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Laima TAPARAUSKIENĖ
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
Metodiniai patarimai

Leidinyje pateikti „Poveikio aplinkai vertinimas“ dalyko praktiniai darbai. Aprašyti at-
vejai, kada poveikio aplinkai vertinimas yra būtinas ir kada turi būti atliekama atranka, 
kokios procedūros atliekamos, kai planuojamai ūkinei veiklai vykdyti parenkama vieta 
įtraukta į saugomas teritorijas, taip pat alternatyvų palyginimo ir poveikio identifi kavimo 
pagrindai, pateikta piniginės kompensavimo išraiškos apskaičiavimo metodika padarius 
žalą ar sunaikinus kraštovaizdžio komponentus bei planuojamos ūkinės veiklos rizikos 
analizės studija.
Šie praktiniai darbai skirti Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens apsaugos 
inžinerijos ir valdymo studijų programos bakalaurams.
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ĮVADAS

Didžioji dalis žemių priskirtina žemės ūkio paskirties žemei, kurio-
je efektyvus ūkininkavimas be sausinimo ar drėkinimo sistemų sunkiai 
įsivaizduojamas. Intensyviai vykdant melioracijos darbus natūralūs žemės 
resursai (dažniausiai dirvožemis ir vanduo, kraštovaizdis) buvo labai 
paveikti (ir dar veikiami) ar sunaikinti. Didelę įtaką turėjo šlapynių sau-
sinimas, upelių hidrologinio režimo reguliavimas, tvenkinių ar užtvankų 
įrengimas ar kitų melioracijos statinių statyba, natūralių teritorijų urba-
nizavimas ir kiti darbai, susiję ir nesusiję su melioracijos darbais, todėl 
gana dažnai apie melioraciją tenka išgirsti labai prieštaringų nuomonių. 
Tai lėmė, kad dar 1969 metais, norint vykdyti veiklą, susijusią su vandens 
ūkiu, reikėjo apsvarstyti aplinkosauginius klausimus rengiant techninį 
projektą. 

Lietuvoje panašus reikalavimas buvo įteisintas 1996 metais priėmus 
Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, pagal kurį daugeliui veiklų, susijusių 
su vandens ūkiu, buvo patvirtintas reikalavimas atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą arba taikyti atrankos procedūrą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Pastaruosius tris dešimtmečius aplinkos apsaugai ir taršos prevenci-
jai skiriamas dėmesys sparčiai didėjo. Dabartiniu metu puikiai suvokia-
ma, kad ekonomikos plėtra privalo būti derinama su aplinkosaugos tiks-
lais, todėl dar projekto ar plano rengimo stadijoje turi būti atsižvelgiama 
į tai, kaip ūkinė veikla paveiks supančią aplinką ne tik statybų laikotar-
piu, bet vėlesnio objekto naudojimo ar produkto gamybos metu.

Vienas iš poveikio aplinkai vertinimo tikslų ir yra planavimo bei 
projektavimo proceso optimizavimas, siekiant išvengti aplinkos apsau-
gos požiūriu nepalankių vietos parinkimo, techninių, technologinių, 
statybos ir eksploatacijos sprendimų.

Poveikio aplinkai vertinimo metodiniai patarimai skirti Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto bakalaurams, studijuojantiems Vandenų 
apsaugos inžineriją ir valdymą. Praktinių užsiėmimų metu nagrinėjamos 
planuojamos veiklos, susijusios su vandens ūkiu, kurioms poveikio 
aplinkai vertinimas yra privalomas arba tenka atlikti atrankos procedūrą, 
supažindinama su atrankos atlikimo eiga ir dokumentacijos pildymo ypa-
tumais. Taip pat aptariamas vienas iš pagrindinių sėkmingo poveikio atli-
kimo etapų – alternatyvų parinkimas bei jų nagrinėjimas. Papildomai pa-
teikiama kompensavimo ir žalos kraštovaizdžio komponentams atlyginimo 
apskaičiavimo metodika bei rizikos nustatymo ir analizės studija. 
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1 PRATYBŲ DARBAS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

POREIKIO NUSTATYMAS

Darbo tikslas – nustatyti, ar konkrečiai planuojamai ūkinei veiklai 
reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Darbo atlikimo eiga:
Pagal individualią užduotį ir pateiktus planuojamos ūkinės veiklos 

sąrašus (1 sąrašas – poveikis aplinkai privalo būti vertinamas; 2 sąrašas – 
turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo) nustatoma:

- ar turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (kai planuo-
jama ūkinė veikla yra įtraukta į 1-ąjį sąrašą);

- ar turi būti atliekama atranka (kai planuojama ūkinė veikla paten-
ka į 2-ąjį sąrašą);

- ar pasirinkta vieta planuojamai ūkinei veiklai nėra saugomoje 
teritorijoje arba priklauso Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijoms.

- Apibendrinant užduotyje pateiktas ūkines veiklas suformuluoja-
mos išvados.

Teorinė dalis
Poveikio aplinkai vertinimas – tai konkrečios planuojamos ūkinės 

veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įver-
tinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga 
institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje 
vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos 
poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės 
paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir 
biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms 
kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai ir 
šio poveikio sumažinimo arba išvengimo galimybes, būtų susipažinusi 
su visuomenės nuomone.

Poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veik-
la, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali 
daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Planuojama ūkinė veikla gali būti: 
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naujų statinių statyba, esamų statinių rekonstravimas, naujų technologijų 
įdiegimas, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimas ar 
keitimas, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimas, 
žemės gelmių ir kitų gamtos išteklių naudojimas, taip pat žemėtvarkos, 
miškotvarkos bei vandentvarkos projektuose numatoma ūkinė veikla.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai:
1. Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, 

kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą 
(darbo I priedas); 

2. Atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai turi 
būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas (darbo II priedas);

3. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, o insti-
tucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo 
organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, 
kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

I. Kai poveikio aplinkai vertinimas privalomas
Privalomas poveikio aplinkai vertinimas atliekamas atsižvelgiant į 

Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti ver-
tinamas, rūšių sąrašą (1.1 lent.).
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1.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertina-
mas, rūšių sąrašas

Planuojama ūkinė veikla
1 2 3

Žemės ir vandens ūkis
1. 1.1. Kiaulininkystė (900 ir daugiau paršavedžių; 3 000 ir daugiau kitų 

kiaulių)
1.2. Vištų auginimas (85 000 ir daugiau broilerių; 60 000 ir daugiau 

vištų)
1.3. Užtvankų ir kitų įrenginių, skirtų vandens sulaikymui ar ilgalai-

kiam saugojimui, įrengimas (daugiau kaip 5 milijonai m3 vandens 
tūrio arba kai vandens paviršiaus plotas didesnis kaip 250 ha)

Gavyba ir perdirbamoji pramonė
2. 2.1. Naftos gavyba ar jos perdirbimas (išskyrus tepalo gamybą iš neva-

lytos naftos)
2.2. Gamtinių dujų gavyba (kai išgaunama daugiau kaip 500 000 m3 

per parą)
2.3. Durpių gavyba (kai gavybos plotas – 150 ha ir didesnis)
2.4. Kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasy-

bos plotas – 25 ha ir didesnis)
Energetika
3. 3.1. Šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pra-

moninius įrenginius elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti, 
įrengimas (kai įrenginių galingumas – 300 MW ir didesnis)

3.2. Atominių elektrinių ar kitų branduolinių reaktorių įrengimas bei 
tokių elektrinių ar reaktorių demontavimas ar uždarymas

3.3. Branduolinio kuro gamyba, perdirbimas, sodrinimas, saugojimas 
ar laidojimas

3.4. Anglies arba bituminio skalūno dujinimas ar suskystinimas (kai 
įrenginių pajėgumas – 500 ir daugiau tonų per parą)

Metalų gamybos ir perdirbimo pramonė:
4. 4.1. Plieno ir ketaus pirminis lydymas

4.2. Spalvotųjų metalų gamyba iš rūdų, koncentratų ar antrinių žaliavų 
cheminiais, metalurgijos ar elektrolizės būdais

Asbesto gavyba ar perdirbimas
5. Asbesto gavyba ar perdirbimas, asbesto ar gaminių, kuriuose yra 

asbesto, perdirbimas (kai gaminių, kuriuose yra asbesto, pagamina-
ma 20 000 ir daugiau tonų per metus; frikcinių medžiagų – kai per 
metus pagaminama 50 ir daugiau tonų; kitais asbesto panaudojimo 
atvejais – kai per metus naudojama 200 ir daugiau tonų asbesto)
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1 2 3
Chemijos pramonė
6. 6.1. Organinių cheminių medžiagų, neorganinių cheminių medžiagų, 

fosforo, azoto ar kalio trąšų (įskaitant kompleksines trąšas), kitų 
agrocheminių medžiagų (įskaitant biocidus), farmacinių produktų 
gamyba pramoniniu mastu

6.2. Naftos, naftos produktų bei cheminių medžiagų saugojimo statinių 
(sandėlių ar aikštelių) statyba (kai talpa – 200 000 ir daugiau tonų)

6.3. Sprogmenų gamyba
Medienos ir popieriaus pramonė
7. 7.1. Popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir 

daugiau tonų per parą)
7.2. Medienos masės gamyba

Inžineriniai statiniai
8. 8.1. Jūros uostų, prieplaukų ar terminalų (pakrovimo ar iškrovimo) 

įrengimas (laivams, kurių keliamoji galia – 1 350 ir daugiau tonų)
8.2. Vidaus vandenų kelių, uostų, prieplaukų ar terminalų (pakrovimo 

ar iškrovimo) įrengimas (laivams, kurių keliamoji galia – 1 350 ir 
daugiau tonų)

8.3. Magistralinių ar krašto automobilių kelių tiesimas
8.4. Kelių, turinčių keturias ir daugiau eismo juostų, tiesimas ar kelių, 

turinčių mažiau negu keturias eismo juostas, rekonstravimas 
įrengiant keturias ar daugiau eismo juostų (kai tiesiamas ar rekon-
struojamas 10 km ar ilgesnis nenutrūkstamas kelio ruožas)

8.5. Pagrindinių viešojo naudojimo geležinkelių tiesimas
8.6. Oro uostų ar aerodromų įrengimas (kai kilimo ir tūpimo takas – 2 

100 m arba ilgesnis)
8.7. Dujų, naftos ar cheminių medžiagų tiekimo vamzdynų tiesimas 

(kai vamzdžio skersmuo – 800 ir daugiau milimetrų, o ilgis – 40 ir 
daugiau kilometrų)

8.8. Antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa – 110 
kV ar aukštesnė, o linijos ilgis – 15 ir daugiau kilometrų)
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1 2 3
Kitos planuojamos ūkinės veiklos rūšys
9. 9.1. Vandenviečių įrengimas (kai pajėgumas – 10 milijonų ir daugiau 

m3 per metus)
9.2. Požeminių vandenų dirbtinis papildymas (kai per metus papildoma 

10 milijonų ir daugiau m3 vandens)
9.3. Nuotėkio perskirstymas upių baseinams (kai per metus perskir-

stoma 100 milijonų ir daugiau m3 vandens) ar vandens išteklių 
perskirstymas upių baseinams (kai daugiametis vidutinis baseino, 
iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra 2 000 milijonų ir daugiau 
m3 vandens per metus ir perskirstoma 5 procentai ir daugiau šio 
nuotėkio)

9.4. Miestų, miestelių ar kaimų nuotekų valymo įrenginių įrengimas 
(kai įrenginiai gali išvalyti  50 000 ir daugiau gyventojų 
ekvivalentą atitinkantį teršalų kiekį)

9.5. Radioaktyviųjų atliekų apdorojimo, naudojimo, saugojimo, laido-
jimo ar šalinimo įrenginių įrengimas bei šių įrenginių eksploataci-
jos nutraukimas

9.6. Statinių ar įrenginių, skirtų pavojingoms atliekoms šalinti ar nau-
doti, statymas ar įrengimas

9.7. Statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti 
ar naudoti deginant ar apdorojant cheminiu būdu, statymas ar 
įrengimas (kai įrenginių pajėgumas – 100 ir daugiau tonų per parą)

Kita 
10. Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo 

būti vertinamas, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veik-
los pakeitimas ar išplėtimas tais atvejais, kai toks pakeitimas ar 
išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius, jei jie 
yra nustatyti
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II. Kai būtina atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama, kai planuojama 

ūkinė veikla yra įtraukta į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti at-
liekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (1.2 lent.).
1.2 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio 
aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas

Planuojama ūkinė veikla
1 2 3

Žemės ir vandens ūkis, miškininkystė
1. 1.1. Kiaulininkystė (mažiau kaip 900, bet daugiau kaip 200 

paršavedžių; mažiau kaip 3 000, bet daugiau kaip 700 kitų 
kiaulių)

1.2. Kitų naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių)
1.3. Vištų auginimas (mažiau kaip 85 000, bet daugiau kaip 

10 000 broilerių; mažiau kaip 60 000, bet daugiau kaip 
10 000 vištų)

1.4. Kitų paukščių auginimas (daugiau kaip 10 000 kitų 
paukščių)

1.5. Žuvų auginimas ar veisimas (jūroje ar tvenkiniuose, kurių 
plotas didesnis kaip 5 ha)

1.6. Vandentvarkos įrenginių žemės ūkio reikmėms, įskaitant 
sausinimo ir drėkinimo sistemas, įrengimas (kai užimamas 
plotas didesnis kaip 5 ha)

1.7. Užtvankų ir kitų įrenginių, skirtų vandens sulaikymui ar 
nuolatiniam saugojimui, įrengimas (mažiau kaip 5 milijonai 
m3, bet daugiau kaip 200 000 m3 vandens tūrio arba kai jų 
vandens paviršiaus plotas mažesnis kaip 250 ha, bet didesnis 
kaip 10 ha)

1.8. Nesukultūrintų žemės plotų panaudojimas intensyvaus 
žemės ūkio reikmėms (kai naudojamas didesnis kaip 0,5 ha 
plotas)

1.9. Kompleksinių žemėtvarkos projektų, numatančių kaimų 
žemėvaldos pakeitimus, įgyvendinimas

1.10. Miško įveisimas ar miško iškirtimas siekiant pakeisti žemės 
naudojimą (kai plotas – daugiau kaip 1 ha miestuose ir 
daugiau kaip 10 ha kaimo vietovėse)

1.11. Žemės plotų atgavimas iš jūros
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1 2 3
Gavyba ir perdirbamoji pramonė
2. 2.1. Durpių gavyba (kai gavybos plotas – mažiau kaip 150 ha, 

bet daugiau kaip 0,5 ha)
2.2. Gamtinių dujų gavyba ar perdirbimas (kai išgaunama ar 

perdirbama mažiau kaip 500 000 m3 per parą)
2.3. Kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai 

kasybos plotas – mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha)
2.4. Mineralinių ar organinių medžiagų gavyba iš jūrų, ežerų ar 

upių dugno
2.5. Giluminių gręžinių (geoterminių, vandens tiekimo, min-

eralinio vandens gavybos ir kt., išskyrus gręžinius, skirtus 
grunto stabilumui tirti) įrengimas

2.6. Šachtų tipo kasyklų įrengimas
Energetika
3. 3.1. Šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių ar kitokių 

pramoninių įrenginių elektrai, garui gaminti arba vandeniui 
šildyti įrengimas (kai įrenginių galingumas – mažiau kaip 
300 MW, bet daugiau kaip 20 MW)

3.2. Garo ar karšto vandens tiekimo vamzdynų tiesimas (kai ilgis 
– daugiau kaip 2 km)

3.3. Dujų saugyklų įrengimas (kai talpa – daugiau kaip 
10 000 m3)

3.4. Kito iškastinio kuro saugojimo statinių (sandėlių ar aikštelių) 
statyba (kai talpa – daugiau kaip 1 000 tonų)

3.5. Briketų gamyba iš anglių ar lignito
3.6. Vandens jėgainių (hidroelektrinių, malūnų, lentpjūvių ar kitų 

jėgainių, naudojančių sukauptą vandens energiją) įrengimas 
(kai galingumas – daugiau kaip 0,1 MW)

