustatomos paviršinių vandenų charakteristikos, pagal kurias 
(gylį, dugno tipą, upės baseino plotą ir kt.) šie suskirstomi į tipus, kuriems būdingos ir 
skirtingos natūralios fl oros ir faunos – vadinamosios etaloninės – gyvavimo sąlygos.

Kiekvieną vandens telkinio tipą atitinkančios etaloninės sąlygos, apibrėžiančios „la-
bai gerą“ ekologinę būklę remiantis biologiniais, hidromorfologiniais, fi ziniais-cheminiais 
kokybės kriterijais, yra natūrali vandens telkinio kokybė, būdinga tokio tipo vandens tel-
kiniams, kai jų neįtakoja jokia antropogeninė veikla. Įvairiuose vandens telkiniuose dėl 
specifi nių gamtinių veiksnių etaloninės sąlygos yra skirtingos.

Kiekviename UBR analizuojamas žmogaus veiklos poveikis vandens telkinių būklei. 
Vertinama tarša iš sutelktųjų ir pasklidųjų taršos šaltinių, fi ziniai ir morfologiniai vandens 
telkinio pakitimai, analizuojamas požeminio vandens išgavimo bei kitų ūkinės veiklos 
rūšių poveikis vandens kokybei. Šios analizės reikia, kad būtų galima įvertinti, kuriuose 
vandens telkiniuose dėl ypatingai didelės taršos ar fi zinių cheminių pakeitimų nebus gali-
ma pasiekti „geros“ vandens būklės iki nustatytos datos – 2015 metų.

Direktyva taip pat reikalauja atlikti ekonominę upių baseinų rajonų analizę. Pirmiau-
sia reikia nustatyti, kurie ūkio sektoriai (pramonė, žemės ūkis, ir t.t.) turi didžiausią poveikį 
vandeniui ir jo kokybei. Sektoriaus poveikis gali būti nustatomas pagal tai, kiek jis sunau-
doja vandens, kiek nuotekų išleidžia ir pan. Ekonominės analizės metu svarbu išsiaiškinti 
ir skirtingų ūkio sektorių svarbą valstybės ekonomikai, jų plėtrą ir kitimo tendencijas iki 
2015-ųjų metų. Visa ši informacija reikalinga tam, kad būtų galima pasirinkti tinkamus 
„taikinius“ rengiant vandens būklės gerinimo priemonių programas bei prognozuoti įtaką 
vandens telkiniams pagal ūkio sektorių vystymosi tendencijas. Pvz., kai kurių sektorių, to-
kių kaip energetikos, kaip gyvybiškai svarbios ūkio šakos, neigiamą poveikį aplinkai gali 
tekti iki tam tikro lygio toleruoti, griežtesnes priemones taikant sektoriams, kurie yra tar-
šūs, tačiau neturi didelės ekonominės ar socialinės reikšmės (nesukuria daug darbo vietų, 
pajamų biudžetui ir pan.). Ekonominė pačių priemonių analizė taip pat svarbi, kadangi ji 
leidžia įvertinti pačios priemonės kaštus bei jos socialinį bei ekonominį poveikį. Tarkime, 
viena iš pasirinktų priemonių yra nuotekų valymo įrenginių statyba. Ši priemonė yra labai 
brangi, ir jeigu bus pastatyti per dideli įrenginiai, gali kilti vandens paslaugų kainos, kas 
neabejotinai turėtų įtakos ekonomikai ir gyventojams.

2.4. BVPD įgyvendinimo etapai – vandens apsaugos tikslų nustatymas

Vadovaudamasi BVPD, Lietuva 2015 m. privalės visuose šalies vandens telkiniuose pa-
siekti „gerą“ būklę. Vandens telkinių būklei vertinti turės būti suformuota klasifi kavimo siste-
ma, kurioje bus 5 būklės klasės: „labai gera“, „gera“, „vidutinė“, „bloga“ ir „labai bloga”.

Lyginant esamą vandens telkinio būklę su „geros“ būklės reikalavimais, bus nusta-
tyti neatitikimai, o tikslas ir yra tuos neatitikimus pašalinti, t.y. pasiekti „gerą“ vandens 
telkinių būklę.

BVPD taip pat siekia vystyti darnaus visuomenės, ūkio ir gamtos išteklių naudojimą 
kuo geriau suderinant vandens apsaugos ir kitus visuomenės poreikius, todėl joje numatyta 
galimybių ir išimtims.

Viena jų – pasiekti užsibrėžtą tikslą vėliau (vėliausiai 2027 m.), jeigu laiku to pada-
ryti neleidžia techninės galimybės, neproporcingai dideli kaštai ar gamtinės sąlygos, jeigu 
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„geros“ būklės pasiekimas turės labai didelių neigiamų socialinių bei ekonominių padari-
nių, kuriems išvengti nėra jokių kitų aplinkosauginiu požiūriu geresnių alternatyvų. Jeigu 
net 2027 m. „geros“ būklės pasiekti neįmanoma, galima kita išimtis – sumažinti tikslą.

Jeigu vandensaugos tikslus pasiekti trukdo žmogaus fi zinių - morfologinių veiksmų 
sąlygoti telkinio pakitimai (pvz. pastatytas uostas, pagilintas upės dugnas), vandens telkinį 
galima išskirti kaip „labai pakeistą“ ir jam nustatyti švelnesnius vandens kokybės tikslus 
(tokiu atveju, kai šie pakitimai turi didelę socialinę ekonominę svarbą ir nėra kitos aplin-
kosauginiu požiūriu pranašesnės alternatyvos).

2.5. BVPD įgyvendinimo etapai – priemonių programos

Įvertinus esamos būklės ir siekiamų tikslų neatitikimą, kiekvienam upių baseinų ra-
jonui parengiama priemonių programa, padedanti tuos tikslus pasiekti. Rengiant šią pro-
gramą, vertinamas jos efektyvumas, aplinkosauginis, ekonominis ir socialinis poveikis, 
programos projektas derinamas su atitinkamomis institucijomis ir visuomene. Programą 
visų pirma sudaro pagrindinės priemonės, privalomos pagal daugelį vandens sektorių re-
glamentuojančių ES direktyvų reikalavimus (valymo įrenginių, mėšlidžių statyba ir kt.). 
Jeigu, prognozuojant šių priemonių poveikį, nustatoma, kad jų pakaks tikslams pasiek-
ti, šiomis pagrindinėmis priemonėmis priemonių programa ir apsiriboja. Priešingu atveju 
imamasi papildomų priemonių.

Priemonės, įtrauktos į priemonių programas, gali būti labai įvairios. Vienos jų yra 
grynai fi zinės, pvz., nuotekų valymo įrenginių statyba, žaliųjų vandens apsaugos juostų 
įrengimas, ištiesintų vagų renatūralizavimas ir kt. Kitos priemonės: teisinio reguliavimo 
(pvz.: leidimai ūkinei veiklai, upių tvenkimui ir kt.), ekonominės (mokesčiai, baudos, 
sankcijos, paskatos, subsidijos ir kt.), informacinės (seminarai, renginiai, spauda, interne-
tas, kitoks visuomenės švietimas ir agitacija) ir kitokios.

Priemonių programos turi būti parengtos 2009 metais ir įgyvendintos iki 2015-ųjų. 
Įgyvendinus programas, procesas nesustoja, nes reikia įvertinti, kokių rezultatų pasiekta. 
Upių baseinų rajonuose vykdomas monitoringas (stebėsena) ir vertinama, ar visuose van-
dens telkiniuose pasiekti numatyti tikslai. Ten, kur tikslai nebuvo pasiekti, procesas prasidės 
iš pradžių: bus vertinama esama telkinių būklė, nustatomos problemos, jų priežastys, tiksli-
nami tikslai ir rengiamos naujos priemonių programos, turinčios padėti pasiekti nustatytus 
kito etapo tikslus. Visas planavimo ciklas pasikartos ir visiems kitiems telkiniams, bus sie-
kiama nustatyti, ar būklė kur nors nepablogėjo, ir ar nereikia imtis adekvačių priemonių.

ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę pagrindai, veiklos prioritetai darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui. Bendrosios rekomendacijos. Prieš imantis derinti na-
cionalinę teisę su ES teise, ypač svarbu nustatyti, kuriai sričiai priklauso ES teisės aktas, 
kurio nuostatas planuojama perkelti į nacionalinę teisę. Būtina aiškiai apibrėžti santykių, 
kuriuos reglamentuoja konkretus ES teisės aktas, ratą, nes nuo konkrečios srities priklausys 
ir reikalaujamas valstybių narių teisės sistemų suderinamumo lygis. Būtina pažymėti, kad, 
atsižvelgiant į reglamentuojamų santykių sritį, ES teisės poveikis nacionalinės teisės siste-
mai gali būti skirtingas ir pasireikšti kaip unifi kavimas, harmonizavimas arba koordinavimas. 
Unifi kavimas reiškia, kad ES teisės aktai visiškai pakeičia atitinkamos srities nacionalinės 
teisės aktus. Tokio suderinamumo lygio paprastai reikalaujama tose srityse, kurios aiškiai 
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priskiriamos išimtinei Bendrijų kompetencijai, pvz., bendra žemės ūkio ar konkurencijos 
politika. Harmonizavimas – tai toks ES teisinių priemonių pagalba siekiamas suderinamu-
mo lygis, kai Europos Sąjungoje sukuriamos vienodos teisinės prielaidos (pagrindai), kurio-
mis remiantis vyksta tolesnis reglamentavimas nacionaliniu lygiu. Atsižvelgiant į atskirose 
srityse siekiamus tikslus, harmonizavimo lygis gali būti skirtingas: pradedant nuo visiško 
harmonizavimo, kai nustatomos detalios bendros taisyklės (pvz., užtikrinant pagrindinių vi-
daus rinkos laisvių įgyvendinimą), iki minimalaus aplinkos apsaugos, darbuotojų apsaugos 
srityse, kai nustatomi tam tikri minimalūs standartai. Ir pagaliau koordinavimas reiškia tokį 
ES teisės poveikį, kai, nesiekiant suvienodinti nacionalinės teisės turinio, reikalaujama, kad 
reglamentavimas nacionaliniu lygiu užtikrintų arba netrukdytų įgyvendinti tam tikrą bendrą 
tikslą atskiroje srityje. Pvz., socialinės apsaugos srityje valstybių narių teisės aktai yra koor-
dinuojami tiek, kiek tai būtina norint įgyvendinti dirbančiųjų laisvo judėjimo teisę.
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3 skyrius. VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGOS VALDYMAS ES

Šiame skyriuje trumpai apžvelgsime ES institucijas, atsakingas už vandens išteklių 
politikos formavimą, bei šių institucijų pagrindines veiklos kryptis įgyvendinant darnaus 
vystymosi principus.

3.1. Europos Komisija

Komisija yra nepriklausoma nuo nacionalinių vyriausybių. Jos darbas – atstovauti visos 
ES interesams ir juos palaikyti. Ji rengia naujų Europos teisės aktų pasiūlymus, kuriuos teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija taip pat yra ES vykdomosios valdžios institucija, 
kitaip tariant, ji atsakinga už Parlamento ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą. Tai reiškia, kad ji 
tvarko ES einamuosius reikalus: įgyvendina ES politiką, vykdo programas ir leidžia lėšas.

Europos Komisija vykdo keturias svarbiausias funkcijas:
• siūlo teisės aktus Parlamentui ir Tarybai;
• administruoja ir vykdo ES politiką bei biudžetą;
• (kartu su Teisingumo Teismu) įgyvendina ES teisę;
• atstovauja ES tarptautinėje arenoje, pvz., derėdamasi dėl ES susitarimų su kitomis 

valstybėmis.
Naujų teisės aktų siūlymas. Komisija turi iniciatyvos teisę. Kitaip tariant, vien Ko-

misija yra atsakinga už naujų ES teisės aktų pasiūlymų, kuriuos ji teikia Parlamentui ir 
Tarybai, rengimą. Šiais pasiūlymais turi būti siekiama ginti Sąjungos ir jos piliečių, o ne 
konkrečių valstybių narių ar pramonės šakų interesus. Komisija padaro išvadą, kad ES tei-
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sės aktas yra reikalingas, ji siūlo projektą, kuris, jos manymu, padės veiksmingai išspręsti 
problemą ir patenkins kuo įvairesnius interesus. Konkrečiais siaurų sričių klausimais Ko-
misija konsultuojasi su ekspertais per įvairius savo komitetus ir darbo grupes.

ES teisės įgyvendinimas. Komisija veikia kaip „sutarčių sergėtoja“. Tai reiškia, kad 
kartu su Teisingumo Teismu Komisija atsakinga už tinkamo ES teisės taikymo visose vals-
tybėse narėse užtikrinimą.

Nustačiusi, kad ES valstybė narė netaiko kurio nors ES teisės akto ir dėl to nesilaiko 
teisinių įsipareigojimų, Komisija imasi priemonių padėčiai ištaisyti. Pirmiausia ji pradeda 
procesą, vadinamą pažeidimų procedūra. Pagal šią procedūrą Komisija vyriausybei siunčia 
ofi cialų laišką, kuriame išdėsto, kodėl ji mano, kad ši valstybė narė pažeidė ES teisę, ir nusta-
to, per kiek laiko ji turi atsiųsti Komisijai išsamų atsakymą. Jei ši procedūra padėties ištaisyti 
nepadeda, Komisija tą klausimą turi perduoti svarstyti Teisingumo Teismui, kuris gali skirti 
baudas. Teismo sprendimai valstybėms narėms ir ES institucijoms yra privalomi.

3.2. Europos aplinkos agentūra2

Europos aplinkos agentūra buvo įsteigta 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu 
(EEB) Nr.1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir 
stebėjimo tinklo įkūrimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 22 d. Eu-
ropos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1641/2003).

Europos aplinkos agentūra - svarbiausia Europos visuomeninė organizacija, teikianti 
savalaikę, kryptingą, aktualią bei patikimą informaciją apie aplinką politikams ir visuome-
nei, remianti darnų vystymąsi ir siekianti prisidėti prie Europos aplinkos būklės gerinimo.

Europos aplinkos agentūra yra ES įstaiga, teikianti patikimą ir nepriklausomą infor-
maciją apie aplinką. Ši institucija yra pagrindinis informacijos šaltinis tiems, kurie daly-
vauja rengiant, priimant, įgyvendinant bei vertinant aplinkos politiką. Europos aplinkos 
agentūra yra pagrindinis informacijos šaltinis plačiajai visuomenei.

Šios institucijos tikslas yra padėti ES bei valstybėms narėms priimti informacija pa-
grįstus sprendimus kaip gerinti aplinką integruojant aplinkos klausimus į ekonominę poli-
tiką bei siekiant tvarumo.

Siekdama šio tikslo, Europos aplinkos agentūra teikia daug įvairios informacijos bei 
vertinimų. Tai gali apimti aplinkos būklę ir tendencijas šioje srityje, taip pat neigiamą 
poveikį aplinkai, bei už jų slypinčias ekonomines ir socialines varomąsias jėgas. Šios ins-
titucijos veikla taip pat apima politiką bei jos efektyvumą. Scenarijais ir kitokiais metodais 
stengiamasi numatyti galimas ateities tendencijas ir problemas.

Vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių yra Europos aplinkos informacijos ir stebėji-
mo tinklas (EIONET). EAA yra atsakinga už tinklo plėtotę bei jo veiklos koordinavimą. EAA 
ir EIONET buvo įkurti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1210/90 su vė-
lesniais pakeitimais (1999, 2003). Agentūra yra įsikūrusi Kopenhagoje ir iki 2004 m. turėjo 
maždaug 115 darbuotojų. Jos narėmis gali tapti ir Europos Sąjungai nepriklausančios šalys.

Kiekviena ES šalis glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių pagrindiniais nacio-
naliniais centrais, nacionalinėmis aplinkos agentūromis ar aplinkos apsaugos ministerijo-
mis. Šios institucijos yra atsakingos už nacionalinių tinklų koordinavimą.

2 Poskyris parengtas pagal http://europa.eu/agencies/community_agencies/eea/index_lt.htm; žiūrėta: 2008.02.21
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Siekiant palengvinti duomenų rinkimą, valdymą ir analizę, yra įkurti penki Europos 
teminiai centrai, atsakingi už vandenį, orą ir klimato kaitą, gamtos apsaugą ir biologinę 
įvairovę, atliekas ir medžiagų kiekio kitimą bei sausumos aplinką.

Nors visos ES agentūros labai skiriasi tiek dydžiu, tiek paskirtimi, paprastai jas sieja 
pagrindinė struktūra ir panašūs veiklos metodai. Kiekvienai agentūrai vadovauja admi-
nistracinė valdyba ar valdančioji taryba. Ji, remdamasi pagrindiniu uždaviniu, turimais 
ištekliais ir politiniais prioritetais, nustato bendras gaires ir tvirtina konkrečios agentūros 
darbo programas. Vykdomasis direktorius, kurį skiria administracinė valdyba ar valdan-
čioji taryba arba Ministrų Taryba, yra atsakingas už visą agentūros veiklą ir darbo progra-
mų įgyvendinimą. Europos aplinkos agentūrai, kaip ir kitoms ES agentūroms, būdingi šie 
organizacinės struktūros bruožai:

• Administracinė valdyba ar valdančioji taryba, kurios dalyvavimas nustatytas 
agentūrą įsteigiančiame reglamente. Šią tarybą sudaro valstybių narių atstovai ir 
vienas ar keli Komisijos atstovai, taip pat į ją gali įeiti Europos Parlamento paskir-
ti nariai ar socialinių partnerių atstovai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 
atveju tarybą sudaro vartotojų, t. y. kitų agentūrų, atstovai. Dvidešimt penkių narių 
Europos bendrijoje kiekvieną administracinę valdybą ar valdančiąją tarybą sudaro 
nuo 16 iki 78 narių (keturšalių agentūrų atveju). Tam tikrais atvejais gali dalyvauti 
ir šalys, kurios nėra narės, tačiau jos neturi teisės balsuoti.

