


LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Melioracijos katedra

Laima Taparauskienė

POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMAS

MOKOMOjI KNygA

KAUNAS, ARDIVA,
2008



Laima Taparauskienė

Poveikio aPlinkai vertinimas
mokomoji knyga

Recenzavo:	
doc. dr. Alma Pocienė (LŽŪU Melioracijos katedra),
doc. dr. Gytautas Ignatavičius (VU Ekologijos ir aplinkotyros centras).

Aprobuota:	
Melioracijos s katedros posėdyje 2007-06-19, protokolo Nr. 10.
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos studijų komisijos posėdyje 2007 06 21, 
protokolo Nr. 15

Kalbą redagavo  Vita Siaurodinienė
Maketavo Laurynas Arminas

UDK

isBn
© Laima Taparauskienė, 2008
© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008



TURINYS

ĮVADAS	..................................................................................................................................... 4
1. PoVeikio APlinkAi Vertinimo SAmPrAtA	....................................................... 5

1.1. Žmogaus ir gamtos santykių raida ................................................................................ 5
1.2. Aplinkos vertinimo evoliucija ....................................................................................... 6

1.2.1. Inžinerinių projektų vertinimas iki poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymų įvertinimo ......................................................................................................... 6
1.2.2. Nacionalinis aplinkos politikos aktas (NEPA) ..................................................... 6
1.2.3. Poveikio aplinkai vertinimo istorija, dokumentai ................................................. 7
1.2.4. Poveikio aplinkai vertinimo teisinė bazė Lietuvoje ............................................. 9
1.2.5. Situacija Lietuvoje .............................................................................................. 10

1.3. Poveikio aplinkai vertinimo tikslai, objektas .............................................................. 11
1.4. Dalyviai. Jų funkcijos .................................................................................................. 12

2. APlinkA. APlinkoS tAršA	....................................................................................... 15
2.1. Aplinkos sąvoka .......................................................................................................... 15
2.2. Aplinkos vertinimo samprata ...................................................................................... 16
2.3. Aplinkos tarša .............................................................................................................. 18

2.3.1. Taršos rūšys, šaltiniai, klasifikacija .................................................................... 18
2.3.2. Teršalų pavidalas, savybės ir charakteristikos .................................................... 20
2.3.3. Taršos gavėjai ..................................................................................................... 21

3. PoVeikiS APlinkAi	..................................................................................................... 22
3.1. Aplinkos apsaugos aspektai ......................................................................................... 22
3.2. Poveikio aplinkai vertinimas ....................................................................................... 22

3.2.1. Poveikis aplinkai................................................................................................. 23
3.2.2. Poveikio apibūdinimas ....................................................................................... 23
3.2.3. Poveikio aplinkai nustatymas ............................................................................. 26
3.2.4. Poveikio įvertinimas ........................................................................................... 36

3.3. Reikšmingumas ........................................................................................................... 36
4. PoVeikĮ mAžinAnčioS ir komPenSAVimo PriemonėS	............................ 40

4.1. Poveikį mažinančios priemonės .................................................................................. 40
4.2. Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimas ................................................................... 40

4.2.1. Aplinkos atkūrimo būdai .................................................................................... 41
4.2.2. Aplinkos atkūrimo priemonių vertinimas ir nustatymas ..................................... 42

4.3. Nuostolių, padarytų gamtai, atlyginimas ..................................................................... 43
4.4. Poveikį mažinančių priemonių taikymas PAV procese ............................................... 44

5. PoVeikio APlinkAi Vertinimo ProceDūroS............................................... 47
5.1. Atranka ........................................................................................................................ 47
5.2. Apimties nustatymas ................................................................................................... 49
5.3. Alternatyvų nagrinėjimas ............................................................................................ 51
5.4. Ataskaitos rengimas ..................................................................................................... 52
5.5. Kokybės kontrolė ........................................................................................................ 55
5.6. Stebėsena ..................................................................................................................... 56
5.7. Visuomenė ................................................................................................................... 57

6. StrAteginiS ir tArPVAlStybiniS PoVeikio APlinkAi VertinimAS	.. 61
6.1. Tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas .............................................................. 61
6.2. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas ..................................................................... 63

literAtūrA	....................................................................................................................... 66



4

ĮVADAS

Lietuvoje numelioruoti didžiuliai žemių plotai. Ūkinis tikslas pasiektas, tačiau melio-
racija buvo ir yra (kartais labai griežtai) kritikuojama. Žvelgiant iš šiandieninių aplinko-
saugos sampratos pozicijų ir reikalavimų, daug ką buvo galima daryti kitaip ar visai neda
ryti. Ne visus džiugina pakitęs kraštovaizdis. Nebuvo pagalvota, kad reguliuojant upelius, 
panaudojant jų slėnius, statant užtvankas, daug kur buvo pažeista gamtinių ekologinių 
koridorių sistema. Šiandien jau galvojama apie tarpukalnių durpynėlių ir kitų šlapių 
žemių, kaip natūralių paviršinio vandens valymo filtrų, atkūrimą. Vis labiau ryškėja, kad 
intensyvinant žemės ūkio gamybą dalis perteklinių cheminių medžiagų patenka į drenažą, 
griovius ir taip didina vandens telkinių taršą. Todėl imantis didelių darbų reikia numatyti ir 
kompleksiškai įvertinti jų rezultatus bei poveikį gamtai (Dirsė ir Morkūnas, 2000).

Šiandien aplinkos būklės vertinimas yra neatsiejama aplinkos apsaugos veiksnių pro-
gramos dalis, ir, prieš pradedant įgyvendinti kiekvieną projektą, visuomeninį ar privatų, 
reikia nustatyti jo galimą poveikį aplinkai (Gražulevičienė, 2004). Poveikio aplinkai vertin-
imas yra integruojantis ir prevencinis aplinkos apsaugos politikos instrumentas, įgalinantis 
išvengti neigiamų aplinkos pokyčių ir turintis užtikrinti, kad galimas ekonominės plėtros 
poveikis aplinkai bus įvertintas ir į jį bus atsižvelgta prieš pradedant ūkinę veiklą.

Lietuvoje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas buvo įteisintas 1996 
m., priėmus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, todėl šiuo 
metu neįmanoma įgyvendinti jokio stambesnio vandens ūkio objekto neatlikus jo poveikio 
aplinkai vertinimo. Inžinerijos sferoje aplinkosaugos klausimai susiję su aplinkos tvarkymu, 
kai kada naujos kokybės formavimu (agrolandšafto pertvarkymas), todėl prieš pradedant 
vykdyti ūkinę veiklą, pirmiausia privalu atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, ištyrinėti gali-
mus aplinkos pakitimus ir pasekmes, kurių galima laukti priėmus siūlomus sprendimus. 
Taigi šių dienų vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo specialistams būtina žinoti planuo
jamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą, jį reglamentuojančius Lietuvos 
Respublikos (LR) ir Europos Sąjungos (ES) teisinius aktus, poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentacijos rengimo principus bei metodus. 

Mokomojoje knygoje pateikiami planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tikslai ir pagrindiniai principai, aptariamos vertinimo procedūros bei jų atlikimo tvarka 
atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisinius aktus. Prieš tai trumpai supažindinama su 
inžinerinių projektų vertinimo evoliucija, pateikiamos aplinkosaugos aspektų, aplinkos ir 
jos vertinimo sąvokos bei poveikių rūšys, jų nustatymo metodai bei poveikio mažinimo 
priemonės.



5

1. PoVeikio APlinkAi Vertinimo SAmPrAtA

1.1. žmogaus ir gamtos santykių raida

Amžiams bėgant žmogaus poveikis aplinkai pastebimai keitėsi. Šią kaitą galima susi-
eti su gamtos ir žmogaus santykių raida. K. Šešelgis (1991) žmogaus ir gamtos santykių 
raidą skirsto į pasyvius, aktyvius ir techninę revoliuciją. 

Iš pradžių poveikis aplinkai buvo minimalus ir tik labai apibrėžtoje teritorijoje. Vėliau 
plečiantis žemdirbystei, atsirado pirmieji konfliktai tarp gamtos ir žmogaus (su tuo susiję ir 
pirmieji dirvos erozijos reiškiniai). Šiuo vadinamuoju atkovojimo laikotarpiu, prasidėjus 
amatų ir prekybos epochai, natūralius gamtos komponentus palaipsniui pradėjo keisti dirb-
tiniai antropogeninės veiklos komponentai, aplinka tapo vis labiau urbanizuota, o poveikis 
ėmė reikštis vis didesnėje teritorijoje.

Didysis šuolis gamtos ir žmogaus santykių raidoje įvyko 19 a. pradžioje. Tuomet 
buvo pradėta intensyviau naudoti technika, sukuriamos technologijos, o kartu sparčiau 
eikvojami gamtos turtai. Šiuo laikotrapiu gana svarbią reikšmę įgavo inžinieriai. Jie jau 
19 a. pabaigoje – 20 a. pradžioje įgyvendino pramoninės revoliucijos pažadus, t.y. įgavo 
teises, pagarbą ir visuomenės palaikymą įgyvendinat galingus to laiko projektus bei 
sumanymus ir iš to gaunant milžinišką socialinį pelną. Inžinieriai buvo prilyginti didvyri-
ams, kurie užkirsdavo kelią nelaimingiems įvykiams, padėdavo išvengti statybos klaidų. 
Paminėtinas verslininkas W. Mulholland‘as (JAV), atvėręs vartus inžinerijos „Aukso 
amžiaus” pradžiai. Tuomet visas dėmesys buvo skiriamas tik ekonomikos augimui, tačiau 
beveik visai nebuvo atsižvelgiama į „išorinius veiksnius”, būtent − aplinką ir socialinę 
lygybę (Murcott, 2003).

Tačiau dėl to dabar beveik pasiekta riba, kai gamta nebesugeba atsikurti, nes išmetamų 
teršalų kiekiai dažnai viršija natūralius gamtos absorbavimo rezervus, buferines savybes. 
Pagrindine problema tapo tai, kad gamta, kuri formavosi milijardus metų, nesugeba prisi-
taikyti prie šių laikų pažangos, o gyvi organizmai, dėl intensyvios antropogeninės veiklos 
staiga pasikeitus biosferos elementų fizinėms ir cheminėms savybėms, negalėdami prisitai-
kyti – žūva. Taigi, kol nebuvo pastatyta stambių pramoninių miestų, nutiesta automagistralių 
ir geležinkelio tinklo, sukurta gerovę keliančios mokslu paremtos technikos ir įdiegta kitų 
naujų technologijų, žmogaus poveikis jį supančiai aplinkai buvo minimalus. Tuomet pati 
gamta sugebėdavo įveikti žmogaus jai padarytas nedideles skriaudas, atkurti per amžius 
susiklosčiusią harmoniją. Ilgainiui, kai žmogaus ūkinė veikla įgavo milžinišką spartą, at-
sirado naujas reiškinys – didėjantis atmosferos, hidrosferos ir litosferos teršimas. 

Nerealu tikėtis techninės pažangos tempų mažėjimo, tačiau galimybės taikyti mokslą 
ir naujas technologijas (tiek valymo, tiek prevencines priemones) siekiant saugoti gamtą 
− tikrai didės. Šiuo metu viena iš prevencinių aplinkos taršos mažinimo priemonių yra 
poveikio aplinkai vertinimas (PAV), kuris gali būti savanoriškas arba privalomas. Ši sąvoka 
apima metodą (ekologinė ekspertizė), tam tikrą rezultatą, tačiau dažniausiai – procesą, kai 
yra surenkama tam tikra informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir šios veiklos daromą 
poveikį aplinkai. Vertinimo objektais gali būti projektai, programos, planai, įvairūs 
įrenginiai bei medžiagos, taip pat teisės aktų projektai, sprendimai dėl investicijų ir pan. 
(Raguskytė – Markovienė, 2005) 
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1.2. Aplinkos vertinimo evoliucija

1.2.1. Inžinerinių projektų vertinimas iki poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymų įvertinimo
Žmogaus poveikis aplinkai buvo stebimas daugelį amžių, bet sisteminės pastangos 

apsaugoti ir valdyti aplinkos kokybę pradėtos įgyvendinti tik 1960 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Iki tol visuomenės veiklos įtaka aplinkai nebuvo vertinama priimant sprendi-
mus, o vienintelis kriterijus, į kurį buvo atsižvelgiama, buvo ekonominis aspektas. Apie 
1960 m. daugelis žmonių pajuto, kad tokie darbai, kaip pelkių sausinimas, upių ir upelių 
patvenkimas bei jų vagų tiesinimas menkino aplinkos kokybę. 

Iki 1970 m. prieš pradedant ūkinę veiklą buvo atliekama projekto peržiūra, kuri 
buvo pagrįsta inžinerinėmis ir ekonominėmis studijomis (pvz., pajamų ir išlaidų analize), 
ribotu įtakos aplinkai vertinimu (Murcott, 2003). Tai buvo	sąlyginai nesudėtinga dviejų 
komponentų sistema:

1) techninė (inžinerinė) sudedamoji dalis. Nagrinėti tokie techniniai kriterijai kaip 
mastas, projekto įgyvendinimo galimybės ir laikas, teritorijos, erdvės, energijos 
ir vandens išteklių poreikis, valdymas ir priežiūra, ilgaamžiškumas, paprastumas 
naudojant ir kt.; 

2) išlaidų ir gautos naudos analizė (rentabilumo analizė). Analizuoti pelningumo 
kriterijai –palankios ir nepageidaujamos įtakos nustatymas (palanki įtaka – pel-
nas, nepalanki – mokesčiai), dabarties ir ateities situacijų numatymas, piniginės 
išraiškos įvertinimas poveikiui, grynojo pelno apskaičiavimas, kuris lygus bendrųjų 
pajamų ir išlaidų skirtumui, bei projekto, užtikrinančio didžiausią grynąjį pelną, 
pasirinkimas.

Projektų vertinimas atsižvelgiant į pelningumo analizę turi savų privalumų ir trūkumų. 
Privalumai  tai dažniausiai naudojama priemonė inžineriniams projektams vertinti, 
sėkmingai taikoma dešimtmečius, ir reikalaujanti, kad projektas būtų logiškai pagrįstas. O 
tai garantuoja vientisą projekto pateikimą ir piniginį pagrindimą. Be to leidžia palyginti al-
ternatyvius variantus su bendrai priimtomis nuostatomis. Atsižvelgia į projekto gyvavimą 
įvertinant palūkanų normas. 

Tačiau gyvenimo, sveikatos ir natūralios gamtos vertybių silpninimas, nuvertini-
mas ir sugretinimas su pinigine išraiška yra prigimtinis pelningumo analizės trūkumas. 
Pelningumo analizė ignoruoja lygias galimybes ir todėl sustiprina ekonominį ir socialinį 
šališkumą. Neleidžia sukurti didesnio objektyvumo ir skaidrumo, kadangi ji pasikliauja 
prielaidomis ir vertybėmis, kurios negali būti apibūdinamos kaip objektas. 

1.2.2. Nacionalinis aplinkos politikos aktas (NEPA)
Poveikis aplinkai buvo pradėtas vertinti Jungtinėse Amerikos Valstijose 1969 m., 

priėmus Nacionalinį aplinkos politikos aktą (NEPA) (The national..., 1970), o jau 1970 m. 
JAV poveikio aplinkai vertinimas buvo įteisintas įstatymais. NEPA buvo teisiniai aktai, kuri-
ais pirmą kartą pasaulyje įtvirtintas reikalavimas atsižvelgti į poveikį aplinkai, kol objektas 
ar veikla dar projekto stadijoje. Jais pareikalauta atlikti tokių projektų kaip užtvankų statyba 
arba pelkių sausinimas poveikio aplinkai vertinimą. Tuo laikotarpiu NEPA buvo vieni iš 
progresyviausių teisinių dokumentų, lėmusių ekologinę pusiausvyrą palaikančios aplinkos 
kūrimo tobulinimą 1980 – 1990 m.
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Įsigaliojus NEPA inžinierių užduotis tapo daug sudėtingesnė, kadangi sąlyginai 
nesudėtinga dviejų komponentų sistema buvo papildyta aplinkosauginių aspektų verti
nimu (1 pav.).

1. pav. Inžinerinių projektų vertinimo sudėtinės dalys priėmus NEPA 

Trys svarbiausi NEPA komponentai buvo (Gražulevičienė, 2004):
• politikos formavimas, pagrįstas nacionalinės politikos aplinkos apsaugos srityje 

deklaracija ir nuolatine vyriausybės atsakomybe už aplinkos apsaugą;
• veikla, skatinanti priemonių kompleksą, pagrįsta reikalavimais, kad federalinių 

agentūrų planavimas būtų tarpinstitucinis, sukurtų procedūras naudoti aplinkos cha-
rakteristikas priimant sprendimus ir paruoštų aplinkos būklės vertinimo sistemą;

• aplinkos kokybės tarybos sukūrimas (CEQ). Taryba padeda prezidentui paruošti 
kasmetinį pranešimą apie aplinkos kokybę, vertina federalinių agentūrų veiklą di-
egiant NEPA, vykdant mokslinius tyrimus ir teikiant rekomendacijas.

1.2.3. Poveikio aplinkai vertinimo istorija, dokumentai
Laikotarpiu po NEPA priėmimo (19701975 m.) buvo atliekamas poveikio aplinkai 

vertinimo metodologinis tobulinimas. Šiuo laikotarpiu pirmiausiai dėmesys buvo koncen-
truotas į biofizinių poveikių nustatymą, prognozavimą ir sušvelninimą, taip pat galimybę 
vertinimo procese dalyvauti visuomenei. Aplinkos vertinimas pasiūlytas kai kuriose 
išsivysčiusiose šalyse: Japonijoje – 1972 m., Kanadoje – 1973 m., Australijoje – 1974 m., 
Prancūzijoje – 1975 m. Europos Sąjungos (ES) bendrijoje bendrieji aplinkos politikos prin-
cipai patvirtinti 1973 m., kuriais pirmiausiai buvo siekiama išvengti žalos aplinkai, o ne 
kovoti su jos padariniais; atsižvelgti į poveikį aplinkai kiek įmanoma anksčiau visuose pla-
navimo ir sprendimų priėmimo procesuose; priimta nuostata, kad žalos aplinkai išvengimo 
ir pašalinimo sąnaudas paprastai padengia teršėjas (Gražulevičienė, 2004), todėl tokiose 
šalyse kaip Anglija, Vokietija, Skandinavijos šalys buvo pakeistos bei patobulintos teri-
torinio planavimo sistemos (Tumas, 2002).
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Nuo 19751980 m. buvo atliekamas nedidelės apimties poveikio vertinimas, įtraukiant 
socialinio poveikio vertinimą ir rizikos analizę. Šiuo laikotarpiu visuomenės konsultacijos 
(dalyvavimas) tapo plėtros planų ir vertinimo integruota dalimi, taip pat akcentuojama 
alternatyvų svarba peržiūrint projektą. Taip pat ES parengtas ir pirmasis direktyvos pro-
jektas (1978 m.), tačiau direktyva patvirtinta tik 1985 m. atlikus visus parengiamuosius 
darbus (pagrindinės kliūtys  projekto nuostatų derinimas ir reikiamų valstybių – narių 
institucijų struktūriniai pokyčiai), kurie truko beveik dešimtmetį. 

Na, o kito penkmečio laikotarpiu (19801985 m.) vyko vertinimo proceso ir 
procedūrų pertvarkymas. Padėta daug pastangų integruojant poveikio aplinkai vertinimą 
į politikos planavimą. Akcentuota tai, kad tyrimai ir proceso raida turi remtis stebėsenos 
duomenimis, poveikio aplinkai vertinimo auditu, vertinimo išvadomis. Šiuo laikotarpiu pri-
imtas pirmasis Europoje poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Olandijoje (1981 m.). Apie 
tokio įstatymo būtinumą buvo kalbama ir kitose šalyse. Todėl jau 1985 m. Europos Ta-
ryba priėmė nutarimą, rekomenduojantį kiekvienai jos narei priimti nacionalinius įstatymus, 
reglamentuojančius žmogaus poveikį aplinkai. Priėmus šį nutarimą iki 1990 m. vykdoma 
subalansuoto poveikio aplinkai vertinimo politika. Moksliniu ir instituciniu lygmeniu per
tvarkomi poveikio aplinkai vertinimo pagrindai, kurie turi atitikti subalansuotas idėjas ir 
įpareigojimus. Pradėta ieškoti naujų būdų, įvertinančių bendruosius ir globalinius aplinkos 
poveikius. Padidėjo tarptautinis bendradarbiavimas atliekant poveikio aplinkai vertinimo 
tyrimus ir apmokymus.

Taigi ES visuomeninių ir privačių projektų poveikiui aplinkai vertinti direktyva buvo 
priimta 1985 m., kuri papildyta 19972001 m. Pagrindinis ES tarybos Direktyvos dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (85/337/EEB) tikslas buvo 
išsamaus poveikio aplinkai vertinimo atlikimas „iš anksto“ prieš įgyvendinant tam tikrus 
projektus. „Iš anksto“ reiškia poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas prieš išduodant 
leidimą vykdyti tam tikrą projektą ir tame leidime turi atsispindėti tyrimo rezultatai 
(Aplinkos..., 1999). Direktyva reikalauja, kad valdininkai, prieš išduodami leidimą projek-
tui vykdyti, įvertintų tiesioginio ir netiesioginio poveikio pasekmes žmonėms ir aplinkai. 
Minėtam poveikiui įvertinti buvo numatytos specifinės procedūros, pvz., reikalavimas 
projekto iniciatoriui pateikti faktinę informaciją apie projektą, galimą poveikį aplinkai, 
reikalavimas įtraukti aplinkos apsaugos žinybų specialistus ir išsakyti bendruomenės 
nuomonę. 

Priimtą direktyvą iš dalies pakeitė 1997 m. kovo 3 d. priimta Tarybos Direktyva 
pataisanti Direktyvą 85/337/EEC dėl tam tikrų privačių ir valstybės projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (97/11/EEB), kuri siekė pašalinti su direktyvos įgyvendinimu susiju-
sius trūkumus. Pagrindiniai pakeitimai buvo susiję su pateiktų sąrašų papildymu naujo-
mis projektų rūšimis, suformuluoti privalomi atrankos kriterijai ir išplėstas visuomenės ir 
institucijų dalyvavimas tarpvalstybiniuose poveikio aplinkai vertinimo projektuose. 