3.7. Vėjo jėgainių įrengimas (kai aukštis, įskaitant sparnų ilgį, 
– daugiau kaip 10 m ar turinčių 2 ar daugiau turbinų)

Metalų gamybos ir perdirbimo pramonė
4. 4.1. Metalų rūdų perdirbimas

4.2. Juodųjų metalų (įskaitant ketų ir plieną) gamyba (pirminis ar 
antrinis lydymas arba liejimas)

4.3. Juodųjų metalų perdirbimas, įskaitant karštą valcavimą, 
kalimą, presavimą, štampavimą, profi liavimą ir apsauginės 
aplydytosios dangos taikymą
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1 2 3
4.4. Spalvotųjų metalų (išskyrus tauriuosius) lydymas ar liejimas, 

įskaitant antrinių žaliavų perdirbimą (valymą, liejimą ir t. t.) 
(kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 30 tonų per parą)

4.5. Metalų ar plastikų paviršių apdorojimas elektrolizės ar 
cheminiais būdais (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 
50 000 m2 per metus)

4.6. Variklinių transporto priemonių ar jų variklių gamyba bei 
surinkimas (kai pagrindinis plotas – daugiau kaip 1 000 m2)

4.7. Laivų statyba ar remontas
4.8. Orlaivių gamyba ar remontas
4.9. Geležinkelių įrangos gamyba ar remontas (kai pagrindinis 

plotas – daugiau kaip 1 000 m2)
4.10. Metalų kalimas, presavimas ar štampavimas sprogstamuoju 

būdu
Mineralinių statybinių medžiagų pramonė
5. 5.1. Kokso gamyba (sausas anglių distiliavimas)

5.2. Asbesto gavyba ar perdirbimas, asbesto ar gaminių, kuriuose 
yra asbesto, perdirbimas (kai gaminių, kuriuose yra asbesto, 
pagaminama mažiau kaip 20 000 tonų per metus; frikcinių 
medžiagų – kai per metus pagaminama mažiau kaip 50 tonų; 
kitais asbesto panaudojimo atvejais – kai per metus naudo-
jama mažiau kaip 200 tonų asbesto)

5.3. Stiklo ar stiklo pluoštų gamyba
5.4. Mineralinių medžiagų lydymas, įskaitant mineralinių pluoštų 

gamybą (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 10 tonų per 
parą)

5.5. Keramikos gaminių gamyba (kai gamybos pajėgumas 
– daugiau kaip 3 tonos per parą)

5.6. Cemento gamyba
5.7. Betoninių statybinių medžiagų ar konstrukcijų gamyba (kai 

gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 000 m3 per metus)
5.8. Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

Chemijos pramonė
6. 6.1. Tepalo gamyba iš nevalytos naftos
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6.2. Farmacijos produktų (kai gamybos pajėgumas – daugiau 

kaip 1 tona per parą), pesticidų (kai gamybos pajėgumas 
– daugiau kaip 5 tonos per parą), dažų ir lakų (kai gamybos 
pajėgumas – daugiau kaip 10 tonų per parą), elastomerų 
(kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 10 tonų per parą), 
peroksidų (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 tonos 
per parą), tarpinių produktų (kai pagaminama daugiau kaip 
10 tonų per parą) gamyba ar perdirbimas

6.3. Naftos, naftos produktų bei cheminių medžiagų saugojimo 
statinių (sandėlių ar aikštelių) statyba (kai talpa – mažiau 
kaip 200 000, bet daugiau kaip 5 000 tonų)

6.4. Dirbtinių odų ar dirbtinio pluošto gamyba
Maisto ir tabako pramonė
7. 7.1. Augalinių ar gyvulinių riebalų bei aliejaus gamyba (kai 

gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 tonos per parą)
7.2. Augalinių ar gyvulinių maisto produktų pakavimas ar kon-

servavimas (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 tonos 
per parą)

7.3. Pieno ar jo produktų perdirbimas (kai gamybos pajėgumas 
– daugiau kaip 50 tonų per parą)

7.4. Salyklo ar alaus gamyba (kai gamybos pajėgumas – daugiau 
kaip 10 tonų salyklo per parą ar 10 000 litrų alaus per parą)

7.5. Duonos gamyba (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 10 
tonų per parą)

7.6. Konditerijos gaminių ar sirupų gamyba (kai gamybos 
pajėgumas – daugiau kaip 5 tonos per parą)

7.7. Cukraus gamyba
7.8. Skerdyklų įrengimas (kai gamybos pajėgumas – daugiau 

kaip 10 tonų skerdienos per parą)
7.9. Krakmolo ar krakmolo produktų gamyba (kai gamybos 

pajėgumas – daugiau kaip 5 tonos per parą)
7.10. Mėsos ar žuvų perdirbimas (kai gamybos pajėgumas 

– daugiau kaip 5 tonos per parą)
7.11. Mielių gamyba (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 2 

tonos per parą)
7.12. Spirito gamyba (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 

1 000 litrų per parą)
7.13. Tabako gaminių gamyba
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Tekstilės, odos, medienos ir popieriaus pramonė
8. 8.1. Celiuliozės gamyba ar perdirbimas

8.2. Popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas 
– mažiau kaip 200, bet daugiau kaip 20 tonų per parą)

8.3. Pluoštų ar tekstilės apdorojimas (kai gamybos pajėgumas 
– daugiau kaip 200 000 m2 per metus)

8.4. Odų ar kailių išdirbimas (kai gamybos pajėgumas – daugiau 
kaip 500 m2 per parą)

8.5. Medienos plaušo plokščių gamyba (kai gamybos pajėgumas 
– daugiau kaip 5 000 m2 per parą), medienos drožlių 
plokščių gamyba (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 
100 m3 per parą) ar faneros gamyba (kai gamybos pajėgumas 
– daugiau kaip 50 m3 per parą)

Gumos pramonė
9. Produktų iš elastomerų gamyba ar perdirbimas (kai gamybos 

pajėgumas – daugiau kaip 15 tonų per parą)
Inžineriniai statiniai
10. 10.1. Antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa 

žemesnė kaip 110 kV, o linijos trumpesnės kaip 15 km, bet 
ilgesnės kaip 3 km)

10.2. Urbanistinių objektų, įskaitant prekybos ar pramogų centrus, 
autobusų ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikšteles 
ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, 
statyba (kai užimamas didesnis kaip 0,5 ha plotas)

10.3. Antžeminių ar požeminių geležinkelių, išskyrus pagrindi-
nius viešojo naudojimo geležinkelius (ilgesnius kaip 2 km), 
tiesimas

10.4. Geležinkelių, kelių, jūrų ar oro transporto krovinių paskirsty-
mo ar perkrovimo įrenginių ar terminalų įrengimas (kai 
įrengiamas didesnis kaip 0,5 ha plotas)

10.5. Oro uostų ar aerodromų įrengimas (kai kilimo ir tūpimo 
takas trumpesnis kaip 2 100 m)

10.6. Rajoninių kelių (ilgesnių kaip 2 km) tiesimas
10.7. Kelių, turinčių keturias ar daugiau eismo juostų, tiesimas ar 

kelių, turinčių mažiau negu keturias eismo juostas, rekon-
stravimas, įrengiant juose keturias ar daugiau eismo juostų 
(kai tiesiamas ar rekonstruojamas trumpesnis kaip 10 km, 
bet ilgesnis kaip 2 km nenutrūkstamas kelio ruožas)
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10.8. Jūros uostų ar prieplaukų įrengimas (laivams, kurių keliamo-

ji galia, – mažiau kaip 1 350 tonų, o uosto ar prieplaukos 
plotas – daugiau kaip 1 ha)

10.9. Vidaus vandenų kelių, uostų ar prieplaukų įrengimas (kai 
tinka laivams, kurių keliamoji galia, – mažiau kaip 1 350 
tonų, o uosto ar prieplaukos plotas – daugiau kaip 1 ha)

10.10. Jūros uostų akvatorijų bei įplaukos kanalų gilinimas
10.11. Apsisaugoti nuo potvynių skirtų hidrotechnikos statinių 

statyba (kai plotas didesnis kaip 1 ha)
10.12. Tramvajaus, požeminių geležinkelių ar kitokio transporto, 

iš dalies ar išimtinai naudojamo keleiviams vežti, linijų 
(ilgesnių kaip 2 km) tiesimas

10.13. Kabančio transporto (pvz., keltuvų) ar funikulierių, iš dalies 
ar išimtinai naudojamo keleiviams vežti, linijų (ilgesnių kaip 
500 m) tiesimas

10.14. Naftos ar cheminių medžiagų tiekimo vamzdynų tiesimas 
(kai vamzdžio skersmuo – mažiau kaip 800 mm, o ilgis 
– mažiau kaip 40 km)

10.15. Dujų tiekimo vamzdynų tiesimas (kai vamzdžio skersmuo 
– mažiau kaip 800 mm, o ilgis – mažiau kaip 40 km, bet 
daugiau kaip 5 km)

10.16. Vandens kanalų (ilgesnių kaip 1 km) įrengimas
10.17. Priešerozinių jūros pakrantės statinių ar įrenginių, galinčių 

pakeisti jūros pakrantę, (pvz., pylimų, molų ir kt.) statyba ar 
įrengimas

10.18. Vandenviečių įrengimas (kai pajėgumas – mažiau kaip 10 
milijonų m3, bet daugiau kaip 350 000 m3 per metus)

10.19. Tiltų (ilgesnių kaip 250 m) statyba
Kitos planuojamos ūkinės veiklos rūšys
11. 11.1. Variklinių transporto priemonių nuolatinių lenktyniavimo 

ar išbandymo trasų įrengimas (kai įrengiamas didesnis kaip 
1 ha plotas)

11.2. Statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti 
ar naudoti, statyba ar įrengimas

11.3. Vandenvalos įrenginių įrengimas
11.3.1. miestų, miestelių ar kaimų nuotekų valymo įrenginiai 

(galintys išvalyti mažiau kaip 50 000, bet daugiau kaip 2 000 
gyventojų ekvivalentą atitinkantį teršalų kiekį)
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11.3.2. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (skirti paviršinėms 

nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir 
didesnės teritorijos)

11.3.3. pramoninių nuotekų valymo įrenginiai
11.4. Vandenvalos įrenginių dumblo ar kitokio užteršto dumblo 

utilizavimo ar saugojimo įrenginių įrengimas
11.5. Iškasto grunto gramzdinimas
11.6. Požeminių vandenų dirbtinis papildymas (kai per metus 

papildoma mažiau kaip 10 milijonų m3 vandens)
11.7. Nuotėkio perskirstymas upių baseinams (kai per metus per-

skirstoma mažiau kaip 100 milijonų m3 vandens) ar vandens 
išteklių perskirstymas upių baseinams (kai daugiametis vidu-
tinis baseino, iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra mažesnis 
kaip 2 000 milijonų m3 vandens per metus ir perskirstoma 
mažiau kaip 5 procentai šio nuotėkio)

11.8. Metalo laužo, įskaitant nereikalingas transporto priemones, 
saugyklų įrengimas (kai įrengiamas didesnis kaip 0,5 ha 
plotas)

11.9. Variklių, turbinų ar reaktorių išbandymų įrenginių įrengimas 
(kai pagrindinis plotas didesnis kaip 500 m2)

11.10. Sprogstamųjų medžiagų sunaikinimo ar kenksmingumo 
pašalinimo įrenginių įrengimas arba sprogstamųjų medžiagų 
sunaikinimo ar kenksmingumo pašalinimo vietų nustatymas

11.11. Kritusių ar sergančių gyvulių supirkimas arba skerdimas (kai 
pajėgumas didesnis kaip 10 gyvulių per parą)

11.12. Galvaninių elementų gamyba (kai pagaminama daugiau kaip 
5 000 vienetų per metus)

11.13. Ežerų valymas ar jų vandens lygio reguliavimas (kai valo-
mas ar reguliuojamas didesnis kaip 0,5 ha plotas)

11.14. Nuosėdų išgavimas iš jūros ar vidaus vandens telkinių dugno 
tokiems tikslams kaip statyba, paplūdimių papildymas ar 
atkūrimas, žaliava pramonei ar kt.

11.15. Pramonės objektų valdų plėtimas (kai plečiamas didesnis 
kaip 0,5 ha plotas)

11.16. Šaudmenų gamyba
11.17. Televizijos, radijo stočių, radarų įrenginių įrengimas (kai 

bendras siųstuvų galingumas – 20 kW ir daugiau)
11.18. Krematoriumų įrengimas
11.19. Naujų kapinių įrengimas
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Turizmas ir laisvalaikis
12. 12.1. Jachtų ar valčių prieplaukų įrengimas (kai prieplaukos plotas 

didesnis kaip 0,2 ha)
12.2. Poilsio namų ar viešbučių kompleksų už miestų ribų statyba 

(kai užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha)
12.3. Nuolatinių ar laikinų (kurių plotas didesnis kaip 1 ha) 

įrengimas stovyklaviečių
12.4. Teminių parkų (kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha) įrengimas

13. Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 
vertinamas, rūšių sąrašą įrašyta PŪV, skirta eksperimentiniam tobu-
linimui ar bandymui ir nevykdoma ilgiau kaip dvejus metus

14. Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo 
būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, 
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, 
rūšių sąrašą įrašytos PŪV keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų 
statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos 
modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio 
(masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus 
pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 
priedo 10 punkte nurodytus atvejus

Atsižvelgiant į priede pateiktus sąrašus nustatoma, ar pateiktai 
užduotyje ūkinei veiklai yra būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir 
pagal tai daroma išvada dėl tolesnio ūkinės veiklos vykdymo etapo (at-
liekamas poveikio aplinkai vertinimas, atliekama atranka ar rengiamas 
techninis projektas su aplinkosaugine dalimi).

III. Kai planuojant ūkinę veiklą būtina atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą ir numatoma vykdyti veikla yra Europos 
ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiriamoje teritorijoje
Jeigu planuojama ūkinė veikla ribojasi ar yra teritorijoje, kuri 

priskiriama Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“, turi būti atlie-
kamas poveikio aplinkai vertinimas įvertinant poveikio reikšmingumą 
„Natura 2000“ teritorijoms. 

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos 
svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių ir 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir pri-
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reikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos 
Bendrijos teritorijoje. 

Konkrečios vietovės priskirtinumas „Natura 2000“ teritorijoms gali 
būti nustatytas pasinaudojant Aplinkos ministerijos tinklalapyje pateikia-
momis duomenų bazėmis (1.1 ir 1.2 pav.). 

Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla yra įtraukta į Planuo-
jamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedą 
(1.1 lent.) ir yra Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiria-
moje teritorijoje, reikšmingumo nustatymo procedūros neatliekamos. 
Poveikio reikšmingumas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms nustatomas atliekant privalomą poveikio aplinkai vertinimą. 

1.1 pav. Kauno rajone esančių „Natura 2000“ teritorijų žemėlapis
http://www.am.lt/natura2000/lietuvoje_1.php.
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Tais atvejais, kai planuojamos ūkinės veiklos, įtrauktos į Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedą (1.1 lent.), 
įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ 
teritorijomis ar artima joms aplinka, atsakinga institucija, įvertinusi at-
stumus iki įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, ūkinės veiklos 
mastą (dydį), pobūdį ir vietos ypatumus, pakviečia Valstybinę saugomų 
teritorijų tarnybą (VSTT) dalyvauti vertinimo subjekto teisėmis poveikio 
aplinkai vertinimo procese.

IV. Kai būtina atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo 
ir numatoma vykdyti veikla susijusi su „Natura 2000“ terito-
rijomis ar artima joms aplinka
Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla įtraukta į Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą (1.2 lent.) 
ir susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijo-
mis ar artima joms aplinka, tai planuojamos ūkinės veiklos organiza-
torius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas 
kreipiasi į VSTT dėl išvados ir pateikia jai užpildytas 1 priede pateik-
tos formos bendrąją ir A dalis (1.1 priedas) planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teri-
torijoms reikšmingumui nustatyti.

VSTT, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus 
(užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo užpildytas 
formos bendrąją ir A dalis (1.1 priedas), nustato poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, užpildydama 
B (1.1 priedas) dalį. Užpildytas dokumentas paliekamas saugoti VSTT.