• Vykdomasis direktorius – teisėtas agentūros atstovas. Administracinės valdybos 
ar valdančiosios tarybos ir vykdomojo direktoriaus kompetencijos pasidalijimas 
numatytas agentūrą įsteigiančiame reglamente ir gali būti išsamiai išdėstytas darbo 
tvarkos taisyklėse.

• Vienas ar daugiau techninių ar mokslinių komitetų, kuriuos sudaro atitinkamos 
srities specialistai, taip pat gali prisidėti prie tarybos (pvz., biudžeto komitetai) 
ir vykdomojo direktoriaus darbo, rengdami nuomonių projektus jiems pateiktais 
(techniniais) klausimais ar teikdami informaciją. (pvz., Patentuotų vaistų komite-
tas, kuriam vadovauja Europos vaistų vertinimo agentūra, arba Europos mokymo 
fondo patariamoji kolegija Turine).

Daugeliu atvejų agentūros vidaus auditą atlieka Komisijos fi nansų kontrolierius arba, 
jei taip nurodyta darbo tvarkos taisyklėse, agentūros paskirtas auditorius. Tačiau bet ku-
riuo atveju jas gali tikrinti išorės institucija – Europos Bendrijų Audito Rūmai.

Dauguma agentūrų fi nansuojamos Bendrijos subsidija, specialiai numatyta Europos 
Sąjungos bendrajame biudžete. Bet yra šios penkios agentūros, kurios iš dalies ar visiškai 
veikia savo lėšomis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam di-
zainui), Bendrijos augalų veislių tarnyba, Europos aviacijos saugos agentūra (visos jos gali 
imti mokestį už savo paslaugas) ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras, kuris gauna 
užmokestį iš savo užsakovų – kitų agentūrų.
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4 skyrius. VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGOS VALDYMAS 
LIETUVOje

Šiame skyriuje trumpai apžvelgsime Lietuvos institucijas, atsakingas už vandens 
išteklių politikos formavimą, bei šių institucijų pagrindines veiklos kryptis įgyvendinant 
darnaus vystymosi principus.

Šiuo metu vandens sektorių reglamentuoja daugiau nei 25 ES direktyvos ir įvai-
rios konvencijos: Paviršinio, Požeminio bei Geriamo vandens direktyvos, Miestų nuo-
tekų valymo direktyva, Bendroji vandens politikos direktyva, Tarptautinių vandentakių 
konvencija, Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencija (HELCOM) ir kt. Bendroji 
vandens politikos direktyva 2000/60/EC priimta 2000 m. Esminiai šios direktyvos 
reikalavimai 2003 m. perkelti į nacionalinę teisę (LR Vandens įstatymas). Bendrosios 
vandens politikos direktyvos įgyvendinimas nuo 2003 m. vykdomas pagal patvirtintą 
tvarkaraštį. Pagal šį tvarkaraštį „gera“ paviršinio ir požeminio vandens bei nuo jų pri-
klausomų sausumos ekosistemų būklė turėtų būti pasiekta iki 2015 m. pabaigos.

Vandens išteklių apsaugos sistemos pertvarkymo (reformos) pagrindus nustatė 
2003 m. priimta nauja Vandens įstatymo redakcija. Įgyvendinant šį įstatymą priimti po-
įstatyminiai teisės aktai, kuriais vandens išteklių apsaugos tikslais Lietuva padalinta į 
keturis upių baseinų rajonus. Šių rajonų vandenų apsaugos administravimui paskirta 
atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

Be teisinės vandenų apsaugos sistemos tobulinimo, daug dėmesio buvo skiriama 
vandenų taršai komunalinėmis nuotekomis mažinti bei centralizuotoms vandens tiekimo 
sistemoms renovuoti ir plėsti.

Visi Lietuvos upių baseinai yra tarpvalstybiniai, todėl Lietuva skiria didelį dėme-
sį vandenų apsaugos priemonių įgyvendinimui (taršos mažinimui) negalės užtikrin-
ti geros vandens telkinių būklės, jeigu atitinkamų priemonių nesiims ir kaimyninės 
valstybės. Šios problemos sprendimui buvo vedamos derybos su trimis kaimyninėmis 
valstybėmis. Siekiant apsaugoti tarpvalstybinius vandenis, parengti tarpvyriausybinių 
sutarčių su Rusija, Baltarusija ir Lenkija projektai. Lietuvos ir Latvijos Ministerijos 
yra pasirašiusios tarpusavio susitarimą. Su Baltarusija pasirašyta sutartis dėl avarinės 
taršos valdymo, kuris turėtų padėti spręsti periodiškai pasikartojančios Nemuno ir Ne-
ries taršos iš Baltarusijos problemą.

Vis didesnį visuomenės susirūpinimą kelia Baltijos jūros tarša. Siekiant sumažinti 
nelegalios jūros taršos iš laivų tikimybę, patvirtintos laivuose susidarančių atliekų tvar-
kymo taisyklės. Kad apsaugotų Baltijos jūrą nuo didėjančios avarinės taršos rizikos, ku-
rią sukelia didėjantis tanklaivių srautas, Lietuva aktyviai dalyvavo Baltijos šalių inicia-
tyvoje dėl Baltijos jūros paskelbimo ypatingai jautria jūrine teritorija. Siekiant sumažinti 
galimą poveikį Lietuvai išgaunant naftą Baltijos jūroje RF teritorijoje iš telkinio D6, 
Rusijai pateiktas tarpvyriausybinės sutarties projektas dėl avarijų prevencijos, padarinių 
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likvidavimo bei galimos žalos atlyginimo. Norėdama įvertinti pavojų, kylantį dėl Balti-
jos jūroje nuskandinto cheminio ginklo, Aplinkos ministerija kartu su Krašto apsaugos 
ministerija atliko detalius Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje nuskandinto chemi-
nio ginklo būklės ir poveikio tyrimus.

Siekiant sumažinti Lietuvos vandenų taršą vandens aplinkai pavojingomis me-
džiagomis, parengta Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa. 
Įgyvendinant šią programą siekiama sumažinti galimybę, kad į vandens aplinką pateks 
medžiagos, keliančios ypatingą grėsmę žmonių sveikatai bei savaime nepasišalinan-
čios iš aplinkos. Taip pat patvirtinta Vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo 
programa, kurios tikslas ne tik sumažinti žemės ūkio poveikį vandens telkiniams, bet 
ir padėti žemdirbiams įgyvendinti ES keliamus aplinkosauginius reikalavimus.

4.1. Institucijos, atsakingos už vandens išteklių politikos krypčių nustatymą 
ir valdymą Lietuvoje

Lietuvos vandens sektoriaus valdymo institucijas galima suskirstyti į tris lygme-
nis: Nacionalinį, Regioninį ir Vietinį. Kiekvienas lygmuo apima tam tikras institu-
cijas, kurios atsakingos už tam tikrą veiklą. Aukščiausias yra Nacionalinis lygmuo 
– Seimas ir Vyriausybė (4 pav.). Seimas atsakingas už politikos formavimą, strategijų 
tvirtinimą, įstatymų leidybą. Vyriausybė atsako už veiksmų koordinavimą šalies ly-
giu ir vietinės valdžios lygiu. Taip pat Vyriausybė atsakinga už subalansuotą vandens 
išteklių vartojimą ir apsaugą. Šiame lygmenyje svarų indėlį koordinuojant Vandens 
politiką šalies ir vietinės valdžios lygiu įneša Aplinkos ministerija, kuri atsakinga 
už vandens politikos ir strategijos formavimą, įstatymų ir poįstatyminių aktų rengi-
mą, vandens išteklių valdymą ir valstybinę kontrolę, strateginių klausimų, susijusių 
su paviršinio ir požeminio vandens ištekliais, sprendimą, vandens kokybės standartų 
rengimą, ekonominių ir fi nansinių reguliavimo priemonių paruošimą. Sveikatos mi-
nisterija atsako už vandens politiką, įstatymų ir poįstatyminių aktų leidybą, geriamojo 
ir maudyklų vandens standartų nustatymą, ataskaitų dėl maudyklų vandens kokybės 
rengimą, maudyklų vietų sanitarinės būklės kontrolę. Žemės ūkio ministerija nusta-
to standartus tręšimui bei pesticidų naudojimui, reguliuoja, kontroliuoja bei nustato 
gyvulių tankį ploto vienetui, parengia mėšlidžių tvarkymo bei žuvininkystės fermų 
reguliavimo nuostatus. Finansų ministerija koordinuoja ilgalaikių ir trumpalaikių in-
vesticinių programų, užsienio techninę paramą, nustato prioritetus šiai paramai gauti. 
Respublikinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja geriamo vandens kokybę, 
rengia ataskaitas apie geriamojo vandens kokybę. Valstybinė kainų ir energetikos 
komisija atsakinga už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymą, viešųjų 
vandens tiekėjų veiklos licencijavimą bei kontrolę.
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4 pav. Pagrindinės vandens valdymo institucijos Lietuvoje (nacionalinis lygmuo).