1991 m. Suomijoje priimta tarptautinė konvencija „Dėl poveikio aplinkai vertini-
mo tarpvalstybiniame kontekste“, žinoma kaip Espoo konvencija. Ji reglamentuoja PAV 
procedūras projektų, galinčių daryti poveikį kaimyninių šalių aplinkai. Šią konvenciją 
pasirašė ir ratifikavo per 30 Europos ir Šiaurės Amerikos šalių. Lietuvoje 1999 m. taip pat 
buvo priimtas 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste ratifikavimo įstatymas. 
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1.2.4. Poveikio aplinkai vertinimo teisinė bazė Lietuvoje

Sovietiniais metais Lietuvoje aplinkosaugai buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, 
gamtos išsaugojimu daugiau rūpinosi visuomeninės aplinkosaugos organizacijos. Poveikio 
aplinkai vertinimo proceso pradžia Lietuvoje galima laikyti įvairių vykdytų statybų, melio-
racijos projektų ir su gamtos pertvarkymu ar kraštovaizdžiu susijusių projektų, projektinės 
dokumentacijos derinimas, kuriuo siekta įvertinti galimą neigiamą poveikį aplinkai ir nu-
matyti priemones to poveikio išvengti. Šis projektų derinimas turėjo panašumo į vėliau 
įtvirtintą poveikio aplinkai vertinimą (Ragulskytė – Markovienė, 2005). 1987 m. buvo pri-
imtas nutarimas „Dėl stambių liaudies ūkių objektų statybos projektų ekspertizės vaidmens 
didinimo, siekiant išvengti ekologinių padarinių“, kuriame išskirta tai, kad nepakankamai 
organizuojamas kompleksinis gamybinės veiklos poveikio gamtinei aplinkai vertinimas 
ir pabrėžtas išankstinės ekologinės ekspertizės būtinumas. Tuo metu vis daugiau buvo 
rūpinamasi prevencinių gamtos apsaugos priemonių įvertinimu. Jų tikslas – sustabdyti gam-
tos turtų naikinimą ir gamtinės aplinkos niokojimą (Ragulskytė – Markovienė, 2005). 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo įsteigtas Aplinkos apsaugos departamentas 
prie Statybos ir urbanistikos ministerijos, kurio viena iš funkcijų – nustatyti ekologinės 
ekspertizės ir projektų derinimo tvarką, organizuoti ir atlikti su tuo susijusius darbus. 1992 
m. aplinkos apsaugos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 575) buvo numatyti du ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo mechanizmai: poveikio aplinkai prognozavimas ir ekologinė 
ekspertizė. 1996 m. gegužės mėn. Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymu (Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. I1352, 96.05.28, Žin., 1996, 
Nr.571335) poveikio aplinkai prognozavimas pavadintas poveikio aplinkai vertinimu ir 
apibrėžtas kaip planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nustatymo procesas. Vie
toj ekologinės ekspertizės numatyta poveikio aplinkai vertinimo valstybinė ekspertizė, o 
jau 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje, vienoje pirmųjų iš posovietinių respublikų buvo 
priimtas Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas Nr. I1495	(Žin., 1996, Nr. 821965), parengtas vadovaujantis ES direktyva dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo Nr. 85/337/EEC. Šio 
įstatymo paskirtis – reglamentuoti planuojamos ūkinės veiklos, galinčios turėti neigiamą 
poveikį aplinkai, vertinimą bei santykius tarp atskirų šiame procese dalyvaujančių subjektų. 
Aplinkos apsaugos ministerija 1998 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 49 (Žin., 1998, Nr. 49787) 
patvirtino Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai išsamaus vertinimo ir ataskaitos 
rengimo nuostatus, kuriais remiantis planuojant ūkinę veiklą buvo atliekamas pirminis 
ir išsamus poveikio aplinkai vertinimas. Rengiant teritorijų planavimo dokumentų pre-
liminarius sprendimus bei teritorijų planavimo dokumentų sprendimus buvo atliekamas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pirminis vertinimas ir vertinamos terito-
rijos planavimo dokumentų sprendinių pasekmės. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai išsamus vertinimas buvo atliekamas planuojamos ūkinės veiklos rūšims ir objek-
tams, įtrauktiems į vyriausybės patvirtintą sąrašą. 

Atnaujintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 2000 
m. Nr. VIII1636 (Žin., 2000, Nr.391092) skiriasi nuo ankstesniojo tuo, kad jame numa-
tytas vientisas PAV procesas. PAV atliekamas prieš planuojamos ūkinės veiklos projekto 
parengimą, t.y. rengiant objekto pagrindimą ar kitus veiklos tikslingumą pagrindžiančius 
dokumentus bei vykdant tiriamuosius darbus. Šiame įstatyme atsisakyta pirminio poveikio 
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aplinkai vertinimo, kuris buvo atliekamas rengiant teritorijų planavimo sprendimus bei 
projektinius pasiūlymus. Taip pat atsisakyta ir PAV valstybinės ekspertizės, kadangi PAV 
proceso metu yra užtikrinama dokumentų kokybė, be to, atsakinga institucija prireikus 
gali pasitelkti konsultantus, kurių dalyvavimą PAV procese savo lėšomis organizuoja at-
sakinga institucija.

2000 m. PAV įstatymo redakcijoje taip pat numatyta nauja poveikio aplinkai ver-
tinimo procedūra – atranka, kuri atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuo
jamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo 
vertinimo, rūšies sąrašą. Šiame įstatyme yra papildomi (atsižvelgtus į ES direktyvas) 
planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų pasirinkimo ir vertinimo reikalavimai. Nustatyti 
minimalūs PAV programos ir ataskaitos reikalavimai, užtikrinamas prieinamumas prie in-
formacijos, būtinos atliekant PAV. 

Šiuo metu galioja Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas, priim-
tas 2005 m. birželio 21 d. Nr. I1495 (Žin., 2005, Nr. 84  3105). 

Per pastarąjį dešimtmetį nuo pirmojo PAV įstatymo priėmimo Lietuvoje tobulintas ne 
tik pats įstatymas, tačiau taip pat patvirtintos PAV atlikimo procedūros, atrankos metodiniai 
nurodymai, PAV programos ir ataskaitos rengimo nuostatos, sąvartynų, hidroelektrinių, vėjo 
jėgainių bei ežerų valymo PAV rekomendacijos bei nemažai kitų teisinių dokumentų. Su jais 
galima plačiau susipažinti Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje − www.am.lt. 

1.2.5. Situacija Lietuvoje
Aplinkos ministerijos duomenimis (www.am.lt), atvejų, kai planuojama ūkinė veikla 

gali daryti žymų poveikį aplinkai ir kurioms pagal LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą 
taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kasmet daugėja. 

Intensyviai augant ekonomikai bei žmonių investavimo galimybėms ypač padaugėjo 
atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo (2 pav.). Ši tendencija artimiausiu metu didės dar 
labiau. Lietuvos regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamos teritorijos nėra 
vienodos ne tik pagal gamtines sąlygas, dydį, bet ir investicinių projektų pasiskirstymą, 
todėl didesnės apimties planuojamos ūkinės veiklos rūšys daugiausia koncentruojasi 
didmiesčiuose (Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio regionuose), tačiau dėl 
daugumos jų po atrankos buvo pateikta išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas nepri-
valomas, o būtina rengti techninį projektą su aplinkos apsaugos dalimi. 

																																						
2 pav. Atlikta atrankų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo 2001-2006m.
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Veiklos rūšių, kurioms, pagal LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, buvo privalo-
mas poveikio aplinkai vertinimas, skaičius kinta nežymiai, tačiau buvo atvejų, kai planuo
jama veikla ypač buvo susidomėjusi visuomenė. Priimtų teigiamų sprendimų skaičius ma-
tomas 3 pav. Didžioji dalis sprendimų priimta Vilniaus (14 sprendimų) ir Klaipėdos (11 
sprendimų) regionuose (Aplinkos ministerijos duomenys).

																																						

3 pav.Priimtų sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 20012006m.
DUOMENŲ ŠALTINIS: AM, Aplinkos apsaugos agentūros ir regionų aplinkos apsaugos departamentų 
duomenų bazės. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 m.)

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į PAV subjektų išvadas, visuomenės motyvuotus 
pasiūlymus, 2004 m. priėmė vieną neigiamą sprendimą dėl naftos gavybos Kintuose. Tik 
po ilgų svarstymų ir susitikimų su visuomene buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl Vil-
niaus Vakarinio aplinkkelio tiesimo. Atlikus veiklų, susijusių su vandens ūkiu (daugiausia 
hidroelektrinės), atranką, dažniausiai buvo daromas poveikio aplinkai vertinimas. Tokių 
nagrinėjamų atvejų skaičius kasmet didėjo. 

Pastaraisiais metais tarp aplinkosaugininkų, politikų, visuomenės nuolat vyksta 
diskusijos dėl naujų hidroelektrinių statybų. Dažnai susikerta aplinkosauginiai, ekono-
miniai ir kiti interesai, todėl norint įvertinti, ar planuojama statyti hidroelektrinė galėtų 
sukelti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, ir nustatyti, ar reikės taikyti privalomo PAV 
procedūras, yra vykdoma projektų atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo. 
Šiomis taikomomis procedūromis nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas galimas tie
sioginis ir netiesioginis būsimos hidroelektrinės neigiamas poveikis aplinkai, numatomos 
šio poveikio mažinimo priemonės ir užtikrinama, kad į aplinkos apsaugos reikalavimus 
bus atsižvelgta iki hidroelektrinės statybos pradžios. 

Veikloms susijusioms su vandens ūkiu, 2006 m. buvo atlikta 19 atrankų ir priimti 
5 sprendimai.

1.3. Poveikio aplinkai vertinimo tikslai, objektas
tikslas. Poveikio aplinkai vertinimas – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos po-

tencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrin-
dinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija (žr. 1.4 sk.), priimanti sprendimą dėl 
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos 
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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 tarpusa
vio sąveikai ir šio poveikio sumažinimo arba išvengimo galimybes, bei būtų susipažinusi 
su visuomenės nuomone (PAV įstatymas, Žin., 2005, Nr. 84  3105). 

Taigi PAV yra teisės aktais reglamentuota procedūra, kurią atliekant pakankamai 
anksti yra siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti tiesioginį ir netiesioginį planuojamos 
ūkinės veiklos poveikį tam tikriems aplinkos komponentams bei veiksniams ir yra paren-
giamas sprendimas dėl planuojamos veiklos leistinumo.

objektas. Poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri 
dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį 
aplinkai. Planuojama ūkinė veikla gali būti: naujų statinių statyba, esamų statinių rekon-
stravimas, naujų technologijų įdiegimas, gamybos proceso ir technologinės įrangos mo
dernizavimas 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. Detalūs poveikio aplinkai vertinimo 
objektai išvardinti Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ir yra įrašytį į:

1) Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių 
sąrašą;

2) Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 
vertinimo, rūšių sąrašą.

PAV rengimas. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai:
1) planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis 

aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą; 
2) atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra	 privaloma atlikti 

poveikio aplinkai vertinimą;
3) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, o institucija, atsakinga už saugomų teritorijų ap-
saugos ir tvarkymo organizavimą (Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos min-
isterijos), nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

Visi planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsak-
inga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatu-
mus, nuspręsti, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir planuojamai 
ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į nurodytus sąrašus.

Teritorijų planavimo dokumentai ir / ar statinių, įrenginių techniniai projektai, nu-
matantys nurodytą veiklą, kuriai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, gali būti 
derinami ir tvirtinami tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą 
ir priėmus sprendimą leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą.

1.4. Dalyviai. Jų funkcijos
Poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai yra  atsakinga institucija, planu-

ojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai, planuojamos ūkinės 
veiklos organizatorius (užsakovas), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas 
ir visuomenė. 
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Atsakinga institucija. Tai aplinkos ministerija ar kita vyriausybės 
įgaliota institucija (pvz., regiono aplinkos apsaugos departamentas), 
koordinuojanti poveikio aplinkai vertinimo procesą ir vykdanti kitas šio 
įstatymo nustatytas funkcijas, t.y.:

1) koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą;
2) atlieka atranką, nagrinėja ir tvirtina programas, nagrinėja suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės prašymus, ataskai-
tas, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei plan-
uojamos ūkinės veiklos galimybių ir priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama 
ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje;

3) prireikus pasitelkia konsultantus. Konsultantų dalyvavimą planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese savo lėšomis organizuoja atsakinga 
institucija. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas)  fizinis, 
juridinis ar juridinio asmens teisių neturintis asmuo, kuris ketina pradėti 
planuojamą ūkinę veiklą ir yra atsakingas už įstatymais nustatytų PAV 
procedūrų atlikimą. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas savo lėšomis 
atlieka įstatymu jam nustatytas poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas - Planuojamos 
ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas fizinis asmuo, turin-
tis atitinkamą aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka 
rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką, 
arba juridinis asmuo, turintis specialistus su atitinkamu aukštuoju 
išsilavinimu ar kvalifikacija srities, kuri atitinka rengiamų poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką. Poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjas nustato, apibūdina ir įvertina planuojamos ūkinės veiklos 
galimą poveikį aplinkai, rengia programą ir ataskaitą bei atlieka šio įstatymo jam nustaty-
tas poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sub-
jektai pagal savo kompetenciją nagrinėja programas bei ataskaitas ir 
teikia išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos 
galimybių.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai – valstybės ir savivaldybių 
institucijos, nagrinėjančios poveikio aplinkai vertinimo programas bei 
ataskaitas ir pagal savo kompetenciją teikiančios išvadas dėl programų, 
ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Šiuo metu PAV 
procese subjektų teisėmis dalyvauja:

1. Sveikatos apsaugos institucija: 
• visuomenės sveikatos centrai apskrityse (kai PAV atliekama apskrities teritori-

joje planuojamai ūkinei veiklai);
• Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras (Trakų 

rajono ir Elektrėnų savivaldybių teritorijose planuojama ūkinė veikla);
• Radiacinės saugos centras (planuojama veikla susijusi su branduolinės energet-

ikos objektais, objektais naudojančiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, 
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tarp jų ir branduolines bei radioaktyviąsias medžiagas, objektais, susijusiais su 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu);

• Ekstremalių sveikatai situacijų centras (planuojama ūkinė veikla, kuri susijusi 
su Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų depar-
tamento prie Teisingumo ministerijos objektais).

2. Priešgaisrinės apsaugos institucija:
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų min-

isterijos (kai planuojamas objektas viršija LR Vyriausybės nutarimu ,,Dėl 
gaisro atžvilgiu pavojingų objektų, kurių savininkui atsiranda pareiga steigti 
priešgaisrinius gelbėjimo padalinius, kriterijų patvirtinimo“ patvirtintus kriteri-
jus);

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų min-
isterijos rajoninės priešgaisrinės gebėjimo tarnybos, kurios teritorijoje planu-
ojama vykdyti veiklą.

3. Kultūros paveldo apsaugos institucija. Tai Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos teritoriniai padaliniai, kurių teritorijoje planuojama ūkinė 
veikla.

4. Apskrities viršininko administracija.
5. Vietos savivaldos institucija.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai gali būti ir kitos nenurodytos valstybės instituci-

jos, jei jas pakviečia dalyvauti atsakinga institucija ar jos pačios suinteresuotos dalyvauti 
PAV procese ir atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, 
mastą ar vietos ypatumus, tam pritaria. Tokiais atvejais atsakinga institucija raštu praneša 
visiems PAV subjektams bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar 
PAV dokumentų rengėjui, kokios kitos valstybės institucijos dalyvauja poveikio aplinkai 
vertinimo procese.

Kiekvieno PAV subjekto kompetencija ir išvadų teikimo tvarka yra nustatyta jų sritį 
reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

Visuomenė. ES nuostatos reikalauja, kad PAV procese 
dalyvautų visuomenė, jos dalyvavimas padeda išvengti galimų 
konfliktų, suteikia ataskaitai objektyvumo ir viešumo, kartais 
pasiūlomos papildomos alternatyvos. 

Visuomenė − tai vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asme-
nys bei jų organizacijos, asociacijos ar grupės. Įtraukus visuomenę 
galima sukurti palankų jos požiūrį į planuojamą veiklą. Suintere-
suota visuomenė – visuomenė, kuriai planuojama ūkinė veikla 

darys ar gali daryti poveikį arba kuri yra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Pagal 
šį apibrėžimą ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios sprendžiant aplinkos ap-
saugos problemas ir veikiančios pagal LR įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuota 
visuomene.

Informacija apie ūkinės veiklos PAV turi būti prieinama visuomenei, o nuomonę 
reiškia tik suinteresuota visuomenės dalis. Visuomenės reikšmė labai svarbi viso PAV 
proceso metu. Ji, būdama pilnavertė PAV proceso dalyvė, Aplinkos ministerijos nustatyta 
tvarka teikia motyvuotus pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos ir šios veiklos gali-
mo poveikio aplinkai. Plačiau apie visuomenės reikšmę 5.7 skyriuje.
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2. APlinkA. APlinkoS tAršA

Poveikio aplinkai vertinimas reikalauja daugelio gamtos mokslų disciplinų išmanymo, 
skirtingų technologinių procesų suvokimo ir kt. Norint numatyti galimus aplinkos pokyčius, 
pirmiausia reikia suvokti aplinkos sąvoką, mokėti numatyti bei įvertinti kokybinius ir/
ar kiekybinius galimus aplinkos komponentų pokyčius, taip pat suvokti šiuos pokyčius 
sąlygojančius veiksnius (taršą). Todėl tolimesniuose skyriuose pirmiausiai supažindinama 
su aplinkos sąvoka, aplinkos vertės nustatymo principais bei aplinkos apsaugos aspektais 
ir poveikių rūšimis, kuriuos gali sąlygoti planuojama ūkinė veikla.

2.1. Aplinkos sąvoka
terminas aplinka suprantamas ne tik kaip biosferos komponentų visuma, garantuo-

janti gyvybės egzistavimą Žemėje, bet ir kaip teritorijos erdvinis kompleksas, susidedantis 
iš natūraliosios gamtos ir antropogeninės veiklos rezultatų. Tai pasaulio dalis, kurią žmogus 
naudoja, veikia ir prie jos prisitaiko. Ją sudaro įvairūs sąveikaujantys gyvosios ir negy-
vosios gamtos elementai, jų įvairovė. Aplinkos sąvoką galima suskirstyti į dvi grupes 
– gamtinę (natūralią) ir antropogeninę, o šias – į dar smulkesnius darinius (4 pav.). 

4 pav. Aplinkos klasifikavimas (Idzelis, 2002)

Aplinką galima suvokti siaurai – kaip erdvę, kurioje nuolat gyvena, ilsisi ir dirba 
žmogus, ir plačiąją prasme – kaip žmonijos egzistavimo sferą susidedančią iš gamtos, 
antropogeninių objektų ir visuomenės (Šešelgis, 1991). Plačioji aplinkos sąvoka taikoma 
humanitariniuose moksluose, tuo tarpu taikomosiose disciplinose aplinka suprantama 
siauriau, dažniausiai apsiribojama gamta ir antropogeniniais objektais, o visuomenei visai 
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neskiriamas dėmesys. Tačiau vertinant poveikį aplinkai visuomenė, socialiniai, ekonomin-
iai bei kultūriniai aspektai yra labai svarbūs aplinkos vertinimo komponentai. 

Pagal ES Tarybos Direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (85/337/EEB) 3 straipsnyje nurodytus veiksnius galima suvokti, 
kaip suprantama aplinka vertinant poveikį aplinkai. Tai žmonės, gyvūnija ir augmeni-
ja, dirvožemis, vanduo, oras, klimatas ir kraštovaizdis. Be minimų natūralios gamtos 
komponentų aplinkos sąvoka apima ir materialines vertybes, kultūros paveldą bei šių 
veiksnių sąveiką. Tai sąvoka, pagal kurią aplinka suvokiama kaip žmonių gyvenimo 
pagrindas ir kaip savarankiška vertybė. Būtent taip turi būti suprantama pati poveikio 
aplinkai vertinimo funkcija (Gražulevičienė, 2004). 

Vertinant konkrečios ūkinės veiklos poveikį aplinkai reikia apibrėžti vertinamos 
teritorijos ribas bei atsižvelgti į greta ar toliau esančias teritorijas, kuriose galimas kai 
kurių aplinkosaugos aspektų poveikis, susijęs su planuojama ūkine veikla. Pirmiausiai 
apibūdinami pradiniai duomenys (5 pav.): fizinė, biologinė ir socialinė – kultūrinė aplinka 
(visuomenės kultūra, išsilavinimas, įpročiai). Atskirai nuo socialinės aplinkos gali būti 
išskiriama ir ekonominė aplinka. 

5 pav. Aplinkos komponentai, į kuriuos atsižvelgiama PAV eigoje

Dažniausiai aplinkos komponentai skaidomi į atskirus vienetus, pvz., fizinė aplinka 
skaidoma į: atmosfera, vanduo, dirvožemis ir kt. komponentai, o atmosfera − į dar smul-
kesnius komponentus, pvz., – oro kokybė, meteorologija, klimatas ir pan. 

2.2. Aplinkos vertinimo samprata
Norint įvertinti ūkinės veiklos poveikį aplinkai, t.y. didesnį aplinkos pertvarkymą, 

pirmiausiai reikia suvokti aplinkos vertę ir dažnai būtina nustatyti galimus pokyčius, kitaip 
sakant, atlikti aplinkos ekologinę ekspertizę arba nustatyti gamtosauginę vertę. 
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Aplinką galima vertinti ir siaurąja ir plačiąja prasme (Mierauskas ir Greimas, 1997):
• siaurąja prasme − kai aplinka įvertinama randant skaitmenine (pinigine) išraiška, 

t.y. tam tikra teritorija, kurioje yra žemės gelmių ar biotos išteklių, lengvai 
įvertinama ekonominiu požiūriu ir nustatoma ploto vieneto piniginė išraiška. 
Nustatyti teritorijos gamtosauginės vertės kainą pinigine išraiška yra gana 
sudėtinga, mat, įvertinti atskirų ekosistemų bei jų gyvųjų komponentų kainą yra 
gana subjektyvu; 

• plačiąja prasme aplinkos vertinimas suvokiamas kaip aplinkos kokybiškumo, 
vertingumo ir prioritetų nustatymas, išskiriant vertingumo žmogaus poreiki-
ams lygius (Mierauskas ir Greimas, 1997). Šia prasme traktuojamas ne tik 
gamtosauginės vertės nustatymas, bet ir ekologinių duomenų, reikiamų rūšių ap-
saugos veiksmams bei gamtotvarkos planams parengti, rinkimas ir analizė. Jis taip 
pat taikomas aplinkos taršai ar kitam antropogeniniam poveikiui ekosistemoms 
ir jų komponentams nustatyti ir prognozuoti (Mierauskas, 2001). Pradėjus taiky-
ti poveikio aplinkai vertinimą mokslininkų buvo pasiūlyta metodų, kuriais buvo 
galima nustatyti, koks bus planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Būtent 
gamtosauginės vertės nustatymas buvo pradėtas taikyti vertinant poveikį aplinkai 
bei dažnai vadinamas ekologinio poveikio vertinimu.

Vertinimą atlieka aplinkos apsaugos specialistai, kurie naudodamiesi įvairiais 
matematiniais modeliais gali pateikti trumpalaikes ir ilgalaikes prognozes ir jas vėliau 
empiriškai patikrinti. Aplinkos apsaugos ekspertai ne tik vertina ir prognozuoja žmogaus 
poveikį aplinkai, bet ir nustato aplinkos vertę. Aplinka dažniausiai yra vertinama nustatant 
jos (Mierauskas, 2001):

• apsauginę (konservacinę) vertę; 
• žemės naudmenų vertę; 
• įvertinant aplinkos funkcijas (vertybes); 
• aplinkos pavojingumą (grėsmę žmogui);
• bei žmogaus (antropogeninį) poveikį aplinkai. 
Prieš darant bet kokį poveikį gamtinei aplinkai būtina įvertinti gamtinių teritorijų 

apsauginę vertę, t.y. nustatyti kiekvienos teritorijos dalies vertingumo laipsnį ir jas 
išrikiuoti prioritetine tvarka. Ūkinei veiklai gali būti skiriamos tik mažą vertę turinčios 
zonos. Nustatant natūralių ar pusiau natūralių gamtinių teritorijų apsauginę vertę, dažnai 
atliekamas kokybinis ekologinis vertinimas, kurio metu atsižvelgiama į tos teritorijos 
reprezentatyvumą (saugomų ir nesaugomų teritorijų santykis), natūralumą (ar juntama 
žmogaus įtaka), unikalumą (ar yra retų ar unikalių kraštovaizdžio, biotos elementų), 
tipiškumą (įprasti ar etaloniniai tam regionui), ekologinį gyvybiškumą (sugebėjimas 
nepakisti ilgesnį laiko tarpą). Pagal tai sprendžiama, kokią teritoriją ypač svarbu saugoti, 
kurią reikėtų išsaugoti, o kurią galima naudoti žmogaus reikmėms tenkinti, t.y. nustatomi 
tų teritorijų prioritetai.

Nustatant žemės naudmenų vertę atsižvelgiama į jos teikiamą naudą ir tinkamumą 
tam tikroms žmogaus reikmėms tenkinti. Žemė vertinama pagal jos resursus ir kaip 
greitai jie atsikuria po žmogaus eksploatacijos. Paprastai vertę nustato jos naudoto-
jai, nors dėl to dažnai kyla konfliktai tarp vartotojų ir aplinkosaugininkų dėl požiūrių 
nesutapimo. 
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Aplinkos funkcijas galima apibrėžti kaip gamtinių procesų ir komponentų gebėjimą 
tiekti gėrybes ir sudaryti patogumus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai tenkina žmogaus fizin-
ius (deguonis, vanduo) ir psichologinius poreikius bei užtikrina jo egzistenciją. 