VSTT, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą (dydį), 
pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veik-
los organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjo papildomos informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar po-
tencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

Savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, 
VSTT per 20 darbo dienų (nuo visos informacijos gavimo dienos) pa-
teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingai institucijai. Išvada 
rašoma pagal 1.2 priede pateiktą formą.
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Jeigu VSTT priima išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos povei-
kis gali būti reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms, tada privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimą. Išvadoje VSTT nurodo, ar pageidauja dalyvauti 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrose vertinimo subjekto teisėmis.

V. Kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 
priedus, tačiau veiklos įgyvendinimas susijęs su „Natura 
2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka
Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į Planuoja-

mos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 prie-
dus (1.1 ar 1.2 lent.) ir jos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis 
ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, 
jos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumas nustatomas prieš statinio projektavimo sąlygų išdavimą. 
Jeigu veiklos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialio-
mis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, tai statytojas 
(užsakovas) kreipiasi į Valstybinių ir biosferos rezervatų, valstybinių 
parkų direkciją (toliau Direkciją), kurios administruojamoje teritorijoje 
yra įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos arba kuriai tokios 
teritorijos priskirtos vertinimui VSTT direktoriaus įsakymu, dėl išvados 
ir pateikia informaciją apie planuojamą statinį ir užpildytas 1.1 priede 
pateiktos formos bendrąją bei A dalis (raštu ir skaitmeniniu formatu).

Direkcija, remdamasi informacija, gauta iš statytojo (užsakovo), 
nustato poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumą, užpildydama priedo B dalį. Užpildytas dokumentas pa-
liekamas saugoti Direkcijoje.

Direkcija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą (dydį), 
pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš statytojo (užsakovo) pa-
pildomos informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

Savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, 
parengtą pagal 1.2 priedą, Direkcija per 15 darbo dienų (nuo visos infor-
macijos gavimo dienos) pateikia statytojui (užsakovui).

Jeigu Direkcija priima išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos 
poveikis bus reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
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teritorijoms ir privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimą, išvada pateikiama ir atsakingai institucijai. Išvadoje 
Direkcija nurodo, ar pageidauja dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo 
procedūrose vertinimo subjekto teisėmis.

Direkcijos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo yra privaloma statytojui (užsakovui) ir atsakingoms in-
stitucijoms.
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1.1 priedas

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo forma

Bendroji dalis:
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 

rengėjas:
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas 

(įskaitant numatomas technologijas ir pajėgumus bei priemones neigia-
mo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kom-
pensuoti): 

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas 
poveikis nagrinėjamas, pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos 
Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys (ženklu (*) 
pažymimos prioritetinės Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 
ir rūšys). Taip pat informacija apie teritorijose vykdytus saugomų vertybių 
tyrimus ir monitoringą bei jų duomenų analizė (netaikoma statinių pro-
jektams, kurie derinami vadovaujantis Statybų įstatymo 9, 14, 15 nuo-
statomis (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, nr. 101-3597)):

Kiti vykstantys ar patvirtinti planuojamos ūkinės veiklos projektai 
įsteigtose ar potencialiose „Natura 2000“ teritorijose:
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Veiklos analizė
A dalis B dalis

Veiklos elementai Pasta-
bos

Atskirų veik-
los aspektų 
poveikio 

reikšmingumas 
(reikšmingas 

/nereikš mingas 
/nežinomas)

Pasta-
bos

1 2 3 4
Individualūs planuojamos ūkinės veiklos 
elementai (pavieniui ar kartu su kitomis 
planuojamomis ūkinėmis veiklomis) ar 
jų kombinacijos, kurie gali daryti poveikį 
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms:
• dabartinis žemės naudojimo pobūdis:___
___________________________________
• statybų mastas (dydis):_______________
__________________________________
• žemės paėmimo poreikis, teritorijos 
dydis (ha), kur numatoma keisti pagrindinę 
žemės tikslinę paskirtį, nurodant, iš kokios 
paskirties į kokią:____________________
• atstumas nuo įsteigtų ar potencialių „Na-
tura 2000“ teritorijų arba pagrindinių 
teritorijų vertybių:____________________
___________________________________
• resursų poreikiai (dideli energijos ar gam-
tos išteklių poreikiai):_________________
___________________________________
• emisijos (į žemę, vandenį, orą), įskaitant 
triukšmą: ___________________________
___________________________________
• įgyvendinimo (statybos) metu susidarysi-
antis didelis atliekų kiekis (nurodyti 
kategoriją):_________________________
• eksploatacijos metu susidarysiantis didelis 
atliekų kiekis (nurodyti kategoriją):______
___________________________________
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1 2 3 4
• uždarymo (veiklos nutraukimo) metu 
susidarysiantis didelis atliekų kiekis (nuro-
dant kategoriją):______________________
• numatomi didelės apimties žemės kasybos 
darbai:_____________________________
• transportavimo poreikiai_____________
• numatomi fi ziniai aplinkos pokyčiai:____
__________________________________
• statybos, eksploatavimo, uždarymo 
trukmė:
• kiti elementai ar jų kombinacijos (pla-
nuojamos ūkinės veiklos organizato-
riaus (užsakovo) ar dokumentų rengėjo 
nuožiūra):__________________________

Veiklos sąlygojamų teritorijų pokyčių analizė
A dalis B dalis

Teritorijų pokyčiai Teritorijų 
pokyčių 

reikšmingumo 
įvertinimas 

(nereikšmingas/
mažai 

reikšmingas/
reikšmingas)

Pasta-
bos

Tikėtini teritorijų pokyčiai, jų priežastys ir 
juos sukeliančios veiklos rūšys:
• natūralių buveinių tipų ploto ir (arba) 
rūšių buveinių ploto sumažėjimas:_______
• didelis rūšių trikdymas:_______________
• natūralių buveinių ar rūšių užimtų plotų 
suskaidymas:________________________
• rūšių ar populiacijų tankumo
 sumažėjimas:________________________
• invazinių rūšių išplitimas:_____________
 medžiojamųjų gyvūnų ir verslinę reikšmę 
turinčių žuvų rūšių išteklių kitimas:______
• gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimo-
si ar žiemojimo vietų suardymas:________
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1 2 3 4
• hidrologinio režimo pokyčiai, įskaitant 
vandens cheminių ir fi zinių savybių kaitą, 
eutrofi kacijos padidėjimą, daugiamečių bei 
metinių vandens lygio svyravimų apimties 
bei periodiškumo pokyčius:-____________
•• žemės naudmenų struktūros ir vyrau-
jančių žemės ūkio kultūrų pokyčiai, miško 
kirtimai (pagal plotą ir iškertamos medi-
enos tūrius), sausinamos žemės plotas (ha): 
__________________________________
• gruntinio vandens slūgsojimo gylio pakei-
timai, reljefo pakeitimai:______________
• eolinių procesų pasikeitimas, erozijos 
suaktyvėjimas:_______________________
• kiti pokyčiai (organizatoriaus nuožiūra):_
___________________________________

Pastaba: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai ver-
tinimo dokumentų rengėjas pateikia ir žemės sklypo planą (M 1:10 000) bei topografi nį 
apylinkių žemėlapį (M1:50 000), kuriuose pažymimas planuojamas objektas.

Informaciją, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumui nustatyti, pateikė (pavadinimas arba vardas, pavardė, ad-
resas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, data): __________________
_________________________________________________________

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą nustatė (pa-
reigos, vardas, pavardė, parašas, data): __________________________
_________________________________________________________
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1.2 priedas

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 
išvada

Pastaba. Išvada rašoma institucijos rašto blanke.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:____________________
_________________________________________________________

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (pavadinimas 
ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):_________
_________________________________________________________

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjas (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroni-
nis paštas): _____________________________________________________
_________________________________________________________

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas 
poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės 
(nurodomos rūšys ir/ar buveinės, kurioms išsaugoti šios teritorijos yra 
paskelbtos):_______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms: ________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________

Išvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis bus 
reikšmingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir ar VSTT 
(ar Direkcija) pageidauja dalyvauti tolesnėse poveikio vertinimo procedūrose): 
_________________________________________________________
_________________________________________________________



28

2 PRATYBŲ DARBAS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKA

Darbo tikslas – susipažinti su atrankos atlikimo procedūra ir 
duomenų pildymo bei analizavimo eiga.

Darbo atlikimo eiga:
Pagal individualią užduotį ir 1 darbe pateiktą planuojamos ūkinės 

veiklos sąrašą, pagal kurį planuojamai ūkinei veiklai turi būti aliekama 
atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (1.2 lent.), nustatoma:

- Pagal kurį sąrašo punktą turi būti atliekama atranka;
- Išanalizuoti atrankai pateikiamą informaciją ir pagal turimus 

duomenis pateikti informaciją pagal pateiktą formą apibūdinant 
vietą, kurioje numatoma vykdyti ūkinę veiklą; planuojamą ūkinę 
veiklą; galimo poveikio aplinkai šaltinius;

-  Pagal atrankai pateiktą informaciją įvertinti planuojamos ūkinės 
veiklos vietos aspektus bei planuojamą ūkinę veiklą ir galimo jos 
poveikio aspektus;

- Suformuluoti atrankos išvadą.

Teorinė dalis
Atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į PŪV, kuriai 

turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, 
nurodytą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede (1.2 lent.).

Atranka gali būti atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri 
neįrašyta į PŪV PAV įstatymo prieduose nurodytus sąrašus, jei PŪV PAV 
proceso dalyviai to pareikalauja, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į 
PŪV mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, tam pritaria.

Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuo-
jamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Atranką atlieka atsakinga institucija, remdamasi PŪV organizato-
riaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pa-
teikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, 
bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą. 
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2.1 lentelė. Planuojamos veiklos organizatoriaus ar poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjo pateikiama informacija

Nr. Pateikiama informacija
1 2

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
1.1. Vardas, pavardė
1.2. Įmonės pavadinimas
1.3. Adresas, telefonas, faksas ir t. t.
1.4. Kita informacija (pvz., ar numatoma kreiptis į tarptautinius fon-

dus dėl planuojamos ūkinės veiklos fi nansavimo)
2. Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti PŪV1

2.1. Informacija apie numatomas alternatyvias PŪV vietas
2.2. Kiekvienos numatomos PŪV vietos atveju:

2.2.1. žemės sklypo planas (jeigu toks yra)
2.2.2. teminis žemėlapis, kuriame pažymimas planuojamas 

objektas, jo gretimybės (ne senesnis kaip 5 metų)
2.2.3. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta 

tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialio-
sios žemės naudojimo sąlygos, kopijos

2.2.4. teritorijų planavimo dokumento sprendiniai (jei yra 
patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas)

2.2.5. informacija apie esamą žemėnaudą
2.2.6. informacija apie vietovės infrastruktūrą
2.2.7. esamas teritorijos apsaugos statusas, atstumas nuo pla-

nuojamos ūkinės veiklos vietos iki saugomos teritorijos
2.2.8. Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos gam-

tosauginiai tikslai
2.2.9. informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias 

kultūros vertybes
2.2.10. informacija apie vykdytą aplinkos monitoringą ir jo 

duomenų analizė
2.2.11. nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos, 

atstumai nuo taršos šaltinio iki gyvenamosios aplinkos 
ir rekreacinės aplinkos

2.2.12. informacija apie urbanizuotas teritorijas, gyventojų 
skaičių

2.3. Kita informacija
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1 2
3. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą1

3.1. Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos inves-
ticijos

3.2. Numatomos technologijos ir pajėgumai
3.3. Informacija apie galimus prisijungimo prie inžinerinės 

infrastruktūros įrenginių sprendimus
3.4. Informacija apie naudojamas žaliavas ir medžiagas, energetinius 

ir technologinius išteklius
3.5. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploa-

tacijos laikas
3.6. Kita informacija

4. Informacija apie galimo poveikio šaltinius1

4.1. Atliekų susidarymas (kiekis ir kategorijos)
4.2. Informacija apie pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, 

kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, 
teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimą ir 
saugojimą

4.3. Informacija apie radioaktyviųjų medžiagų naudojimą ir 
saugojimą

4.4. Veiklos sukeliamas triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, 
jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) 
spinduliuotė

4.5. Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė ir jų 
prevencija

4.6. Nuotekos, orientacinis jų kiekis, vandens teršalai
4.7 Oro teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis
4.8. Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija
4.9. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis
4.10. Kita informacija

5. Informacija apie numatomas poveikio sumažinimo priemones1

5.1. Priemonės, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai 
vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti

6. Kita informacija1

6.1. Galimas visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla
6.2. Veiklos įtaka vietovės darbo rinkai
6.3. Veiklos įtaka vietovės gyventojų demografi jai
6.4. Veiklos įtaka gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, 

gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai
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1 2
6.5. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) svar-

stomos techninės, technologinės, vietos ir poveikį aplinkai 
mažinančių priemonių alternatyvos

6.6. Informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos 
tarpvalstybinį poveikį

6.7. Galima veiklos sąveika su kita planuojama ūkine veikla
6.8. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos minis-

terijos Poveikio reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms išvada 
(jeigu tokia išvada buvo reikalinga)

Pastaba. 1 – bendruoju atveju pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija. Skaitinės 
reikšmės pateikiamos, kai užsakovas tokia informacija disponuoja šio planavimo ar pro-
jektavimo etapo metu.

Atsakinga institucija gali pareikalauti iš PŪV organizatoriaus ar 
PAV dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai 
atlikti.

Atsakinga institucija, remdamasi pateikta informacija, užpildo nu-
matomos PŪV vietos aspektus (1 dalis, 2.2–2.7 lent.) bei PŪV ir galimo 
jos poveikio aspektus (2 dalis, 2.8–2.18 lent.). Pildant priedą, pirma 
išsiaiškinama, ar pirmoje skiltyje nurodytas aspektas, į kurį būtina at-
kreipti dėmesį atliekant atranką, yra aktualus konkrečiu atveju ir pagal 
tai užpildoma Aspekto aktualumo skiltis. Argumentų skiltyje pateikiama 
atranką atliekančio specialisto argumentuota nuomonė, ar aspektas gali 
sąlygoti poveikio aplinkai vertinimą. Šioje skiltyje taip pat pateikiama 
nuomonė dėl aspekto reikšmingumo ar dėl jo aktualumo konkrečiu at-
veju bei informacija apie aspektą ir, jei tai įmanoma, – skaitinė aspekto 
išraiška. Apsisprendžiant dėl aspekto reikšmingumo konkrečiu atveju, 
būtina atsižvelgti ne tik į atskirus aspektus, bet ir į jų tarpusavio sąveiką, 
ypač derinant planuojamos ūkinės veiklos ir galimo jos poveikio aplinkai 
aspektus su numatomos planuojamos ūkinės veiklos vietos aspektais.
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1 dalis. Numatomos PŪV vietos aspektai
2.2 lentelė. Bendroji dalis

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Numatoma vieta yra saugomoje teritori-
joje1 ar šalia jos
Numatoma vieta pasižymi nekilnojamosio-
mis kultūros vertybėmis
Numatoma vieta yra tankiai apgyvendinto-
je ar jautrioje aplinkos atžvilgiu teritorijoje
Numatoma vieta yra šalia rekreacinių 
teritorijų
Numatoma vieta yra šalia visuomeninių 
pastatų
Numatomai vietai būdingas didelis gamy-
bos objektų sutelkimas

2.3 lentelė. Vanduo

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Numatoma vieta yra šalia pelkės
Numatoma vieta yra vandens telkinio 
apsaugos zonoje
Numatoma vieta yra vandenvietės (esamos 
ar galimos) sanitarinės apsaugos zonoje
Numatoma vieta yra požeminio vandens 
mitybos srityje
Numatomoje vietoje vandens foninis 
užterštumas neatitinka vandens kokybės 
normų
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2.4 lentelė. Aplinkos oras

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Numatomoje vietoje viršijamos aplinkos 
oro ribinės užterštumo vertės

2.5 lentelė. Reljefas ir žemės gelmės

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas 
sąlygoja PAV (argu-
mentai, pastabos)?Taip Ne

Numatoma vieta yra teritorijoje, kuri yra 
lengvai pažeidžiama erozijos
Numatoma vieta yra karstiniame regione 2

Numatomoje vietoje yra išžvalgytų 
naudingųjų išteklių telkiniai

2.6 lentelė. Biologinė įvairovė

Aspektai Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas 
sąlygoja PAV (argu-
mentai, pastabos)?