Regioniniame lygmenyje Vandens išteklių valdyme dalyvauja Valstybiniai visuo-
menės sveikatos centrai, kurie atsakingi už leidimų geriamojo vandens toksinio (che-
minio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimą, natūralaus mineralinio vandens 
ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimų išdavimą, laboratorijų 
atestavimo visuomenės sveikatos laboratorinių tyrimų veiklai pažymėjimų išdavimą. 
Apskritys nustato vandens naudojimo limitus, nustato, palaiko, prižiūri ir kontroliuoja 
vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas. Regioniniai Aplinkos apsaugos departa-
mentai atsakingi už vandens išteklių naudojimą, nuotekų išleidimo leidimų išdavimą, 
Valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, projektų koordinavimą, paviršinių vandens 
telkinių monitoringą, žinybinių taršos šaltinių monitoringo kontrolę.
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5 pav. Pagrindinės vandens valdymo institucijos Lietuvoje (regioninis lygmuo).

Vietiniame lygmenyje vandens išteklių valdyme dalyvauja Miestų ir miestelių 
savivaldybės, kurios atsakingos už vandens išteklių naudojimo fi nansinius ir techni-
nius klausimus, jų apsaugą, geriamo vandens tiekimą, nuotekų surinkimą, šalinimą, 
maudyklų įrengimą bei jose tinkamų maudymuisi sąlygų užtikrinimą. Aplinkos ap-
saugos agentūros atsako už Valstybinį vandens išteklių naudojimą, išteklių apsaugos 
kontrolę. Vietinio lygmens žemės ūkio konsultavimo tarnybos moko, kaip naudotis 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, organizuoja kursus, seminarus, skatina 
žemdirbius priimti optimalius sprendimus vandens apsaugos srityje didinant ūkio kon-
kurencingumą.
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6 pav. Pagrindinės vandens valdymo institucijos Lietuvoje (vietinis lygmuo).

Be ankščiau minėtų institucijų vandens išteklių valdyme dalyvauja ir kitos instituci-
jos. 1998 m. rugsėjo 22 d. Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutari-
mu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 11.5 
punktu bei siekdama užtikrinti sėkmingą 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Ta-
rybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje, 
pagrindus, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, pavedė Aplinkos ministerijos struktūri-
niams padaliniams ir ministerijai pavaldžioms institucijoms, įgyvendinant vandens apsau-
gą ir valdymą upių baseinų rajonų pagrindu, vykdyti įsakyme nurodytas funkcijas.

Minėtame įsakyme nurodyta, kad Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departa-
mento Vandenų skyrius vykdo šias funkcijas:

• koordinuoja kitų ministerijos padalinių ir ministerijai pavaldžių institucijų 
veiklą (užtikrinant vandens ir vandens telkinių valdymą upių baseinų rajonų 
(toliau – UBR) pagrindu); koordinuoja kitų ministerijos padalinių ir ministe-
rijai pavaldžių institucijų darbo planų, nuostatų ir kitų dokumentų rengimą, 
(prižiūri, kad jų projektuose būtų numatytos nuostatos, reikalingos vandens ir 
vandens telkinių valdymui UBR pagrindu);

• koordinuoja, kad ministerijos ar kitų institucijų rengiamų planavimo, programa-
vimo ir kitokio tipo dokumentų (biudžeto, darbo planų, nuostatų, teritorijų plana-
vimo ir pan.) projektuose būtų atsižvelgta į vandens ir vandens telkinių valdymo 
UBR pagrindu įgyvendinimo poreikius;

• koordinuoja teisės aktų, metodinių dokumentų, strategijų, programų, reikalingų 
vandens ir vandens telkinių valdymo UBR pagrindu įgyvendinimui, rengimą;

• inicijuoja ir koordinuoja tarpvalstybinių susitarimų dėl tarptautinių UBR val-
dymo rengimą;

savivaldybės
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• inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius bei nacionalinius projektus, skirtus 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje, pagrindus (toliau – BVPD), reikala-
vimų įgyvendinimui;

• atstovauja Lietuvos Respubliką (toliau – LR) ES darbo grupėse strateginiais van-
dens apsaugos ir valdymo UBR pagrindu klausimais;

• atstovauja AM rengiant priemonių programų vandensaugos tikslams pasiekti (to-
liau – Priemonių programos) ir UBR valdymo planų projektus bei juos derinant su 
kitomis valstybinėmis institucijomis ir kaimyninėmis šalimis;

• organizuoja UBR valdymo planų ir Priemonių programų projektų teikimą tvirtini-
mui LR Vyriausybėje;

• rengia ataskaitų Europos Komisijai (toliau – EK) dalis apie BVPD reikalavimų 
perkėlimą į LR teisinę sistemą ir teikia jas Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – 
Agentūra);

• organizuoja UBR koordinavimo tarybų nuostatų teikimą tvirtinimui LR Vyriau-
sybėje;

• dalyvauja UBR koordinavimo tarybų darbe.
AM Aplinkos strategijos departamentas vykdo šias funkcijas:
• organizuoja dabartinės situacijos vandens naudojimo srityje ekonominę analizę pa-

gal šalies ūkio sektorius;
• organizuoja vandens naudojimą įtakojančių ekonominių veiksnių kitimo tendenci-

jų prognozavimą;
• organizuoja vandens naudojimo kaštų atsipirkimo analizę;
• rengia teisės aktus, metodinius dokumentus, reikalingus ekonominei analizei atlikti;
• teikia Agentūrai, Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (toliau – Geologijos tar-

nyba) ir Jūrinių tyrimų centrui ekonominį vertinimą dėl į Priemonių programas 
numatytų įtraukti priemonių įgyvendinimo kaštų, fi nansavimo galimybių, terminų, 
efektyvumo, ekonominio tikslingumo;

• organizuoja priemonių, skirtų sąnaudų už vandens paslaugas susigrąžinimui, bei 
priemonių, ekonominiais svertais skatinančių taupų ir subalansuotą vandens nau-
dojimą, rengimą;

• teikia Agentūrai informaciją apie planuojamas investicijas vandenų apsaugos ir 
naudojimo srityje bei kitą ekonominę informaciją, reikalingą UBR valdymo planų, 
Priemonių programų ir ataskaitų EK rengimui.

Agentūra vykdo šias funkcijas:
• rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius vandens apsaugą ir valdymą UBR 

pagrindu ir perkeliančius BVPD reikalavimus į nacionalinę teisę;
• bendradarbiauja su tarptautinėmis bei užsienio valstybių institucijomis ir atstovau-

ja LR ES organizuojamuose pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose ir kituose 
renginiuose BVPD įgyvendinimo klausimais;

• renka ūkio subjektų, valstybinio vandens monitoringo ir kitus duomenis bei infor-
maciją, reikalingą UBR administravimui, tvarko, prižiūri ir tobulina šių duomenų 
informacinę sistemą ir nustatyta tvarka teikia informaciją kitoms valstybinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms bei visuomenei;
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• nustatyta tvarka atlieka UBR apibūdinimą ir žmogaus veiklos poveikio vandens 
telkinių būklei vertinimą;

• teikia AM Aplinkos strategijos departamentui turimus duomenis ir informaciją, 
reikalingą ekonominiam numatomų priemonių jiems pasiekti vertinimui atlikti;

• sudaro UBR, upių baseinų ir pabaseinių, paviršinių vandens telkinių ir jų dalių, 
kategorijų ir tipų, paviršinio vandens monitoringo tinklo ir monitoringo rezulta-
tų bei vandens telkinių būklės skaitmeninius žemėlapius geografi nių informacinių 
sistemų (toliau – GIS) pagrindu;

• vykdo interkalibraciją tarp Europos šalių, siekiant palyginti ir suderinti paviršinių 
vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą;