Aplinkos pavojingumas vertinamas kaip aplinkos sąlygojama grėsmė žmogui. 
Gamtinės kilmės pavojai vyksta nepriklausomai nuo žmogaus valios. Dėl nepakankamo 
naujų technologijų naudojimo, aplaidumo, atsakomybės stokos vykdant ūkinę veiklą nere-
tai įvyksta didelės avarijos, ekologinės katastrofos ar mažesnio masto nelaimės aplinkai 
ir žmogui. Aplinkos pavojingumą (grėsmę) vertina įvairių mokslų specialistai: ekologai, 
biologai, medikai, fizikai ir kiti. Vertinant pirmiausia nustatoma, ar yra grėsmė ir kokia 
ji, koks jos mastas (ar teršalai yra žalingi, ar jų veikimas staigus, letalinis). Taip pat 
įvertinamos teršalų dozės, nustatoma, kokios teršalų dozės sukelia pakitimus žmogaus or-
ganizme ir koks jų poveikis. Tokie įvertinimai daromi atliekant laboratorinius tyrimus ir 
vykdant klinikinius stebėjimus.

Žmogaus poveikis aplinkai gali būti labai įvairus. Apie tai plačiau 3 skyriuje.

2.3. Aplinkos tarša
Nepalankūs aplinkos pokyčiai, kuriuos sukelia žmogaus veikla per energijos srautų, 

radioaktyvumo lygio, cheminės ar fizinės sudėties bei organizmų gausumo pakitimą ar 
poveikį, yra laikomi aplinkos teršimu. Būtina suvokti aplinkos taršą, kadangi poveikį 
aplinkai įvertinti galima tik visiškai atsižvelgus į susidarančių teršalų rūšį, pavidalą, kiekį 
ir pavojingumą; teršalų migracijos kelią, keliavimo spartą gavėjo link; gavėjo jautrumą tos 
ar kitos rūšies teršalui (Aplinkos..., 1999).

Aplinkos taršos problema atsiranda, kai sutrinka energijos ir medžiagų apytaka tarp 
biotinės ir abiotinės aplinkos, kai kenksmingų medžiagų sklaidos lygis viršija aplinkos 
pajėgumą jas absorbuoti, sunaudoti ir nukenksminti (Brazauskienė, 2004).

Aplinkos taršą sukelia medžiagos, kurios:
• sąmoningai paskleidžiamos aplinkoje (žemės ūkio cheminės medžiagos, nuotėkų 

dumblas ir kt.), yra ūkinės veiklos procesų atliekos; 
• atsiranda suaktyvėjus gamtiniams procesams;
• kitos pakliūvančios į aplinką medžiagos, gali būti kenksmingos, jei jų yra dideli 

kiekiai, pasirodo „netinkamoje vietoje netinkamu laiku”; 
• pavirsta kenksmingais antriniais teršalais (dėl cheminių procesų aplinkoje arba 

kokiame nors organizme). 
Norint tinkamai įvertinti ir aprašyti ūkinės veiklos santykį su aplinka būtina suvokti 

specifinius terminus, naudojamus kalbant apie taršą. Terminas tarša yra susijęs su šiais skirtin-
gais objektais:

• taršos šaltiniu;
• taršos plitimo keliu;
• taršos gavėju;
• poveikiu, kurį patiria gavėjas.

2.3.1. Taršos rūšys, šaltiniai, klasifikacija
Teršalas yra medžiaga (paprastai cheminis junginys) arba atliekos, kurios dėl žmogaus 

veiklos pakliūva į aplinką ir gali sukelti nepageidaujamą poveikį. Taršos problema atsir-
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anda tuomet, kai kenksmingų medžiagų sklaidos lygis viršija aplinkos pajėgumą jas absor-
buoti (Redman ir kt., 2001). 

Paprastai skiriamos tokios taršos rūšys: oro tarša; vandens tarša, dirvožemio tarša, 
su atliekų tvarkymų susijusi tarša, trukdymai ir nepatogumai (triukšmas, kvapas, vi-
bracija, vizualiniai trukdžiai), neefektyvus žaliavų ir gamtinių išteklių naudojimas (ne-
tinkamai naudojami gamtos ištekliai daro žalą aplinkai). Toks teršalų skirstymas gana 
sąlyginis, nes viena taršos rūšis gana greitai gali virsti kita taršos rūšimi, pvz.: oro tarša 
virsti dirvožemio tarša, o dirvožemio tarša − vandens tarša. Todėl atliekant poveikio 
aplinkai vertinimą pirmiausiai reikia suvokti taršos kilmę, rūšį, pasireiškimo tikimybę 
ir kt. savybes ir tik tada susieti taršą su konkrečiu aplinkos komponentu (dirvožemiu, 
vandeniu, atmosfera). 

Taršos šaltinių rūšys yra gaminiai ir medžiagos, procesai bei veikla ir paslaugos. 
Taršos šaltiniai pagal trukmę skirstomi į pastovius (miesto nuotakynas, komunalinių 

atliekų sąvartynas), laikinus (automobilių lenktynės), pasireiškiančius periodiškai (žemės 
ūkis), pasireiškiančius trumpai arba vieną kartą ir atsitiktines avarijas (Aplinkos..., 
1999). 

Taršos šaltiniai gali būti faktiniai ir potencialūs. Faktinis taršos šaltinis – tai šaltinis, 
kurio negalima išvengti (pvz., virinimo ir litavimo metu išsiskiriantys dūmai, vandenvalos 
proceso nuotekos). Potencialiųjų galima išvengti, tačiau šie šaltiniai gali pakenkti aplinkai, 
jei jie atsirastų (pvz., cheminių medžiagų ar naftos išsiliejimas, gaisras).

Įvairiuose taršos šaltiniuose gali susidaryti skirtingų rūšių teršalai. Jie gali susidaryti 
ir viename taršos šaltinyje. Vertinat ūkinės veiklos poveikį aplinkai, reikia suvokti, kad 
aplinką žmogus gali veikti labai įvairiai (6 pav.): mechaniškai (ardydamas ir keisdamas 
kraštovaizdį, kirsdamas miškus, sausindamas pelkes, tiesdamas kelius ir pan.), chemiškai 
(teršdamas aplinką organinėmis ir mineralinėmis medžiagomis), fiziškai (teršdamas 
aplinką įvairiais plastmasės gaminiais, pramoninėmis dulkėmis. Manoma, kad radiacija, 
elektromagnetiniai laukai, šiluminė tarša ir triukšmas  labiausiai pasireiškianti fizikinė 
tarša), biologiškai (savo veikla ardydamas biologines sistemas). 

6 pav. Aplinkos teršimo būdai (pagal Šešelgį, 1991)
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2.3.2. Teršalų pavidalas, savybės ir charakteristikos

Teršalai pagal jų pavidalą yra skirstomi į kietuosius, skystuosius ir dujinius. Būtent 
teršalų agregatinė būsena nulemia jų nevienodas charakteristikas:

• judrumą – teršalų sugebėjimą atsiskirti nuo taršos šaltinio ir jų plitimo spartą;
• migracijos charakteristikas – būdus ir mechanizmą;
• poveikį teršalų gavėjui – poveikio gavėjui pobūdį.
Gamtoje teršalai migruoja ir kaupiasi. Teršalai gali kauptis tam tikrose ekosiste-

mos grandinėse kartu pereidami iš vienos maisto grandinės į kitą. Teršalų pavojingumas 
priklauso nuo teršalų judrumo ir sugebėjimo migruoti. Judriausi yra dujiniai teršalai. Ki-
etieji teršalai dėl jų agregatinės būklės yra pastoviausi. Atmosferoje esantys teršalai gali 
pasiekti atokiausius planetos kampelius. Atmosferos teršalai gali pavirsti dirvožemio 
ar vandens tarša nusėsdami gana toli nuo taršos šaltinio. Vandenyje esantys teršalai 
taip pat gali keliauti gana toli ir pasiekti jūras bei vandenynus, pakeliui užteršdami 
ištisas ekosistemas. Nors migruodami teršalai pasiskirsto tolygiau, tačiau būtent teršalų 
sugebėjimas keliauti sukelia globalias taršos problemas. 

Nepriklausomai nuo susidariusių teršalų rūšies, kiekio, pobūdžio ir pavidalo jie bus 
mažiau pavojingi, jeigu nepajėgs keliauti, o aplinkos apsaugos aspekto poveikis priklausys 
nuo teršalų gavėjo ir teršalų sugebėjimo jį pasiekti.

Migracijos kelias  tai teršalų iki galutinio tikslo nukeliautas maršrutas (Aplinkos..., 
1999). Skiriamos trys migracinių kelių rūšys:

• atmosferiniai – priklauso nuo atmosferos savybių;
• paviršinių srovių − priklauso nuo skysčių sugebėjimo tekėti nuolydžio kryptimi 

dirvos paviršiumi (reljefo), drenažinės sistemos;
• požeminiai – priklauso nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties ir skystųjų ar 

dujinių teršalų skverbimosi ir gebėjimo migruoti per dirvožemį.
Kiekvienas iš šių kelių pasižymi įvairiomis savitomis savybėmis, tiesiogiai 

nulemiančiomis aplinkosaugos aspekto potencialią svarbą. Be to teršalų migravimo greitis gali 
kisti – didėti arba mažėti.

Migracijos keliai priklauso nuo teršalų judrumo charakteristikų, jų sugebėjimo di-
funduoti. Paprastai kietieji teršalai yra nedidelio judrumo, o teršalų poveikis aplinkai jun-
tamas nedidelėje teritorijoje (pvz., statybinės atliekos). Tačiau kietieji teršalai vykstant 
cheminėms ir biologinėms reakcijoms gali tapti dujiniais ir/ arba išsiplauti pakibusių 
ar ištirpusių dalelių pavidalu (pvz., sąvartynuose susikaupiančios dujos ir susidarantis 
filtratas). 

Skystieji teršalai gana judrūs, dėl to poveikis gali pasireikšti gana toli nuo taršos 
šaltinio (pvz., žemės ūkyje neracionaliai naudojamos mineralinės trąšos, pesticidai 
gana greitai virsta vandens tarša). Taršos skystaisiais teršalais poveikis priklauso nuo 
teršalų rūšies, pavojingumo, klampumo, lyginamojo svorio, koncentracijos, gebėjimo 
biologiškai skaidytis. 

Dujiniai teršalai labai judrūs. Judrumas priklauso nuo atmosferos sąlygų (vėjo kryp-
tis), dujų savybių, slėgio. Dujiniai teršalai gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, nes gali 
būti troškinantys (anglies dioksidas, sieros vandenilis, metanas), degieji (metanas, naftos 
produktų garai), radioaktyvieji (radis, toris) (Aplinkos..., 1999).

Skirtingos rūšies teršalai keliauja nevienodais keliais. Akivaizdu, kad taršos kelių 
buvimas ar nebuvimas turi svarbios įtakos rizikai, kurią gali sukelti ūkinė veikla aplinkai. 
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2.3.3. Taršos gavėjai

Taršos gavėju gali būti tiek gamtiniai objektai, tiek infrastruktūra, t.y. pirmiausiai 
vietiniai gyventojai, vietinės ekosistemos, augmenija, gyvūnija, taip pat paviršinio ir 
požeminio vandens telkiniai, atmosfera bei pastatai. 

Nuo esančių taršos gavėjų bei jų jautrumo taršai priklauso identifikuojamo poveikio 
reikšmingumas, t.y. nesant taršos gavėjo – poveikio reikšmingumas gali būti nežymus, 
ir, atvirkščiai, net ir nežymus poveikis aplinkai gali tapti reikšmingu esant taršos gavėjui, 
pvz., gyvenamosiose teritorijose jautriai reaguojama į padidėjusį triukšmą, kvapą ar kt. 
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3. PoVeikiS APlinkAi

Vertinant konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir žinant jos 
pobūdį (veikla, produktas, paslaugos) pirmiausiai identifikuojami aplinkos apsaugos as-
pektai. Šio proceso metu nustatoma kiek įmanoma daugiau su planuojama ūkine veikla 
susijusių aspektų ir kiek galima daugiau galimų palankių ir nepalankių poveikių aplinkai 
susijusių su kiekvienu identifikuotu aspektu. Kadangi poveikio aplinkai mastas, intensy-
vumas, trukmė arba pasireiškimo tikimybė gali būti labai skirtingi, sekančio etapo metu 
būtina nustatyti poveikio reikšmingumą, nes poveikio aplinkai vertinimo procesas numato 
tik reikšmingų poveikių nagrinėjamą.

3.1. Aplinkos apsaugos aspektai
Aplinkosaugos aspektas  tai ūkinės veiklos proceso, gamybos produkto ar paslaugų 

elementas, galintis veikti aplinką, turėti palankų ar nepalankų poveikį aplinkai. Aplinko-
saugos aspektas laikomas reikšmingu, jeigu jis daro ar gali daryti didelį poveikį aplinkai 
(Aplinkos..., , 1999). Tai gali būti nuotėkos, į atmosferą išmetami teršalai, medžiagų pan-
audojimas ar antrinis jų perdirbimas arba triukšmas, vibracija, kvapas, dulkės, regima-
sis vaizdas, įvykių, avarijų ir galimų avarinių situacijų potencialiai keliama ekologinių 
avarijų ir poveikio aplinkai grėsmė; poveikis biologinei įvairovei (Europos..., 2001). Taigi, 
aplinkos apsaugos aspektas yra priežastis, dėl kurios aplinkoje vyksta pokyčiai,  kurie gali 
būti identifikuojami kaip tiesioginiai arba netiesioginiai poveikiai. 

Aplinkos apsaugos aspektų identifikavimas yra nuolatinis procesas, per kurį nus-
tatomas buvęs, esamas ir galimas tiek teigiamas tiek neigiamas ūkinės veiklos poveikis 
aplinkai, taip pat identifikuojant poveikį sveikatai bei rizikai susijusiai su ūkine veik-
la ir aplinka. Tai labai svarbus poveikio aplinkai vertinimo etapas nuo kurio priklau-
so tolimesnių etapų sėkmingas įgyvendinimas. Pagrindinis sunkumas su kuriuo susi-
duriama identifikuojant aplinkosaugos aspektus yra žinios susijusios su ūkinės veiklos 
įgyvendinimu (paruošiamieji darbai) technologinių procesų suvokimu (statybos darbai) 
bei tolimesniu veiklos vykdymu (eksploatacija). 

3.2. Poveikio aplinkai vertinimas
Poveikio aplinkai vertinimas turi būti nuodugnus. Tai sudėtingiausia PAV proceso da-

lis, kadangi pagrįsta įvairiais tyrimo metodais. Siekiant išsamiai įvertinti poveikį aplinkai, 
reikia pasitelkti ne tik techninius, bet ir mokslinius duomenis, atlikti jų analizę ir padaryti 
pagrįstas tyrimų išvadas. Kartais laukiamas poveikis aplinkai gali būti teigiamas, tuo tarpu 
atliekant ekologinę ekspertizę  tyrimas visada skirtas išsiaiškinti potencialiam neigia-
mam poveikiui. Be to, poveikis aplinkai vertinamas ne tik pačiam pradiniam etapui, (pvz., 
įrenginio pastatymui), bet ir visam šio įrenginio naudojimo procesui.

Pagal ES Tarybos Direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (85/337/EEB) 3 straipsnį, poveikio aplinkai vertinimą sudaro pagrin-
diniai trys etapai: 

• poveikio aplinkai nustatymas;
• poveikio aplinkai apibūdinimas;
• ir poveikio aplinkai įvertinimas. 
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Šių etapų metu turi būti aprašomas poveikio pobūdis (pvz., biologinis, socialinis − 
ekonominis, kultūrinis, fizikinis − cheminis), prognozuojamas poveikio mastas, tikimybė 
ir trukmė, nustatomas poveikio reikšmingumas. Visi šie veiksniai užtikrina, kad tyrimas 
bus atliktas išsamiai, nepraleidžiant nė vieno veiksnio, kuriuo gali būti daromas tam ti-
kras poveikis.

3.2.1. Poveikis aplinkai
Poveikio aplinkai sąvoka skiriasi nuo aplinkosaugos aspekto sąvokos, nes aplinko-

saugos aspektas susijęs su būdu, kuriuo konkretus aplinkosaugos aspektas keičia aplinkos 
kokybę tiek numanomais, tiek ir apskaičiuotais ar įvertintais dydžiais, todėl veiklos 
pasekmė aplinkai ar poveikis jai yra teigiamas ar neigiamas aplinkos pasikeitimas, kurį 
sukelia ūkinė veikla (1 lent.). Pramoninės nuotekos gali būti aplinkosaugos aspektas, o 
užterštas vanduo − pasekmė.

1 lentelė. Poveikio aplinkai veiksniai (Aplinkos..., 1999)

veikla Aspektas Poveikis

VEIKLA − pavojingų 
medžiagų tvarkymas Potencialūs išsiliejimai Dirvožemio arba vandens užteršimas

PRODUKTAS − 
produkto perdirbimas

Produkto perdirbimas 
sumažinant jo apimtį Gamtinių išteklių tausojimas

PASLAUGA − transporto 
priemonių priežiūra Degimo produktai Į atmosferą išmetamų 

teršalų sumažinimas

Taigi poveikis aplinkai  tai bet kuris, palankus ar nepalankus aplinkos pokytis, 
kurį visiškai arba iš dalies sukelia ūkinė veikla, veiklos metu gaminami produktai arba 
paslaugos.

3.2.2. Poveikio apibūdinimas
Poveikio apibūdinimo ir įvertinimo etapus atskirti vieną nuo kito gana sudėtinga, 

tačiau norint tinkamai nustatyti ir po to apibūdinti bei įvertinti poveikį, pirmiausiai reikia 
suvokti poveikių rūšis, t.y. mokėti juos apibūdinti.

ES Tarybos Direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (85/337/EEB) 2 straipsnio 4 dalyje yra paaiškinama, kad vertinant poveikį aplinkai 
turi būti aprašytas tiesioginis poveikis, taip pat bet koks netiesioginis, antrinis, kompleksinis, 
trumpalaikis, vidutinio laikotarpio, ilgalaikis, negrįžtamas, grįžtamas, teigiamas ir neigiamas 
veiklos poveikis. Tačiau skirtinguose literatūros šaltiniuose galima rasti ir papildomų poveikių 
apibūdinimų, kurie nusako poveikio pobūdį, kaip antai: numatomas ir nenumatomas, faktinis 
ir teorinis, staigus ar uždelstas (Ragulskytė – Markovienė, 2005). 

Negatyvaus veiklos poveikio aplinkai pavyzdžiu gali būti dirvožemio erozija, van-
dens užterštumas, gamtinių išteklių išeikvojimas. Pozityvaus – darbo vietų sukūrimas, 
vietovės pritaikymas rekreaciniams poreikiams. Trukmės požiūriu poveikis gali būti lai-
kinas ir pastovus, trumpalaikis (pasireiškiantis periodiškai) ir ilgalaikis. Laikinas povei-
kis pasireiškia tam tikrą (trumpą) laikotarpį, pvz., statybų metu poveikis orui, vandens 
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sudrumstimas; poveikis dirvožemiui drenažo tranšėjų kasimo metu. Periodinis poveikis 
būdingas žemės ūkiui naudojant pesticidus, taip pat kelių priežiūra žiemos laikotarpiu. 
Tačiau dauguma veiklos sąlygojamų aplinkos poveikių būna pastovūs, pvz., triukšmas 
dėl suintensyvėjusio transporto priemonių eismo, upės hidrologinio režimo kaita įrengus 
užtvanką, nuotekos ir pan.

Poveikis gali būti faktinis, kai poveikio išvengti neįmanoma (buitinės ar pramoninės 
nuotekos), ir teorinis (potencialus). Potencialus poveikis galėtų pasireikšti cheminių 
medžiagų išsiliejimo atveju, gaisro ar kitų atsitiktinių (nelaimingų) įvykių metu. 

Pagal poveikio mastą skiriamas vietinis ir plataus (regioninio, valstybinio) masto 
poveikis. Dažniausiai vertinamas vietinis planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai, 
pvz., drenažo sistemų rekonstrukcija, drėkinimo sistemų įrengimas. Plataus masto poveiki-
ai analizuojami atliekant strateginį planų ir programų poveikio aplinkai vertinimą, pvz., 
rengiant regioninius vandentvarkos projektus arba planuojant valstybinės reikšmės objektus 
(atominė elektrinė). 

Tiesioginis poveikis – tai aplinkos pokyčiai, sąlygojami priežasties ir pasekmės ryšių 
tarp vykdomos ūkinės veiklos ir aplinkos, paprastai tiesiogiai susijęs su numatoma veikla ir 
vyksta toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku kaip planuojama veikla, pvz., užtvenkus upę ir 
įrengus tvenkinį, aplinkinėse teritorijose gali pakilti gruntinio vandens lygis, pakeičiamas 
kraštovaizdis, keičiasi upės hidrologinis režimas ir kt. Žemės ūkyje naudojant organines ir 
mineralines trąšas padidinamas dirvožemio derlingumas ir kt. 

Netiesioginis poveikis – tai pokyčiai, sąlygojami priežasties ir pasekmės ryšių tarp 
tiesioginio poveikio ir aplinkos, kurie atsiranda per ištisą priežasčių – pasekmių grandinę 
ir dažniausiai pasireiškia tik po tam tikro laikotarpio ir tam tikru atstumu nuo planuojamos 
veiklos vietos. Netiesioginis poveikis (B) gali būti įvardijamas kaip antrinis ar tretinis povei-
kis (7 pav.), pvz., dėl įrengtos užtvankos aplinkinėse teritorijose pakilus gruntinio vandens 
lygiui pasikeičia drėgmės ir oro režimas (poveikis A), dėl to vyraujančią augaliją palaip-
sniui pakeičia pelkinė augalija, t. y. sąlygojami biologinės įvairovės pakitimai (poveikis 
B); žemės ūkyje neracionalus trąšų naudojimas (poveikis A) gali lemti gruntinio vandens 
taršą biogeninėmis medžiagomis (poveikis B), vizualinis poveikis (B) įrengus triukšmą 
(poveikis A) mažinančias priemones ir kt. Kartais netiesioginis poveikis gali būti daug 
reikšmingesnis už tiesioginį poveikį, pvz., ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo padidėjimas 
gali būti pražūtingas perintiems paukščiams, o nereikšmingas vizualinis įsibrovimas gali 
turėti labai reikšmingą poveikį architektūriniu požiūriu.

7 pav. Netiesioginis poveikis (Walker ir Johnston, 1999)

Besikaupiantis poveikis – tai tik po tam tikro laikotarpio pasireiškiantys antropogeninės 
veiklos (tiek šiuo metu vykdomos, tiek anksčiau vykusios ūkinės veiklos) sąlygojami 
pokyčiai aplinkoje (8 pav.). Tokie pokyčiai įvairiai pasiskirstę erdvės ir laiko atžvilgiu 
ir staiga gali pasireikšti esant net nedideliam papildomam poveikiui. Todėl labai svarbu 

Poveikis APoveikis A
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tinkamai išanalizuoti ir aprašyti besikaupiančius planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamus 
aplinkos pokyčius, net jei veiklos tiesioginis poveikis nėra itin didelis. Tai gali būti padidėjęs 
triukšmo lygis, dulkės, vizualinė tarša.

 

 
 
 
                               
8 pav. Besikaupiantis poveikis (Walker ir Johnston, 1999)

Išskiriami keturi pagrindiniai kriterijai sąlygojantys besikaupiantį poveikį (Duinker, 
1994):
• daugeriopos priežastys  kai tą patį ekosistemos komponentą veikia keli atskiri 

(gana nereikšmingi) poveikiai; 
• daugeriopi efektai  t.y. kai vienas veiksmas sąlygoja keletą efektų;
• erdvinis fragmentiškumas  kai keli atskiri nedideli veiksmai vyksta tuo pačiu metu 

ir sąlygoja reikšmingą poveikį;
• poveikio pasikartojimo dažnumas, t.y. smulkių (nereikšmingų) poveikių pasikar-

tojimo toje pačioje teritorijoje galutinis rezultatas. Visais šiais atvejais gaunamas 
reikšmingas poveikis aplinkai. 

Besikaupiantis poveikis gali būti ne tik tada, kai skirtingais apsektais yra veikiama 
aplinka tos pačios ūkinės veiklos metu, bet ir tada, kai tuo pačiu metu vykdomos kitos 
veiklos (nesusijusios su planuojama veikla). Dėl šių besikaupiančio poveikio savybių 
poveikio apibūdinimo metu svarbu atsižvelgti į galimą vieno poveikio sąveiką su kitu 
poveikiu, pavyzdžiui, į tam tikros medžiagos ciklą ekosistemoje ar ryšius tarp gamtos 
išteklių naudojimo bei socialinių  ekonominių veiksnių (9 pav.). 