Taip Ne
Numatoma vieta pasižymi vertingomis ar 
retų (nykstančių) rūšių buveinėmis (eko-
sistemomis)
Numatomoje vietoje ar šalia jos yra 
Europos ekologinio tinklo Natura 2000 
teritorijos3 

2.7 lentelė. Kraštovaizdis

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas 
sąlygoja PAV (argu-
mentai, pastabos)?Taip Ne

Numatoma vieta yra teritorijoje, ku-
rios kraštovaizdis pasižymi gausiomis 
estetinėmis ar rekreacinėmis vertybėmis
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2 dalis. PŪV ir galimo jos poveikio aplinkai aspektai
2.8 lentelė. Bendroji dalis

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Numatomi didelės apimties žemės darbai
Būtini pagrindinės tikslinės žemės 
paskirties pakeitimai
Galimi žemės sklypų gretimybių konfl iktai
Reikalingi papildomi inžinerinės ar 
priežiūros infrastruktūros objektai
Numatoma įrengti vieną ar daugiau 
giluminių gręžinių4
Numatomi dideli energijos poreikiai
Numatomi dideli gamtos išteklių poreikiai
Numatomas objekto uždarymas ar veiklos 
nutraukimas
Numatoma kreiptis į tarptautinius fondus 
dėl planuojamos ūkinės veiklos fi nansa-
vimo

2.9 lentelė. Atliekos

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Eksploatacijos metu susidarys didelis 
atliekų kiekis (nurodyti atliekų kategoriją)
Eksploatacijos metu susidarys pavojingos 
atliekos
Eksploatacijos metu susidarys radioak-
tyviosios atliekos
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2.10 lentelė. Triukšmas, spinduliuotė ir t. t.

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Galimas veiklos sukeliamo triukšmo, vi-
bracijos, šviesos, šilumos ar spinduliuotės 
neigiamas poveikis gamtinei aplinkai, 
žmonėms ar jų sukurtoms vertybėms

2.11 lentelė. Ekstremalių situacijų tikimybė

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas 
sąlygoja PAV (argu-
mentai, pastabos)?Taip Ne

Numatoma pavojingų (degių, 
sprogstamųjų, toksiškų, radioaktyviųjų, 
kancerogeninių ar mutageninių) medžiagų 
gamyba, naudojimas ar saugojimas
Dėl veiklos gali padidėti gaisrų tikimybė
Didelė ekstremalių situacijų (avarijų) 
tikimybė

2.12 lentelė. Aplinkos oras

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Vykdant veiklą, susidarys didelis oro 
teršalų kiekis (pvz., dėl kuro naudojimo, 
gamybos proceso ypatumų, statybų metu 
ir t. t.)
Vykdant veiklą, susidarys oro teršalai, 
sąlygojantys šiltnamio efektą ar ozono 
sluoksnio irimą
Vykdant veiklą, išsiskirs nemalonūs 
specifi niai kvapai
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2.13 lentelė. Vanduo

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Veikla neigiamai veiks paviršinio ir (ar) 
požeminio vandens kokybę
Veikla neigiamai veiks paviršinio ir (ar) 
požeminio vandens kiekį ar tėkmę
Veikla sąlygos paviršinio ir (ar) požeminio 
vandens hidrologinio režimo pokyčius
Veiklos sąlygoti vandens tėkmės ar hi-
drologinio režimo pokyčiai turės neigiamą 
poveikį natūralioms buveinėms (pvz., žuvų 
nerštavietėms)
Veikla neigiamai veiks vandens naudojimą 
žvejybai, navigacijai, rekreacijai ir t. t.
Vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto ar 
miestelio vandentiekio tinklų
Veikla numatoma teritorijoje, kur gėrimui 
naudojamas decentralizuotai tiekiamas 
vanduo
Bus naudojamas didelis vandens kiekis
Bus išleidžiamas didelis nuotekų kiekis
Numatomas neigiamai aplinką veikian-
tis vandens telkinių gilinimas ar jų vagų 
tiesinimas

2.14 lentelė. Reljefas ir dirvožemis

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Eroziją sąlygosianti veikla
Eolinius procesus sąlygosianti veikla
Dirvožemio teršimą sąlygosianti veikla
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2.15 lentelė. Biologinė įvairovė

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Veikla sąlygos retų (nykstančių) rūšių 
buveinių išnykimą ar pažeidimą
Veikla sąlygos natūralių buveinių tipų 
plotų sumažėjimą
Veikla turės neigiamą poveikį gyvūnų 
maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar 
žiemojimui
Veikla sąlygos rūšių tankumo sumažėjimą
Veikla sąlygos medžiojamųjų gyvūnų 
ir verslinę reikšmę turinčių žuvų rūšių 
išteklių kitimą
Veiklos sąlygojamas triukšmas, vibracija, 
šviesa ar šiluma turės neigiamą poveikį 
gyvūnijai
Veikla gali sąlygoti piktžolių, kenkėjų, 
parazitų ar invazinių rūšių plitimą

2.16 lentelė. Kraštovaizdis

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Veikla turės neigiamą poveikį teritoriniam 
miškų pasiskirstymui ar miškų būklei
Veikla turės neigiamą trumpalaikį vizualinį 
poveikį kraštovaizdžiui, pasižyminčiam 
estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar 
kitomis vertybėmis
Veikla turės neigiamą ilgalaikį vizualinį 
poveikį kraštovaizdžiui, pasižyminčiam 
estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar 
kitomis vertybėmis
Veikla turės neigiamą poveikį 
kraštovaizdžio mozaikiškumui
Veikla turės neigiamą poveikį rekreaci-
niams ištekliams
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2.17 lentelė. Socialiniai-ekonominiai aspektai

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas sąlygoja 
PAV (argumentai, 

pastabos)?Taip Ne
Veikla turės poveikį vietos darbo rinkai
Veikla turės poveikį vietovės gyventojų 
demografi jai

2.18 lentelė. Kiti aspektai

Aspektai

Ar 
aspektas 
aktualus?

Ar aspektas 
sąlygoja PAV (argu-
mentai, pastabos)?Taip Ne

Veikla gali turėti neigiamą poveikį 
visuomenės sveikatai5 dėl:

- fi zikinės
- cheminės
- biologinės taršos 
- nemalonių specifi nių kvapų

Veikla gali turėti neigiamą poveikį 
vietovėje esančioms nekilnojamosioms 
kultūros vertybėms
Galimas visuomenės nepasitenkinimas 
numatoma veikla
Veikla gali turėti tarpvalstybinį poveikį
Veikla turi ne tik vietinę reikšmę 
Planuojama veikla gali sąlygoti kitos veik-
los planavimą, galimas papildomas povei-
kis aplinkai (pvz., sinergetinis poveikis)
Veiklos vykdymas susijęs su ypač gausiu 
gamtos išteklių naudojimu, dėl kurio gali-
mas šių išteklių stygius

Pastabos:
1 – atvejai, kai numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta yra saugomoje teritorijoje, 
yra ypač svarbūs atrankos požiūriu;
2 – atvejai, kai numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta yra karstiniame regione, yra 
ypač svarbūs atrankos požiūriu;
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3 – atvejai, kai numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Europos ekologinio tink-
lo Natura 2000 teritorijoje ar šalia jos, yra ypač svarbūs atrankos požiūriu;
4 – giluminiai gręžiniai yra gręžimo būdu įrengti požeminiai įrenginiai, kurių gylis viršija 
300 m;
5 – atvejai, kai numatoma planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį 
visuomenės sveikatai, yra ypač svarbūs atrankos požiūriu.

Atsakinga institucija, remdamasi planuojamos ūkinės veiklos or-
ganizatoriaus ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pa-
teikta informacija bei priede pateikta informacija, argumentais, priima 
Atrankos išvadą, ar privaloma atlikti konkrečios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą, ir nurodo pagrindinius motyvus, kuriais buvo remiamasi pri-
imant šią išvadą.

Atrankos išvada surašoma pateikiant šią informaciją:
1. Kas pateikė informaciją (užsakovas, adresas, tel.).
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
3. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, 

rajonas, kaimas).
4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
5. Pastabos, pasiūlymai.
6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.
7. Priimta atrankos išvada.
Atrankos išvada rašoma rašto blanke.
Tais atvejais, kai atsakinga institucija kartu su poveikio aplinkai 

vertinimo proceso dalyviais persvarsto Atrankos išvadą pagal planuo-
jamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), poveikio aplinkai 
vertinimo subjektų motyvuotus prašymus ar motyvuotus suinteresuotos 
visuomenės pasiūlymus, ji parengia galutinę Atrankos išvadą, kurioje 
turi būti nurodyta:

1. Peržiūrima atrankos išvada (data, rašto nr.).
2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus 

(užsakovo) motyvuotą prašymą.
3. Informacija apie motyvuotus visuomenės pasiūlymus.
4. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, dalyvavę peržiūrint 

atrankos išvadą.
5. Pastabos, pasiūlymai.
6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę 

atrankos išvadą.
7. Priimta galutinė atrankos išvada.



40

Atsakinga institucija, rengdama galutinę Atrankos išvadą, pakarto-
tinai išnagrinėja planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ar poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą Atrankos informaciją, 
priedą apie PŪV vietos aspektus bei PŪV ir jos galimo poveikio aplinkai 
aspektus, įvertina Atrankos išvados persvarstymo išvadas ir poveikio 
aplinkai vertinimo subjektų išvadas (jeigu tokios buvo pateiktos).
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3 PRATYBŲ DARBAS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

Darbo tikslas − numatyti alternatyvas atsižvelgiant į planuoja-
mos veiklos pobūdį ir vietos sąlygas bei parinkti ir pagrįsti tinkamiausią 
variantą.

Darbo atlikimo eiga:
- atsižvelgiant į planuojamos veiklos pobūdį parinkti nagrinėjamas 

alternatyvas (mažiausiai dvi);
- kiekvienos alternatyvos atveju apibūdinti planuojamą veiklą ir 

vietą (arba technologinius sprendimus);
- sudaryti kontrolinį sąrašą ir palyginti nagrinėjamas alternatyvas;
- pagrįsti palankiausios alternatyvos parinkimą ir suformuluoti 

išvadas.

Teorinė dalis
Alternatyvų analizė yra laikoma vienu iš pagrindinių poveikio 

aplinkai vertinimo dalių. Siekiant sėkmingos (sistemingos) alternatyvų 
analizės rekomenduojama išanalizuoti visus galimus planuojamos 
ūkinės veiklos vykdymo (ir vietos, ir technologinių sprendimų) atvejus 
įvertinant galimus sprendimus.

Alternatyvų skaičius priklauso nuo konkrečios planuojamos ūkinės 
veiklos rūšies. Išskiriamos įvairios alternatyvų rūšys: vietos, masto, 
techninių ir technologinių sprendimų, atliekų tvarkymo, poveikio 
sumažinimo priemonių, laiko, infrastruktūros planavimo, ekonominio 
tikslingumo ir kt. Dažniausiai praktikoje yra analizuojamos vietos al-
ternatyvos, kadangi daugeliu atvejų užsakovas gali pasirinkti keletą 
alternatyvių vietų, tinkamų jo planuojamai ūkinei veiklai vykdyti. Pvz., 
numatoma upės užtvenkimo vieta, sąvartyno vietos parinkimas, kelio 
trasos numatymas (3.1 pav.) ir pan.

Esant galimybei parinkti vietos alternatyvas, pirmiausia jos 
aprašomos apibūdinant pagrindines pasirinkimo priežastis. Išskiriamos 
nagrinėjamų vietos alternatyvų geografi nė ir administracinė padėtys. 
Kiekvienos nagrinėjamos vietos alternatyvos atveju pateikiama infor-
macija apie žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, 
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naudojimo būdą ir pobūdį, pridedant nuosavybę patvirtinančių dokumentų 
kopijas, vietovės infrastruktūrą, vietovės ribas su gyvenamąja teritori-
ja, viešosios paskirties statiniais, gyventojų skaičių, vietovėje esančias 
gamtines, nekilnojamąsias kultūros vertybes, vietovės aplinkos apsau-
gos ir naudojimo režimą (pvz., saugomos teritorijos, apsaugos zonos, 
sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos ir pan.).

Kai kurios planuojamos ūkinės veiklos rūšys (gamtinių išteklių 
gavyba, miškininkystė, esamų objektų rekonstrukcija ir kt.) yra glaudžiai 
susijusios su tam tikra vieta. Tokiu atveju gali būti nagrinėjamos įvairios 
techninės, technologinės ar kitos alternatyvos ir lyginamos su nuline. 
Pvz., karjerų įrengimas, ežero valymas yra susiję su konkrečia vieta. To-
kiu atveju planuojant ežero valymo darbus gali būti analizuojamos tech-
nologinio pobūdžio alternatyvos, pvz.:

1. ežero išvalymas žemsiurbėmis;
2. ežero išvalymas ekskavatoriais ant plausto;
3. ežero palikimas arbatinės būklės (nulinė alternatyva).
Pirmuoju atveju ežero valymas numatomas atlikti naudojant 

žemsiurbę, aplinkoje juntamas mažesnis triukšmas, jeigu naudojama 
elektrinė žemsiurbė – vanduo neteršiamas naftos produktais. 

Antruoju atveju – reikalingas didelis plaustas ekskavatoriui, reikia 
įrengti krantinę, turėti baržą sapropelio transportavimui į krantą, be to, 
uždumblinamas pats vanduo.

Vadinamoji nulinė alternatyva apibūdina aplinkos sąlygas bei 
natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo atveju. 
Nulinė alternatyva ypač svarbi esamai būklei įvertinti ir yra tam tikras 
atskaitos ir palyginimo taškas. Ši alternatyva analizuojama visais atve-
jais, kai neįmanoma parinkti jokių kitų alternatyvų planuojamai veiklai 
įgyvendinti. Ežero valymo atveju nulinė alternatyva reiškia, kad ežeras 
paliekamas nevalytas. Tokiu atveju ežero uždumblėjimas kiekvienais 
metais dar labiau didėtų, vandens gylis mažėtų – dėl to nyktų vertingos 
žuvys, priėjimas prie ežero krantų taptų sudėtingesnis.

Parenkant alternatyvas turi būti atsižvelgiama į alternatyvų 
įgyvendinimo galimybes, į tai, kiek jos atitinka užsakovo tikslus, bei į 
tai, kuo jos skiriasi nuo kitų alternatyvų. Rekomenduotina nagrinėti ne 
mažiau kaip tris alternatyvas:

− palankiausią užsakovui (kartais vadinama kaip siūloma alternatyva);
− palankiausią aplinkai; 
− nulinę alternatyvą.
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Parinkus veikos alternatyvas turi būti atliekama jų analizė bei 
palyginimas pagal galimą jų poveikį atskiriems aplinkos komponentams 
bei jų tarpusavio sąveikai, kuri pateikiama atskiroje PAV ataskaitos 
dalyje. 

Nagrinėjant alternatyvas pageidautina pasirinkti tinkamiausią 
metodą ir analizuoti kiekvieno veiklos etapo atskirų aspektų poveikį 
tam tikram aplinkos komponentui, suteikiant santykines prioritetines 
reikšmingumo vertes, priklausomai nuo poveikio masto, trukmės, 
grįžtamumo, jo sumažinimo priemonių įgyvendinimo galimybių bei 
efektyvumo.

Pradiniuose poveikio aplinkai vertinimo etapuose (atliekant atranką, 
nustatant PAV apimtį) gali būti naudojamas gana paprastas ir nebrangus 
poveikių identifi kavimo metodas – kontrolinių sąrašų sudarymas. Jis gali 
būti taikomas ir alternatyvoms palyginti.