• nustatyta tvarka renka ir sistemina iš Geologijos tarnybos, Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos prie AM (toliau – Saugomų teritorijų tarnyba) ir kitų institucijų 
gaunamus duomenis ir informaciją apie UBR esančius saugomus plotus;

• koordinuoja bendrą vandens monitoringo programos rengimą ir jos įgyvendinimą;
• rengia monitoringo programą paviršiniams vandens telkiniams (išskyrus priekran-

tės ir tarpinius vandenis), vertina jos įgyvendinimo kaštus ir pagal kompetenciją ją 
įgyvendina;

• pagal tarptautinius susitarimus derina nacionalinę paviršinių vandens telkinių mo-
nitoringo programą su kaimyninėmis šalimis;

• organizuoja bendrą su kaimyninėmis šalimis vandens mėginių ėmimą interkali-
bracijai paviršiniuose vandens telkiniuose, taip pat dalyvauja tokiuose bendruose 
mėginių ėmimuose, kai juos organizuoja kitų valstybių institucijos;

• sudaro, peržiūri ir tikslina paviršinio vandens būklės klasifi kavimo sistemą pagal 
BVPD reikalavimus;

• vertina paviršinių vandens telkinių ekologinę ir cheminę būklę remiantis monito-
ringo, papildomų tyrimų ir/arba modeliavimo rezultatais, nustato ir prognozuoja 
vandens telkinių būklės kitimo tendencijas;

• nustato paviršinius vandens telkinius, priklausančius rizikos grupei (kuriuose laiku 
gali būti nepasiekta „gera“ vandens būklė);

• vertina į Priemonių programas numatytų įtraukti pagrindinių priemonių galimus 
įgyvendinimo terminus ir efektyvumą, atsižvelgiant į technines galimybes ir gam-
tines sąlygas;

• vertina papildomų priemonių, reikalingų rizikos grupei priklausančių paviršinių 
vandens telkinių „gerai“ būklei pasiekti, poreikį, jų įgyvendinimo terminus, gali-
mybes, atsižvelgiant į technines ir gamtines sąlygas, efektyvumą bei tikslingumą 
įtraukti į Priemonių programas;

• nustato vandensaugos tikslus paviršiniams vandens telkiniams, pagrindžia mažes-
nius tikslus arba ilgesnį terminą jiems pasiekti;

• organizuoja UBR valdymo planų ir Priemonių programų rengimą kiekvienam 
UBR, pristato UBR valdymo planų ir Priemonių programų projektus UBR koordi-
navimo taryboms, visuomenei ir teikia aplinkos ministrui;

• analizuoja šalies ir vietiniame lygyje numatytas ir įgyvendinamas programas ir 
planus, nustatant jų sąsajas su vandens apsauga ir valdymu ir, atsižvelgiant į tai, 
koreguoja UBR valdymo planų ir Priemonių programų rengimo kryptis;
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• organizuoja ir pagal kompetenciją rengia priemones, skirtas užtikrinti geriamojo 
vandens, išgaunamo iš paviršinių vandens telkinių, apsaugą, užkertant kelią jo ko-
kybės suprastėjimui;

• rengia teisės aktų, reglamentuojančių tvenkinių hidrologinio režimo reguliavimą ir 
vandens ėmimą iš paviršinių vandens telkinių, projektus, koordinuoja jų įgyven-
dinimą, nustato galimybes arba aplinkosaugines sąlygas dėl paviršinių vandens 
telkinių lygio keitimo ir hidrotechnikos statinių statybos (užtvenkimo, patvenkimo, 
gilinimo ir kt.);

• organizuoja prevencinių ir kontrolės priemonių, taikomų teršalų emisijoms į paviršinį 
vandenį iš sutelktųjų ir pasklidųjų šaltinių, rengimą ir pagal kompetenciją jas rengia;

• organizuoja priemonių, skirtų pašalinti taršą prioritetinėmis, prioritetinėmis pavo-
jingomis ir Lietuvai svarbiomis pavojingomis medžiagomis, rengimą ir pagal kom-
petenciją šias priemones rengia;

• organizuoja papildomų priemonių, skirtų paviršinių vandens telkinių vandensau-
gos tikslams pasiekti, rengimą ir pagal kompetenciją šias priemones rengia;

• koordinuoja UBR valdymo planų ir Priemonių programų įgyvendinimą ir pagal 
kompetenciją juos įgyvendina;

• renka informaciją ataskaitoms EK rengti, rengia galutines ataskaitas ir siunčia jas 
EK;

• organizuoja visuomenės įtraukimą į vandens ir vandens telkinių valdymą UBR 
pagrindu, rengia ir įgyvendina atitinkamus teisės aktus ar kitus dokumentus;

• nustato visas suinteresuotas, taip pat dėl savo veiklos ypatumų, žinių ar pajėgumų 
įtakos vandens ir vandens telkinių valdymui turinčias ar galinčias turėti vyriausy-
bines ir nevyriausybines organizacijas UBR;

• rengia UBR koordinavimo tarybų nuostatus, organizuoja įsteigtų UBR koordinavi-
mo tarybų darbą ir jame dalyvauja;

• inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus BVPD reikalavimų įgy-
vendinimui, rengia projektų pasiūlymus.

Geologijos tarnyba vykdo šias funkcijas:
• rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius požeminio vandens apsaugą ir 

valdymą UBR pagrindu, ir perkeliančius BVPD reikalavimus į nacionalinę teisę;
• bendradarbiauja su tarptautinėmis bei užsienio valstybių institucijomis ir atstovau-

ja LR ES organizuojamuose pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose ir kituose 
renginiuose požeminio vandens apsaugos ir valdymo UBR pagrindu klausimais;

• nustatyta tvarka atlieka požeminių vandens telkinių apibūdinimą, rengia žmogaus 
veiklos poveikio požeminių vandens telkinių būklei apžvalgą ir teikia šią informa-
ciją Agentūrai;

• pagal kompetenciją nustatyta tvarka teikia Agentūrai duomenis ir informaciją apie 
UBR esančius saugomus plotus;

• pagal kompetenciją teikia AM Aplinkos strategijos departamentui duomenis ir in-
formaciją, reikalingą vertinant numatomas ekonomines priemones vandensaugos 
tikslams pasiekti;

• teikia Agentūrai duomenis ir informaciją apie požeminių ir paviršinių vandens 
telkinių ryšį;
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• nustatyta tvarka kuria požeminių vandens telkinių būklės vertinimo ir klasifi kavi-
mo sistemą pagal BVPD reikalavimus;

• vadovaudamasi požeminio vandens būklės vertinimo ir klasifi kavimo sistema, mo-
nitoringo, papildomų tyrimų ir/arba modeliavimo rezultatais, vertina požeminių 
vandens telkinių kiekybinę ir cheminę būklę, nustato ir prognozuoja jos kitimo 
tendencijas;

• nustato vandensaugos tikslus požeminiams vandens telkiniams, pagrindžia švel-
nesnius tikslus arba ilgesnį terminą jiems pasiekti;

• nustatyta tvarka nustato požeminio vandens telkinius, priklausančius rizikos gru-
pei (kuriuose gali būti laiku nepasiekta „gera” požeminio vandens būklė);

• rengia požeminio vandens valstybinio monitoringo programą ir organizuoja jos vyk-
dymą, koordinuoja ūkio subjektų monitoringo programų rengimą pagal BVPD rei-
kalavimus, esant poreikiui, organizuoja specialius tyrimus, reikalingus požeminio 
vandens apsaugos reikalavimams įgyvendinti, vertina jos įgyvendinimo kaštus;

• vykdo požeminio vandens valstybinį monitoringą;
• tarptautinių susitarimų pagrindu derina valstybinės monitoringo programos pože-

minių vandenų dalį su kaimyninėmis šalimis;
• renka, tvarko ir kaupia požeminio vandens monitoringo duomenis ir kitą infor-

maciją apie požeminio vandens būklę ir naudojimą, tvarko, vysto ir prižiūri šių 
duomenų bazes ir registrus;

• vertina į Priemonių programas įtraukti numatytų pagrindinių priemonių, susijusių 
su požeminių vandens telkinių apsauga, galimą įgyvendinimo terminą ir efektyvu-
mą, atsižvelgiant į technines galimybes ir gamtines sąlygas;

• vertina papildomų priemonių, reikalingų rizikos grupei priklausančių požeminių 
vandens telkinių „gerai“ būklei pasiekti, poreikį, jų įgyvendinimo terminą, gali-
mybes, atsižvelgiant į technines ir gamtines sąlygas, efektyvumą ir tikslingumą 
įtraukti į Priemonių programas;

• organizuoja ir pagal kompetenciją rengia priemones, susijusias su požeminio van-
dens naudojimu, apsauga ir kontrole, dirbtiniu vandens telkinių papildymu, po-
žeminių ertmių naudojimu, teršiančių medžiagų į požeminius vandens telkinius 
išleidimu, geriamo vandens apsauga;