   
   

9 pav. Poveikių sąveika (Walker ir Johnston, 1999)

Poveikio aplinkai vertinime terminas „sąveika“ yra vienas iš veiksnių, kurio 
atžvilgiu turi būti išvengta neigiamo poveikio (Ragulskytė – Markovienė, 2005). Termi-
nas „sąveika“ dažnai suprantamas kaip planuojamos veiklos tam tikro pobūdžio poveikis 
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aplinkos komponentams. Tai gali būti žalingų medžiagų sinergetiniai poveikiai (įvairių 
poveikių aplinkai sumavimas), taip pat neutralizuojantys poveikiai, kitaip vadinami 
„persikeliančiais“ poveikiais, pvz., įgyvendinant veiklą kuriam nors aplinkos komponen-
tui bus daroma mažesnė žala.

Atskirų poveikių sąveikos gali būti apibūdinamos (Tumas, 2002):
• atskirų poveikių tiesiniais – adityviais efektais, kai poveikis prilygsta atskirų poveikių 

sumai;
• atskirų poveikių netiesiniais – sinergetiniais efektais, kurie prilygsta atskirų poveikių 

sandaugai; 
• slenksčio efektais, kai veikiant keliems palyginti silpniems poveikiams, laikui 

bėgant yra viršijamos tam tikro aplinkos komponento buferinės galimybės. 
Pvz., sinergetinį poveikį nusako bet kuris dviejų kartu veikiančių chemikalų poveikis, 

kuris yra didesnis už jų pavienių poveikių, jiems veikiant atskirai, sumą. Slenksčio efek-
tus galima suvokti paviršinių vandens telkinių rūgštėjimu ir su tuo susijusiais pokyčiais 
vandens ekosistemose. Pagal Diunker klasifikaciją, tai atspindi paskutinysis kriterijus 
– poveikio pasikartojimo dažnumas. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą turėtų būti apibūdintas galimas besikaupiantis 
poveikis, aprašant su šiuo metu nagrinėjama planuojama ūkine veikla susijusią galimą 
tolesnę veiklą, jos rūšį, intensyvumą ir apimtį (laiko ir erdvės atžvilgiu) bei numatomą 
tokios veiklos poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, vienos rūšies ūkinės veiklos vykdymas gali 
sąlygoti kitos rūšies veiklą: statomas cheminių medžiagų ar naftos perkrovimo terminalas, 
be abejo, sąlygos inžinerinių statinių išplėtimą ar rekonstrukciją. 

Literatūroje galima rasti ir kompleksinio poveikio sąvoką. Kompleksinis poveikis 
susidaro kaip daugelio tiesioginių ir netiesioginių poveikių sąveikos rezultatas. Iš esmės 
kompleksinis poveikis gali būti laikomas besikaupiančio poveikio sinonimu, kadangi yra 
identifikuojamas analogiškai ir atspindi visų identifikuotų poveikių santrauką bei priklau-
so nuo poveikio masto, vietos ir laiko aplinkybių. Vykdant melioracijos ir žemėtvarkos 
projektus, tiek įvairios paskirties statybas ar įrengiant vandentvarkos objektus poveikis 
aplinkai visada būna kompleksinis, kuris apibūdinamas kaip atskirų poveikių – tiesioginių, 
netiesioginių ar besikaupiančių − kompleksas. 

Poveikis taip pat gali būti grįžtamasis ir negrįžtamasis. Grįžtamasis – jei pakeistos 
aplinkos komponentai natūraliai ar žmogaus pastangų dėka gali grįžti į pradinę būklę. 
Iškirtus mišką, jį galima atsodinti, tiesiant vamzdynus − kraštovaizdis renatūralizuojamas. 
Kai grįžimas į pradinę ar jai artimą būklę yra neįmanomas, poveikis vadinamas – 
negrįžtamuoju. Dažniausiai poveikiai būna negrįžtamieji, tačiau poveikį mažinančiomis 
priemonėmis negrįžtamuosius poveikius pavyksta pakeisti grįžtamaisiais. 

3.2.3. Poveikio aplinkai nustatymas
Poveikio nustatymas yra tyrimas, kurio metu surenkama informacija. Jis atliekamas 

naudojantis įvairiais šaltiniais, t.y. projekto užsakovo pateikta informacija, suinteresuotų 
institucijų ir visuomenės nuomone dėl planuojamo projekto (Ragulskytė – Markovienė, 
2005). Šio etapo metu apibūdinami tikslūs poveikio indikatoriai, kurie bus tiriami ir nu-
matomi poveikio dydžio matavimai. Apibūdinamas neapibrėžtumas bei objektyvumo ir 
subjektyvumo santykis. 
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Dažniausiai, numatyti poveikį ir tinkamai atlikti analizę gali tik savo sričių spe-
cialistai bei ekspertai, kadangi norint tinkamai nustatyti poveikius reikia gerai išmanyti 
numatomą vykdyti veiklą, įskaitant techninį projektą, statybų darbus ir laiko trukmę. Taip 
pat svarbu, kad šioje dalyje būtų aiškiai aprašyti įvairūs galimi scenarijai ir prielaidos, 
kuriomis remiantis jie buvo sudaryti. Scenarijų taikymas ir kokybinė analizė ypač naud-
inga siekiant išvengti su informacijos nepatikimumu bei netikslumu susijusių problemų. 
PAV metu dėl matavimų ir prognozės metodų netikslumo bei informacijos trūkumo su 
tokio pobūdžio problemomis susiduriama nuolat, ypač analizuojant besikaupiančio ir 
socialinio − ekonominio pobūdžio poveikį. Ypač svarbu atsižvelgti į atsinaujinančius 
gamtos išteklius – pageidautina nustatyti leistinas poveikio normas, kurias viršijus šie 
ištekliai nebeatsinaujintų.

Poveikio nustatymo ir apibūdinimo (pagrindinis tyrimas) etapų metu surenkami 
biofizinės ir socialinės sferų duomenys. Gali būti naudojama įvairi metodika ir tech-
nika, įskaitant aplinkos inžinerijos metodus ir šiuolaikinius aplinkos epidemiologi-
jos metodus. Duomenų surinkimas aplinkos kokybei vertinti ir jos poveikiui gamtinei 
aplinkai (įskaitant gyvenamąją aplinką) nustatyti sudaro 5090 proc. visų laiko sąnaudų 
(Gražulevičienė, 2004).

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą, galimą jos poveikį įvairiems 
aplinkos komponentams, atliekant poveikio aplinkai vertinimą, poveikiui nustatyti nau-
dojami skirtingi metodai, pvz., informacijos apdorojimo, analizės bei prognozavimo, ir 
jų sukuriama vis daugiau. Taikomi metodai skiriasi pagal sudėtingumo lygį, reikiamų 
duomenų apimtis bei pateikiamų duomenų formatą. Sudėtingais metodais gauti rezulta-
tai gali būti interpretuojami tik turint atitinkamą žinių bagažą, technologinį išprusimą, 
dažnai tenka pasitelkti ekspertus. Todėl vieni iš metodų labiau tinkami pradiniuose PAV 
etapuose, apibūdinant ir numatant poveikį (atliekant atranką, numatant PAV apimtį), kiti, 
sudėtingesni, naudojami poveikiui įvertinti (10 pav.). 

      

10 pav. Netiesioginiam ir besikaupiančiam poveikiui įvertinti bei poveikių sąveikai nustatyti naudojami meto-
dai (Walker ir Johnston, 1999)

Plačiai naudojami metodai yra kontrolinių sąrašų ir klausimynų pildymas, poveikio 
tinklapių sudarymas, kolektyvinės ekspertų apklausos, pasekmių lentelės, matricos. 
Pastaruoju metu vis dažniau naudojami geoinformaciniai, matematiniai ar kiti modeli-
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ai, daugiakriterė analizė. Modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, 
sąrašas pateikiamas ir Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje (www.am.lt). Norint kiek 
įmanoma tiksliau nustatyti ir įvertinti poveikius dažnai neišsiverčiama ir be papildomų 
laboratorinių ar lauko tyrimų.

kontrolinių sąrašų ir klausimynų pildymas – tai paprasti ir nebrangūs metodai, 
dažniausiai naudojami pradiniuose PAV etapuose (atliekant atranką, nustatant PAV apimtį). 
Jie taikomi poveikiui nustatyti, prognozei ir alternatyvoms palyginti (derinant su kitais 
metodais). Šie metodai tinkami tiesioginiams poveikiams nustatyti. Iš dalies galima nus-
tatyti ir netiesioginį bei besikaupiantį poveikį, tačiau juose neatsispindi poveikių sąveikos, 
taip pat neįmanoma įvertinti poveikio (Walker ir Johnston, 1999). Šie metodai tinkami 
numatyti tiek fizinius, tiek socialinius – ekonominius poveikius aplinkai. 

Pildant klausimynus galimi ūkinės veiklos poveikiai nustatomi atsakant į iš anksto 
suformuluotus ir sugrupuotus klausimus. Informacijai pateikti dažniausiai naudojamos 
lentelės. Išsamų klausimyno pavyzdį galima rasti Planų ir programų strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo vadove 3034 psl. (Raulinaitis ir kt., 2006). 

Kontroliniai sąrašai gali skirtis priklausomai nuo pateikiamos informacijos rūšies 
ir apimties. Pvz., gali būti naudojami vietos alternatyvoms palyginti; įvertinti praeities, 
dabarties ir ateities veiksmus atskiriems aplinkos komponentams (vandens kokybei, 
kraštovaizdžiui). 

Poveikio nustatymas kontrolinių sąrašų pagalba susideda iš tokių etapų:
• veiklos, susijusios su ūkine veikla, apgalvojimo ir sąrašo sudarymo, (pvz., statybos 

aikštelės paruošimas, statybos darbai, objekto eksploatacija, objekto uždarymas ar 
pan.);

• jautrių aplinkos resursų identifikavimo 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 naudojant 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 ūkines veiklas (susiju-
sias su planuojama (ir ne tik) veikla), ypač jei poveikis bus juntamas tam pačiam 
aplinkos komponentui.

Yra skiriami paprastieji poveikio nustatymo sąrašai, aprašomieji kontroliniai 
sąrašai, geografiniai aprašomieji kontroliniai, svertiniai kontroliniai sąrašai (Lohani ir 
kt, 1997). 

Taikant patį elementariausią, paprastąjį kontrolinį sąrašą, įvertinant kiekvieną veik-
los etapą atskirai, nustatomi aplinkos komponentai, kuriems bus juntamas poveikis (2 
lent.). Susikertančioje grafoje žymima sutartiniu ženklu, kiekvienas tuščias tarpas paro-
do poveikio nebuvimą. Šiuo atveju vienoje aplinkos komponento eilutėje esantys du ar 
daugiau žymėjimų parodo besikaupiantį (kompleksinį) poveikį.
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2 lentelė. Paprastojo kontrolinio sąrašo pavyzdys (Walker ir Johnston, 1999) 

aplinkos kom-
ponentas

Potencialus poveikis vykdant statybas
sklypo 
parengia-
mieji darbai

armeninio 
sluoksnio 
nuėmimas

Pamatų 
įrengimas

Statybinių 
medžiagų 
tiekimas

Besikaupian-
tis poveikis

Oro kokybė    
Vandens kokybė  
Kraštovaizdis     
ekologija  
Triukšmas   	 	 	
Archeologija  
eismas      

  numatomas poveikis

Aprašomoji informacija gali būti pateikiama aprašomuosiuose kontroliniuose 
sąrašuose, kuriuose informacija grupuojama pagal konkrečius poveikius aplinkos kom-
ponentams (3 lent.). Tai suteikia papildomos informacijos apie poveikio pobūdį ir dydį, 
vietoje paprasto konstatavimo – poveikis bus / poveikio nebus. Informacija gali būti nu-
rodoma kiekybine arba kokybine išraiška, tačiau besikaupiančio poveikio įvertinimas taip 
pat grindžiamas tik vertintojo nuomone. 

3 lentelė. Aprašomojo kontrolinio sąrašo pavyzdys jėgainės statybos atveju (Walker ir Johnston, 1999)

aplinkos 
komponentas

Praeityje 
vykusi veikla

vykdoma 
veikla esamuoju 
momentu

Ūkinės veiklos 
numatomas 
poveikis

Ateities veikla Besikaupian-
tis poveikis

Požeminis 
vanduo Pramonės tarša

Užteršto 
paviršinio van-
dens infiltracija

Žemės kasimo 
darbai padi-
dins teršalų 
judrumą

Užteršto 
paviršinio van-
dens infiltracija

Tarša viršija 
didžiausią leistiną 
koncentraciją

Oro kokybė
Nėra 
reikšmingo 
poveikio

Jėgainės sukelia-
ma tarša, teršalų 
emisija neviršija 
leistinų ribų

Papildo-
mos teršalų 
emisijos

Jėgainės suke-
liama tarša, 
teršalų emisija 
neviršija 
leistinų ribų

Besikaupiančios 
teršalų emisijos 
iš dviejų atskirų 
jėgainių sąlygos 
reikšmingą 
poveikį

Vertinant melioracijos (tiek sausinimo, tiek drėkinimo) bei potvynių valdymo 
projektų poveikių vertinimą yra rekomenduojama naudoti pačius paprasčiausius kontro-
linius sąrašus, kuriuos lengva suvokti ir neturintiems specialaus išsilavinimo asmenims 
(Dougherty ir Hall, 1995). Jie nereikalauja daug laiko sąnaudų. Tokio sąrašo fragmentas 
pateiktas 4 lentelėje.
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4 lentelė. Planuojamos įrengti drėkinimo sistemos PAV kontrolinio sąrašo fragmentas (Daugherty ir Hall, 1995)

Aplinkos komponentai ir sritys

labai 
tikėtinas 
teigiamas 
poveikis

Tikėtinas 
teigiamas 
poveikis

Poveikio 
nebus

Tikėtinas 
neigia-
mas 
poveikis

labai 
tikėtinas 
neigiamas 
poveikis

Šiuo 
metu 
įvertinti
sunku

komen-
tarai

Hidro
logija

11 Vandens stygius 

12 Poplūdžiai  
13 Užtvankų 
įrengimas
14 Gruntinio VL 
pažemėjimas   
15 Gruntinio 
vl pakilimas

Tarša

21 Tirpūs junginiai 

22 Toksinės 
medžiagos

 

23 Organinė tarša 

24 Anaerobi
niai reiškiniai

 

25 Dujų emisija

Dirvo
žemis

31 Dirvožemio 
druskingumo 
padidėjimas

 

32 Dirvožemio 
savybių kaita 
...................

Nuosėdos

41 Vietinė erozija 

42 Tolimesnių 
teritorijų erozija 

 

....................
46 Upės žiočių 
erozija

 

ekologija

5-1 sausumos dalies 

52 Vandens telkinių 
53 Aplinkinių 
teritorijų 	

	

.....................
57 Gyvūnų 
migracija

 

sociali-
niai-eko-
nominiai

61 Populiacijos kaita 	
	

......................
610 Rekreacija  

Sveikata ........................

............ .........................

Žymėjimų skaičius 
(poveikių suma)

	
(suma)

   numatomas poveikis
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matricos sudarymą galima palyginti su kontroliniu sąrašu, kadangi pats principas yra 
panašus, tik taikant matricą lentelėje pateikiami detalūs veiklos etapai vietoje sąrašuose 
spėjamų poveikių (poveikis bus / nebus ir kt.). Matricos yra vienas dažniausiai taikomų PAV 
metodų, suteikiantis galimybę nustatyti sąveikas tarp pagrindinių planuojamos ūkinės veik-
los aspektų ir įvairių aplinkos komponentų bei leidžiantis palyginti įvairias alternatyvas. 

Matricos metodas buvo sukurtas dr. Luna Leopold ir kitų Jungtinių Valstijų Geologi-
jos tarnybos darbuotojų, todėl viena pirmųjų matricų pavadinta Leopold Matrica (Leopold 
ir kt., 1971). Ji buvo sudaryta stulpeliuose pateikiant projekto veiklos etapus (pvz., tėkmės 
nukreipimas), o eilutėse  aplinkos komponento būklę (pvz., vandens temperatūra). Suda-
rant matricą numatyta įvertinti 100 galimų veiksmų (režimo pokyčiai, dirvožemio trans-
formacijos, naudingųjų išteklių naudojimas, gaminių apdorojimas ir kt.) ir 88 aplinkos 
komponentai (žemė, vanduo, atmosfera ir daugelis kitų, išskaidant į smulkesnius kompo-
nentus). Priklausomai nuo planuojamos veiklos darbų etapų ar aplinkos komponentų kie-
kis galėjo kisti – tiek didėti, tiek mažėti. Su konkrečiu veiksmu susijęs poveikis aplinkos 
komponentui buvo numatomas pagal poveikio dydį ir reikšmingumą suteikiant reikšmę 
nuo 1 (mažo masto) iki 10 (plataus masto). 

Analogiškas matricos sudarymo principas išliko iki šiol. Taikant matricas, veikla 
išskaidoma į atskirus aspektus, pateikiamus, pvz., kairiame vertikaliame matricos stulpelyje, 
o aplinkos komponentai, rodikliai ar parametrai – horizontalioje matricos eilutėje. Pagal 
pasirinktą vertinimo sistemą kiekviename susikertančiame langelyje įvertinamas konkretaus 
veiklos aspekto poveikis konkrečiam aplinkos komponentui, rodikliui ar parametrui vado-
vaujantis subjektyvia nuomone arba naudojant žinomų duomenų bazes. 

Yra išskiriami trys pagrindiniai matricų tipai (Lohani ir kt., 1997): paprastosios 
simbolinės (sąveikos) (5 lent.), svertinės – skaitmeninės (susietos su reikšmingumu /svarba) 
ir pakopinės matricos. Pastarosios yra daug progresyvesnės, lyginant su pirmomis dviem. 
Taikant pakopinę matricą daugiausia pabrėžiama, kaip vienas ar kitas veiksmas sąlygos 
aplinkos pokyčius, o tai savo ruožtu turės įtakos kitų komponentų pokyčiams.

5 lentelė. Paprastosios simbolinės matricos pavyzdys (Walker ir Johnston, 1999)

Potencialaus 
poveikio aplinka

Numatoma veikla
Praeities 
veiks-
mai

Kiti 
dabarties 
veiksmai

veiksmai 
susiję su 
ateities planais

Besikaupian-
tis poveikisStaty-

ba
naudo-
jimas

Poveikio 
sumažinimo 
priemonės

Kraštovaizdis * ** + * **
ekologija ** + * **
Vandens kokybė * ** **
Žemės naudojimas *** *** * * **
Kultūros paveldas * ** * **

* silpnas neigiamas poveikis; **  vidutinis neigiamas poveikis; ***  stiprus neigiamas poveikis; +  teigiamas 
poveikis.

Skaitmeninės matricos taikomos nustatomiems poveikiams suteikiant balus. Šiuo at-
veju labai svarbu aiškiai apibrėžti naudojamus kriterijus ir daromas prielaidas. Svorinis bal-
as (vertė) nagrinėjamam aplinkos komponentui priskiriamas pagal reikšmingumą (6 lent.).
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6 lentelė. Skaitmeninės matricos pavyzdys (Walker ir Johnston, 1999)

aplinkos 
komponentas

Santykinis svoris 
(iš viso 100) Statyba naudojimas 

a B axB B axB
oras 10 3 30 2 60
vanduo 35 6 210 6 210
Triukšmas 8 3 24 8 64
Kraštovaizdis 10 5 50 1 10
ekologija 27 2 54 4 108
Besikaupian-
tis poveikis 
(suma) 100 368 452

Dažniausiai PAV proceso metu naudojamos simbolinės arba skaitmeninės matricos, 
kurios gali būti modifikuotos priskiriant poveikio rūšims sąlygines vertes, atsižvelgiant į 
poveikio mastą, reikšmingumą ir trukmę. Tokios rūšies svertinės matricos suteikia vieną 
geriausių galimybių akivaizdžiai ir suprantamai palyginti skirtingas alternatyvas (Rau-
linaitis ir kt., 2006).

7 Lentelė. Demonstracinės svertinės matricos pavyzdys (Dougherty ir Hall, 1995)

aplinkos komponen-
tai, kurie bus paveikti
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

augmenija 1 P ... 1 P 1 P 4 P 3 P 3 P 1 P

Paukščiai 2 L ... 2 L 1 l 3 P 4 P 2 P
Žuvys ... 1 l 4 P 2 P
Kiti laukiniai gyvūnai 1 P 1 l ... 1 l 1 l 2 P 3 P 2 P
Sedimentacija 
/ erozija 1 l 2 L ... 2 P 2 P 3 P 1 P 1 P

Potvyniai ... 1 P 1 P 1 P 3 P
Kultūros paveldas ... 2 P
komunikacijos 3 P ... 1 P 2 P 1 P 2 P
Žemės ūkis 2 P ... 1 P 1 P 2 P 1 P 4 P 3 P
Geriamasis vanduo ... 1 l 4 P 3 P 2 P
Vandens kokybė 1 l 1 l ... 2 L 1 P 1 P
Oro kokybė 1 l 1 l 1 l ... 1 l 1 P 2 P 1 P
Klimatas ... 1 P 2 P 1 P
Požeminio van-
dens lygis ... 2 P 2 P
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aplinkos komponen-
tai, kurie bus paveikti
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Darbo vietų 
sukūrimas 1 l ... 4 L 2 L 2 P 2 P

Žmonių sveikata 1 l 1 l ... 1 l 1 l 2 P 2 P 2 P
Kraštovaizdis 1 P 1 P ... 2 P 2 P 3 P 4 P 2 P 2 P
Turizmas 2 P ... 3 P 3 P 1 P 2 P
........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Poveikių reikšmės 

teigiamas neigiamas P − pastovus L − laikinas 1  nežymus 2  žymus 3  smarkus 4 – labai smarkus

Informacijai apdoroti gali būti taikomi šiuolaikiniai matricų algebros metodai. Tokios 
matricos leidžia identifikuoti ir įvertinti ne tik pirminį, bet ir aukštesnio lygio (antrinį, 
tretinį) poveikį. Nepaisant matricų privalumų, galima išskirti ir jų taikymo trūkumus, tai: 
poveikių ryšių ir sąveikos supaprastinimas, nepakankamai atvaizduotas poveikių pasis-
kirstymas erdvės ir laiko atžvilgiu, neadekvačiai įvardijami sinergetinių poveikių efektai 
(Lohani ir kt., 1997). 

Poveikių diagramose pavaizduojami priežastiniai ryšiai tarp ūkinės veiklos 
sąlygojamo tiesioginio ir netiesioginio poveikio aplinkai. Diagramos sudarymas yra 
pagrįstas suvokimu, kad tarp atskirų aplinkos komponentų vyrauja tam tikri ryšiai ir 
sąveika ir kad, paveikus vieną aplinkos komponentą,  poveikis gali pasireikšti ir kitiems 
aplinkos komponentams (11 pav.).

Poveikių diagramų rengimas dažniausiai derinamas su kolektyvine ekspertų apklausa 
bei kitomis priemonėmis ir yra vienas iš nedaugelio metodų, kurie padeda identifikuoti 
netiesioginį ir besikaupiantį poveikį.

11 pav. Poveikių diagramos elemento pavyzdys
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Poveikių diagramų pagrindinis komponentas yra poveikių grandinių sudarymas, kuris 
parodo veiklos poveikį ir jos sąlygojamus efektus (aplinkos pokyčius). Tam visų pirma 
atskiruose langeliuose surašomi ūkinės veiklos etapai, tuomet nustatoma galima sąveika 
tarp veiklos etapų ir identifikuojamas galimas tiesioginis, tarpinis ir galutinis netiesioginis 
poveikis, kurie taip pat surašomi laukeliuose. Priežasties – pasekmės ryšiai pavaizduojami 
sujungiant langelius rodyklėmis. 