Poveikio nustatymas kontroliniu sąrašu susideda iš tokių etapų:
− planuojamos veiklos, apgalvojimo ir sąrašo sudarymo (pvz., 

statybos aikštelės paruošimas, statybos darbai, objekto eksplo-
atacija, objekto uždarymas ar pan.);

− jautrių aplinkos resursų identifi kavimo ir sąrašo sudarymo 
(pvz., gruntinis vanduo, tėkmės hidrologiniai pokyčiai, vandens 
kokybinių parametrų pokyčiai ir t. t.);

− su praeitimi, dabartimi ir ateitimi susijusių veiksmų, kurie gali 
papildomai paveikti aplinką, numatymo ir registravimo (ateityje 
numatant drėkinimui tiekti vandenį, turi būti numatomas galimas 
vandens lygio svyravimas ir kt.);

− nustatoma, kuriuo veiklos etapo metu gali pasireikšti numatomi 
poveikiai aplinkos komponentams. Tai gali būti atliekama nau-
dojant aprašomuosius arba paprastus kontrolinius sąrašus (pvz., 
įrengiant vandens apvedimo kanalą bus sudrumsčiamas vanduo, 
o pritaikant vandens telkinio pakrantes rekreacijai, gali prireikti 
papildomų infrastruktūros objektų ir pan.);

− nustatomi besikaupiantys poveikiai analizuojant skirtingas ūki-
nes veiklas (susijusias su planuojama (ir ne tik) veikla), ypač jei 
poveikis bus juntamas tam pačiam aplinkos komponentui.

Pildant panašaus pobūdžio kontrolinius sąrašus kiekvienam aplinkos 
komponentui identifi kuojamas poveikis, kuris gali būti teigiamas arba 
neigiamas, labai tikėtinas, tikėtinas arba manoma, kad poveikio nebus. 
Numatant poveikį – susikertančioje grafoje sutartiniais ženklais žymimas 
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poveikis, paskui žymėjimai sumuojami ir atsižvelgiant į poveikių sumas 
daromos išvados apie alternatyvos priimtinumą. Kontrolinio sąrašo frag-
mentas pateiktas 3.1 lentelėje. 
3.1 lentelė. Kontrolinio sąrašo fragmentas

Aplinkos komponentai ir sritys
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Hi-
drologija

1-1 Vandens stygius
1-2 Poplūdžiai
1-3 Užtvankų įrengimas
1-4 Gruntinio VL 
pažemėjimas
1-5 Gruntinio VL 
       pakilimas

2.
Tarša

2-1 Tirpūs junginiai
2-2 Toksinės medžiagos
2-3 Organinė tarša
2-4 Anaerobiniai 
       reiškiniai
2-5 Dujų emisija

3. 
Dirvožemis

3-1 Dirvožemio drus-
      kingumo padidėjimas
3-2 Dirvožemio savybių 
       kaita
...................

4. 
Nuosėdos

4-1 Vietinė erozija
4-2 Tolimesnių teritorijų 
       erozija 
....................
4-6 Upės žiočių erozija
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. 
Ekologija

5-1 Sausumos dalies
5-2 Vandens telkinių
5-3 Aplinkinių teritorijų
.....................
5-6 Retos rūšys
5-7 Gyvūnų migracija

6.
 Sociali-
niai-eko-
nominiai 
aspektai

6-1 Populiacijos kaita
6-2 Papildomų pajamų 
      šaltiniai
6-3 Žmonių migracija
6-4 Gyvenamosios vietos 
       kaita
6-5 Sklypų vertės kaita
........................................
6-10 Rekreacija

7. Sveikata ........................
................ .........................
Žymėjimų skaičius (poveikių suma) ..... .... ..... ..... ..... ..... ......

 – numatomas poveikis

Nors kontroliniai sąrašai nėra išsamūs ir detalesniam poveikių 
identifi kavimui (besikaupiančio, kompleksinio, netiesioginio ir pan. 
poveikio) tenka naudoti kitus metodus, tačiau komentarų skiltyje 
įmanomas besikaupiančio poveikio žymėjimas (jei toje pačioje eilutėje 
yra daugiau nei vienas žymėjimas). 

Kontrolinis sąrašas pildomas kiekvienai parinktai alternatyvai, 
paskui gauti rezultatai lyginami ir daromos išvados. 



47

4 PRATYBŲ DARBAS

NUOSTOLIŲ, PADARYTŲ SUNAIKINUS 
AR PAŽEIDUS KRAŠTOVAIZDŽIO 

KOMPLEKSUS, KOMPENSAVIMAS IR ŽALOS 
ATLYGINIMAS

Darbo tikslas − susipažinti su poveikio aplinkos komponentams 
kompensavimo priemonėmis ir įvertinti nuostolių dydį, kuris bus patirtas 
dėl planuojamos veiklos įgyvendinimo sunaikinus arba sužalojus gam-
tinius kraštovaizdžio objektus, bei apskaičiuoti patiriamos žalos dydį dėl 
išmestų (išleistų) teršalų į vandens telkinius ar žemės paviršių. 

Darbo atlikimo eiga:
- Nustatyti, kokie aplinkos komponentai bus sunaikinti arba kitaip 

sužaloti planuojant įgyvendinti ūkinę veiklą;
- Apskaičiuoti padarytų nuostolių dydį pakeičiant/sunaikinant 

reljefo formas, akmenynus ar pavienius akmenis;
- Apskaičiuoti padarytų nuostolių dydį pažeidus natūralų hidrolo-

ginį režimą ar pakeitus hidrografi nį tinklą;
- Apskaičiuoti nuostolius, padarytus sunaikinant ar sužalojant 

augmeniją;
- Apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį dėl išmestų (išleistų) 

teršalų į vandens telkinius ar žemės paviršių.
- Apibendrinti gautus rezultatus susumuojant bendrus nuostolius, 

padarytus sunaikinus ar pažeidus kraštovaizdžio kompleksus, ir 
suformuluoti išvadas.

Teorinė dalis
Planuojant objektų, galinčių turėti poveikio aplinkai, statybą, 

rekonstravimą ar plėtrą, rengiant teritorinio planavimo projektus, 
projektinėje dokumentacijoje privalo būti numatytos priemonės gamtos 
ištekliams racionaliai naudoti, neigiamam poveikiui aplinkai išvengti – jei 
planuojama ūkinė veikla padarys žalą aplinkos komponentams, turi būti 
imamasi poveikį mažinančių priemonių. Tačiau dažnai kurio nors planuo-
jamos veiklos vykdymo etapo metu pažeidžiami ar net sunaikinami kai 
kurie aplinkos komponentai (užliejamos teritorijos, iškertami medžiai, 
iškasami durpynai ir pan.). Tokiu atveju gali būti taikomos tam tikros jų 
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atkūrimo priemonės (pvz., medžių atsodinimas). Kai nėra galimybių nei 
pakankamai sušvelninti poveikį, nei atkurti pažeistą aplinkos komponentą 
(nusausinus pelkes, sunaikinus šaltinius, pakeitus upės vagą ir pan.), gali 
būti taikomos poveikio kompensavimo priemonės. Blogiausiu atveju 
gali būti išvis atsisakoma planuojamos ūkinės veiklos, tačiau dažniausiai 
galima rasti priimtinų alternatyvių projektavimo sprendinių, kuriais nei-
giamas poveikis sumažinamas iki leistino dydžio.

Nuostoliai, padaryti gamtai, sunaikinus arba sužalojus (pažeidus) 
gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, pažeidžiant aplinkos 
apsaugos teisės normas ir reikalavimus, turi būti apskaičiuojami pagal 
žemiau pateiktą metodiką. Ji taikoma visiems juridiniams ir fi ziniams 
asmenims.

Nuostolių, padarytų sunaikinus ar pažeidus kraštovaizdžio komp-
leksus, dydis apskaičiuojamas sumuojant atskirų kraštovaizdžio objektų 
nuostolių dydžius. Jei pažeidimai padaryti:

- valstybiniuose rezervatuose, valstybinių parkų rezervatuose, 
nuostolių dydis didinamas 5 kartus, 

- jei valstybiniuose draustiniuose, saugomų kraštovaizdžio objektų 
teritorijose ir valstybinių (nacionalinių ar regioninių) parkų 
draustiniuose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose – 3 
kartus. 

- Jei pažeidimai padaryti savivaldybių draustiniuose, valstybinių 
(nacionalinių ar regioninių) parkų, valstybinių rezervatų, saugomų 
kraštovaizdžio objektų ar vandens telkinių apsaugos zonose bei 
kitose valstybinių parkų zonose, nuostolių dydis didinamas 2 
kartus.

Saugomiems valstybės ar savivaldybės kraštovaizdžio objektams 
padarytų nuostolių dydis didinamas pagal 4.1 lentelėje nurodytus koefi -
cientus, šiais atvejais nurodyti koefi cientai netaikomi. 

Nuostolių apskaičiavimo baziniai tarifai indeksuojami kartą per 
ketvirtį, taikant Statistikos departamento prie LR Vyriausybės nustatytą 
vartotojų kainų indeksą (VKI), kuris nustatomas prieš tai buvusio 
ketvirčio antrojo mėnesio kainas palyginus su 2002 metų rugpjūčio 
mėnesio kainomis. Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, vertės 
baziniai įkainiai neindeksuojami, jie tvirtinami atskiru Aplinkos minis-
terijos įsakymu.
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4.1 lentelė. Saugomiems kraštovaizdžio objektams padarytų nuostolių dydžio didinimo 
koefi cientai

Saugomi kraštovaizdžio objektai (SKO)
Didinimo koefi cientai

Valstybinių 
SKO

Savivaldybių 
SKO

1. Geologiniai:
1.1. olos, atodangos, uolos ir kt. 5 3
1.2. smegduobės 2,5 1,5
1.3. rieduliai 5 3
2. Hidrogeologiniai (šaltiniai) 5 3

3. Geomorfologiniai (kalvos, gūbriai, 
daubos, raguvos ir kt.) 5 3

4. Hidrografi niai
4.1. senvagės 5 3
4.2. rėvos 5 3
4.3. salos ir kt. 2,5 1,5
5. Botaniniai

5.1. medžiai 5 3
5.2. krūmai 30 20
6. Zoologiniai (drevėti medžiai) 5 3

1. Reljefo keitimas, žalojimas
1.1. Nuostolių, padarytų sunaikinus (pakeitus) reljefo formas 

(nukasant, supilant kalvas ar kitas teigiamas reljefo formas; iškasant, 
užpilant, dirbtinai pagilinant ar užlyginant daubas, natūralias raguvas 
ar kitas neigiamas reljefo formas), dydis (Nr) Lt apskaičiuojamas pagal 
formulę:

Nr = Bg · Pg · Rf. (4.1)

čia Bg – grunto bazinis tarifas (4.2 lentelė);
Pg – grunto (nuogriuvų, nuošliaužų, nukasto, supilto grunto) tūris (m3);
Rf  

– reljefo formos pažeidimo dydžio koefi cientas (4.3 lentelė).
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4.2 lentelė. Kraštovaizdžio komponentų bei objektų baziniai tarifai

Indeksas Komponentas Matavimo vienetas Bazinis tarifas (Lt)
Bur Natūrali rėva m2 15,0
Bus Senvagė m2 5,0
Bž Žolinė augmenija m2 0,49
Ba Akmuo (riedulys) m3 43,4
Bak Akmenynas m2 12,3
Bd Durpės m3 7,0
Bg Gruntas m3 5,0
Bp Pelkė m2 1,2

Pastaba. Paviršinio vandens telkinio lygio pažeminimas arba pakėlimas 1 cm (Bvh) – 3,0 Lt.

Šaltinio sunaikinimas (Bš) – 2000 Lt.
4.3 lentelė. Reljefo formos pažeidimo koefi cientas 

Eil. Nr. Reljefo formos pažeidimas (%) Koefi cientas Rf

1. < 30 % 1
2. 30–50 % 2
3. > 50 % 3

Sunaikinus (pakeitus) karstines (termokarstines) įgriuvas (smeg-
duobes), nuostolių dydis didinamas 2 kartus.

Nuostolių, padarytų sunaikinus (pakeitus) reljefo formas, vykdant 
savavalias statybas, dydis apskaičiuojamas vietoje grunto bazinio tarifo 
imant užstatytos teritorijos (plotas po statiniais m2) bazinį tarifą – 50,0 Lt, 
o vietoje grunto tūrio – užstatytos teritorijos plotą (m2).

1.2. Nuostolių, padarytų sunaikinus (pažeidus) akmenynus ir pavi-
enius akmenis (riedulius), pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo 
sąlygas įrašytus į žemės nuosavybės dokumentus ar kitų teisės aktų nus-
tatyta tvarka paskelbtus saugomais, dydis apskaičiuojamas:

1.2.1. Nuostolių, sunaikinus (pažeidus) pavienius saugomus akme-
nis, taip pat ir didesnius kaip 0,5 m3 akmenis (riedulius), dydis (Na) Lt 
apskaičiuojamas pagal formulę:

Na = Ka · Ba · Va ; (4.2)

čia Ka – akmens (riedulio) dydžio koefi cientas (4.4 lent.); 
Ba – akmens (riedulio) bazinis tarifas (4.2 lent.); 
Va – sunaikinto akmens (riedulio) tūris (m3).
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4.4 lentelė. Riedulio dydžio dydžio koefi cientas 

Eil. Nr. Riedulio dydis (m3) Koefi cientas Kr

1. < 0,5 1
2. 0,5–5,0 2
3. 5,1–10,0 3
4. > 10,0 4

Pastaba. Supilant dirbtines reljefo formas ar užpilant neigiamas reljefo formas, taikomas 
koefi cientas 3. Jei pažeidimai padaryti lygumoje, taikomas koefi cientas 1.

1.2.2. Nuostolių, padarytų sunaikinus (pažeidus) akmenyną, dydis 
(Nak) Lt apskaičiuojamas pagal formulę:

Nak=Kak · Bak · S; (4.3)

čia Kak – akmenyno pažeidimo dydžio koefi cientas (4.5 lent.);
Bak – akmenyno bazinis tarifas (4.2 lent.);
S – sunaikinto (pažeisto) akmenyno plotas (m2).

4.5 lentelė. Akmenyno pažeidimo dydžio koefi cientas

Eil. Nr. Akmenyno plotas (%) Akmenyno pažeidimo koefi cientas Kak

1. < 30 % 1
2. 30–50 % 1,5
3. > 50 % 2

Perkėlus (nesunaikinant) saugomus kraštovaizdžio objektus – ak-
menis (riedulius) iš vienos vietos į kitą, pagal 4.3 formulę apskaičiuotas 
nuostolių dydis sumažinamas 5 kartus.

2. Natūralaus hidrografi nio tinklo keitimas ir 
    hidrologinio režimo pažeidimai bei durpynų naikinimas
2.1. Nuostolių, padarytų nusausinus arba kitaip sunaikinus, pažeidus 

pelkes, dydis (Np) Lt apskaičiuojamas pagal formulę:

Np = Bp · S + Bd · Pp; (4.4)

čia Bp – pelkės (be durpių vertės) bazinis tarifas (4.2 lent.);
S – sunaikintos (pažeistos) pelkės plotas (m2);
Bd – durpių bazinis tarifas (4.2 lent.);
Pp – sunaikintų (iškastų) durpių tūris (m3).
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2.2. Nuostolių, padarytų sunaikinus (sudeginus) ar pažeidus durpy-
ną (apsausintą ir storesnį kaip 0,3 m durpių klodą), dydis (Nd) Lt ap-
skaičiuojamas pagal formulę: 

Nd= Kd · Bd · Pp; (4.5)

Kd – durpyno ploto koefi cientas (4.6 lentelė);
Bd – durpių bazinis tarifas (4.2 lent.);
Pp – sunaikintų (sudegintų) durpių tūris (m3).

4.6 lentelė. Durpyno ploto koefi cientas

Eil. Nr. Durpyno plotas (ha) Koefi cientas Kd

1. < 5 ha 1
2. 5–10,0 2
3. 10,1–30,0 3
4. 30,1–50 4
5. > 50 5

2.3. Nuostolių, padarytų sunaikinus šaltinius, pagal Specialiąsias 
žemės ir miško naudojimo sąlygas įrašytus į žemės nuosavybės doku-
mentus ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskelbtus saugomais, dydis 
(Bš) – 2000 Lt (4.2 lent.).