• organizuoja ir pagal kompetenciją rengia papildomas priemones, skirtas požeminių 
vandens telkinių vandensaugos tikslams pasiekti;

• pagal kompetenciją organizuoja UBR valdymo planų ir Priemonių programų dalių, 
susijusių su požeminiais vandenimis, projektų rengimą ir teikia juos Agentūrai;

• koordinuoja Priemonių programose numatytų priemonių, taikomų požeminiam 
vandeniui, įgyvendinimą;

• teikia išvadas AM regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl taršos integruo-
tos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimų išdavimo, kai dėl veiklos į 
požeminį vandenį gali patekti pavojingos medžiagos;

• sudaro požeminių vandens telkinių, jų būklės, monitoringo tinklo, vandenvie-
čių sanitarinių apsaugos zonų ir kitus pagal LR ir ES teisės aktus reikalaujamus 
su požeminiais vandens telkiniais susijusius GIS žemėlapius ir prireikus teikia 
juos Agentūrai;
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• pagal kompetenciją nustatyta tvarka renka ir kaupia UBR valdymo planų, Priemo-
nių programų ir ataskaitų EK rengimui reikalingą informaciją bei rengia ataskaitų 
dalis, susijusias su požeminiais vandens telkiniais ir jų apsauga;

• dalyvauja UBR koordinavimo tarybų darbe;
• inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus BVPD reikalavimų pože-

miniams vandens telkiniams įgyvendinimui, rengia projektinius pasiūlymus;
• pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Agentūrai dėl visuomenės įtraukimo į vandens 

ir vandens telkinių valdymą UBR pagrindu, šią sritį reglamentuojančių teisės aktų, 
kitų dokumentų rengimo bei įgyvendinimo ir pagal kompetenciją juos įgyvendina.

Jūrinių tyrimų centras vykdo šias funkcijas:
• rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius tarpinių ir priekrantės vandenų 

apsaugą ir valdymą UBR pagrindu ir perkeliančius BVPD reikalavimus į naciona-
linę teisę;

• atstovauja LR ES darbo grupėse tarpinių ir priekrantės vandenų apsaugos ir val-
dymo UBR pagrindu klausimais, bendradarbiauja su tarptautinėmis bei užsienio 
valstybių institucijomis ir atstovauja LR ES organizuojamuose pasitarimuose, dar-
bo grupėse, komitetuose ir kituose renginiuose priekrantės ir tarpinių vandenų ap-
saugos ir valdymo UBR pagrindu klausimais;

• nustatyta tvarka atlieka priekrantės ir tarpinių vandenų apibūdinimą;
• renka ir teikia Agentūrai duomenis ir informaciją, reikalingą nustatant žmogaus 

veiklos poveikį tarpinių ir priekrantės vandenų būklei;
• vertina žmogaus veiklos, vykdomos Baltijos jūroje, Kuršių mariose ar jų pakrantė-

se poveikį tarpinių, priekrantės ir jūros vandenų būklei;
• teikia AM Aplinkos strategijos departamentui duomenis ir informaciją, reikalingą 

atliekant ekonominį numatomų priemonių vertinimą;
• nustatyta tvarka kuria priekrantės ir tarpinių vandens telkinių būklės vertinimo ir 

klasifi kavimo sistemą pagal BVPD reikalavimus;
• suderina tarpinių ir priekrantės vandenų ekologinės būklės vertinimo metodikas 

tarp Europos šalių;
• vertina tarpinių ir priekrantės vandenų ekologinę ir cheminę būklę bei jūros vande-

nų cheminę būklę, remiantis monitoringo, papildomų tyrimų ir/arba modeliavimo 
rezultatais, nustato vandens būklės kitimo tendencijas;

• nustato vandensaugos tikslus tarpiniams ir priekrantės vandenims, kartu su Agen-
tūra pagrindžia švelnesnius tikslus arba ilgesnį terminą jiems pasiekti;

• nustato tarpinių ir priekrantės vandens telkinių dalis, priklausančias rizikos grupei 
(kuriose gali būti laiku nepasiekta „gera“ tarpinių ir priekrantės vandenų būklė);

• rengia vandens monitoringo programos tarpinių, priekrantės ir jūros vandenų dalį, 
vertina jos įgyvendinimo kaštus;

• vykdo tarpinių, priekrantės ir jūros vandenų monitoringą;
• renka, tvarko ir kaupia tarpinių, priekrantės ir jūros vandenų monitoringo duomenis ir 

kitą informaciją apie šių vandenų būklę, vysto, prižiūri ir tobulina šių duomenų bazes;
• tarptautinių susitarimų pagrindu derina valstybinės monitoringo programos tarpi-

nių, priekrantės vandenų ir jūros vandenų dalį su kaimyninėmis šalimis: tyrimų 
vietų, matavimo metodų, parametrų ir dažnumo parinkimą;
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• dalyvauja imant tarpinių ir priekrantės vandenų mėginius ir lyginant juos su kai-
myninių šalių mėginiais;

• vertina į Priemonių programas numatytų įtraukti pagrindinių priemonių, susijusių 
su tarpinių ir priekrantės vandens telkinių apsauga, galimą įgyvendinimo terminą 
ir efektyvumą, atsižvelgiant į technines galimybes ir gamtines sąlygas;

• vertina papildomų priemonių, reikalingų rizikos grupei priklausančių tarpinių ir 
priekrantės vandenų „gerai“ būklei pasiekti, poreikį, jų įgyvendinimo terminą ir 
galimybes, atsižvelgiant į technines galimybes ir gamtines sąlygas, efektyvumą bei 
tikslingumą įtraukti į Priemonių programas;

• organizuoja ir pagal kompetenciją rengia priemones, susijusias su priekrantės ir 
tarpinių vandens telkinių apsauga nuo žmonių veiklos įtakos šiuose telkiniuose 
ar šalia jų;

• organizuoja ir pagal kompetenciją rengia papildomas priemones, skirtas tarpinių 
ir priekrantės vandenų vandensaugos tikslams pasiekti ir užkertančias kelią jūros 
vandens taršai didėti;

• pagal kompetenciją organizuoja UBR valdymo planų ir Priemonių programų dalių, 
susijusių su tarpiniais ir priekrantės vandenimis, projektų rengimą ir teikia juos 
Agentūrai;

• koordinuoja Priemonių programose numatytų priemonių, taikomų priekrantės ir 
tarpiniams vandens telkiniams, įgyvendinimą;

• sudaro priekrantės ir tarpinių vandens telkinių, jų tipologijos, būklės, monitoringo 
stočių tinklo juose ir kitus pagal LR ir ES teisės aktus reikalaujamus su priekrantės 
ir tarpiniais vandens telkiniais susijusius GIS žemėlapius ir, prireikus, teikia juos 
Agentūrai;

• pagal kompetenciją nustatyta tvarka renka ir kaupia UBR valdymo planų, Priemo-
nių programų ir ataskaitų EK rengimui reikalingą informaciją bei rengia ataskaitų 
dalis, susijusias su priekrantės ir tarpiniais vandens telkiniais ir jų apsauga;

• dalyvauja UBR koordinavimo tarybų darbe;
• inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus BVPD reikalavimų prie-

krantės ir tarpiniams vandens telkiniams įgyvendinimui, rengia projektinius pasiū-
lymus;

• pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Agentūrai dėl visuomenės įtraukimo į van-
dens ir vandens telkinių valdymą UBR pagrindu, šią sritį reglamentuojančių teisės 
aktų, kitų dokumentų rengimo bei įgyvendinimo ir pagal kompetenciją juos įgy-
vendina.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM vykdo šias funkcijas:
• rengia hidrologinių sąlygų monitoringo programą, vertina jos įgyvendinimo kaštus;
• vykdo hidrologinių sąlygų monitoringą;
• rengia, apdoroja, tvarko ir kaupia hidrologinių sąlygų monitoringo duomenis ir kitą 

informaciją apie paviršinio vandens hidrologines sąlygas, vysto, prižiūri ir tobulina 
šių duomenų bazes;

• atlieka žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių hidrologiniam režimui, hidrolo-
ginėms charakteristikoms vertinimą ir teikia pasiūlymus Agentūrai dėl vandensau-
gos tikslų nustatymo bei paviršinių vandens telkinių priskyrimo rizikos grupei;
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• rengia ir teikia Agentūrai hidrologinių sąlygų monitoringo stočių tinklo ir hidrolo-
ginių sąlygų monitoringo rezultatų duomenis GIS žemėlapių sudarymui;

• pagal kompetenciją nustatyta tvarka teikia Agentūrai duomenis ir informaciją 
apie kiekybinę vandens telkinių būklę, hidrologines jų charakteristikas, žmogaus 
veiklos poveikio vandens telkinių hidrologiniam režimui vertinimą ir kitą in-
formaciją bei atlieka kitus darbus, reikalingus rengiant UBR valdymo planus ir 
Priemonių programas;

• pagal kompetenciją nustatyta tvarka teikia Agentūrai informaciją ir duomenis, rei-
kalingus ataskaitoms EK rengti;

• dalyvauja UBR koordinavimo tarybų darbe;
• inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus vandens kiekybės valdy-

mui, rengia projektinius pasiūlymus ir derina juos su Agentūra;
• prognozuoja potvynių ir sausrų procesus, stebi šių reiškinių eigą, teikia informaci-

ją ir pasiūlymus valstybinėms ir nevalstybinėms institucijoms bei visuomenei dėl 
esamos situacijos ir veiksmų esant šiems reiškiniams.