Poveikių diagramų braižymas yra palyginti nebrangus ir daug laiko nereikalaujantis 
metodas. Pagrindiniai kiti jo privalumai – galimybė palyginti alternatyvas, paprastumas, 
tinkamumas PAV ataskaitos apimčiai nustatyti bei galimybė vizualiai pavaizduoti poveiki-
us. Metodo trūkumai yra tai, kad nėra galimybių pavaizduoti erdvinio bei poveikio pasis-
kirstymo laiko atžvilgiu, be to, poveikių diagramos gali būti labai sudėtingos. 

kolektyvinės ekspertų apklausos. Šio metodo pagrindas – formali tam tikro 
skaičiaus ekspertų apklausa pagal pasirinktą metodiką, pvz., pagal Delfi metodą. Delfi 
metodas yra paremtas vieningos nuomonės (konsensuso) formavimu ir yra sudarytas iš 
kelių etapų. Pirmiausia suformuluojamos užduotys ekspertams, surenkama reikiama in-
formacija, sudaromas klausimynas bei kalendorinis grafikas. Ekspertams išaiškinamos 
jų užduotys bei išdalijama pradinė informacija ir klausimynas. Per nustatytą laiko tarpą 
ekspertai privalo parengti savo išvadas ir atsakymus į klausimyne pateiktus klausimus. 
Gautos išvados ir ataskaitos išanalizuojamos, parengiamas visas išvadas apibendrinantis 
dokumentas; prireikus suformuluojami papildomi klausimai. Apibendrinantis dokumentas 
bei visų ekspertų išvados ir atsakymai vėl išsiuntinėjami kiekvienam ekspertui. Ekspertai, 
matydami savo kolegų nuomones, rengia papildomas išvadas arba jas koreguoja. Pakar-
totinio siuntimo ir išvadų koregavimo procedūra kartojama tol, kol suformuluojama vien-
inga nuomonė, kuriai iš esmės neprieštarauja nė vienas ekspertas. Kolektyvinės ekspertų 
apklausos yra greitas ir sąlyginai nebrangus metodas, nereikalaujantis specialių techninių 
priemonių, puikiai tinkantis situacijoms, kai trūksta duomenų ir susiduriama su infor-
macijos neapibrėžtumo problema. Kita vertus, priklausomai nuo dalyvaujančių ekspertų, 
gali būti susiduriama su nuomonių tendencingumo problema, o pats metodas negali būti 
įvardytas kaip tikslus ir moksliškai pagrįstas (Raulinaitis ir kt., 2006). 

geografinės informacinės sistemos (giS) – tai kompiuterinės kartografijos 
(žemėlapių) ir atributinių duomenų bazių kombinacija. GIS metodai dažniausiai taikomi:

• nustatant ir vizualizuojant pasekmes patirsiančios aplinkos savybes (pvz., pažymint 
jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas, gyvenamąsias teritorijas, saugomus 
objektus ir t.t.);

• nustatant ir vizualizuojant šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos pasekmes bei taršos 
apkrovas;

• iliustruojant galimą poveikį ir pavaizduojant pasekmes patirsiančius aplinkos kom-
ponentus, atskirus objektus ar jų grupes;

• nustatant ir pavaizduojant apsaugines bei buferines zonas;
• iliustruojant netiesiogines ir besikaupiančias pasekmes. 
Labai svarbi ir naudinga GIS metodų savybė yra galimybė integruoti topografinius 

(aukštingumo) duomenis, kurie labai svarbūs planuojant infrastruktūrą bei analizuojant 
tam tikras pasekmių rūšis, pvz., triukšmą, oro kokybę, poveikį kraštovaizdžiui ir t.t. 

Papildomi GIS metodų privalumai yra galimybė panaudoti ir integruoti įvairių sričių 
duomenis. Jie puikiai tinka kompleksiškai vizualizuoti informaciją (įskaitant 3D vaizdines 
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priemones), padeda identifikuoti planavimo apribojimus, susijusius su žemėnauda bei teritorijų 
apsauga. Yra lengvai derinamas su kitais metodais. Tinka netiesioginėms ir besikaupiančioms 
pasekmėms įvertinti erdviniu požiūriu, alternatyvoms identifikuoti, įvertinti ir palyginti bei 
scenarijams modeliuoti. Vertinimo metu sudaryti žemėlapiai ir atributinės duomenų bazės 
gali būti panaudojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikių stebėsenai atlikti. Tačiau 
norint pasinaudoti GIS metodu, būtina tiksli ir išsami informacija bei kartografiniai duome-
nys. Tai metodas reikalaujantis didelių laiko sąnaudų duomenų bazėms sukurti, reikia dar-
bo su GIS įgūdžių ir techninių žinių. GIS žemėlapių sluoksniuose pavaizduotos ribos tarp 
atskirų komponentų dažnai neatitinka faktinių laipsniškai kintančių ribų, pvz., dirvožemių 
rūšių žemėlapiai, žemėnaudos schemos ir pan. (Raulinaitis ir kt., 2006). Galima pavaizduoti 
erdvinę poveikių sąveiką, tačiau, norint įvertinti pokytį laiko atžvilgiu, reikia papildomų 
duomenų ir pajėgumų. Be to naudojama programinė įranga yra brangi.

kompiuterinis (matematinis) modeliavimas – tai analitinis metodas, kuriuo galima 
modeliuoti aplinkos sąlygų pokyčius, susidarančius įgyvendinant ūkinę veiklą. Modelia-
vimo metodais dažniausiai vertinami poveikiai, kuriuo galima išreikšti kiekybiškai, pvz., 
aplinkos oro, vandens kokybės, triukšmo lygių, transporto srautų pokyčiai. Rečiau nau-
dojami kompiuteriniai metodai, modeliuojantys socialinę – ekonominę situaciją, rūšių ir 
buveinių pokyčius ar pasekmes kraštovaizdžiui.

Metodo privalumai yra tai, kad galima vertinti tiek tiesiogines, tiek netiesiogines ir 
besikaupiančias pasekmes. Modeliavimo rezultatus galima efektyviai panaudoti vizualin-
iam poveikio vaizdavimui ir alternatyvų palyginimui. Modeliavimas yra ypač efektyvus 
ir tinkamas poveikiams prognozuoti laike ir erdvėje, be to, kompiuterinio modeliavimo 
metodai yra moksliškai pagrįsti, o gauti rezultatai gali būti panaudojami ūkinės veiklos 
įgyvendinimo poveikių stebėsenai atlikti. Tačiau kompiuteriniai modeliai yra labai brangūs, 
o jiems taikyti reikia daug laiko ir techninių žinių, rezultatų tikslumas tiesiogiai priklauso 
nuo duomenų apie aplinką tikslumo ir nuo prielaidų, kuriomis remiantis modelis buvo su-
kurtas. Modeliuojant pasekmes, neįmanoma atsižvelgti į visus natūralių aplinkos sistemų 
pokyčius sąlygojančius veiksnius. Modelių rezultatus galima nesunkiai pakeisti, keičiant 
įvedamą pradinę informaciją (galimas manipuliavimas rezultatais). Pakeisti kompiuterinį 
modelį, pritaikant jį konkrečiam vertinimui, yra praktiškai neįmanoma. Dažniausiai gali 
būti modeliuojami tik kiekybiniai parametrai, be to duomenys apie aplinką turi būti tikslūs 
ir išsamūs. Modeliavimo metodai nėra skaidrūs nei visuomenės, nei programos rengėjo 
atžvilgiu (Raulinaitis ir kt., 2006).

Daugiakriterė analizė – tai toks metodas, kurį taikant pagal nustatytus kriterijus 
analizuojamos ūkinės veiklos alternatyvos ir išrenkama tinkamiausia alternatyva. Analizės 
tikslas – supaprastinti alternatyvų palyginimą, išreiškiant alternatyvos tinkamumą 
skaitinėmis reikšmėmis. Pirmiausia nustatomi vertinimo kriterijai, kurie atspindi alter-
natyvos įgyvendinimo poveikius. Tuomet kiekvienam kriterijui nustatomas ir skaitine 
reikšme įvertinamas jo reikšmingumas. Reikšmingumo vertė gali būti nustatoma paprastais 
metodais (pvz., lyginant kriterijus vieną su kitu ir priskiriant jiems sąlygines reikšmes), 
arba sudėtingais ir daug laiko reikalaujančiais metodais, tokiais kaip sociologinės 
gyventojų apklausos, padedančios nustatyti kriterijų reikšmingumą poveikį patirsiančios 
bendruomenės lygiu. Trečiasis analizės etapas – balų skyrimas alternatyvoms pagal tai, 
kaip jų įgyvendinimas paveiks nustatytus kriterijus (pvz., remiantis ekspertų nuomonėmis 
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ir skiriant nuo 0 iki 100 balų). Ketvirtajame etape kiekvienos alternatyvos ir kiekvieno 
kriterijaus reikšmingumo vertės dauginamos iš skirtų balų, gautos reikšmės sumuojamos 
(kiekvienos alternatyvos). Gautos reikšmės atspindi kiekvienos alternatyvos tinkamumą. 
Jei kyla daug abejonių dėl alternatyvų pasekmių kriterijų ar dėl balų skyrimo, papildomai 
atliekama jautrumo analizė, t.y. tikrinama, kaip pasikeistų daugiakriterės analizės rezulta-
tai, jei būtų pakeistos reikšmingumo ar balų vertės.

Daugiakriterės analizės privalumai – galimybė vienu metu įvertinti keletą ar net keli-
olika kriterijų, atsižvelgti tiek į ekspertų ir plano ar programos rengėjų, tiek į visuomenės 
nuomonę (nustatant reikšmingumą ir balus), kartu atsižvelgti ne tik į pasekmių mastą, bet 
ir į jų svarbą. Pagrindinis šio metodo trūkumas – gauti rezultatai dažnai būna subjektyvūs, 
nes tiesiogiai priklauso nuo nustatytų reikšmingumo verčių ir balų. Be to, alternatyvų tin-
kamumo išraiška skaitinėmis vertėmis sudaro klaidinantį tikslumo ir mokslinio pagrįstumo 
įspūdį, nors iš tiesų nėra sunku dirbtinai pasiekti norimų daugiakriterės analizės rezultatų 
(Raulinaitis ir kt., 2006).

3.2.4. Poveikio įvertinimas
Nustačius, kad gali būti daromas poveikis tam tikram aplinkos komponentui, jis turi 

būti įvertintas (numatytas dydis, mastas ir trukmė) nuo jo atsiradimo pradžios iki pabaigos. 
Šis etapas laikytinas reikšmingiausiu poveikio aplinkai vertinimo proceso etapu. 

Į sąvoką poveikio įvertinimas įeina ekologinė poveikio aplinkai analizė, o įvertinimo 
rezultatas turi būti grynai ekologiniu aspektu motyvuota nuomonė apie planuojamos ūkinės 
veiklos daromą poveikį ekosistemai (Ragulskytė –Markovienė, 2005). 

Poveikiui įvertinti taikomi fizikiniai, biologiniai, socialiniai − ekonominiai, antrop-
ologiniai duomenys bei įvairūs metodai, pavyzdžiui, matematiniai modeliai, fotomontažai, 
fizikinis, socialiniskultūrinis, ekonominis modeliavimas, tyrimai bei eksperimentai, 
ekspertų nuomonės bei kt. (Raulinaitis, 2001). Taikomas ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo metodas turi būti objektyvus. Vadinasi, visa sukauptų duomenų bazė turi būti 
išreikšta skaitiniais rodikliais (tai padeda ir palyginti alternatyvas), o kiekvienas tyrinėtojas, 
naudodamasis šia duomenų baze bei praktikoje patikrintais skaičiavimo metodais, turi 
gauti tą patį rezultatą. Visiškai nepriimtina padėtis, kai nors mažiausia dalis ūkinės veiklos 
rodiklių yra nežinoma, o vandens ekosistemų būklė netyrinėta instrumentiniais metodais. 

Dažniausiai nustatant poveikius pagal ankstesniame skyriuje minėtus metodus jie kar-
tu ir įvertinami, todėl gana dažnai poveikio numatymas ir įvertinimas yra sunkiai atskiria-
mos poveikių identifikavimo proceso dalys. Tačiau bene dažniausiai poveikio įvertinimas 
yra suvokiamas kaip reikšmingumo nustatymas.

3.3. reikšmingumas
Identifikavus poveikį, kitas labai svarbus etapas yra poveikio reikšmingumo nustaty-

mas. ES Tarybos direktyvoje dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (85/337/EEB) yra nurodoma, kad vertinti reikia tik tuos poveikius aplinkai, ku-
rie gali turėti įtakos žmonių sveikatai, gyvenimo kokybei, rūšių įvairovei, ekosistemos 
reprodukcijos pajėgumui. Tai turi būti reikšmingi poveikiai aplinkai. 

Vertinant reikšmingumą, svarbu suvokti, kad kiekvienas vertintojas apie pasekmes 
sprendžia subjektyviai. Tačiau pravartu, kai įvairūs žmonės pareiškia savo nuomonę apie 
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tai, koks aspektas yra svarbus, nes tokiu būdu galima sumažinti subjektyvumo įtaką. Be to, 
reikšmingumo įvertinimą apsunkina reikšmingumo sąvokos supratimas, kadangi vieningai 
visų suprantamo apibrėžimo nėra. Dažnai nepakanka poveikio vertinimo duomenų, ver-
tinimo kriterijai nėra aiškūs, todėl vertinant poveikio reikšmingumą galima išskirti keletą 
labai svarbių aspektų (Glynn, 1999):

• reikšmingumo sąvokos apibrėžimas, (reikšmingumo ribos nustatymas, kriterijai 
turi būti aiškiai apibrėžti ir pagrįsti);

• suvokimas, kad reikšmingumo vertinimo procesas turi būti sisteminis ir atkuria-
mas nepriklausomai nuo to ar kriterijai yra kokybiniai ar kiekybiniai; 

• metodas reikšmingumui įvertinti turi būti logiškas, analitinis, jei įmanoma 
moksliškai argumentuotas; 

• visuomenės dalyvavimas yra vienas iš būdų įvertinti reikšmingumą, kadangi 
visuomenė gali išryškinti tuos aspektus, kurių įprastiniai poveikio nustatymo meto-
dai nepajėgūs įvertinti.

Reikšmingas poveikis − tai poveikis, kuris yra svarbus, ženklus arba esminis, atsižvelgiant 
į poveikio mastą, trukmę, pobūdį ar intensyvumą. Ar poveikis bus reikšmingas, priklauso 
nuo poveikį patirsiančios aplinkos jautrumo, aplinkos vertės ir kokybės bei poveikio inten-
syvumo, trukmės, dydžio ir geografinio masto (EPBC..., 2006). Reikšmingumas sąlyginai 
gali būti skaidomas į pavienius reikšmingumo aspektus, pvz., atsižvelgiant į grįžtamumą, 
pažeidžiamumą, poveikį retoms rūšims ir kt. (Dougherty ir Hall, 1995).

Nereikšmingais poveikiais laikomi tik tokie poveikiai, dėl kurių labai tikėtina, kad 
nebus ekologinės žalos. Visi kiti poveikiai privalo būti vertinami.

Poveikio reikšmingumo nustatymo kriterijai pagrįsti ekologiniais, socialiniais – eko-
nominiais aspektais ir aplinkosaugos standartais.

• Ekologiniai aspektai. Poveikio reikšmingumas vertinamas atsižvelgiant į ekologinių 
aspektų tokių kaip ekosistemų funkcionavimas svarbą, poveikį augalų ir gyvūnų 
buveinėms, įvertinat retas ir nykstančias rūšis, sugebėjimą atsikurti, ekosistemų 
jautrumą, bioįvairovės gausą ir vietinių populiacijų gyvybingumą. 

• Socialiniai ir ekonominiai aspektai vertinami kaip biofizinių poveikių įtaka žmonių 
vertinamiems efektams. Aplinkosauginės vertės sąvoką lemia:
− susirūpinimas poveikiu žmonių sveikatai ir saugumui (pvz., ligų 

pagausėjimas);
− vertingų ar komercinę vertę turinčių teritorijų praradimas (pvz., žemėnaudų 

praradimas dėl užliejamos teritorijos);
− rekreacinė ar estetinė vertė;
− žmogiškųjų išteklių poreikis (pvz., aptarnavimo paslaugų poreikis);
− naujos infrastruktūros poreikis (pvz., nauji keliai, elektros linijos);
− demografiniai efektai (pvz.: gyventojų išsikėlimas).

• Aplinkosaugos standartai. Tai plačiausiai taikomos priemonės reikšmingumui 
įvertinti, kadangi standartų buvimas leidžia spręsti apie poveikio mastą ir suvokti 
pasekmes. Leistinos teršalų koncentracijos yra nustatytos, norint užtikrinti tam ti-
kras aplinkos sąlygas nustatytose ribose, kurios būtinos socialiniams uždaviniams 
įgyvendinti (dažniausiai tai susiję su žmonių sveikata). Pvz., išleidžiamų teršalų 
koncentracija, švaraus oro standartai, vandens kokybiniai standartai ir kt. Jeigu 
aplinkos apsaugos įstatymai reguliuoja atitinkamą veiklą, akivaizdu, kad tai svar-
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bu ir dažnai reikšminga aplinkosauginiu požiūriu (požeminio vandens naudojimo 
sąlygos, pavojingų cheminių medžiagų sandėliavimo taisyklės ir kt.).

Norint teisingai įvertinti reikšmingumą, pirmiausia reikia įsisąmoninti, kad gali būti 
įvairūs reikšmingumo lygmenys (8 lent.). 

8 lentelė. Reikšmingumo lygmenys (pagal Final..., 2006)

lygmuo Apibūdinimas

Ypač reikšmingas – 
sunkios pasekmės

Ilgalaikiai ekosistemų pokyčiai (> 10 metų). Sunkiai įmanoma 
atkūrti pradinę būklę ir ištaisyti žalą. Tikėtinas povei-
kis žmonių sveikatai, visuomenės pajamoms

Labai reikšmingas 
Vidutinės trukmės ekosistemų pokyčiai (> 2 metų). Atkūrti 
pradinę būklę ištaisyti žalą įmanoma 10 metų. Tikėtinas povei-
kis žmonių sveikatai, visuomenės pajamoms

Vidutiniškai reikšmingas

Ekosistemų pokyčiai trumpalaikiai, su potencialiu pradinės aplinkos 
būsenos atstatymu. Poveikių skalė analogiška egzistuojančiam aplinkos 
kintamumui, tačiau gali pasireikšti besikaupiantys efektai. Mažai tikėtinas 
poveikis žmonių sveikatai. Galimi nepatogumai daliai visuomenės

Mažai reikšmingas
Numatomi pokyčiai vyks egzistuojančio kintamumo ri-
bose, tačiau gali būti išskiriami ir/arba pastebimi. Gali sąlygoti 
žmonių elgesio pakitimus (vertinant standartų lygiu)

Nereikšmingas Mažai tikėtini pokyčiai arba sunkiai atskiriami / išmatuojami nuo foninės veiklos
Jokios reikšmės Nenumatoma sąveika, jokie pokyčiai nenumatomi

Palankus, naudingas Tikėtinas ekosistemų vertės padidėjimas. Aktyvumo padidėjimas dėl 
egzistuojančios struktūros. Teigiama įtaka vietinei populiacijai

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai reikšmingumui įvertinti ne mažiau 
svarbus yra veiklos pobūdis, mastas ir vieta. Kuo didesnis taršos mastas, tuo didesnis 
reikšmingumas. Vertinant poveikio aplinkai reikšmingumą pagal poveikio pobūdį reikia 
atsižvelgti į:

• poveikių tikimybę, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą;
• kaupiamojo pobūdžio ir tarpvalstybinį poveikį; 
• poveikį visuomenės sveikatai arba aplinkai (Šis aspektas yra susijęs tiek su 

poveikiu, kuris gali būti daromas įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą, tiek su 
poveikiu, kuris yra susijęs su galimomis avarinėmis situacijomis ar kitais rizikos 
faktoriais);

• poveikio dydį ir erdvinį mastą (įskaitant poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 
mastą bei teritorijos dydį).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumas labai priklauso ir nuo veiklai 
parinktos teritorijos savybių, ypač;

• teritorijos ar kraštovaizdžio nacionalinio ar tarptautinio apsaugos statuso; 
• teritorijos, kuriose randamos europinės svarbos saugomos rūšys ir/ar natūralios 

buveinės;
• galimą (ar jau esamą) aplinkos kokybės normų arba ribinių verčių viršijimą 

(atsižvelgiama į esamą aplinkos būklę, t.y. pasekmių reikšmingumas nustatomas 
kompleksiškai, atsižvelgiant į esamą taršą ir galimą aplinkos kokybės normų 
viršijimą, susijusį su plano arba programos įgyvendinimu);
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• intensyvų žemės naudojimą (atsižvelgiama į tai, ar teritorija dėl poveikio, susiju-
sio su žemės ūkio ar miškininkystės veikla, yra tapusi ypač jautri papildomiems 
poveikiams);

• teritorijos natūralumo laipsnį; 
• teritorijos apsauginę (buferinę) funkciją; 
• gamtinį karkasą.
Taip pat atsižvelgiama į aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reglamentuojamus norma-

tyvus; mokslininkų ir valstybės institucijų atstovų nuomonę; visuomenės nuomonę; poveikį 
socialinėms sąlygoms; poveikio sumažinimo priemonių taikymo galimybes. (Raulinaitis ir 
kt., 2001). Svarbu įvertinti ir tai, ar vykdant planuojamą veiklą, gali būti sukeliama avarinė 
situacija, kuri galėtų būti kvalifikuojama kaip didelio masto avarija su tiesioginėmis ir pa-
vojingomis pasekmėmis. Taip pat apie poveikio reikšmingumą galima spręsti pagal didelį 
visuomenės spaudimą ir sąmoningumą, ypač kai juntami vietiniai veiksniai − triukšmas, 
kvapas, įvairūs trukdymai, gyvenamosios aplinkos kokybės blogėjimas ir pan.
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4. PoVeikĮ mAžinAnčioS ir komPenSAVimo 
PriemonėS

4.1. Poveikį mažinančios priemonės

Pagal aplinkos apsaugos įstatymą (Žin. 2004, Nr. 361179, Nr. 602121) gam-
tos 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 padariusieji žalą privalo atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki 
pirminės būklės, buvusios iki žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius. Todėl 
planuojant objektų, galinčių turėti poveikio aplinkai, statybą, rekonstravimą ar plėtrą, ren-
giant teritorinio planavimo projektus, projektinėje dokumentacijoje privalo būti numatytos 
priemonės padedančios racionaliai naudoti gamtos išteklius bei išvengti aplinkai daromo 
neigiamo poveikio, t.y. jei planuojama ūkinė veikla padarys žalą aplinkos komponentams, 
turi būti imamasi poveikį mažinančių priemonių. 

Poveikio sumažinimo priemonės − tai priemonės, kurias taikant galima sumažinti 
ar net visai išvengti neigiamo ekologinio, ekonominio ar socialinio – kultūrinio planu-
ojamos ūkinės veiklos poveikio (Raulinaitis ir kt., 2001). Poveikio sumažinimo priemonių 
taikymo tikslas yra pasiekti maksimalų projekto pelną, kartu kiek galima sumažinant nep-
ageidaujamus poveikius aplinkai. Su projektų rengimu susijusios poveikį mažinančios 
priemonės yra skirstomos į:

• prevencinės (apsisaugojimo) priemonės (pvz., ūkininkų švietimas apie žemės ūkyje 
kylančias taršos problemas, visuomenės sąmoningumo didinimas); 

• aplinkos atkūrimo − kompensacinės priemonės:
− pažeistų plotų atkūrimas (rekultivacija, renatūralizacija);
− sunaikintų aplinkos komponentų (resursų) atkūrimas kitoje vietovėje (iškirstų 

medžių atsodinimas kitoje vietovėje);
− nuostolių, padarytų gamtai, atlyginimas (kompensavimas);

• koreguojamosios priemonės (teršalų kontrolės prietaisų įrengimas, žuvitakių 
įrengimas).

Už poveikio sumažinimo priemonių numatymą paprastai yra atsakingas planu-
ojamos veiklos užsakovas, o PAV procese dalyvaujančios valstybės institucijos pri-
valo užtikrinti, kad numatytos priemonės yra pakankamai efektyvios ir yra tikrai 
įgyvendinamos vykdant veiklą.

4.2. Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimas
Dažnai kurio nors planuojamos ūkinės 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 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 (dažniausiai pin-
igine išraiška). Blogiausiu atveju gali būti išvis atsisakoma planuojamos ūkinės veiklos, 
tačiau dažniausiai galima rasti priimtinų alternatyvių projektavimo sprendinių, kurių dėka 
neigiamas poveikis sumažinamas iki leistino dydžio.
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Aplinkos būklė atkuriama atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas 
funkcijas. Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimą reglamentuoja Aplinkos atkūrimo 
priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašas (Žin. 2006, Nr. 59
2099). Pagal šią metodiką apskaičiuojama žala aplinkai, įvertinant pirminę būklę (sąlygas), 
neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumą, natūralaus aplinkos atsikūrimo galimybes ir 
laiką, tačiau nevertinamas anksčiau, iki žalos aplinkai atsiradimo, nustatytas neigiamas 
poveikis, atsiradęs dėl konkrečios ūkinės veiklos, kurią nustatyta tvarka leidžia vykdyti 
įgaliotos institucijos ir kuri vykdoma nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų.