2.4. Nuostolių, padarytų pažeminus arba pakėlus paviršinio vandens 
telkinio vandens lygį, pakeitus natūralią upės vagą (tiesinant, performuo-
jant krantus) ar visiškai sunaikinus paviršinį vandens telkinį, dydis (Nvh) 
Lt apskaičiuojamas pagal formulę:

Nvh = Bvh · H · S + Nr + Nž + Nm + Nk; (4.6)

čia Bvh – natūralaus vandens telkinio lygio pažeminimo, pakėlimo bazi-
nis tarifas (4.2 lent.);
H – pažeminimo, pakėlimo dydis (cm);
S – vandens telkinio plotas (ha);
Nr – nuostolių dydis, pažeidus reljefą (Lt);
Nž – nuostolių dydis, sunaikinus žolinę augmeniją (Lt);
Nm – nuostolių dydis, sunaikinus medžius (Lt);
Nk – nuostolių dydis, sunaikinus krūmus (Lt).

Jei, pakėlus vandens lygį, sunaikinama sala (salos), nuostolių dydis 
(Nvh) didinamas 2 kartus.
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2.5. Nuostolių, padarytų sunaikinus (pažeidus) upių senvages, dy-
dis (N

us
) Lt apskaičiuojamas pagal formulę:

Nus = Bus · S; (4.7)

čia Bus – 1 m2 sunaikintos senvagės bazinis tarifas (4.2 lent.);
S – sunaikintos senvagės plotas (m2).

2.6. Nuostolių, padarytų sunaikinus (pažeidus) natūralių upių rėvas, 
dydis (Nur) Lt apskaičiuojamas pagal formulę:

Nur = Bur · S ; (4.8)

čia Bur – natūralios upės rėvos bazinis tarifas (4.2 lent.);
S – sunaikintos rėvos plotas (m2).

3. Nuostolių, padarytų sunaikinus arba sužalojus
    augmeniją, apskaičiavimas
3.1. Medžių ir krūmų žalojimas, pažeidžiant gyvybines funkcijas, yra:
- Medžių ir krūmų genėjimas, nesilaikant Medžių ir krūmų 

genėjimo urbanizuotose teritorijose taisyklių (Žin., 2002, Nr. 25-
911) 5.1 ir 5.2 punktų reikalavimų (genint medžius neleidžiama 
nupjauti lajas bet kokiame aukštyje, paliekant bešakį kamieną; 
taip pat taikyti apipjaustymo būdą, kai nupjaunamos storosios 
šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius – stagarus);

- Medžio lajos ar krūmo skeletinių šakų 1/4-osios ir daugiau nu-
pjovimas (nulaužymas) ar kitoks sužalojimas.

- Žievės lupimas nuo kamieno: 
o  kai žievė nulupta aplink visą kamieną;
o  kai žievė nulupta ne aplink visą kamieną:
 500 cm2  ir didesniame plote, kai kamieno skersmuo (1,3 m 
aukštyje nuo šaknies kaklelio) – 25 cm ir daugiau;
 200 cm2  ir didesniame plote, kai kamieno skersmuo (1,3 m 
aukštyje nuo šaknies kaklelio) – nuo 15 iki 25 cm;
 30 % ir daugiau bet kurioje kamieno 7 cm ir ilgesnėje 
atkarpoje, kai kamieno skersmuo (1,3 m aukštyje nuo 
šaknies kaklelio) – iki 15 cm.

-  Kamieno tašymas ar kapojimas:
o kai nutašyta ir iškapota aplink visą kamieną;
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o kai nutašyta ir nukapota ne aplink visą kamieną:
 200 cm2 ir didesniame plote 1 cm ir daugiau gylyje, kai jo 
skersmuo (1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio) – 25 cm ir 
daugiau;
 100 cm2 ir didesniame plote 0,5 cm ir daugiau gylyje, 
kai jo skersmuo (1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio) 
– mažesnis nei 25 cm.

- Išrovimas.
- Žemės nukasimas nuo 1/3 šaknų (jų išsidėstymo spinduliu pagal 

medžio lajos projekciją).
- 1/3 ir daugiau šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas arba mecha-

ninis pažeidimas.
- Pažeidimas cheminėmis medžiagomis, kai medis ar krūmas jau 

džiūsta ar yra požymių (parudavę ar išretėję lapai, spygliai), kad 
nudžius.

- Žemių, birių statybinių medžiagų sandėliavimas ar paskleidimas 
virš medžių ar krūmų šaknies kaklelio lygio.

- Vandens lygio keitimas, kai medžiai ir krūmai džiūsta arba yra 
požymių (parudavę ar išretėję lapai, spygliai), kad jie nudžius.

Nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus medžius ir krūmus, 
augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, dydis skaičiuojamas tai-
kant bazinius įkainius, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. birželio 
14 d. įsakyme Nr. 327 „Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 
69-2848):

- medžių baziniai įkainiai taikomi kiekvienam kelmo skersmens 
centimetrui;

- krūmų baziniai įkainiai taikomi kiekvienam krūmo vienetui.
Sužalojus medžius ir krūmus, nepažeidžiant gyvybinių funkcijų, 

nuostolių dydis mažinamas 2 kartus. Nuostolių dydis sunaikinus ar 
sužalojus medžius ir krūmus, augančius miestuose, didinamas 2 kartus.

3.2. Nuostolių, padarytų sunaikinus arba pažeidus žolinę augmeniją 
(sausumos, pelkių, vandens), dydis (Nž) Lt skaičiuojamas (taikant kau-
piamąjį metodą) pagal formulę:

Nž = Kž · Bž · (Kp1 · S1 + Kp2 · S2 + Kp3 · S3 + Kp4 · S4); (4.9)

S1 = S – (S2 + S3 + S4), (4.10)
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S2 = S – (S1 + S3+ S4), (4.11)

S3 = S – (S1 + S2+ S4), (4.12)

S4 = S – (S1 + S2+ S3), (4.13)

čia Kž – žolinės augmenijos atsikūrimo koefi cientas (4.7 lentelė);
Bž – žolinės augmenijos bazinis tarifas (4.2 lentelė);
K

p1
 – koefi cientas, taikomas pažeisto ploto daliai iki 2500 m2 

(4.8 lentelė); 
K

p2
 – koefi cientas, taikomas pažeisto ploto daliai nuo 2501 iki 

10000 m2 (4.8 lentelė);
K

p
 – koefi cientas, taikomas pažeisto ploto daliai nuo 10001 iki 

100000 m2 (4.8 lentelė);
K

p4
 – koefi cientas, taikomas pažeisto ploto daliai, didesnei negu 

100001 m2 (4.8 lentelė);
S – visas sunaikintos (pažeistos) žolinės augmenijos plotas (m2);
S1 – pažeisto ploto dalis iki 2500 m2;
S2 – pažeisto ploto dalis nuo 2501 iki 10000 m2;
S3 – pažeisto ploto dalis nuo 10001 iki 100000 m2;
S4 – pažeisto ploto dalis, didesnė negu 100001 m2.

4.7 lentelė. Visiško žolinės augmenijos atsikūrimo koefi cientas, esant skirtingam pažeidi-
mo pobūdžiui ir mastui

Eil. Nr. Pažeidimo pobūdis Koefi cientas Kž

1. Stovyklavimas, ganymas 0,1
2. Važinėjimas ne keliais, intensyvus ištrypimas, 

žolinės augmenijos suvažinėjimas, suslėgimas 0,3

3. Žolės deginimas 0,5
4. Užpylimas gruntu, natūralios pievos suarimas, 

kitoks žolinės augmenijos sunaikinimas 1

Pastaba. Natūralia pieva laikoma ne mažiau kaip 25 metus nesausinama ir neariama 
pieva, kurioje vyrauja natūralūs žolynai.
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4.8 lentelė. Žolinės augmenijos pažeisto ploto koefi cientas

Eil. Nr Pažeidimo plotas S (m2) Koefi cientas Kp

1. < 2 500 1
2. 2 501–10 000 0,25
3. 10 001–100 000 0,05
4. > 100 001 0,01

Nuostolių dydis, sunaikinus arba sužalojus žolinę augmeniją mies-
tuose, didinamas 2 kartus.

PAVYZDYS: ieškinys už 11 ha ploto sausos žolės išdeginimą būtų: 
Nž = 0,5 × 0,49 × (1 × 2500 + 0,25 × 7500 + 0,05 × 90000 + 

+ 0,01 × 10000) = 2198,88 (Lt).

4. Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių 
    skaičiavimas
Pripažįstama, kad žala aplinkai padaryta, jeigu yra tiesioginis ar ne-

tiesioginis neigiamas poveikis:
1) palaikomai ar siekiamai išlaikyti rūšių ar buveinių tinkamai apsau-

gos būklei, taip pat biologinės įvairovės, miškų, kraštovaizdžio, 
saugomų teritorijų būklei;

2) paviršinio ir požeminio vandens ekologinei, cheminei, mikrobi-
nei ir (arba) kiekybinei būklei ir (arba) ekologiniam pajėgumui 
(potencialui), kaip tai apibūdinta LR vandens įstatyme;

3) žemei, tai yra žemės užteršimas, kai teršalai pasklinda žemės 
paviršiuje, įterpiami į žemę ar po ja (į žemės gelmes);

4) kitiems aplinkos elementams (jų funkcijoms), kai pažeidžiami 
aplinkos apsaugos reikalavimai.

Gamtos išteklių naudotojai bei asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, 
privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos aplinkai, 
žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams, o pada-
riusieji žalos privalo atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės 
būklės, buvusios iki žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuosto-
lius. Pirminė būklė nustatoma pagal turimą informaciją apie geriausią 
aplinkos būklę.

Aplinkos būklė atkuriama atgaivinant pažeistą aplinką ar jos ele-
mentus arba jų pažeistas funkcijas. Padarius žalą žemei (jos paviršiui ar 
gelmėms), kaip aplinkos elementams, būtina pašalinti bet kokį neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai pavojų.
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Žala aplinkai vertinama ir apskaičiuojama pagal aplinkos minis-
tro patvirtintą metodiką, įvertinant pirminę būklę (sąlygas), neigiamo 
poveikio aplinkai reikšmingumą, natūralaus aplinkos atsikūrimo galimy-
bes ir laiką, tačiau nevertinamas anksčiau, tai yra iki žalos aplinkai at-
siradimo, nustatytas neigiamas poveikis, atsiradęs dėl konkrečios ūkinės 
veiklos, kurią nustatyta tvarka leidžia vykdyti įgaliotos institucijos ir kuri 
vykdoma nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų. 

Ūkinės veiklos, kurią nustatyta tvarka leidžia vykdyti įgaliotos in-
stitucijos ir kuri vykdoma nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų, 
neigiamą poveikį aplinkai ūkio subjektai atlygina (kompensuoja).

4.1. Jei žala padaryta vandens telkiniams, žemės paviršiui ir/ar gile-
sniems jos sluoksniams, išskyrus 4.2 punkte (pagal 4.17 formulei taiko-
mus) numatytus atvejus, atlyginimo dydžiai (Žn) Lt skaičiuojami pagal 
formulę:

Žn = Tn · In · Qn · Kkat, (4.14)

čia Tn – teršalų, išmestų (išleistų) į vandens telkinius, žemės paviršių 
ir/ar gilesnius jos sluoksnius, tarifas, pateiktas 4.9 lentelėje, Lt/t;
I

n – indeksavimo koefi cientas, nustatytas pagal Statistikos de-
partamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamą 
vartotojų kainų indeksą (nustatomas pagal Statistikos departamento 
internetinėje svetainėje skelbiamą informaciją www.stat.gov.lt);
Qn – išmestų (išleistų) teršalų kiekis, apskaičiuotas pagal 4.15 
formulę, t;
Kkat – koefi cientas, įvertinantis vandens telkinių, žemės paviršiaus 
ir/ar gilesnių jos sluoksnių kategoriją (pateiktas 4.10 lentelėje);
n – teršalų rūšis.

Qn = Qn1 – Qn2, (4.15)

čia Qn1 – faktinis išmestų (išleistų) į aplinką teršalų arba atliekų kie-
kis nustatomas vadovaujantis turima informacija apie pradinius 
(prieš išmetimą/patekimą į aplinką) ir likutinius teršalų arba 
atliekų kiekius, tiesioginių teršalų arba atliekų išmetimo matavimų 
arba skaičiavimų rezultatais, aplinkos būklės pokyčio matavi-
mais (pradinė aplinkos būklė vertinama pagal faktinius duomenis 
(matavimus) arba, kai tokių duomenų nėra, – pagal teisės aktuose 
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patvirtintus foninės būklės rodiklius), kitokių tyrimų, ekspertinio 
vertinimo, vizualinio vertinimo rezultatais, t;
Qn2 – mechaniškai ir/ar kitaip surinktų teršalų kiekis, avarijų likvi-
davimo planuose arba su aplinkos apsaugos institucija suderintais 
terminais ir priemonėmis, t.

4.9 lentelė. Teršalų, išmestų (išleistų) į vandens telkinius, žemės paviršių ir/ar gilesnius 
jos sluoksnius, žalos atlyginimo tarifai

Teršalai Teršalų tarifai, Lt/t
BDS7 76 500
Bendras azotas 30 000
Bendras fosforas 150 000
Suspenduotos medžiagos 23 200
Sulfatai 120
Chloridai 70
Teršalų grupės1

I 1 740 100 000
II 39 636 000
III 1 293 000
IV 146 500
V 11 500

Pastaba: 1 – teršalų sąrašas ir jų grupės pateikiami 4.1 priede.

4.10 lentelė. Vandens telkinių, žemės paviršiaus ir/ar gilesnių jos sluoksnių kategorijos 
ir jų įvertinimo koefi cientai

Eil. 
Nr. Kategorijos Kkat

1. Jūra 0,8

2. Paviršiniai vandens telkiniai, išskyrus trečioje ir ketvirtoje 
eilutėje išvardytus telkinius 1

3. Dirbtiniai vandens telkiniai, kurių plotas mažesnis negu 0,5 ha 0,6

4. Saugomose teritorijose esantys paviršiniai vandens telkiniai, 
išskyrus trečioje eilutėje išvardytus telkinius 1,5

5. Žemės paviršius ir/ar gilesni jos sluoksniai, išskyrus išvardytus 
šeštoje eilutėje 0,8

6. Žemės paviršius ir/ar gilesni jos sluoksniai saugomose teritori-
jose 1,5

7. Požeminiai vandens telkiniai 1,5
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4.2. Jei žala padaryta vandens telkiniams, žemės paviršiui ir/ar gi-
lesniems jos sluoksniams teršiant suspenduotomis medžiagomis ar or-
ganinėmis medžiagomis pagal BDS7, o išmestas (nustatytas) jų kiekis 
sudaro daugiau kaip vieną toną, atlyginimo dydžiai (Žn) Lt skaičiuojami 
pagal formulę:

Žn = T I Q Kn n n kat⋅ ⋅ ⋅0 8, , (4.16)

čia Tn – teršalų, išmestų (išleistų) į vandens telkinius, žemės paviršių 
ir/ar gilesnius jos sluoksnius, tarifas, pateiktas 4.9 lentelėje, Lt/t;
In – indeksavimo koefi cientas, nustatytas pagal Statistikos departa-
mento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamą „Valstybės 
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ vartotojų kainų indeksą, 
padalintą iš 100;
Qn – išmestų (išleistų) teršalų kiekis, apskaičiuotas pagal 4.16 
formulę, t;
Kkat – koefi cientas, įvertinantis vandens telkinių, žemės paviršiaus 
ir/ar gilesnių jos sluoksnių kategoriją (pateiktas 4.10 lentelėje);
n – teršalų rūšis.