AM regionų aplinkos apsaugos departamentai vykdo šias funkcijas:
• teikia Agentūrai pasiūlymus ir pastabas dėl paviršinių vandens telkinių skirstymo į 

dalis, tipus, dirbtinių ir labai pakeistų paviršinių vandens telkinių ar jų dalių išskyri-
mo, peržiūri tipams būdingas etalonines sąlygas reprezentuojančias tyrimų vietas;

• renka paviršinių vandens telkinių monitoringo, ūkio subjektų taršos ir ūkio subjek-
tų aplinkos monitoringo duomenis, taip pat informaciją apie vandens naudojimą, 
žmogaus veiklą ir jos poveikį vandens telkinių būklei bei teikia šiuos duomenis, 
analizes ir informaciją Agentūrai;

• rengiant paviršinių vandens telkinių monitoringo programos projektus, teikia 
Agentūrai pasiūlymus dėl vandens tyrimų vietų;

• dalyvauja vertinant paviršinio vandens monitoringo vykdymo kaštus;
• teikia AM Aplinkos strategijos departamentui turimus duomenis ir informaciją, 

reikalingą ekonominei analizei atlikti;
• vykdo darbus, nurodytus valstybinėje paviršinių vandens telkinių monitoringo pro-

gramoje, taip pat biologinių kokybės elementų tyrimus;
• atlieka valstybinio paviršinių vandens telkinių monitoringo duomenų patikrą;
• dalyvauja imant tarpinių ir priekrantės vandenų mėginius ir lyginant juos su kai-

myninių šalių mėginiais;
• išduoda TIPK leidimus, nustato juose reikalavimus ūkio subjektų monitoringo pro-

gramai, koordinuoja ir kontroliuoja ūkio subjektų vykdomą aplinkos monitoringą;
• teikia pasiūlymus Agentūrai dėl UBR valdymo planų ir Priemonių programų 

rengimo;
• savo veiklos teritorijoje kontroliuoja LR Vyriausybės patvirtintų UBR valdymo 

planų ir Priemonių programų įgyvendinimą, informuoja Agentūrą apie pastebėtus 
trūkumus, darbų atlikimo grafi ko nesilaikymo atvejus ir kitus pažeidimus bei taiko 
pažeidėjams įstatymuose nustatytas poveikio priemones;

• nustatyta tvarka kontroliuoja vandens ėmimą, vandens telkinių užtvenkimą, pože-
minio vandens apsaugą, požeminių ertmių ir vandens telkinių dirbtinį papildymą, 
taršą iš sutelktųjų ir pasklidųjų taršos šaltinių;
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• nustato pagrindines vandens apsaugos ir valdymo problemas AM regiono aplin-
kos apsaugos departamento valdomoje upių baseinų rajono dalyje ir teikia infor-
maciją Agentūrai;

• teikia Agentūrai informaciją apie taikytas kontrolės ir prevencines priemones, tarp 
jų – apie išduotus TIPK leidimus;

• teikia Agentūrai informaciją apie taikytų pagrindinių ir papildomų į Priemonių 
programas įtrauktų priemonių poveikį paviršinių vandens telkinių būklei;

• teikia Agentūrai siūlymus dėl UBR valdymo planų ir Priemonių programų pakeiti-
mų atsižvelgiant į vietines sąlygas;

• teikia Agentūrai informaciją apie UBR valdymo plane numatytas, bet neįgyvendin-
tas priemones ir to priežastis;

• teikia Agentūrai informaciją apie AM regionų aplinkos apsaugos departamentų 
kontroliuojamoje teritorijoje esančias vandens valdymo atžvilgiu suinteresuotas, 
taip pat dėl savo veiklos ypatumų, žinių ar/ir pajėgumų įtaką vandens ir/ar van-
dens telkinių valdymui turinčias ar galinčias turėti vyriausybines ir nevyriausy-
bines organizacijas;

• pagal kompetenciją teikia Agentūrai kitus jos prašomus duomenis ir informaciją 
bei atlieka kitus Agentūros pavedimus, reikalingus UBR valdymo planų, Priemo-
nių programų ir ataskaitų EK rengimui;

• dalyvauja UBR koordinavimo tarybų darbe;
• inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus UBR valdymo planų ir 

Priemonių programų departamentų kontroliuojamoje teritorijoje įgyvendinimui, 
rengia projektinius pasiūlymus ir derina juos su Agentūra;

• teikia pasiūlymus Agentūrai dėl visuomenės įtraukimo į vandens ir vandens telkinių 
valdymą UBR pagrindu, šią sritį reglamentuojančių teisės aktų, kitų dokumentų rengi-
mo bei įgyvendinimo ir pagal kompetenciją juos įgyvendina vietiniame lygmenyje.

Aplinkos apsaugos departamentai:
• Alytaus RAAD
• Kauno RAAD
• Klaipėdos RAAD
• Marijampolės RAAD
• Panevėžio RAAD
• Šiaulių RAAD
• Utenos RAAD
• Vilniaus RAAD
Saugomų teritorijų tarnyba vykdo šias funkcijas:
• pagal kompetenciją nustatyta tvarka teikia Agentūrai duomenis ir informaciją apie 

UBR esančias saugomas teritorijas, kurių būklė priklauso nuo vandens, iš jų ir bu-
veinių ar paukščių apsaugai svarbias teritorijas;

• vertina saugomų teritorijų, kurių būklė priklauso nuo vandens, iš jų ir buveinių ar 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų, būklę, nustato jiems vandensaugos tikslus, 
aplinkosauginius reikalavimus, ir teikia šią informaciją Agentūrai;

• numato priemones Priemonių programose, reikalingas norint pasiekti nustatytus 
vandensaugos tikslus saugomose teritorijose, kurių būklė priklauso nuo vandens, iš 
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jų ir buveinių ar paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, vertina papildomų prie-
monių, reikalingų nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti, poreikį, rengia šias 
priemones ir teikia šią informaciją Agentūrai, įtraukiant duomenis apie panaudotas 
priemones, jų efektyvumą ir pasiektą pažangą;

• dalyvauja UBR koordinavimo tarybų darbe;
• inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus BVPD reikalavimų įgy-

vendinimui saugomose teritorijose, kurių būklė priklauso nuo vandens, iš jų ir bu-
veinių ar paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, rengia projektinius pasiūlymus 
bei derina juos su Agentūra;

• teikia pasiūlymus Agentūrai dėl visuomenės įtraukimo į vandens ir vandens telki-
nių valdymą UBR pagrindu, šią sritį reglamentuojančių teisės aktų, kitų dokumen-
tų rengimo bei įgyvendinimo ir pagal kompetenciją juos įgyvendina.

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija vykdo šias funkcijas:
• pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius UBR Priemo-

nių programų įgyvendinimo kontrolę;
• koordinuoja ir kontroliuoja AM regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą 
įgyvendinant UBR Priemonių programas, Aplinkos ministerijos funkcijos vandens 
išteklių valdymo srityje.
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4.2. Įstatymai, normatyviniai dokumentai reglamentuojantys vandens išteklių 
valdymą

Teisinį vandens išteklių valdymo pagrindą Lietuvoje sudaro įstatymai ir normatyvi-
niai dokumentai. Įstatymai nustato pagrindinius valdymo principus, o normatyvuose pa-
teikiami detalūs įstatymų įdiegimo reikalavimai. Toliau bus aptariami tik patys svarbiausi 
įstatymai ir normatyvai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių 
laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Pagrindinės 
teisės, susijusios su vandens išteklių valdymu, priklausomybe, išdėstytos Konstitucijos 47 
ir 54 straipsniuose.

47 straipsnis
• Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat 

valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologi-
jos ir kultūros objektai.

• Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos 
kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

• Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsie-
nio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą.

• Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali pri-
klausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.

54 straipsnis
• Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų 

gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų nau-
dojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai.

• Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, 
daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.

Aplinkos apsaugos įstatymas. Šis įstatymas nustato pagrindinius aplinkos apsaugos 
principus Lietuvoje. Šis skėtinis (pagrindinis) įstatymas nustato fi zinių ir juridinių asmenų 
teises ir pareigas aplinkos atžvilgiu, apsprendžia gamtinių išteklių naudojimą, ūkinės vei-
klos reguliavimą, numato svarbiausius ekonominius aplinkos apsaugos svertus.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Šis Įstatymas nustato aplinkos 
apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas bei pareigū-
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nus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos or-
ganizavimą, reglamentuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesą. Šio Įstatymo 
nuostatos suderintos su ES teisės aktais, nurodytais Įstatymo priede.

Aplinkos monitoringo įstatymas. Aplinkos monitoringo įstatymas nustato aplinkos 
monitoringo turinį, struktūrą, įgyvendinimą, aplinkos monitoringo procese dalyvaujančių 
subjektų teises bei pareigas ir atsakomybę.

Atliekų tvarkymo įstatymas. Šis Įstatymas nustato bendruosius atliekų prevencijos, 
apskaitos, surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo reikalavimus, kad būtų iš-
vengta atliekų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, bei pagrindinius atliekų tvar-
kymo sistemų organizavimo ir planavimo principus. Įstatymas nereglamentuoja išmetimų į 
orą, nuotėkų į vandenį ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, taip pat kritusių gyvulių ir žemės 
ūkio atliekų (natūralių, nepavojingų, naudojamų žemės ūkyje medžiagų) tvarkymo.

Jūros aplinkos apsaugos įstatymas. Jūros aplinkos apsaugos įstatymo paskirtis - 
nustatyti fi zinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, kai jie verčiasi veikla, darančia tie-
sioginį ir netiesioginį poveikį jūros aplinkai ir jos gamtos ištekliams.

Laukinės augalijos įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja laukinės augalijos ap-
saugos ir naudojimo santykius, kad būtų išsaugota laukinės augalijos rūšių, natūralių ben-
drijų įvairovė ir laukinei augalijai augti tinkamos augavietės, užtikrintas laukinės auga-
lijos išteklių racionalus naudojimas, apsauga bei atkūrimas, laukinės augalijos genetinių 
išteklių išsaugojimas. Šis įstatymas apima ir upėse, pelkėse, ežeruose ir kituose vandens 
telkiniuose augančius augalus.

Laukinės gyvūnijos įstatymas. Laukinės gyvūnijos įstatymo objektas yra visuo-
meniniai santykiai, susiję su laukinių gyvūnų, jų rūšių buveinių, laukinių gyvūnų rūšių 
individų visais jų vystymosi etapais, įskaitant negyvus individus, jų dalis ir gaminius iš 
jų, kiaušinius, taip pat paukščių lizdus, apsauga ir naudojimu. Šis Įstatymas reglamentuoja 
laukinių gyvūnų apsaugą ir naudojimą Lietuvos Respublikoje, kad būtų: išsaugotos natū-
ralios laukinių gyvūnų bendrijos ir jų rūšių įvairovė; išsaugotos laukinių gyvūnų buveinės, 
veisimosi, maitinimosi, žiemojimo bei trumpalaikio apsistojimo migracijos metu sąlygos, 
migracijos keliai; užtikrintas racionalus laukinių gyvūnų naudojimas ir jų populiacijų at-
kūrimas. Šis įstatymas apima ir vandens telkiniuose, šlapynėse gyvenančius paukščius.

Medžioklės įstatymas. Šio Įstatymo paskirtis – nustatyti visuomeninius santykius, 
susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gyvūnijos apsau-
ga ir jos racionaliu naudojimu.

Mėgėjiškos žūklės įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius, 
atsirandančius organizuojant mėgėjišką žūklę bei jos metu, nustatant vandens telkinių nau-
dojimo mėgėjiškai žūklei tvarką. Šio įstatymo nuostatos netaikomos privatiems žuvinin-
kystės tvenkiniams.

Miškų įstatymas. Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą 
bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvar-
komi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų 
miškų išteklių naudojimą aprūpinant pramonę žaliava, biologinės įvairovės išsaugojimą, 
miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę 
dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos ki-
toms ekosistemoms. Šis įstatymas taip pat reglamentuoja ir miškų sausinimą.
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Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas. Šis įstatymas nustato vals-
tybinių gamtos išteklių, kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo 
mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Šio įstatymo tiks-
las – ekonominėmis priemonėmis skatinti gamtos išteklių naudotojus taupiai ir efektyviai 
naudoti valstybinius gamtos išteklius, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų 
kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Šis Įstatymas nustato mokesčio už aplin-
kos teršimą mokėjimo tvarką ir kontrolę. Įstatymo paskirtis – ekonominėmis priemonėmis 
skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti 
nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinko-
saugos priemonėms įgyvendinti.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Šis įstatymas 
reglamentuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir šio proceso 
dalyvių tarpusavio santykius. Šiuo įstatymu siekiama suderinti planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais

Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas. Šis Įstatymas regla-
mentuoja saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų bei jų buveinių, radaviečių ir 
augaviečių apsaugą, pagrindinius šių rūšių ir bendrijų išsaugojimo bei gausinimo reika-
lavimus. Įstatymo objektas – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys, augantys ar 
migracijų metu aptinkami, taip pat per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami gyvūnai, 
augalai ir grybai tų rūšių, kurios tarptautinių sutarčių bei Europos Sąjungos direktyvų prie-
dų pagrindu įrašytos į Lietuvos Respublikos teisės aktais tvirtinamus sąrašus.

Saugomų teritorijų įstatymas. Šis Įstatymas nustato visuomeninius santykius, susiju-
sius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, 
apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose.

Teritorijų planavimo įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimą, taip pat fi zinių, juridinių asmenų ir valstybės institucijų tarpusavio 
santykius šiame procese.

Vandens įstatymas. Šis įstatymas yra pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis van-
dens išteklių valdymą. Jis pakeitė tarybinį 1972 metų Vandens Kodeksą. Vandens įsta-
tymas nustato pagrindinius vandens išteklių valdymo, naudojimo, apsaugos, nuosavybės 
(išskyrus jūros vandenis) principus. Įstatymo reikalavimai atitinka ES Vandens kokybės 
Direktyvas. Vandens įstatymas reglamentuoja ir vandens išteklių naudotojų pareigas, tarp 
jų ir pareigą tvarkyti vandens naudojimo apskaitą, o taip pat vykdyti monitoringą pagal 
Aplinkos monitoringo įstatymą.

Žemės gelmių įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja požeminių išteklių (įskaitant 
ir vandenį) naudojimo reikalavimus;

Žuvininkystės įstatymas. Šis Įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius 
žvejybos, akvakultūros, žuvų perdirbimo ir tiekimo į rinką srityse. Šio Įstatymo tikslas – 
užtikrinti žuvų išteklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą bei atkūrimą ir žvejybos kon-
trolę, atsižvelgiant į ekologines sąlygas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų, žuvų augintojų, 
perdirbėjų bei vartotojų interesus. Šio Įstatymo nuostatos galioja Lietuvos Respublikos 
sausumos teritorijoje, vidaus vandenyse, teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominė-
je zonoje, o Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose – jūrų vandenyse.
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Geriamo Vandens Įstatymas. Šis įstatymas nustato į rinką tiekiamo, maisto įmonė-
se ir individualiai asmeniniame namų ūkyje vartojamo geriamojo vandens saugos ir koky-
bės užtikrinimo sąlygas įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų teisę vartoti sveiką 
ir švarų geriamąjį vandenį bei gauti informaciją apie jo saugą ir kokybę. Šis įstatymas 
reglamentuoja pagrindines valstybės, savivaldybės institucijų, vandens tiekėjų ir vandens 
vartotojų funkcijas ir santykius, susijusius su geriamojo vandens gavyba, tiekimu, naudoji-
mu, individualiu apsirūpinimu juo bei geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrole.

Be aukščiau minėtų įstatymų vandens aplinkos apsaugą reglamentuoja ir normatyvi-
niai dokumentai:

• Paviršinių (lietaus) nuotėkų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mo-
kesčių už taršą taikymo ir kontrolės vykdymo taisyklės, 1995;

• Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įren-
gimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka, 1999;

• Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės, 1995;
• Lietuvos respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių valymo bei gilini-

mo ir vagos reguliavimo darbų vykdymo taisyklės, 1996;
• Nuotėkų užterštumo normos, 1996;
• Higienos norma HN 24: 1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir progra-

minė priežiūra”, 1998;
• Higienos norma HN92: 1999 „Paplūdimiai ir jų naudojimas”.
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