Aplinkos atkūrimo priemonės parenkamos, kai numatant vykdyti planuojamą ūkinę 
veiklą, bus reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos komponentams ir bus padaryta žala 
palaikomai ar siekiamai išlaikyti saugomų gyvūnų ir augalų rūšių ar natūralių buveinių tin-
kamai apsaugos būklei, paviršinio ir požeminio vandens ekologinei, cheminei, mikrobinei 
ir / arba kiekybinei būklei ir / arba ekologiniam potencialui, taip pat tais atvejais, kai pada-
ryta žala miškų, kraštovaizdžio būklei, žemei (užteršus žemę), kai teršalai pasklinda žemės 
paviršiuje, įterpiami į žemės gelmes ir tuo sukeliamas didelis pavojus žmonių sveikatai.

4.2.1. Aplinkos atkūrimo būdai
Žala, susijusi su vandeniu, dirvožemiu, oru, kraštovaizdžiu, mišku, saugomomis 

rūšimis ar natūraliomis buveinėmis, ištaisoma atkūrimo priemonėmis. Pagrindinis siekis 
yra atkurti pirminę aplinkos būklę. Pirminė aplinkos būklė – aplinkos būklė, kuri būtų 
buvusi, jei žala aplinkai nebūtų padaryta. Atkuriant pirminę aplinkos būklę, gali būti pasi-
renkamas pirminis, papildomas arba kompensuojamasis aplinkos atkūrimo būdas.

Šių aplinkos atkūrimo būdų tikslai yra:
• pirminio aplinkos atkūrimo – atkurti pažeistų gamtos išteklių ir (arba) savybių 

pirminę būklę. Šiuo atveju pasirenkamos tokios aplinkos atkūrimo priemonės, ku-
rios sugrąžina pažeistus gamtos išteklius ir (arba) pablogėjusias funkcijas (savybes) 
į pirminę būklę arba kiek galima artimesnę jai;

• papildomo aplinkos atkūrimo – atkurti tokį patį gamtos išteklių ir (arba) savybių 
lygį, jei reikia ir alternatyvioje vietovėje, panašų į tą, kuris būtų atkurtas, jei būtų 
buvusi sugrąžinta pažeistos vietovės pirminė būklė. Šios priemonės taikomos gam-
tos ištekliams ir funkcijoms kompensuojant tai, jog pirminis aplinkos atkūrimo 
būdas nevisiškai atkuria pažeistus gamtos išteklius ir funkcijas. Alternatyvi vietovė 
turi būti geografiškai susijusi su pažeista vietove, atsižvelgiant į gyventojų, ku-
riems padaryta žala, interesus;

• kompensuojamojo aplinkos atkūrimo – kompensuoti gamtos išteklių ir (arba) 
savybių laikinus (tarpinius) nuostolius iki tokių išteklių ir savybių atkūrimo. Šios 
priemonės taikomos kompensuojant gamtos išteklių ir (arba) funkcijų laikinus nu-
ostolius, susidarančius nuo žalos padarymo datos iki tol, kol pasiekiamas visiškas 
pirminio aplinkos atkūrimo poveikis. Tokį kompensavimą sudaro gamtos išteklių 
papildomi pagerinimai pažeistoje vietovėje arba alternatyvioje vietovėje

Jei įvykdžius pirminį aplinkos atkūrimą neatkuriama pirminė aplinkos būklė, vyk-
domos papildomos aplinkos atkūrimo priemonės, tuo tarpu kompensuojamojo aplinkos 
atkūrimo priemonės vykdomos kompensuojant laikinus nuostolius. Šiuo atveju netaikoma 
finansinė kompensacija asmenims.
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4.2.2. Aplinkos atkūrimo priemonių vertinimas ir nustatymas

Atkūrimo priemonės, pagrįstos naudojant geriausias turimas priemones, vertinamos 
pagal: 
• priemonės įtaką visuomenės sveikatai ir saugumui;
• priemonės įgyvendinimo kaštus;
• priemonės sėkmės tikimybę;
• kaip priemonė padės išvengti žalos ateityje ir žalos, kurią gali sukelti šios priemonės 

įgyvendinimas;
• kiek priemonė yra naudinga gamtos ištekliaus ir (arba) funkcijų kiekvienam kom-

ponentui;
• kaip pagal kiekvieną priemonę atsižvelgiama į atitinkamas socialines, ekonomines 

ir kultūrines problemas ir kitus vietovei būdingus atitinkamus veiksnius;
• laikotarpį, per kurį bus faktiškai atkurta pažeista aplinka;
• kiek priemonė padeda atkurti vietovę, kuriai padaryta žala;
• geografinį ryšį su pažeista vietove.
Nustatant papildomas ir kompensuojamąsias aplinkos atkūrimo priemones, pirmi-

ausia nagrinėjami gamtos išteklių, funkcijų lygiavertiškumo palyginimo metodai. Pagal 
šiuos metodus pirmiausia nagrinėjami veiksmai, suteikiantys tokios pat rūšies, kokybės ir 
kiekio gamtos išteklius ir (arba) funkcijas, kaip ir pažeistieji. Jei tai neįmanoma, numato-
mi alternatyvūs gamtos ištekliai ir (arba) funkcijos (pavyzdžiui, prastesnę kokybę galima 
kompensuoti padidinant aplinkos atkūrimo priemonių kiekį). Jei neįmanoma panaudoti 
lygiavertiškumo palyginimo metodų, naudojami alternatyvūs vertinimo būdai. Regiono 
aplinkos apsaugos departamentai (RAAD) gali nurodyti metodą, pvz., piniginio vertini-
mo, kad nustatytų aplinkos atkūrimo papildomų ir kompensuojamųjų priemonių apimtį. 
Jei įmanoma įvertinti prarastus išteklius ir (arba) funkcijas, tačiau per optimalų laikotarpį 
arba už optimalią kainą negalima įvertinti išteklių ir (arba) funkcijų (savybių) pakeiti-
mo, RAAD gali parinkti aplinkos atkūrimo priemones, kurių kaina atitinka apskaičiuotą 
prarastų gamtos išteklių ir (arba) funkcijų piniginę vertę.

Papildomos ir kompensuojamosios aplinkos atkūrimo priemonės parenkamos 
taip, kad jos numatytų papildomus gamtos išteklius ir (arba) funkcijas, atsižvelgiant 
į aplinkos atkūrimo priemonių pageidaujamą laiką ir trukmę. Pavyzdžiui, kuo ilgesnis 
pirminės būklės atkūrimo laikotarpis, tuo daugiau kompensuojamųjų aplinkos atkūrimo 
priemonių vykdoma.

Vertinant aplinkos atkūrimo galimybes, gali būti pasirinktos pirminės aplinkos 
atkūrimo priemonės, kurios nevisiškai atkuria pažeisto aplinkos komponento pirminę 
būklę arba kurios atkuria tokią būklę lėčiau. Šios priemonės pasirenkamos, jei gamtos 
ištekliai ir (arba) funkcijos, numatytos pirminėje vietovėje, yra kompensuojamos didinant 
papildomus ir kompensuojamuosius veiksmus, skirtus suteikti gamtos išteklių ir (arba) 
funkcijų lygį, panašų į tą, kuris buvo numatytas. Pavyzdžiui, kai lygiaverčiai gamtos 
ištekliai ir (arba) funkcijos kitur galėtų būti suteikiamos mažesne kaina. Šios papildomos 
aplinkos atkūrimo priemonės nustatomos pagal nagrinėjamus gamtos išteklių ir funkcijų 
lygiavertiškumo palyginimo metodus arba alternatyviais vertinimo būdais.

Padarius žalą žemei (dirvožemiui ar gruntui), privalu imtis būtinų priemonių sieki-
ant užtikrinti, kad teršalai būtų sulaikomi ir pašalinti arba jų kiekis sumažinamas tiek, 
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kad užteršta žemė, atsižvelgiant į jos panaudojimą dabar ir patvirtintą žalos padarymo 
metu naudojimą ateityje, jau nebekeltų didesnio pavojaus ir nedarytų neigiamo poveikio 
žmogaus sveikatai. Toks pavojus vertinamas naudojant rizikos įvertinimo procedūras.

4.3. nuostolių, padarytų gamtai, atlyginimas
Jeigu dėl ilgalaikės ūkinės veiklos arba dėl vienkartinio (ūmaus) teršimo, išmetus 

teršalus (kenksmingų medžiagų arba atliekų, nuotekų, turinčių tokių medžiagų, pateki-
mas iš objekto, įrenginio, transporto priemonės į aplinką) neleistinoje vietoje, neleistinu 
būdu arba kitaip užteršus vandens telkinius, žemės paviršių ir/ar gilesnius jos sluoksnius, 
aplinkos orą padaroma žala, yra skaičiuojami padarytos žalos atlyginimo dydžiai. Nuo 2002 
metų aplinkai padaryta žala Lietuvoje atlyginama pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą 
Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodiką (Aplinkai..., 2002).

Padarytos žalos atlyginimo dydis apskaičiuojamas išmestų teršalų kiekį padauginus 
iš teršalų, išmestų (išleistų) į vandens telkinius, žemės paviršių, gilesnius jos sluoksnius ar 
orą tarifo (pateiktą Aplinkai padarytos žalos atlyginimo apskaičiavimo metodikoje). 
Apskaičiuotas dydis indeksuojamas pagal Statistikos departamento skelbiamą vartotojų 
kainų indeksą. Be to, apskaičiuotas dydis dauginamas iš koeficiento, įvertinančio vandens 
telkinių, žemės paviršiaus ir/ar gilesnių jos sluoksnių kategoriją, kuris gali svyruoti nuo 
0,6 iki 1,5.

Jei žala padaryta keliomis teršiančiomis medžiagomis, atlyginimo dydis skaičiuojamas 
sumuojant atskirų medžiagų padarytos žalos atlyginimo dydžius. Jeigu teršimo metu 
arba po jo susidaro pavojingesni teršalai, žalos atlyginimo dydis skaičiuojamas susidari-
usiam junginiui. Jei žala padaryta keliems aplinkos komponentams, jos atlyginimo dydis 
skaičiuojamas kaip žalos atskiriems komponentams suma. 

Faktinis išmestų (išleistų) į aplinką teršalų arba atliekų kiekis nustatomas vadovau-
jantis turima informacija apie pradinius (prieš išmetimą/patekimą į aplinką) ir likutin-
ius teršalų arba atliekų kiekius, tiesioginių teršalų arba atliekų išmetimo matavimų arba 
skaičiavimų rezultatais, aplinkos būklės pokyčio matavimais (pradinė aplinkos būklė ver-
tinama pagal faktinius duomenis (matavimus) arba, kai tokių duomenų nėra, – pagal teisės 
aktuose patvirtintus foninės būklės rodiklius), kitokių tyrimų, ekspertinio vertinimo, vi-
zualinio vertinimo rezultatais.

Žalos dydžiai apskaičiuojami ir tuo atveju, jeigu buvo sunaikinti gamtiniai 
kraštovaizdžio kompleksai bei objektai, t.y. iškertami saugotini želdiniai, keičiamas arba 
žalojamas reljefas, numatomas natūralaus hidrografinio tinklo keitimas ar hidrologinio 
režimo pažeidimai, durpynų naikinimas, augmenijos sužalojimas ar visiškas sunaikinimas.

Numatomų kirsti želdinių vertė turi būti atlyginta arba įsipareigota vietoj numatomų 
kirsti želdinių pasodinti atitinkamų matmenų medžių ir krūmų rūšių kiekį kitoje vietoje. 
Žalos dydis, sunaikinus ar pažeidus kitus kraštovaizdžio kompleksus, apskaičiuojamas 
sumuojant atskirų kraštovaizdžio objektų nuostolių dydžius. Tam įvertinami sunaikin-
to komponento bazinis tarifas, pažeidimo arba komponento dydžio koeficientas. Taip 
pat atsižvelgiama į tai, ar pažeidimai padaryti saugomose teritorijose, vandens telkinių 
pakrančių apsaugos juostose. 

Vykdant hidrotechninių statinių statybą, atliekant gilinimo ar kitus hidromechanizaci-
jos darbus vandens telkiniuose, kurie yra arba gali būti naudojami verslinei arba mėgėjiškai 
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žvejybai, taip pat gali turėti reikšmės žuvų atsargų reprodukcijai − gali būti padaryta žala 
vandens gyvūnijai ir augalams (hidrobiontams). Hidrobiontams gali būti padaryta žala ir 
kai vandens telkiniai užteršiami kenksmingomis medžiagomis ar kitais teršalais, kai žūsta 
ar neteisėtai išgaudomos žuvys, jūros žinduoliai, vandens bestuburiai, renkami vandens 
augalai arba dėl gyvenimo ir veisimosi sąlygų pablogėjimo mažėja jų ištekliai. 

Žalai apskaičiuoti naudojami Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos 
1 priede (Hidrobiontams..., 2003) pateikiami žuvų ir vėžių biologiniai rodikliai (vidutinis 
vislumas, vidutinis verslinis svoris, vidutinis nerštų skaičius žuvų rūšių gyvenime, verslinė 
žuvų išeiga iš ikrų) ir LR Vyriausybės patvirtinti Juridinių ir fizinių asmenų padarytos 
žalos, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis ar kitus vandens gyvūnus, įkainiai 
bei Juridinių ir fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių žuvų (jų ikrų) bei kitų vandens 
gyvūnų ištekliams skaičiavimo įkainiai.

4.4. Poveikį mažinančių priemonių taikymas PAV procese
Poveikio mažinančių priemonių numatymas yra neatsiejama PAV proceso dalis. To-

kios priemonės gali būti taikomos įvairių poveikio aplinkai vertinimo etapų metu, pvz., 
planavimo etapo metu:

• poveikio mažinimo ar prevencijos priemonės numatomos ankstyviausiojo pla-
navimo etapo metu (pvz., remiantis visuomenės pasiūlymais ar informacija, gauta 
projektuojant tos pačios veiklos rūšies objektus (analogo metodas);

• renkantis planuojamos ūkinės veiklos vietą, vengiama aplinkos apsaugos ar kitu 
aspektu jautrių vietovių; 

• ūkinės veiklos vykdymo etapai planuojami taip, kad poveikis aplinkai būtų kuo 
mažesnis (pvz., sumažinti triukšmo lygį paukščių perėjimo sezono metu);

projektavimo metu:
• numatomos techninės poveikį mažinančios priemonės (pvz., uždara vandens cirkuliavimo 

sistema);
• numatomos poveikio mažinimo ar prevencijos priemonės, įvertinus PAV metu 

identifikuotą poveikį, ir įgyvendinamos pradėjus veiklą;
veiklos vykdymo metu:
• įgyvendinamos priemonės, skirtos sumažinti poveikį, kuris buvo pastebėtas tik 

pradėjus vykdyti veiklą;
• parengiamas pažeistų aplinkos komponentų atkūrimo planas, kuris bus įgyvendinamas 

baigus vykdyti planuojamą veiklą (pvz., gali būti atkuriama veiklos pažeista buveinė ar 
net ekosistema).

Poveikį mažinančios priemonės parenkamos atsižvelgiant į poveikio reikšmingumą 
bei aplinkos komponentą. Galimų parinkti poveikį mažinančių priemonių pavyzdys pa-
teiktas 9 lentelėje.
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9 lentelė. Poveikį mažinančių priemonių pavyzdžiai (Pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskai-
tos rengimo nuostatus, 2006)

aplinkos 
komponentas Poveikį sumažinančios priemonės

vanduo

Gamtosauginio debito užtikrinimas;
pakrantės apsaugos juostos bei zonos;
vandenvietės ar atskiro gręžtinio šulinio sanitarinė zona;
galimų avarinio teršiančių medžiagų patekimo į vandens telkinius prevencinės priemonės;
vandens lygio svyravimų ribojimas

oras Oro taršos reguliavimo techniniai sprendimai;
teršalų išskyrimo mažinimas; 
išmetamų dujų valymo gerinimas; Išmetamų dujų valy-
mo įrenginiai, jų veikimo efektyvumas; 
oro taršos mažinimo galimybės esant nepalankioms teršalų sklaidos sąlygoms; 
sanitarinė apsaugos zona, normatyvinis SAZ dydis

Dirvožemis,
Žemės gelmės

Derlingo dirvožemio sluoksnio nuėmimas ir išsaugojimas, numatomas panaudojimas;
priemonės fiziniam poveikiui sumažinti;
veiklos lokalizacija; rekultivacija; renatūralizacija

Biologinė 
įvairovė

Miškų, pievų, pelkių, vandenų, smėlynų ploto kiti-
mo sąlygojamo poveikio sumažinimo priemonės;
į Raudonąją knygą įrašytų rūšių globojimas, atkūrimas; 
naudojamų biologinių išteklių tausojimas, atkūrimas;
priemonės augalijos skurdinimui mažinti ar jo išvengti;
gyvūnų migracijos kelių ir telkimosi, veisimosi, maitinimo-
si, poilsio bei žiemojimo vietų atkūrimas ir apsauga; 
sodinami medžiai, įrengiamos vejos; 
vandens gyvūnų apsaugos priemonės vandens paėmimo iš atvirų telkinių vietose

Poveikį mažinančios priemonės prasmę įgauna tik jas įgyvendinus, todėl jų efekty-
vumas turi būti nustatomas poprojektinės stebėsenos metu (12 pav.). Poveikio aplinkai 

Pav. 12 Poveikį mažinančių priemonių ir poprojektinės stebėsenos ryšiai
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mažinimo priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo stebėsenos planas turi būti pareng-
tas poveikio aplinkai vertinimo metu ir įgyvendinamas ūkio subjektų aplinkos stebėsenos 
metu. Tai būtina, nes pradėjus vykdyti veiklą gali paaiškėti, kad tam tikras poveikis buvo 
nenumatytas arba kad poveikio mastas ar reikšmingumas buvo įvertintas neteisingai. Toki-
ais atvejais koreguojamos jau taikomos arba pasiūlomos papildomos poveikio sumažinimo 
priemonės. Vertinant poveikį mažinančių priemonių efektyvumą, labai svarbu disponuoti 
pakankamai tikslia ir išsamia informacija apie tai, kokia buvo aplinkos būklė iki veiklos 
vykdymo − tik taip galima tinkamai palyginti ir įvertinti PAV metu numatytą ir tikrąjį 
veiklos poveikį.
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5. PoVeikio APlinkAi Vertinimo ProceDūroS

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo procesą sudaro 
(Planuojamos..., 2005): 

1) atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo proceso 
dalyvių	informavimas bei pranešimas visuomenei apie priimtą atrankos išvadą;

2) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengimas, de-
rinimas ir tvirtinimas;

3) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas, de-
rinimas ir viešas visuomenės supažindinimas; 

4) sprendimo, ar planuojama ūkinė veikla leistina, priėmimas ir poveikio aplinkai 
vertinimo proceso dalyvių informavimas apie priimtą sprendimą. 

5.1. Atranka
Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo atranka vykdoma pagal planuojamos ūkinės 

veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertimo, sąrašą (PAV 
įstatymo 2 priedas ). 

Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veik-
los poveikio aplinkai vertinimą (Planuojamos ...., 2005). 

Atranką atlieka atsakinga institucija pagal atrankos atlikimo metodiką, remdamasi 
PŪV užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numa-
toma vykdyti PŪV, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (mastas, nau-
dojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų 
naudojimas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita 
planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija). 

Atsakinga institucija tam, kad priimtų sprendimą, analizuodama pateiktą informaciją, 
pirma išsiaiškina aplinkosaugos aspektų aktualumą konkrečiu atveju ir tai, ar aspektas gali 
sąlygoti poveikio aplinkai vertinimą, nurodant nuomonę dėl aspekto reikšmingumo ir, jei tai 
įmanoma, – skaitinę aspekto išraišką. Vertinant aspekto reikšmingumą ypatingas dėmesys 
kreipiamas į galimą poveikio mastą, tarpvalstybinį poveikį, poveikio tikimybę, trukmę, 
dažnumą ir grįžtamumą bei kompleksiškumą ir tarpusavio sąveiką, ypač derinant PŪV ir 
galimo jos poveikio aplinkai aspektus su numatomos PŪV vietos aspektais. Neabejotinai 
didelę reikšmę priimant sprendimą turi PŪV parinkta vieta, todėl būtina atsižvelgti į šios 
vietovės jautrumą aplinkosaugos požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos 
pobūdį, vietovės infrastruktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių 
kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį 
kreipiant į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teri-
torijos gamtosaugos tikslus,	tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, apsaugines 
zonas, vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizę,	teritorijas, kuriose jau viršytas leis-
tinas užterštumo lygis ar kurios yra vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu as-
pektu. Ne mažiau svarbus yra ir galimas PŪV poveikis	gyvajai gamtai, supančiai aplinkai, 
visuomenės sveikatai, materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių 
sąveikai. Atsakinga institucija, atsižvelgdama į PŪV mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, 
gali pareikalauti papildomos informacijos, reikiamos atrankai atlikti (13 pav.).
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13 pav. Atrankos procedūros

Atsakinga institucija, išanalizavusi (per 20 darbo dienų laikotarpį) pateiktą informaciją 
bei atsižvelgdama į aspektų aktualumo ir jų reikšmingumo argumentus, daro išvadą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos privalomo poveikio aplinkai vertinimą. Kartu su išvada nu-
rodomi pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remiamasi priimant šią išvadą.

Atrankos išvada gali būti persvarstyta, jeigu per 10 darbo dienų nuo išvados paskel-
bimo yra gauti motyvuoti prašymai (ūkinės veiklos organizatoriaus, subjektų) arba mo-
tyvuoti pasiūlymai (visuomenės) persvarstyti atrankos išvadą. Tokiu atveju, atsakinga 
institucija kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo	proceso dalyvius	dalyvauti darant 
galutinę atrankos išvadą. Subjektai gali pareikalauti papildomos informacijos apie PŪV, 
kuri turi būti pateikta dokumentų rengėjo. Per 5 d. d. nuo informacijos gavimo dienos 
subjektai raštu informuoja PŪV organizatorių ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, 
ar privaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimą. Atsakinga institucija pakartotinai 
išnagrinėja planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą informaciją, įvertina atrankos išvados persvarsty-
mo išvadas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas ir per 5 d.d. priima galitinį 
sprendimą dėl PŪV privalomo poveikio aplinkai vertinimo. 
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Su šia išvada PŪV organizatorius turi supažindinti visuomenę Aplinkos ministerijos 
patvirtinta tvarka. Nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos ši išvada galioja 3 metus. 

5.2. Apimties nustatymas
Poveikio aplinkai vertinimo apimtis nustatoma rengiant programą, kuri ruošiama, visais 

atvejais, kai privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Ši procedūra 
turi itin didelę praktinę reikšmę, kadangi projekto užsakovas prieš pateikdamas paraišką 
išduoti leidimą vykdyti planuojamą ūkinę veiklą yra iš anksto informuojamas apie poveikio 
aplinkai vertinimo objektą, ribas, metodus, taip pat apie tai, kokie dokumentai turi būti pa-
teikti (Gražulevičienė, 2004). 

Rengiant ir tvirtinant programą yra nustatoma poveikio aplinkai vertinimo apim-
tis. Tuo siekiama palengvinti, pagreitinti visą PAV procesą, kartu ir patį leidimo vykdyti 
PŪV išdavimo procesą. Šio etapo metu yra vertinamas poveikis žmonėms ir jų sveika-
tai, gyvosios ir negyvosios aplinkos komponentams, taip pat numatomas ataskaitos turi-
nys, svarbiausi aplinkosaugos aspektai, alternatyvos ir neigiamo poveikio sumažinimo ar 
išvengimo priemonės.

Poveikio aplinkai vertinimo programą rengia planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo organizatorius arba jo įpareigotas dokumentų rengėjas, remiantis 
poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais (Poveikio..., 
2006), įvertinus planuojamos ūkinės veiklos specifiką (mastą, pobūdį bei vietos ypatumus) 
ir turimos informacijos pobūdį konkrečiais planavimo ar projektavimo procesų etapais. 