4.3. Jei žala padaryta aplinkos orui, atlyginimo dydžiai (Žn) Lt skai-
čiuojami pagal formulę:

Žn = Tn · In · Qn, (4.17)

čia Tn – teršalų, išmestų (išleistų) į aplinkos orą, tarifas, pateiktas 4.11 
lentelėje, Lt/t;
In – indeksavimo koefi cientas, nustatytas pagal Statistikos departa-
mento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamą vartotojų 
kainų indeksą;
Qn – faktinis išmestų (išleistų) į aplinką teršalų arba atliekų kie-
kis nustatomas vadovaujantis turima informacija apie pradinius 
(prieš išmetimą/patekimą į aplinką) ir likutinius teršalų arba atliekų 
kiekius, tiesioginių teršalų arba atliekų išmetimo matavimų arba 
skaičia-vimų rezultatais, aplinkos būklės pokyčio matavimais (pradi-
nė aplinkos būklė vertinama pagal faktinius duomenis (matavimus) 
arba, kai tokių duomenų nėra, – pagal teisės aktuose patvirtintus 
foninės būklės rodiklius), kitokių tyrimų, ekspertinio vertinimo, 
vizualinio vertinimo rezultatais, t;
n – teršalų rūšis.
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4.11 lentelė. Teršalų, išmestų (išleistų) į aplinkos orą, žalos atlyginimo tarifai

Teršalai Teršalų tarifai, Lt/t
SO2 1 400
NOX 2 650
Vanadžio pentoksidas 6 891 000
Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus 
II teršalų grupėje nurodytas 830

CO2 140
Teršalų grupės1

I 1 089 000
II 57 000
III 4 440
IV 98

Pastaba: 1 – teršalų sąrašas ir jų grupės pateikiami 4.1 priede.
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4.1. priedas

Teršalai ir jų grupės

I. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir 
gilesnius jos sluoksnius

I grupė II grupė
Halogeniniai angliavandeniliai:
trichlorbenzolas (visi izomerai);
heksachlorbenzolas;
heksachlorbutadienas;
pentachlorfenolis;
heksachlorcikloheksano (HCH) visų 
izomerų mišinys (heksachloranas, 
lindanas).
Kiti organiniai junginiai:
benzapirenas.

Metalai ir jų junginiai:
arsenas;
kadmis ir jo junginiai;
gyvsidabris;
vanadis;
chromas VI.
Organiniai junginiai:
formaldehidas;
senolis;
chloroformas;
visų rūšių pesticidai (išskyrus 
biologinius preparatus ir cheminius 
junginius, naudojamus kaip pestici-
dai, įvardytus kitose grupėse (pvz., 
HCH, naftalinas ir pan.).

III grupė IV grupė
Halogeninti angliavandeniliai:
tetrachloretilenas;
tetrachloretanas;
trichloretilenas;
1,2-dichloretanas;
anglies tetrachloridas (tetrachlormeta-
nas, perchlormetanas, freonas-10).
Metalai ir jų junginiai:
švinas;
stibis;
kobaltas;
nikelis;
varis.
Organiniai junginiai:
naftalinas.

Metalai ir jų junginiai:
cinkas;
manganas;
chromas III.
Neorganiniai anijonai:
cianidai;
rodanidai.
Organiniai junginiai:
nafta ir jos produktai;
ksilolas;
terpentinas;
vinilacetatas;
acetonas;
metanolis (metilo alkoholis);
stirolas (stirenas).
Detergentai.
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V grupė
Neorganiniai halogenidai ir anijonai:
fl uoridai;
sulfi dai.
Metalai ir jų junginiai:
geležis;
aliuminis.
Organinės medžiagos:
furfurolas;
kiti nė vienoje grupėje nepaminėti che-
miniai junginiai.

II. Teršalai, išmetami į aplinkos orą
I grupė II grupė

alfa-Naftilaminas;
1,1-dichloretilenas;
1,1-dimetilhidrazinas;
1,2-dimetilhidrazinas;
1,1,1-trichloretanas (metilchlorofor-
mas);
akrilamidas;
anglies tetrachloridas (tetrachlormeta-
nas);
asbestas;
bario karbonatas (pagal barį);
3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas);
benzilo chloridas (chlormetilbenzo-
las);
benzo (b, +γ, +k) fl uorantenai;
benzoantracenas;
berilis ir jo junginiai (pagal berilį);
bifenilas;
vinilo chloridas;
m-Chlorfenolis;
o-Chlorfenolis;
p-Chlorfenolis;
chromas šešiavalentis (pagal chromo 
trioksidą);
m-Dichlorbenzolas;

1,1,1,2,2-pentafl uor,-3-dichlorpropa-
nas (freonas-225ca);
1,1,2,2,3-pentafl uor,-1,3-dichlorpro-
panas (freonas-225cb);
1-fl uor,-1,1-dichloretanas (freonas-
141b);
1,1-difl uor,-1 chloretanas (freonas-
142b);
1,2,3-trimetilbenzolas;
1,2,4-trimetilbenzolas;
1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas);
metilizobutilketonas (4-metil-2-pen-
tanonas);
akrilonitrilas;
akroleinas (2-propenalis, akrilo alde-
hidas);
anglies (di)sulfi das;
anilinas;
arsenas ir jo junginiai (pagal arseną);
azoto rūgštis (pagal HNO3 molekulę);
benzolas (benzenas);
boro fl uoro vandenilio rūgštis;
bromas;
brometilas;
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o-Dichlorbenzolas;
p-Dichlorbenzolas;
dichlorfenolis;
dichlordifl uormetanas (freonas-12);
difl uorchlorbrommetanas (halonas 
1211);
dietilsulfatas;
dimetilsulfatas;
etileno dioksidas (dioksanas);
etilaminas;
etileniminas;
p-Acetaminofenolis (fenacetinas);
fenazopyridinas;
fl uortrichlormetanas (freonas-11);
furfurilo alkoholis;
gyvsidabris ir jo junginiai (pagal 
gyvsidabrį);
heksachlorcikloheksanas (heksachlor-
anas, heksatoksas, dolmiksas, kotolas, 
HChCG);
heksametilen-1, 6-diizocianatas;
hidrazinai;
kadmis ir jo junginiai (pagal kadmį);
kalio bromatas;
kobaltas;
kreozotas;
merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir 
tioesteriai;
metilo chloridas (chlormetanas);
N,N – dimetilnitrozoaminas;
nikelis ir jo junginiai (pagal nikelį);
nitrobifenilas;
nitronaftalinas;
2-nitropropanas;
ozonas;
p-chlortoluidinas;
PCB (polihalogeninti bifenilai);
PCDD (polihalogeninti dibenzodio-
ksinai);
PCDF (polihalogeninti benzofuranai);

butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo 
esteris);
chloras;
chlorcianas;
trichlormetanas (chloroformas, chla-
donas 20);
chlorprenas;
ciano vandenilis (ciano vandenilio 
rūgštis);
diacetonas (diacetono alkoholis);
dichloretanas;
dietanolaminas (2,2’-dioksietilami-
nas, 2,2’-imidoetanolis);
difenilmetandiizocianatas;
difl uorchlormetanas (freonas-22);
N,N’-Dimetilacetamidas;
dimetilaminas;
dimetilformamidas (DMFA);
chloro vandenilis (druskos rūgštis) 
(pagal HCl);
epichlorhidrinas;
2-etoksietanolis (etilcelozolvas, eti-
lenglikolio etilo esteris);
etoksipropilacetatas;
senolis;
fl uordichlormetanas (freonas-21);
fl uorchlormetanas (freonas-31);
fl uoro neorganiniai junginiai, 
apskaičiuojami kaip fl uoridai;
formaldehidas (skruzdžių aldehidas);
fosforo V oksidas (fosforo pentoksi-
das, fosforo anhidridas);
fosgenas;
ftalio anhidridas;
heksametilendiaminas;
izopropilbenzolo hidroperoksidas 
(kumolo hidroperoksidas);
2-merkaptobenzotiazolis (kaptaksas);
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pentachloretanas;
pentachlorfenolis;
pentafl uorchloretanas (freonas-115);
propileno oksidas;
selenas ir jo junginiai (pagal seleną);
švino organiniai ir neorganiniai 
junginiai (pagal šviną);
talis ir jo junginiai (pagal talį);
telūras ir jo junginiai (pagal telūrą);
tetrafl uordibrometanas (halonas 
2402);
tetrafl uordichloretanas (freonas-114);
toluilendiizocianatas;
trichloretanas;
2,4,6-trichlorfenolis;
trifl uorchlormetanas (freonas-13);
trifl uorbrommetanas (halonas 1301);
1,2,2-trifl uor-1,1,2-trichloretanas 
(freonas-113);
vinilo bromidas.

kietosios dalelės deginant kietąjį, 
skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas;
maleino anhidridas;
metilo bromidas;
2-metoksietanolis (metilceliozolvas);
metoksipropilacetatas;
monochloracto rūgštis;
nitrobenzolas;
oksimetilfurfurolas;
pentafl uordichlorpropanas (freonas-
225);
piridinas;
1,2-dihidroksibenzolas (pirokatechi-
nas);
polidimetilsiloksanas;
polietilenpropilaminas;
poliizocianatas;
polipropilenas;
polivinilchloridas;
polivinilformalis;
sieros rūgštis (pagal H2SO4);
sieros vandenilis (vandenilio sul-
fi das);
skruzdžių rūgštis (metano rūgštis);
stirolas (stirenas);
tetrachloretilenas (perchloretilenas);
tetrafl uorchloretanas (freonas-124);
trifl uorchloretanas (freonas-133);
trifl uordichloretanas (freonas-123);
trikrezolis;
p-Fenilendiaminas (1,4-diaminoben-
zolas, ursolas).

III grupė IV grupė
Acetaldehidas (acto aldehidas);
acetilenas;
acto rūgštis (etano rūgštis);
akrilo rūgštis (etilenkarboninė 
rūgštis);
alavas ir jo junginiai (pagal alavą);

p-Amilo acetatas;
1,3 - butadienas (divinilas);
acetonas (dimetilketonas);
aliuminio sulfatas;
aliuminis;
amofosas;
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aliuminio chloridas (pagal aliuminį);
aliuminio oksidas;
amilo alkoholis (pentanolis);
benzaldehidas (benzoino aldehidas);
bismuto oksidas;
boro rūgštis;
butanolis (butilo alkoholis);
butilformiatas;
etilenglikolio monoizobutilo eteris 
(butilceliozolvas, butilglikolis);
fosforo vandenilis (fosfi nas);
sviesto aldehidas (butanalis);
cerio oksidas;
chlorbenzolas;
cikloheksanonas;
cikloheksanolis (cikloheksilo alko-
holis, heksahidrofenolis);
cinkas ir jo junginiai (pagal cinką);
dimetilo eteris;
dioktilftalatas;
emulsolas;
etanolaminas;
etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo 
esteris);
etilbenzolas;
metilenas;
etileno oksidas;
etilo eteris (dietilo eteris);
fl uoro vandenilis;
furfurolas (2-formilfuranas);
geležis ir jos junginiai (pagal geležį);
izoamilacetatas;
2-metilbutadienas-1,3 (izoprenas);
izopropanolis (izopropilo alkoholis, 
dimetilkarbinolis);
kalcio karbidas;
kalio oksidas;
kaprolaktamas;
ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas);

amoniakas;
amonio acetatas;
amonio chloridas;
amonio nitratas (amonio salietra);
anglies (II) oksidas (anglies monoksi-
das, smalkės);
benzilo alkoholis (fenilkarbinolis);
butilacetatas;
cikloheksanas;
ciklopentanas (pentametilenas);
metileno chloridas (dichlormetanas);
dimetiletanolaminas;
dimetilsulfi das;
etilenglikolis (etandiolis);
etanolis (etilo alkoholis);
etilacetatas;
etilacetonas;
etilendiglikolis (diglikolio eteris);
o-Fosforo rūgštis;
p-Dioksibenzolas (hidrochinonas);
izobutanas;
izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-
metilpropanolis);
izobutilacetatas (acto rūgšties izobu-
tilo esteris);
2-metilpropenas (izobutilenas);
izopentanas;
izopropilbenzolas (kumolas);
kalcio chloridas;
kalcio karbonatas;
kalcio oksidas (negesintos kalkės);
kalio chloridas;
kalio hidroksidas;
kanifolinis aktyvintas fl iusas (FKT) 
(pagal kanifoliją);
karbamidas;
lakieji organiniai junginiai 
(nepaminėti šiame sąraše);
magnio chloruotas;
metilacetatas;
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magnio chloridas;
magnio oksidas;
manganas, mangano oksidai ir kiti 
junginiai (pagal mangano dioksidą);
metanolis (metilo alkoholis);
metilbutilketonas;
metilcelozolvacetatas;
metildiglikolis;
metiletilketonas;
metilmetakrilatas;
metilmetoksipropilacetatas;
metilpentanas;
molibdeno junginiai;
monoetanolaminas;
natrio sulfatas;
pienas;
propilenas;
propanalis (propiono aldehidas);
silikonas;
stibis ir jo junginiai (pagal stibį);
stroncio karbonatas;
sviesto rūgštis (butano rūgštis);
tetrametiltiuramdisulfi das (TMTD, 
tiuramas D, tiramas);
toluolas (toluenas);
torio vandenilis;
trichloretilenas;
trietanolaminas;
trietilaminas;
valerijono rūgštis (pentano rūgštis);
bromo vandenilis;
vandenilio peroksidas;
varis ir jo junginiai (pagal varį);
vinilacetatas;
volframo(VI) oksidas (volframo an-
hidridas, volframo trioksidas).

metilakrilatas;
2-metoksi-2metilpropanas (metil-tret-
butilo esteris);
naftalinas;
natrio chloridas (valgomoji druska);
natrio hidroksidas (kaustinė soda, 
natrio šarmas);
natrio karbonatas (kalcinuotoji soda);
natrio salietra;
natrio nitritas;
natrio tripolifosfatas;
oksalo rūgštis;
oleino rūgštis;
p-Toluolsulfo rūgštis;
palmitino rūgštis;
parafi nas;
pieno rūgštis;
propandiolis-1,2 (propilenglikolis);
solventnafta;
sulfi to rūgštis;
terpentinas;
tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas);
titano oksidas.
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5 PRATYBŲ DARBAS 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMŲ 
AVARIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

Darbo tikslas − atlikti planuojamos ūkinės veiklos rizikos analizę.

Darbo atlikimo eiga:
- Išskirti planuojamos ūkinės veiklos rizikos objektą, kuriame yra 

rizikos šaltiniai;
- Nustatyti, kokios operacijos bus vykdomos objekte, nurodant pa-

vojingus veiksnius; 
- Įvertini pasekmes pažeidžiamiems objektams (žmonėms, gamtai 

ir materialinėms vertybėms);
- Sudaryti rizikos matricą;
- Suformuluoti išvadas.

Teorinė dalis
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje turi būti atlikta planuojamos 

ūkinės veiklos rizikos analizė, išnagrinėtos galimos avarinės situacijos, 
įvertintos galimos jų pasekmės bei numatytos prevencinės priemonės 
joms išvengti ar likviduoti.

Rizika – tai galinčio įvykti nelaimingo atsitikimo tikimybė ir jos gali-
mas poveikis žmogui, gamtai ir materialinėms vertybėms (nuosavybei).

Rizikos analizė (rizikos vertinimas) – nuoseklus rizikos objektų ir jų 
poveikių identifi kavimas ir įvertinimas.

Nelaimingas atsitikimas (avarija) – nenumatytas ir nelauktas 
įvykis, galintis pakenkti žmonėms, gamtai ir materialinėms vertybėms 
(nuosavybei).

Prognozuojant avarines situacijas būtina sudaryti pagrindinių 
prognozuojamų avarinių situacijų scenarijus, išanalizuoti juos pagal gali-
mus (prognozuojamus) nekontroliuojamų įvykių padarinius įvertinant:

- sprogimo energetinį potencialą, sprogimo zonų spindulius, 
sprogimo bangos sukeltą statinių, įrengimų sugriovimo mastą bei 
jų lekiančių dalių keliamą pavojų;

- šiluminį spinduliavimą gaisro metu;
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- grandininio avarijos plėtimo padarinius (įrenginių bei statinių, 
energijos, vandens tiekimo sutrikimus, automatinių apsaugos 
sistemų pažeidimus ir kt.);

- pavojingų medžiagų, patekusių į aplinką, koncentracijas, jų 
plitimą, poveikį šalia objekto esančių įmonių dirbantiesiems 
bei gyventojams. Nustatyti taršos zonas, sudaryti pavojingų 
(kenksmingų) medžiagų koncentracijų sklaidos žemėlapius (pla-
nus), išanalizuoti galimus grunto, vandens užterštumo atvejus, 
nustatyti jų taršos dydį avarijos metu;

- maksimalius prognozuojamos avarijos padarinius objekto dir-
bantiesiems ir žmonėms, gyvenantiems ar dirbantiems šalia pa-
vojingo objekto.