Programoje turi būti pateikta:
• svarstytų alternatyvų aprašymas; 
• informacija, susijusi su ūkine veikla (trumpas techninių charakteristikų, technolog-

inio proceso ir numatomų naudoti medžiagų, gamtinių išteklių reikmių ir žemės 
naudojimo (statybos ir eksploatavimo etapais) aprašymas; 

• informacija, susijusi su vietove, kurioje numatoma vykdyti veiklą (trumpas 
teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aprašymas)

• informacija apie tai, kokie aplinkos komponentai ir koks poveikis bus nagrinėjamas 
atliekant vertinimą (orui, vandeniui, dirvožemiui, gyvosios ir negyvosios gamtos 
ištekliams, ekosistemoms, biologinei įvairovei, gamtos vertybėms, kraštovaizdžiui, 
nekilnojamoms kultūros vertybėms, rekreaciniams ištekliams), taip pat nurodyta, 
kokiais aspektais bus vertinamas poveikis visuomenės sveikatai; 

• informacija apie poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos nu-
matoma naudoti atliekant vertinimą, bei numatytos priemonės išvengti, sumažinti 
ar kompensuoti neigiamą poveikį aplinkai;

• informacija apie tai, ar planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą 
poveikį kitos valstybės aplinkai; 

• kita svarbi informacija.
Parengus poveikio aplinkai vertinimo programą, pirmiausiai turi būti informuota 

visuomenė (dažniausiai pasitelkiant žiniasklaidos priemones) apie numatomos ūkinės veik-
los parengtą PAV programą, skelbime nurodant ūkinės veiklos pavadinimą, užsakovą bei 
dokumentų rengėją (pateikiant kontaktinius duomenis), planuojamos ūkinės veiklos vietą, 
PAV subjektus, atsakingą instituciją, ir nurodyti kur, kada ir iki kada galima susipažinti su 
planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas). Susipažinimui su 
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PAV programa rekomenduojama skirti 10 darbo dienų. Suinteresuotos visuomenės motyvuo-
ti pasiūlymai dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV teikiami užsakovui ar dokumentų rengėjui 
ir registruojami pagal nustatytą formą (Visuomenės..., 2005). Pasiūlymų kopijos papildomai 
gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Informavus visuomenę, parengta programa teikiama poveikio aplinkai vertinimo 
subjektams, kurie parengtą programą nagrinėja ir tvirtina (14 pav.). 

14 pav. Programos tvirtinimo procedūros

PAV subjektai programą turi išnagrinėti ir pateikti motyvuotas išvadas PAV 
dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos. Iškilus neaiškumams, ar 
esant netikslumų programoje, PAV subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, 
kad PAV dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų programą. Tokiais atvejais poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas papildo / pataiso programą ir pakartotinai teikia ją 
PAV subjektams, kurie programą išnagrinėja ir per 5 d. d. nuo jos gavimo dienos pateikia 
savo motyvuotas išvadas dokumentų rengėjui.

Tolimesnio programos tvirtinimo etapo metu PAV dokumentų rengėjas programą 
ir visų PAV subjektų išvadas pateikia atsakingai institucijai, kuri nagrinėja programą, 
poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas. Kilus neaiškumams, atsakinga institucija 
turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti programą. Kai poveikio 
aplinkai vertinimo subjektų išvados prieštarauja viena kitai, atsakinga institucija, prieš 
tvirtindama programą, kviečia atvykti PAV subjektus dalyvauti išvadų svarstyme. Jeigu 
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yra gauti visuomenės motyvuoti pasiūlymai – į svarstymą kviečiami ir visuomenės at-
stovai. Programa turi būti patvirtinta per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros gali būti stabdomos ir netęsiamos, jeigu 
savivaldybės taryba, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, priima neigiamą 
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Gavusi tokį sprendimą atsakinga 
institucija privalo raštu informuoti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą). 
Tačiau, kai planuojama veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas yra numatytas 
valstybės strateginiuose planuose, į subjektų neigiamą sprendimą neatsižvelgiama. 

5.3. Alternatyvų nagrinėjimas
Alternatyvos turi būti išskiriamos ir trumpai apibūdinamos jau numatant PAV apimtį. 

O alternatyvų įvertinimas daugelyje pasaulio šalių yra laikomas PAV ataskaitos pagrindu. 
Tam tikro pobūdžio poveikio (ypač vertinant socialines, ekonomines ir kultūros 

sąlygas) mastas ar reikšmingumas dažnai yra subjektyvus, nekonkretus ir labiau koky-
binis nei kiekybinis, todėl jis gali būti tinkamai įvertinamas tik lyginant planuojamos 
ūkinės veiklos įgyvendinimo alternatyvas. Alternatyvų analizė gali būti labai naudinga ir 
užsakovui, nes gali jam padėti priimant tiek ekonominiu, tiek aplinkos apsaugos požiūriu 
palankiausią sprendimą. 

Išskiriamos įvairios alternatyvų rūšys: vietos, masto, techninių ir technologinių 
sprendimų, atliekų tvarkymo, poveikio sumažinimo priemonių, laiko, infrastruktūros 
planavimo, ekonominio tikslingumo ir kt. (Raulinaitis ir kt., 2001). Labai svarbi yra 
vadinamoji nulinė alternatyva, kuri apibūdina aplinkos sąlygas bei natūralius aplinkoje 
vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo atveju. Nulinė alternatyva ypač svarbi esa-
mai būklei įvertinti ir yra tam tikras atskaitos ir palyginimo taškas (tai nėra vien veiklos 
uždraudimo variantas). 

Pasirenkant alternatyvas siūloma naudotis kompromisine analize. Kompromisinės 
analizės metu siūloma naudotis formaliais ir neformaliais būdais, tokiais kaip (Environ-
mental..., 2003):

• kokybinis traktavimas – kiekviena alternatyva apibūdinama pateikiant aprašomąją 
informaciją;

• kiekybinis traktavimas − kiekviena alternatyva apibūdinama pateikiant kiekybinę 
informaciją;

• poveikių reitingavimo (pagal pobūdį, dydį, mastą, trukmę, intensyvumą) taiky-
mas – kiekvienos nagrinėjamos alternatyvos atveju nagrinėjama informacija (tiek 
aprašomojo pobūdžio, tiek kiekybinių išraiškų) pagal poveikio charakteristikas 
(grįžtamumas, laikinumas ir pan.), po to susumuojant identifikuotus poveikius 
kiekvienai alternatyvai; 

• svertinis (svorinis) traktavimas –kiekvienos alternatyvos svertai apibūdinami pa-
gal santykinį sprendžiamų veiksnių reikšmingumą; 

• kompleksinis (poveikių reitingavimo ir svertų taikymo) traktavimas – įvardijamas 
kiekvieno aplinkosaugos aspekto ir su juo susijusio poveikio reikšmingumas su-
teikiant skaitines reikšmes. Reikšmingumo vertė yra koreguojama (didinama) 
atsižvelgiant į alternatyvos vertę / svarbą, po to visų alternatyvų rezultatai ver-
tinami, lyginami ir indeksuojami. 
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Alternatyvų skaičius priklauso nuo konkrečios planuojamos ūkinės veiklos rūšies. 
Daugeliu atvejų užsakovas gali pasirinkti keletą alternatyvių vietų, tinkamų jo planuoja-
mai ūkinei veiklai vykdyti. Tada poveikio aplinkai vertinimo rezultatai padėtų objektyviai 
išrinkti tinkamiausią jų. Tačiau 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. 

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. Reko-
menduotina nagrinėti ne mažiau kaip tris alternatyvas:

− palankiausią užsakovui (kartais vadinama kaip siūloma alternatyva);
− palankiausią aplinkai; 
− nulinę alternatyvą.
Visuomenė, dalyvaudama numatant alternatyvas, atlieka kontroliuojančio mecha-

nizmo funkcijas: tikėtina, kad užsakovas pasirenka palankiausią jam variantą (dažnai 
neatsižvelgdamas į aplinkos apsaugos aspektus) dar iki poveikio aplinkai vertinimo 
pradžios. Tokiais atvejais visuomenės atstovai gali pasiūlyti papildomas alternatyvas ir taip 
užtikrinti objektyvumą bei pakankamai platų analizuojamų alternatyvų spektrą. PAV pro-
gramoje turi būti apibūdintos (o ataskaitoje išsamiau išnagrinėtos) pagrindinės svarstytos 
alternatyvos ir nurodytos jų pasirinkimo priežastys, atsižvelgus į geriausius gamybos būdus 
bei galimą poveikį aplinkai. Jei PAV programoje numatytas tik alternatyvų apibūdinimas, 
ataskaitoje privalo būti pateikta išsami informacija apie kiekvieną jų (tai ypač aktualu vietos 
alternatyvų atveju). Atskiroje PAV ataskaitos dalyje turėtų būti pateikiama ir alternatyvų 
analizė bei palyginimas pagal galimą jų poveikį atskiriems aplinkos komponentams bei 
jų tarpusavio sąveikai. Pageidautina pasirinkti tinkamiausią metodą ir analizuoti kiekvi-
eno 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. 

5.4. Ataskaitos rengimas
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita yra viena iš daugiausiai laiko sąnaudų 

reikalaujančių PAV proceso dalių, kadangi šio etapo metu poveikiai ne tik identifikuojami, 
tačiau yra įvertinamas poveikio mastas, pagal galimybę nustatant poveikių ne tik kokybinę 
bet ir kiekybinę išraišką. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia dokumentų rengėjas 
pagal programą, kuri prieš tai patvirtinama atsakingos institucijos, vadovaudamasis poveikio 
aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais (Poveikio..., 2005). 

Ataskaitoje privalo būti išsamiai	išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai bei 
pateikta ši informacija: susidarysiančių teršalų aprašymas; atliekų susidarymo, jų tvar-
kymo aprašymas; aplinkos komponentų, kuriuos planuojama ūkinė veikla gali paveik-
ti, aprašymas; galimo tiesioginio ir netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, 
orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms 
ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai 
apibūdinimas ir įvertinimas; priemonių, numatytų neigiamo poveikio aplinkai išvengti, 
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sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, aprašymas; poveikio aplinkai vertini-
mo dokumentų rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė, nurodant jų pasirinkimo priežastis, 
atsižvelgus į geriausius gamybos būdus bei galimą poveikį aplinkai; informacija apie tech-
ninio ar praktinio pobūdžio problemas, kurios poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjui kilo atliekant poveikio aplinkai vertinimą; informacija apie galimas ekstremalias 
situacijas ir priemones jų išvengti bei padariniams likviduoti; vykdytos aplinkos stebėsenos 
duomenų analizė (jei tokia buvo vykdyta), numatomos aplinkos stebėsenos metmenys, 
taip pat visos ataskaitoje nagrinėjamos informacijos santrauka.

Parengta PAV ataskaita pirmiausiai pristatoma visuomenei, po to teikiama PAV sub-
jektams ir galiausiai atsakingai institucijai (15 pav.). 

15 pav. Ataskaitos tvirtinimo procedūros

Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą informuojama spaudoje, nurodant numatomo 
viešo supažindinimo su visuomene susirinkimo laiką, vietą, kur galima pateikti motyvuo-
tus pasiūlymus bei kitą būtiniausią informaciją (kokia veikla, kurioje vietoje numatoma 
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vykdyti, kas užsakovas, ir kt.). Susirinkimas turi įvykti ne anksčiau kaip praėjus 10 d. d. po 
skelbimo spaudoje tam, kad visuomenė susipažinusi su pateikta ataskaita, galėtų pateikti 
motyvuotus pasiūlymus, į kuriuos ūkinės veiklos organizatorius turi atsakyti, ir pataisyti 
ataskaitą. Susirinkimo vykdymo tvarka taip pat reglamentuota Aplinkos ministerijos nus-
tatyta tvarka. 

Jei per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios į jį neatvyksta nė vi-
enas visuomenės atstovas, viešo visuomenės supažindinimo pirmininkas gali konstatuoti, 
kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama 
ūkine veikla.

Po viešo supažindinimo su visuomene pataisyta (jei tai reikėjo atlikti) atskaita teiki-
ama PAV subjektams (15 pav.). Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti jų kompe-
tencijai priklausantys ir programoje numatyti klausimai, ir išnagrinėję ataskaitą per 20 d. d. 
nuo jos gavimo dienos PAV dokumentų rengėjui pateikia savo motyvuotas išvadas dėl 
ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių. PAV subjektai turi teisę pareikalauti, 
kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų ataskaitą. To-
kiu atveju ataskaita papildoma ar pataisoma ir pakartotinai pateikiama PAV subjektams. 
Šie per papildomas 10 d. d. išnagrinėja ataskaitą ir pateikia PAV dokumentų rengėjui mo-
tyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Tolimesnio etapo metu dokumentų rengėjas PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotai įvertinęs suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymus, ataskaitą pateikia atsakingai institucijai. 

Atsakinga institucija, įvertinusi ataskaitoje pateiktus aplinkosaugos aspektus, PAV 
subjektų išvadas bei visuomenės pasiūlymus ir jų įvertinimą, per 25 d. d. nuo ataskai-
tos gavimo dienos gali pareikalauti ją pataisyti ar papildyti. Taip pat gali būti pareika-
lauta pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita, jei po viešo 
supažindinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (pavyzdžiui, 
siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir t. t.) 
dėl gautų poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotų išvadų bei atsakingos instituci-
jos motyvuotų reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą. 

Jeigu ataskaita parengta tinkamai, yra priimamas motyvuotas sprendimas, ar planu-
ojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į	atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos 
pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai,	leistina pasirinktoje vietoje. 

Kai PAV subjektų išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių prieštarauja 
viena kitai, atsakinga institucija, prieš priimdama sprendimą, kviečia atvykti poveikio 
aplinkai vertinimo subjektus dalyvauti, kai svarstomos jų išvados, taip pat kviečia ir mo-
tyvuotus pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus.

Jeigu nustatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas sukels reikšmingų 
neigiamų padarinių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir nėra 
alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos sprendinių, planuojama ūkinė veikla gali būti 
leistina tik tais atvejais, kai jos sprendiniai susiję su visuomenės sveikata, tam tikrų 
aplinkos komponentų išsaugojimu arba, atsižvelgiant į Europos Komisijos nuomonę, su 
kitomis svarbiomis priežastimis. Tokiais atvejais turi būti numatomos ir įgyvendinamos 
visos įmanomos kompensacinės priemonės, būtinos Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijų tinklo vientisumui išsaugoti. Apie šias kompensacines priemones insti-
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tucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, informuoja 
Europos Komisiją.

Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veik-
los galimybių galioja 5 metus nuo viešo paskelbimo dienos.

Planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma, jei priimamas neigiamas (dėl atitinkamų 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo poveikio aplinkai 
pasirinktoje vietoje) sprendimas. 

Paskutinio etapo metu apie priimtą sprendimą yra informuojama visuomenė (plačiau 
5.7 skyriuje). 

Visi poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai, iki atsakinga institucija priima 
sprendimą, turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir poveikio aplinkai vertinimo sub-
jektus jų kompetencijos klausimais, raštu pateikdami	 informaciją dėl galimų pažeidimų 
nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar 
vykdant poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

5.5. kokybės kontrolė
Poveikio aplinkai vertinimo kokybės kontrolės tikslas yra nustatyti, ar tinkamai 

atliktos LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, bei 
įvertinti, ar planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas 
dokumentų rengėjas pateikė visą informaciją, reikalingą priimti motyvuotą sprendimą, 
ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį bei poveikį aplinkai, leistina pasi
rinktoje vietoje. 

Kokybės patikrinimo etapo metu tikrinama, ar visos PAV procedūros buvo tinkamai 
atliktos, nustatoma, ar tinkamai parengta PAV programa ir ar PAV ataskaita parengta pagal 
PAV programą. Nustatoma, ar PAV ataskaitoje tinkamai įvertintas ir išanalizuotas galimas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Taip pat tikrinama, ar atsižvelgta į kitų PAV 
dalyvių išvadas ar pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos ir PAV dokumentų kokybės 
bei įvertinama, ar PAV ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga moksliniu ir techniniu 
požiūriu, o pati PAV ataskaita yra aiški ir suprantama, ar PAV ataskaitoje pateikta pakanka-
mai informacijos sprendimui priimti (Raulinaitis, 2001).

Lietuvos poveikio aplinkai vertinimo sistemoje atsakinga institucija yra pagrindinė 
PAV kokybę užtikrinančio mechanizmo dalis, kadangi ji koordinuoja poveikio aplinkai 
vertinimo procesą ir tiesiogiai dalyvauja visose poveikio aplinkai vertinimo procedūrose. 
Būtent atsakinga institucija priima galutinę išvadą dėl atlikto poveikio aplinkai vertinimo 
ir parengtų PAV dokumentų kokybės bei priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama 
ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje.

Aplinkos ministerija parengė rekomendacinio pobūdžio Planuojamos ūkinės veik-
los PAV atlikimo kokybės įvertinimo atmintinę (Planuojamos..., 2000). Ja remiantis 
nesunkiai galima nustatyti, ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros buvo atliktos 
tinkamai, bei įvertinti, ar PAV proceso metu buvo pateikta būtina informacija. Vertinant 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo kokybę bei atitikimą teisės aktams, 
pirmiausiai yra sprendžiama ar aspektas yra aktualus. Jei aspektas yra aktualus, pil-
doma kokybės įvertinimo skiltis, kurioje nurodoma, ar aspekto sąlyga buvo tinkamai 
įvykdyta. Jei atsakinga institucija nusprendžia, kad PAV dokumentai yra nekokybiški 
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(ar kai kurie klausimai išnagrinėti nepakankamai išsamiai), šie dokumentai privalo būti 
pataisyti bei papildyti. 

Labai svarbus vaidmuo PAV kokybės įvertinimo metu tenka ir planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kadangi PAV subjektų funkcijas 
atliekančių institucijų specialistai yra vienos ar kitos srities ekspertai, todėl jų nuomonė yra 
ypač svarbi siekiant kokybiškai įvertinti poveikį aplinkai. Norint užtikrinti PAV kokybę ir 
objektyvumą atsakinga institucija turi teisę pasitelkti konsultantus. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimo kontrolę taip pat siekiama išsiaiškinti, kurių 
poveikio aplinkai vertinimo proceso etapų metu kyla daugiausiai problemų, kurios 
procedūros dažniausiai būna atliekamos netinkamai, kurių aplinkos komponentų vertinimą 
atlikti yra sudėtingiausia ir t.t. Šie klausimai sprendžiami atliekant poveikio aplinkai ver-
tinimo sistemos kokybės ilgalaikę stebėseną.

5.6. Stebėsena
Stebėsena − tai sistemingas specifinės informacijos kaupimas apie aplinkos veik-

snius, jų vyksmą, savybes ir kitimą laiko ir erdvės atžvilgiu, nustatant šių pokyčių pobūdį. 
Veiklos poveikio stebėsenos Lietuvoje tikslas yra identifikuoti vykstantį poveikį, įvertinti 
jo mastą ir nustatyti jį sąlygojančią veiklą. Veiklos poveikio stebėsena užtikrinama, kad 
būtų nepažeidžiami nustatyti planuojamos ūkinės veiklos vykdymo reikalavimai ir kontro-
liuojamas poveikio sumažinimo priemonių efektyvumas (Raulinaitis, 2001).

Atliekant stebėseną, kartu įvertinamas ir poveikio prognozavimo metodų tikslumas 
bei efektyvumas. Stebėsenos programa dažniausiai rengiama ir teikiama atsakingai insti-
tucijai kartu su PAV ataskaita (arba kaip jos sudėtinė dalis). Siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį ar papildomai apsaugoti gamtos išteklius, remiantis stebėjimų metu sukaupta in-
formacija, gali būti reikalaujama modifikuoti vykdomą veiklą ar poveikio sumažinimo 
priemones. Visuomenė dažnai domisi, kaip bus sprendžiamos galimos su aplinkos ap-
sauga susijusios problemos pradėjus vykdyti ūkinę veiklą. Tokiu atveju, turint tinkamai 
poveikio aplinkai vertinimo metu parengtą stebėsenos programą, galima atsakyti į daugelį 
visuomenę dominančių klausimų. 

Stebėsenos programoje turėtų būti (Raulinaitis, 2001; LR Aplinkos..., 2006):
• nurodyti pagrindiniai tikslai;
• pateikta informacija apie aplinkos būklę (kokia ji buvo iki veiklos vykdymo 

pradžios) tam, kad būtų galima nustatyti veiklos sąlygojamus pokyčius);
• apibūdinti metodai, skirti tiriamo pokyčio mastui bei trukmei nustatyti;
• apibūdinti metodai, skirti nustatyti, kiek tiriamas pokytis yra sąlygojamas ūkinės 

veiklos;
• apibūdinti metodai, skirti įgyvendintų poveikį sumažinančių priemonių efektyvu-

mui įvertinti;
• numatomas standartinių, visoje šalyje taikomų metodikų naudojimas;
• numatoma reguliari peržiūra, skirta užtikrinti, kad programoje numatyti tikslai 

būtų efektyviai įgyvendinami. 
Stebėsena gali būti atliekama ūkinės veiklos vykdytojo, jo samdomų specialistų, 

nepriklausomo stebėsenos instituto ar valstybės institucijos. Atsakingos valstybės insti-
tucijos privalo kontroliuoti, kad parengta stebėsenos programa bus įgyvendinama tinka-
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mai. Visos stebėsenos ataskaitos turi būti viešai skelbiamos ir prieinamos ne tik valstybės 
institucijoms, bet ir visuomenei. Lietuvoje stebėsenos vykdymo tvarką reglamentuoja 
Aplinkos monitoringo įstatymas. Šiame įstatyme numatoma aplinkos stebėsenos siste-
mos dalis, vadinama ūkio subjektų aplinkos stebėsena, kurią atlieka juridiniai ir fizini-
ai asmenys, veikiantys aplinką bei naudojantys gamtos išteklius. Ūkio subjektai savo 
lėšomis vykdo taršos šaltinių ir jų poveikio aplinkai stebėseną, informuoja apie ūkinės 
veiklos poveikį aplinkai, teikia monitoringo informaciją valstybės bei savivaldos instituci-
joms. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą aplinkos 
stebėsenos planas yra privaloma poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos sudėtinė dalis ir 
turi būti teikiamas tiek atsakingai institucijai, tiek PAV subjektams.

5.7. Visuomenė
Visuomenės dalyvavimas PAV procese yra labai svarbus sėkmingo PAV proceso ei-

gos garantas. Todėl poveikio aplinkai vertinimo metu turi būti užtikrinama, kad visuome-
nei bus suteikta galimybė laiku dalyvauti vertinimo procese, t.y. suteikta teisė pareikšti 
savo nuomonę, į kurią būtų atsižvelgiama atliekant poveikio aplinkai vertinimą ir rengiant 
PAV ataskaitą. 

Visuomenė savo nuomonę gali išreikšti kaip motyvuotus pasiūlymus. Motyvuotas 
pasiūlymas – faktiniais duomenimis, rodikliais, faktinėmis aplinkybėmis, taip pat teisės 
aktų nuostatomis ar kitais dokumentais pagrįstas pareiškėjo siūlymas (prašymas) dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso. Veiklos užsakovas ar at-
sakinga institucija visuomenės motyvuotus pasiūlymus privalo įvertinti argumentuodami 
savo nuomonę ir vertinimą. Motyvuotų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas – tai proc-
esas, kurio metu atliekama motyvuotų pasiūlymų analizė, išsamiai išnagrinėjant siūlymus 
dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, šiuos siūlymus pagrindžiančius faktinius duomenis, 
rodiklius, faktines aplinkybes, taip pat siūlyme nurodytų teisės aktų nuostatas ar kitus do-
kumentus. Nurodant argumentus yra nustatoma, ar motyvuotas pasiūlymas yra pagrįstas, 
ir ar į jį turi būti atsižvelgta.

Siekiant užtikrinti visuomenės susidomėjimą, labai svarbu, kad informacija apie 
vykstantį poveikio aplinkai vertinimą būtų prieinama viso proceso metu. Visuomenės 
dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese tikslai pateikti 16 pav. 