Nelaimingi atsitikimai gali įvykti, kai išsilieja teršalai, išsilaisvina 
nevaldoma energija. Nelaimingų atsitikimų metu išsiveržusi nekontroli-
uojama energija išlaisvina kitos rūšies energiją:

1. potencinė energija išlaisvinama, pratrūkus užtvankai ar didelio slė-
gio talpai, įvykus lavinai ar nuošliaužai arba sugriuvus statiniui;

2. kinetinė energija padaro žalą nelaiminguose eismo įvykiuose, 
stipraus vėjo ar potvynio bangos metu;

3. šiluminė energija padaro žalą, išsiveržus karštam vandeniui ar 
išlydytam metalui;

4. spinduliavimo energija išsilaisvina karščio ir šviesos pavidalu 
gaisrų metu arba kaip radiacija iš radioaktyviųjų šaltinių;

5. cheminė potencinė energija išsilaisvina gaisrų, sprogimų ir 
nekontroliuojamų cheminių reakcijų metu.

Atliekant rizikos analizę, turi būti išnagrinėti rizikos objektai, pa-
vojingi veiksniai ir pažeidžiami objektai bei įvertinta nelaimingo atsiti-
kimo, susijusio su šiais veiksniais, tikimybė ir pasekmės žmogui, gamtai 
ir materialinėms vertybėms (nuosavybei). 

Rizikos analizė turėtų identifi kuoti esančius ir galimus pavojus bei 
parodyti:

1. rizikos objektus, kuriuose gali įvykti nelaimingas atsitikimas;
2. rizikos šaltinius rizikos objektuose;
3. nelaimingų atsitikimų pobūdį; 
4. galimus pažeidžiamus objektus;
5. nelaimingo atsitikimo pasekmes;
6. nelaimingo atsitikimo tikimybę (apytikrę);
7. veiksnius, didinančius riziką.
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Rizikos analizės struktūra, jos pagrindiniai elementai pateikiami 5.1 
lentelėje.
5.1 lentelė. Rizikos analizės struktūra

O
bj

ek
ta

s

O
pe

ra
ci

ja

Pa
vo

jin
ga

s v
ei

ks
ny

s

N
el

ai
m

in
go

 a
ts

iti
ki

m
o 

po
bū

di
s

Pa
že

id
ži

am
i o

bj
ek

ta
i

Pa
se

km
ės

 p
až

ei
dž

ia
-

m
ie

m
s o

bj
ek

ta
m

s

Reikšmingumas

N
el

ai
m

in
go

 a
ts

iti
ki

m
o 

gr
ei

tis
N

el
ai

m
in

go
 a

ts
iti

ki
m

o 
tik

im
yb
ė

Sv
ar

ba
 (r

iz
ik

os
 la

ip
sn

is
)

Pr
ev

en
ci

nė
s p

rie
m

on
ės

Pa
st

ab
os

žm
on
ėm

s

ga
m

ta
i

nu
os

av
yb

ei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Rizikos aptikimas

 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

Rizikos 
nustaty-

mas
←⎯⎯→    

Rizikos klasifi -
kavimas

←⎯⎯⎯⎯→

Rizikos įvertinimas

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
1 2 3a* 4 5b* 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pastaba: a* – baigti čia, jeigu pavojingi veiksniai menki.
               b* – baigti čia, jeigu nėra atitinkamų pažeidžiamų objektų.

Lentelės pildymo eiga:
1 – grafoje pateikiami analizuojami atskiri rizikos objektai, kuriuo-

se yra rizikos šaltiniai.
2 – grafoje nurodoma, kokios operacijos bus vykdomos objekte, 

pavyzdžiui: gamyba, gryninimas, perdirbimas, surinkimas, pakavimas, 
saugojimas, krovimas, transportavimas, pardavimas, tiekimas, įvairios 
paslaugos, socialinė veikla ir kt.

3 – grafoje nurodomi pavojingi veiksniai (5.2 lent.), pavyzdžiui: 
pavojingų medžiagų kiekis bei jų savybės – toksiškumas, degumas, 
sprogstamumas ir kt. 
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5.2 lentelė. Rizikos objektų pavojingi veiksniai

Rizikos objektai Būdingiausi pavojingi veiksniai
Jūrų uostai, laivai Dideli kiekiai įvairių pavojingų medžiagų 

(nafta, degios, sprogstamosios, pavojin-
gos medžiagos ir kt.), kranai, transporto 
priemonės

Talpyklos, terminalai, sandėliai Dideli kiekiai įvairių pavojingų medžiagų
Geležinkeliai Nafta, pavojingos medžiagos
Oro uostai Kuras, pavojingos medžiagos
Hidroelektrinės Užtvenktas vanduo, aukštos įtampos 

elektra
Šiluminės elektrinės Degios medžiagos, aukšto slėgio indai, 

suslėgtas garas, karštas vanduo, aukštos 
įtampos elektra

Atominės elektrinės Radioaktyvios ir pavojingos reaktorių 
medžiagos, aukšto slėgio indai, suslėgtas 
garas, karštas vanduo, aukštos įtampos 
elektra

Pramonės įmonės: 
naftos, chemijos, farmacijos, 
dažų, plieno-metalo, celiuliozės-
popieriaus, plastmasės, gumos, 
medienos perdirbimo ir kt.

Didelio slėgio indai, talpos, talpyk-
los, gamybos įrengimai, pavojingos 
medžiagos: žaliavos,  katalizatoriai, 
tarpiniai ir šalutiniai produktai; atliekos ir 
aukštos įtampos elektra

Gamtinių dujų ir naftos vamz-
dynai

Degios ir aplinkai pavojingos medžiagos, 
aukštas slėgis vamzdžiuose

Naftos ir jos produktų bazės ir 
saugyklos

Degios, nuodingos ir aplinkai pavojingos 
medžiagos

Vandens valymo stotys, plaukimo 
baseinai

Pavojingos medžiagos

Ligoninės Pavojingos cheminės medžiagos
Mokyklos Pavojingos cheminės medžiagos
Parduotuvės: universalinės, 
statybinių ir ūkinių prekių baldų 
ir kt. dirbinių

Degios, sprogstamosios ir nuodingos 
medžiagos, aerozoliai, dideli medienos 
kiekiai

Lentpjūvės Degios medžiagos, mediena
Dangoraižiai, TV bokštai Aukšti pastatai
Plotai, kuriuose vyksta potvyniai, 
nuošliaužos, statinių griūtys

Geologinės sąlygos

Karjerai, didelės požeminės 
konstrukcijos

Nestabilios uolienos/dirva, dujos, drenažo 
vanduo, transporto priemonės

Tuneliai Griūties rizika, nepalanki situacija 
gelbėjimo darbams

Keliai, tiltai Transporto priemonės, pavojingi kroviniai
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4 – grafoje analizuojama, kokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus 
gali sukelti pavojingi veiksniai pavieniui ir kartu su kitais pavojingais 
veiksniais. Ties kiekvienu pavojingu veiksniu išvardinami nelaimingi 
atsitikimai, kuriuos tas veiksnys gali sukelti. Tai gali būti: nuošliaužos, 
pastatų griūtys, užtvindymai, pavojingų cheminių medžiagų pasklidi-
mas, gaisras, sprogimas, susidūrimas ir kt. 

5 – grafoje nurodomi objektai, kurie yra rizikos zonoje. Jei esami 
pavojingi veiksniai nekelia grėsmės žmonėms, gamtai ar nuosavybei, tai 
šitie rizikos objektai toliau nenagrinėjami. 

6 – grafoje nurodomos nelaimingo atsitikimo pasekmės pažeidžia-
miems objektams (5.3 lentelė), išreikštos kokybiškai. 
5.3 lentelė. Pažeidžiamų objektų galimos pasekmės

Pažeidžiami objektai Pasekmės
Žmonės: personalas, lankytojai, aplin-
kiniai gyventojai, gelbėjimo tarnybų 
personalas 

Bet koks pakenkimas, pradedant 
išgąsčiu ar lengvu sužalojimu, bai-
giant daugelio asmenų mirtimi

Gamta: jūra, ežerai, upės; požeminiai 
vandenys,   rekreacinės ir saugo-
mos teritorijos, žemdirbystės plotai, 
miškai

Bet koks nuodingų ir pavojingų 
medžiagų pasklidimas; laivų, lėktuvų 
sudužimas ar paskendimas; gaisras 
ir kt.

Nuosavybė Bet koks pakenkimas, pradedant ma-
ža žala, baigiant visišku sugriovimu; 
pavojingų medžiagų pasklidimas

7 – grafoje analizuojamos pasekmės žmonėms (5.4 lentelė), išreikš-
tos kiekybiškai. 
5.4 lentelė. Pasekmės žmonių gyvybei ir sveikatai

Klasė Požymiai
Nereikšmingos laikinas lengvas savijautos pablogėjimas
Ribotos keletas sužalojimų, ilgalaikis savijautos pablogėjimas
Didelės keletas sunkių sužalojimų, labai žymus savijautos 

pablogėjimas
Labai didelės kelios (daugiau kaip 5) mirtys, keliolika-keliasdešimt sun-

kiai sužalotų, iki 500 – evakuotų
Katastrofi nės keliolika mirčių, keli šimtai sunkiai sužalotų, daugiau kaip 

500 evakuotų
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8 – grafoje analizuojamos pasekmės gamtai (5.5 lentelė), išreikštos 
kiekybiškai. 
5.5 lentelė. Pasekmės gamtai

Klasė Požymiai
Nereikšmingos nėra užteršimo, poveikis lokalizuotas
Ribotos nestiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas
Didelės nestiprus užteršimas, išplitęs poveikis
Labai didelės stiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas
Katastrofi nės ypač stiprus užteršimas, išplitęs poveikis

9 – grafoje analizuojamos pasekmės nuosavybei (5.6 lentelė), 
išreikštos kiekybiškai. 
5.6 lentelė. Pasekmės materialinėms vertybėms (nuosavybei)

Klasė Padarytos žalos vertė tūkst. Lt.
Nereikšmingos mažiau kaip 100
Ribotos 100–200
Didelės 200–1000
Labai didelės 1000–5000
Katastrofi niai daugiau kaip 5000

10 – grafoje nurodomas nelaimingo atsitikimo greitis ir poveikio 
trukmė (4.7 lentelė). 
5.7 lentelė. Plėtojimosi greitis

Klasė Požymiai
Ankstyvas ir aiškus 
įspėjimas

padariniai lokalizuoti, žalos nėra

Vidutiniškas šiek tiek išplitęs, nežymi žala
Jokio įspėjimo vyksta slaptai, iki poveikis pasireiškia visiškai, povei-

kis labai staigus (sprogimas)

11 – grafoje prognozuojama, kokia yra įvykių tikimybė (5.8 
lentelė). 
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5.8 lentelė. Tikimybė 

Klasė Grubiai paskaičiuotas dažnis
Neįmanoma rečiau negu kartą per 1000 metų
Beveik neįmanoma kartą per 100–1000 metų
Visiškai tikėtina kartą per 10–100 metų
Tikėtina kartą per 10–1 metus 
Labai tikėtina dažniau kaip kartą per metus

12 – grafoje nurodoma, kurie rizikos šaltiniai objekte yra svarbesni.
13 – grafoje pateikiamos priemonės nelaimingiems atsitikimams 

išvengti bei pasekmėms likviduoti.
Esamų prevencinių, kontrolės ir avarijų išvengimo bei jų pasekmių 

sušvelninimo priemonių įvertinimo etape būtina išanalizuoti priemones, 
neleidžiančias susidaryti avarinei situacijai, jos padariniams sušvelninti, 
įvertinant:

- ar pakankamos numatytos priemonės avarijoms išvengti, jos pada-
riniams sušvelninti, prireikus numatyti papildomas priemones;

- darbuotojų kvalifi kaciją, jų mokymą, atestavimą saugos darbe 
klausimais, pratybų, avarinių treniruočių organizavimą, darbuo-
tojų pasirengimą avarinėms situacijoms, įrengimų avarinio stab-
dymo tvarką ir eiliškumą;

- ar teisingai parinktos dirbančiųjų asmeninės apsauginės priemo-
nės, įvertinant darbo aplinkos ir galimų avarijų atvejais rizikas;

- kaip objekte laikomos, naudojamos, perkraunamos, sandėliuo-
jamos (medžiagų klasifi kavimas, ženklinimas, saugos duomenų 
lapų buvimas) pavojingos medžiagos, kaip vykdoma šių darbų 
priežiūra;

- kaip vykdoma potencialiai pavojingų įrenginių, technologinio 
proceso, įrenginių saugaus naudojimo priežiūra ir kontrolė;

- apsaugos, blokavimo, avarinės signalizacijos įrenginių charakte-
ristikas, kaip vykdoma šių įrenginių priežiūra, jų patikimo darbo 
užtikrinimas;

- avarinės signalizacijos, avarinio ryšio darbą, informacijos patei-
kimą šalia objekto gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms;

- ar pakankamos priemonės, skirtos sumažinti atmosferos 
taršą, išvengti ar sumažinti iki minimumo grunto bei vandenų 
užteršimui.
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14 – grafoje galima pateikti prognozuojamus žalos apskaičiavimo 
duomenis, nurodyti galimą nelaimingą atsitikimą su blogiausiomis 
pasekmėmis ir kt. 

Priimtinos rizikos nustatymo strategija
Vertinant riziką, svarbiausia yra nustatyti rizikos objektus ir šaltinius 

bei įvertinti pasekmes žmonėms, gamtai ir nuosavybei. Sisteminiam 
rizikos vertinimui labai svarbu gerai nustatyti atskirų rizikos šaltinių 
tame objekte tikimybės ir pasekmių reikšmingumą. 

Vertinant riziką, įprasta atkreipti dėmesį tik į riziką su didelėmis 
pasekmėmis, t. y. nustatyti kiekvieno rizikos šaltinio ,,blogiausią atvejį“. 
Norint sistemingai vertinti ir sumažinti rizikos laipsnį, labai svarbu 
atsižvelgti į nelaimingus atsitikimus, galinčius padaryti nedidelę žalą, 
tačiau jiems atsitikti yra didelė tikimybė.

Rizikos objekto ar jo dalies rizikos laipsnis pagal nustatytas galimo 
nelaimingo atsitikimo juose tikimybes ir pasekmes gali būti įvertinamas, 
remiantis rizikos matrica, kuri sudaroma vertinant galimo nelaimingo 
atsitikimo (avarijos) pasekmes kitų etapų metu (5.1 pav.).

A stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, 
įvykus avarijai, pasekmės būtų nereikšmingos.

B stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, 
įvykus avarijai, pasekmės žmonėms, gamtai ir nuosavybei būtų 
ribotos.

C stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, 
įvykus avarijai, pasekmės būtų didelės. Avarijos pasekmes gali-
ma likviduoti esamomis gelbėjimo tarnybų pajėgomis ir turimo-
mis priemonėmis. 

D stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, 
įvykus avarijai, pasekmės būtų labai didelės. Gelbėjimo darbai 
būtų sunkūs, bet, pasitelkus esamas gelbėjimo tarnybų pajėgas 
bei ūkio objektų personalą bei priemones, įmanoma likviduoti 
avariją.

E stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, 
įvykus avarijai, pasekmės žmonėms, gamtai ir nuosavybei būtų 
katastrofi nės. Taip pat nurodomos situacijos, kuriose gelbėjimo 
darbai būtų sudėtingi ir labai brangūs.
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Rizikos objektai, kurių tikimybė maža ir pasekmės ribotos (iš 1–2/A–
B laukelių) gali būti palikti nuošalyje jau ankstyvame analizės etape. Tačiau 
svarbu, kad jie būtų kruopščiai atrinkti į šių rizikos laipsnių laukelius.

Darbo metu surinkta informacija ir atlikta rizikos analizė yra pa-
teikiama planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atas-
kaitoje kaip sudėtinė ataskaitos dalis. Svarbiausią informaciją geriausiai 
pateikti apibendrintame ,,rizikos žemėlapyje“. Rizikos objektus galima 
pavaizduoti simboliais parodant jų reikšmingumą, kartu su aplink esančiais 
pažeidžiamais objektais.

5.1 pav. Rizikos matrica
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