Visuomen s informavimas apie P V
Organizatoriaus ketinim , problem  ir numatomos naudos (argument ) visuomenei 
pateikimas 
Abipusis (veiklos organizatoriaus ir visuomen s) naudos maksimizavimas 
Vertingos informacijos (vietov s s lygos, alternatyv  pasi lymas ir kt.) gijimas
Visuomen s pasitik jimo didinimas  

16 pav. Visuomenės dalyvavimo PAV procese uždaviniai

Be to, visuomenės pritarimas gali būti papildomas argumentas gauti teigiamą 
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos. 
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Yra išskiriami trys visuomenės dalyvavimo PAV procese lygiai (17 pav.).

organizatorius organizatorius organizatorius

visuomen visuomen visuomen

– situacijos analiz ;
– darbotvark s

klausim  aptarimas; 
– sprendim  pri mimas 

i lygmuo 
Informavimas 

ii lygmuo 
Konsultavimasis 

iii lygmuo 
Dalyvavimas 

17 pav. Visuomenės dalyvavimo PAV procese lygmenys

Visuomenės, kaip PAV proceso dalyvio, funkcijos ir teisės bei dalyvavimo PAV pro-
cese etapai reglamentuojami LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Visuomenės 
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procese tvarkos apraše (Žin., 
2005, Nr. 933472). Šiame apraše numatyti trys visuomenės dalyvavimo etapai:

1) pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą; 
2) viešas supažindinimas su PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
3) informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos.
Pirmojo etapo (atrankos) metu visuomenei pateikiama informacija apie atrankos 

išvadą bei apie poveikio aplinkai vertinimą tos planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti 
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą. Remdamasi pa-
teikta informacija, visuomenė turi teisę nustatytąja tvarka teikti atsakingai institucijai mo-
tyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (jei persvarsčius priimta galutinė išvada 
prieštarauja pirminei išvadai, visuomenė apie tai informuojama pakartotinai). 

PŪV organizatorius privalo pranešti visuomenei apie numatomą PAV ar apie atrankos 
išvadą, paskelbdamas informaciją visuomenės susitelkimo vietose (pvz., savivaldybės 
skelbimų lentoje), miesto ar rajono, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje, 
o jei veikla įrašyta į PŪV, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą 
 respublikinėje spaudoje, o esant galimybei  per radiją ir televiziją. Atsakinga institucija, 
visuomenei paprašius, savo ruožtu turi suteikti išsamesnę informaciją apie atrankos išvadą 
ir pagal motyvuotus visuomenės pasiūlymus peržiūrėti atrankos išvadą dėl poveikio 
aplinkai privalomo vertinimo. Jei peržiūrėta galutinė atrankos išvada prieštarauja pirmi-
nei atrankos išvadai, užsakovas apie tai turi pranešti visuomenei; jei peržiūrėta galutinė 
atrankos išvada neprieštarauja pirminei, Aplinkos ministerija ar įgaliota institucija raštu 
visiems besikreipusiems visuomenės nariams turi pateikti motyvuotą (pagrįstą) atsakymą 
galutinės atrankos išvados klausimu. Šio etapo metu (iki susirinkimo pradžios, kurio metu 
ji supažindinama su PAV ataskaita) visuomenė turi teisę pateikti užsakovui motyvuotus 
(pagrįstus) pasiūlymus dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, kuriuos užsakovas privalo 
registruoti pagal nustatytą formą.

Antrojo etapo metu (parengus PAV ataskaitą) visuomenė dalyvauja organizatoriaus orga-
nizuojamame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita ir pateikia motyvuotus pasiūlymus, 
į kuriuos turi atsižvelgti tiek užsakovas, tiek atsakinga institucija. Šio etapo metu organizatori-
us turi organizuoti viešą susirinkimą, kurio metu visuomenei būtų pateikiama informacija apie 
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planuojamą ūkinę veiklą, supažindinama su PAV ataskaita, atsakoma į pateiktus klausimus ir 
įvertinami iki susirinkimo pradžios raštu gauti visuomenės motyvuoti pasiūlymai. Iki susir-
inkimo pradžios (ne vėliau kaip prieš 10 d.d.) informacija skelbiama minėtose visuomenės 
informavimo priemonėse. Taip pat reikalaujama, kad susirinkimas vyktų administracinio vi-
eneto teritorijoje, kurioje numatyta PŪV, visuomenei patogiu, ne darbo metu (rekomenduo-
jama ne darbo dienomis). Motyvuoti visuomenės pasiūlymai, gauti susirinkimo metu ar iki jo, 
privalo būti registruojami, atliekamas argumentuotas jų įvertinimas ir pagal juos tikslinama 
PAV ataskaita, prieš pateikiant ją PAV subjektams.

Trečiojo etapo metu, priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo 
galimybių pasirinktoje vietoje, atsakinga institucija (taip pat ir organizatorius) privalo in-
formuoti visuomenę apie motyvuotą sprendimą. Šio etapo metu vykdomos dvi (tuo pačiu 
metu) procedūros. Pirmiausia, atsakinga institucija, priėmus motyvuotą sprendimą, paskel-
bia sprendimą ir visas su juo susijusias sąlygas, pagrindinius motyvus, kuriais buvo remtasi 
priimant šį sprendimą bei informaciją apie taikomas poveikį mažinančias priemones. Skel-
bimas talpinamas interneto tinklapyje (jei veikla įrašyta į PŪV sąrašą, pagal kurį poveikis 
aplinkai privalo būti vertinamas, ir leidinyje „Valstybės žinios“). Visuomenei pareikalavus, 
atsakinga institucija privalo pateikti išsamesnę informaciją apie priimtą sprendimą dėl plan-
uojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje. 

Veiklos organizatorius, gavęs iš atsakingos institucijos sprendimą dėl PŪV leistinumo 
pasirinktoje vietoje, taip pat turi informuoti visuomenę, paskelbdamas visuomenės infor-
mavimo priemonėse trumpą informaciją apie atsakingos institucijos priimtą sprendimą. 

Visuomenė papildomai gali pareikšti savo nuomonę ir PAV programos rengimo metu. 
Taip užtikrinama, kad į visuomenės pastabas bus atsižvelgiama atliekant PAV studiją ir rengiant 
PAV ataskaitą.

Didelis efektas būna, kai PAV procese dalyvauja nevyriausybės organizacijos (NVO) 
bei visuomenės grupės. Jos gali teikti informaciją suinteresuotiems visuomenės atstovams, 
padeda organizuoti visuomenės susirinkimus. Nevyriausybinės organizacijos neretai dis-
ponuoja informacija, kurios neturi užsakovai, projektuotojai, konsultantai ar valstybės in-
stitucijos. Jos taip pat bendradarbiauja su kitomis panašaus pobūdžio vietinėmis ar kitų 
šalių organizacijomis, ekspertais ir specifinių sričių specialistais. Vertingas gali būti ir jų 
patyrimas PAV srityje ar bendraujant su politikais bei valstybės institucijų atstovais. 

Sėkmingo visuomenės dalyvavimo principai yra (Raulinaitis ir kt., 2001):
• pakankamos informacijos pateikimas;
• laiko skiriamo susipažinimui su pateikta informacija pakankama trukmė;
• galimybė išreikšti įvairaus pobūdžio nuomonę;
• pateiktų pastabų ir problemų nagrinėjimas ir įvertinimas;
• tinkami visuomenės dalyvavimo metodai ir laikas.
Visuomenės dalyvavimo PAV procese sėkmė priklauso nuo visuomenės išprusimo, 

pragyvenimo lygio, vietos (ypač kaimo) gyventojų, kultūrinių / vietos gyventojų papročių, 
kalbos, juridinės sistemos.

Tačiau visuomenės dalyvavimas PAV procese turi ne tik privalumų, tokių kaip supra-
tingumas, alternatyvų ir poveikį mažinančių priemonių parinkimas, abipusių kompromisų 
suderinimas parenkant alternatyvas, iškylančių problemų svarstymas, proceso skaidrumas, 
bet ir trūkumų. Dažniausiai pasitaikančios priežastys, dėl kurių yra vengiama visuomenę 
įtraukti į PAV procesą, yra nuomonė, kad „kol kas dar per anksti“, taip pat manoma, kad 
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tai pareikalaus gana daug papildomų lėšų ir laiko, visuomenė bus nusiteikusi prieštaringai 
arba visai nesupras, bus iškelti nepagrįsti reikalavimai pakeisti planuojamą veiklą arba 
užtikrinti poveikį mažinančias priemones. Kartais sudėtinga įvardinti visas suinteresuotos 
visuomenės dalis. 

Aplinkos ministerijos tinklapyje yra paskelbta Visuomenės dalyvavimo poveikio 
aplinkai vertinimo procese atmintinė (praktiniai patarimai). Atmintinė skirta planuoja-
mos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjui, teikiantiems informaciją visuomenei apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimą, jos dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ver-
tinimo procese bei organizuojantiems viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Atmintinės tikslas – pateikti reko-
mendacijas, kurios padėtų užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą su visuomene.
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6. StrAteginiS ir tArPVAlStybiniS PoVeikio 
APlinkAi VertinimAS

6.1. tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas

Jei atliekant atranką arba rengiant programą paaiškėja, kad Lietuvos Respublikos teri-
torijoje planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos ES valstybės 
narės aplinkai, arba kita ES valstybė narė, kuri, jos nuomone, gali tapti poveikį patiriančia 
valstybe, to pareikalauja, vykdomas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Lietu-
vos Respublika 1999 m. spalio mėn. ratifikavo 1991 m. Konvenciją dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (vadinamą Espoo konvencija), o tarpvalstybinio 
poveikio aplinkai vertinimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Poveikio aplinkai ver-
tinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 11 skyrius (Žin. 2005, Nr. 843105).

Tarpvalstybinis poveikis − yra bet koks, ne tik visuotinio pobūdžio poveikis rajone, 
priklausančiame šalies jurisdikcijai, sukeltas planuojamos veiklos, kurios fizinis šaltinis, vi-
sas arba jo dalis, yra kitos šalies jurisdikcijai priklausančiame rajone (Konvencija..., 1991). 

Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesas turi būti vykdomas, jei numa-
toma veikla yra įtraukta į Espoo konvencijoje pateiktą veiklų sąrašą. Šiame sąraše yra ir 
su vandenų tvarkymu susijusios veiklos. Tai prekybiniai, taip pat vietiniai vandens keliai 
ir vietiniai laivybos uostai, kurie gali priimti daugiau kaip 1350 tonų vandentalpos lai-
vus (9 punktas); stambios užtvankos ir vandenvietės (11 punktas) ir požeminių vandenų 
išgavimas, kai per metus išgaunama 10 milijonų m3 arba daugiau vandens (12 punktas) 
(Konvencija..., 1991).

Atliekant tarpvalstybį poveikio aplinkai vertinimą, poveikį sukelianti šalis (t.y. šalis, 
kurioje yra numatoma vykdyti veikla) informuoja kaip galima greičiau ir ne vėliau negu 
savo šalies visuomenę apie planuojamą veiklą ir galimą tos veiklos tarpvalstybinį poveikį 
bet kurią šalį, kuri, jos nuomone, gali tapti poveikį patiriančia šalimi. Pranešime pateikiama 
informacija apie planuojamą veiklą, apimanti bet kokią turimą informaciją apie galimą tos 
veiklos tarpvalstybinį poveikį; informacija apie galimą sprendimą; nurodomas laikotar-
pis, per kurį galima pateikti pranešimą, ar galinti patirti poveikį šalis pageidauja pradėti 
konsultacijas dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, bei nurodo, kada numatoma 
parengti ataskaitą.

Šalis, kuri gali būti reikšmingai paveikta, gavusi informaciją apie planuojamą vykdyti 
veiklą, per nurodytą laikotarpį turi teisę informuoti poveikį sukeliančią šalį, patvirtindama, 
kad gavo pranešimą. Pranešime nurodoma, ar ji dalyvaus vertinant tarpvalstybinį poveikį 
aplinkai. Jeigu poveikį patirianti šalis neatsako per nurodytą laikotarpį, poveikį sukelianti 
šalis atlieka poveikio aplinkai vertinimą remdamasi savo nacionalinės teisės normomis ir 
galiojančia praktika.

Gavusi galinčios patirti poveikį šalies atsakymą apie jos norą dalyvauti atliekant 
tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą poveikį sukelianti šalis turi pateikti poveikį 
patiriančiai šaliai atitinkamą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą ir apie jos galimą 
reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį aplinkai, informaciją apie poveikio aplinkai 
vertinimo procedūras bei nurodyti laikotarpį, per kurį galinti patirti poveikį šalis gali pateik-
ti savo pasiūlymus. Laikotarpio trukmė turi būti pakankama tam, kad poveikį patiriančiai 
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šaliai pateiktus pasiūlymus ar papildomą informaciją būtų galima įtraukti į ataskaitą, 
iki atsakinga institucija priims sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į 
atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir poveikį aplinkai, leis-
tina pasirinktoje vietoje. Vertinant tarpvalstybinį poveikį reikalaujama, kad poveikį suke-
lianti šalis parengtų teisinę bazę, pagal paklausą išverstų reikiamus dokumentus į poveikį 
patiriančios šalies kalbą, sudarytų sąlygas kaimyninės šalies visuomenei dalyvauti verti-
nant planuojamą veiklą. 

Parengus dokumentus dėl poveikio aplinkai vertinimo, yra rengiamos konsultacijos 
tarp poveikį sukeliančios ir poveikį patiriančios šalių dėl planuojamos veiklos potencia-
laus tarpvalstybinio poveikio ir priemonių jam sumažinti arba pašalinti. Konsultacijose 
gali būti svarstomos planuojamos veiklos galimos alternatyvos, tarp jų ir nuostata nesiimti 
jokios veiklos, ir įmanomos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti esminį nepalankų 
poveikį bei vykdyti poveikio padarinių stebėseną poveikį sukeliančios šalies lėšomis; ki-
tos galimos tarpusavio pagalbos formos dėl planuojamos veiklos bet kokio esminio nepal-
ankaus tarpvalstybinio poveikio sumažinimo ir kt. klausimai susiję su vykdomu procesu. 
Pradiniame tokių konsultacijų etape šalys sprendžia klausimą dėl jų priimtinos trukmės.

Priimant galutinį sprendimą dėl planuojamos veiklos, turi būti užtikrinta, kad 
reikiamai įvertinti planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo rezultatai, įskaitant 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, taip pat šių dokumentų pastabas, aptartų 
konsultacijų išvados. Priėmus galutinį sprendimą dėl planuojamos veiklos, poveikį suke-
lianti šalis turi informuoti poveikį patiriančią šalį, nurodant priežastis bei motyvus, kuri-
ais pagrįstas sprendimas.

Suinteresuotos šalys (bet kurios iš jų prašymu) nustato, ar reikia atlikti poprojektinę 
analizę atsižvelgiant į galimą esminį neigiamą tarpvalstybinį poveikį aplinkai. Poprojektinės 
analizės tikslai yra: 

• leidime išdėstytų arba aptartų tvirtinant šią veiklą sąlygų ir poveikio sumažinimo 
priemonių efektyvumo atitikimo kontrolė;

• poveikio rūšies analizė, skirta atitinkamam valdymo lygiui užtikrinti ir pasiruošti 
veiksmams neapibrėžtumo sąlygomis;

• ankstesnių prognozių patikrinimas, kad įgytoji patirtis būtų panaudojama ateityje 
analogiškos veiklos atvejais.

Jeigu šalys susitaria, kad poprojektinė analizė bus atliekama, apibrėžiamas analizės 
mastas. Atliekama poprojektinė analizė turi būtinai apimti ūkinės veiklos stebėjimą ir 
bet kokio neigiamo tarpvalstybinio poveikio nustatymą. Ją atliekant siekiama kontroli-
uoti veiklos vykdymo leidime išdėstytų arba aptartų tvirtinant veiklą sąlygų ir poveikio 
sumažinimo priemonių efektyvumo atitikimą; taip pat atliekama poveikio rūšies analizė, 
skirta atitinkamam valdymo lygiui užtikrinti ir pasiruošti veiksmams neapibrėžtumo 
sąlygomis; bei patikrinamos ankstesnės prognozės, kad įgytoji patirtis būtų panaudojama 
ateityje analogiškos veiklos atvejais.

Jeigu atlikus poprojektinę analizę bet kuri iš poveikį patiriančios ar sukeliančios šalių 
turi pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad esminis neigiamas tarpvalstybinis poveikis 
yra, arba jei nustatyti aspektai, galintys sukelti tokį poveikį, nedelsiant apie informuoja tai 
kitą šalį. Vėliau suinteresuotosios šalys surengia konsultacijas dėl priemonių, kurių būtina 
imtis poveikiui sumažinti arba pašalinti.
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Šalys turi skirti didelį dėmesį konkrečioms stebėsenos ir poveikių tyrimų programoms 
parengti arba jas aktyviau vykdyti. Tyrimų programos rengiamos norint:

• tobulinti metodus, kuriais kokybiškai ir kiekybiškai vertinamas planuojamos veik-
los poveikis;

• išsamiau paaiškinti priežasčių ir padarinių ryšius bei jų įtaką visuotiniam aplinkos 
valdymui;

• atlikti sprendimų analizę ir stebėseną, siekiant sumažinti ar panaikinti planuojamos 
veiklos poveikį;

• plėtoti metodus, kuriais siekiama skatinti kūrybinę paiešką aplinkos požiūriu 
pagrįstų alternatyvų planuojamai veiklai, gamybai ir vartojamiems gaminiams;

• praplėsti poveikio aplinkai vertinimo principų taikymo metodologijas makroeko-
nominiu lygiu.

Gautais tyrimų / stebėjimų rezultatais vykdant išvardintas programas šalys dalinasi 
(keičiasi) viena su kita.

6.2. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas
Atliekant poveikio aplinkai vertinimą, dėl ūkinės veiklos leistinumo dažnai ne-

begalima išnagrinėti paties projekto ir jo įgyvendinimo aplinkybių konkrečioje vietovėje, 
kadangi dauguma strateginių sprendimų priimama tik ketinant įgyvendinti konkrečius pro-
jektus, kurie vėliau riboja veiksmų parinkimo laisvę. Atliekant projektų poveikio aplinkai 
vertinimą, nagrinėjama konkreti veikla ir su jos įgyvendinimu susijęs poveikis aplinkai. 
Tačiau poveikiai aplinkai, kurie atsiranda įgyvendinus keletą atskirų projektų, dažniausiai 
neatspindimi vykdant projektų poveikio aplinkai vertinimą. Keleto projektų poveikį įvertinti 
leidžia strateginis poveikio aplinkai vertinimas, kurį atliekant atskleidžiama kompleksinė 
informacija apie esamas ir galimas neigiamo poveikio aplinkai priežastis ir pasekmes. 
Poveikio aplinkai vertinimas yra orientuotas į konkrečios ūkinė veiklos (pvz., gyvenvietės 
buitinių nuotekų valyklos statyba) įgyvendinimą, o strateginis pasekmių aplinkai vertini-
mas atliekamas rengiant įvairaus lygmens strateginio planavimo dokumentus (pvz., re-
giono vandentvarkos planas), kurie tik sudaro prielaidas ūkinės veiklos plėtotei ir kartu 
sąlygoja žemiausiu (projektiniu) lygmeniu atliekamą konkrečios ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimą. 

Taigi planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – tai tam 
tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo 
ir vertinimo procesas. SPAV privalomas rengiant planus ir programas žemės ūkio, 
miškininkystės, vandentvarkos, telekomunikacijų, turizmo ir žemėnaudos srityse, planu-
ojant veiklą ES apibrėžtose laukinės faunos buveinių teritorijose. Strateginį aplinkos 
vertinimą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (Europos..., 2001), kurios paskirtis 
− prieš tvirtinant planus ir programas atsižvelgti į aplinkos apsaugos aspektus, sudaryti 
galimybes įsitraukti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Atliekant SPAV sieki-
ama skatinti šalies, regiono ar ūkio šakos plėtrą, kuri atitiktų darniojo vystymosi politiką, 
tausotų aplinką. Planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas yra ypač reikšmingas 
didelių projektų ir finansavimui pagrįsti, nes galima iš anksto, dar nepradėjus vykdyti 
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konkrečių projektų, nustatyti galimą poveikį aplinkai ir numatyti atitinkamas priemones 
išvengti neigiamo poveikio ar jį sumažinti.

2004 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama įgyvendinti 
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų 
planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, patvirtintino Planų ir programų strate-
ginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin. 2004, Nr. 1304650).

Atsakinga koordinuojanti institucija – LR Aplinkos ministerija, bendradarbiaujant su 
kitomis valstybės valdžios institucijomis.

Skiriamos dvi pagrindinės SPAV rūšys – sektorinis SPAV, kuris atliekamas planu-
ojant keletą vieno sektoriaus projektų, ir regioninis SPAV, taikomas planuojant regione 
bendrą ūkio plėtrą (Raulinaitis ir kt., 2006). SPAV tikslai: 

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

• užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybių insti-
tucijomis, visuomene, atsižvelgiant į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių 
procedūrų rezultatus;

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

Išskiriami pagrindiniai SPAV principai (Raulinaitis ir kt., 2006):
• vertinimo metu turi būti identifikuojamos ir lyginamos plano ar programos alter-

natyvos (arba alternatyvūs sprendiniai);
• vertinimo metu turi būti ne vien išanalizuotos plano ar programos pasekmės 

aplinkai, bet ir siekiama patobulinti rengiamą planavimo dokumentą aplinkos 
apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais. Tam strateginio pasekmių aplinkai ver-
tinimo etapai turi būti integruoti į strateginio planavimo procesą, užtikrinant, kad 
vertinimo procesas būtų pradedamas kuo anksčiau, kol visos plano ar programos 
alternatyvos atviros svarstymui;

• viso strateginio pasekmių aplinkai vertinimo proceso metu privalo būti užtikrintas 
dialogas tarp plano ar programos rengėjų, vertinimo dokumentų rengėjų, 
suinteresuotų valstybės institucijų bei visuomenės.

SPAV proceso metu nustatomos, įvertinamos ir apibūdinamos galimos plano ar pro-
gramos įgyvendinimo pasekmės aplinkai, rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertini-
mo dokumentai (SPAV apimties nustatymo dokumentai, SPAV ataskaitos ir tam tikrais at-
vejais – SPAV atrankos dokumentai), konsultuojamasi su SPAV subjektais bei visuomene, 
atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant 
planą ar programą bei teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos 
priėmimo ir (arba) tvirtinimo. 

Priimant sprendimą atlikti SPAV, reikia pasikonsultuoti su aplinkos apsaugos insti-
tucijomis, atsakingomis institucijomis, o apie vertinimo rezultatus informuoti gyventojus.

Vienas iš pagrindinių etapų atliekant SPAV yra poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
parengimas. Šią ataskaitą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB 
dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo II priede nustatytus reikala-
vimus, turi pateikti institucijos, atsakingos už plano / programos parengimą. Direktyvos 



65

reikalavimai apima programos aprašymą, jos santykį su kitais planais ir programomis, taip 
pat įvairių galimo poveikio aspektų analizę. Jeigu reikia rengiant strateginį PAV galima 
pasitelkti ekspertus arba, esant būtinybei, konsultuotis su nacionaline institucija, atsakinga 
už SPAV. 

Ataskaitoje svarbu visapusiškai įvertinti galimą žymų poveikį aplinkai bei įvertinti 
pasiūlytus alternatyvius sprendimus. Parengta ataskaita turi būti paviešinta, kad ją galėtų 
įvertinti visuomenė, aplinkosaugos institucijos, taip pat už programos (plano) rengimą at-
sakingos institucijos. Tuo atveju, kuomet įgyvendinant planą ar programą galimas poveikis 
kaimyninei valstybei, būtina inicijuoti konsultacijas su tos valstybės atsakingomis insti-
tucijomis, taip pat informacija turi būti pateikta šios kaimyninės valstybės gyventojams. 

Prieš priimant planą ar programą, būtina išanalizuoti suinteresuotų institucijų ir vi-
suomenes pastabas bei pasiūlymus; į juos turi būti atsižvelgta rengiant galutinę plano / 
programos versiją. Vykstant vertinimui, suinteresuotos šalys turi būti supažindintos su ga-
lutine ataskaitos versija, kurioje turi būti pateikti atsakymai į šiuos klausimus:

• kodėl pasirinkta būtent ši alternatyva;
• kaip į programą integruoti aplinkosauginiai klausimai;
• kaip priimant sprendimus buvo atsižvelgta į visuomenės ir suinteresuotų institucijų 

pastabas;
• kaip numatoma atlikti monitoringą.
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