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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Aglomeracija – zona, kurioje yra daugiau nei 250 000 gyventojų arba
kurioje dėl gyventojų tankumo (gyventojų skaičiaus kvadratiniame kilometre) būtina vertinti ir valdyti aplinkos oro kokybę.
Aplinkos oras – troposferos oras, išskyrus darbo aplinkos (darbovietės) orą.
Aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas – Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas.
Asmenys – fiziniai, juridiniai asmenys ir įmonės, neturinčios juridinio
asmens teisių.
Degalai – degiosios medžiagos vidaus degimo varikliams.
Geriausias prieinamas gamybos būdas – veiksmingiausia ir pažangiausia ūkio subjektų veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo pakopa,
kuri rodo, ar tam tikras būdas gali būti taikomas kaip pagrindas išmetamų
teršalų ribinėms vertėms, skirtoms užkirsti kelią teršalų išmetimui, nustatyti.
Kuras – dujinė, skysta arba kieta degioji medžiaga, naudojama energijai gauti degimo įrenginiuose. Kuru nelaikomos pavojingos atliekos ir
iš anksto neapdorotos buitinės atliekos, nepaisant to, ar jose yra degiųjų
medžiagų.
Leistinas nukrypimo dydis – procentinė ribinės užterštumo vertės
dalis, kuria leidžiama viršyti šią vertę esant LR aplinkos ministro 2001 m.
gruodžio 12 d. įsakyme Nr. 596 numatytoms sąlygoms.
Leistinas taršos dydis – per tam tikrą laiko tarpą iš taršos šaltinio ar
šaltinių visumos išmetamų teršalų kiekis, dėl kurio atitinkamoje vietovėje,
įvertinus kitų taršos šaltinių išmetamų teršalų poveikį ir ūkinės veiklos plėtros perspektyvą, nebus viršijamos ribinės užterštumo vertės.
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Mobilus taršos šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, naudojantys degalus.
Nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos – meteorologinės sąlygos, nepalankios į aplinkos orą patekusiems teršalams išsisklaidyti.
Pavojaus slenkstis – aplinkos oro užterštumo lygis, kurį viršijus kyla
pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai net dėl trumpalaikio poveikio ir kuriam
esant atsakingos institucijos turi imtis skubių priemonių.
Ribinė užterštumo vertė – mokslinių tyrimų nustatytas aplinkos oro
užterštumo lygis, pagal turimas žinias nedarantis žalingo poveikio žmonių
sveikatai ir aplinkai.
Sanitarinė apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių esantis žemės plotas, kuriame galioja Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytos specialiosios sąlygos.
Siektina užterštumo vertė – aplinkos oro užterštumo lygis, kuris nustatomas siekiant išvengti didesnio ilgalaikio kenksmingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai ir kuris turi būti pasiektas per nustatytą laiką.
Stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, esantis nekintamoje buvimo vietoje.
Taršos šaltinio naudotojas – taršos šaltinio savininkas arba asmuo,
kuriam taršos šaltinis išnuomotas ar suteikta teisė juo naudotis.
Taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą.
Teršalas – medžiaga arba medžiagų mišinys, kurie dėl žmonių veiklos
patenka į aplinkos orą ir, veikdami atskirai ar su atmosferos komponentais,
gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui.
Užterštumo lygis – vieno arba daugiau teršalų koncentracija aplinkos
ore arba jų nusėdimas paviršiuje per tam tikrą laiką.
Vertinimas – metodas, taikomas norint pamatuoti, paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar įvertinti aplinkos oro užterštumo kuriuo nors teršalu lygį.
Viršutinė vertinimo riba – užterštumo lygis, žemiau kurio pagal LR
aplinkos ministro įsakymą „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ (2001 m.
8
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gruodžio 12 d. Nr. 596) leidžiama aplinkos oro kokybę vertinti pasitelkiant
matavimo ir modeliavimo derinį.
Zona – šalies teritorijos dalis, kurioje pagal nustatytą tvarką įvertintas
užterštumo lygis.
Žemutinė vertinimo riba – užterštumo lygis, žemiau kurio pagal LR
aplinkos ministro įsakymą „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ (2001 m.
gruodžio 12 d. Nr. 596) leidžiama aplinkos oro kokybę vertinti pasitelkiant
vien tik modeliavimo ar kitus objektyvaus vertinimo metodus.

9

ĮVADAS
Aplinkos oro užterštumas yra viena pagrindinių aplinkosaugos problemų, todėl oro kokybės gerinimas savivaldybės teritorijoje yra vienas iš
svarbiausių aplinkosaugos prioritetų. Siekiant gerinti aplinkos oro kokybę
savivaldybės teritorijoje, vykdoma aplinkos oro kokybės stebėsena (monitoringas). Remiantis stebėsenos rezultatais yra rengiamos aplinkos oro
kokybės valdymo programos, sudaromi prevencinių priemonių planai numatant įgyvendinti konkrečias oro taršą mažinančias priemones.
Savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programos rengiamos remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio
(Žin., 1999, Nr. 98-2813) su vėlesniais pakeitimais nuostatomis. Šių programų tikslas – valdyti aplinkos oro kokybę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje kiekvienai savivaldybei parengiant ir įgyvendinant Aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą remiantis
Aplinkos oro apsaugos įstatymu.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės programa rengiama 5 metų laikotarpiui, atsižvelgiant į savivaldybės bendrojo plano sprendinius, vykdytų
aplinkos monitoringų rezultatus, savivaldybės administracijos pasiūlymus,
savivaldybės teritorijos gyventojų skundus ir galiojančius teisės aktus.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa rengiama remiantis LR aplinkos monitoringo įstatymu (1997 m. Nr. VIII-529, pakeitimai
2003 m. Nr. IX-1613; 2006 m. Nr. X-595), LR aplinkos apsaugos įstatymu
(1992 m. Nr. I-2223, paskutiniai pakeitimai 2011 m. Nr. XI-1538; 2013 m. XII287; 2015 m. XII-1718), LR aplinkos oro apsaugos įstatymu (1999 m. Nr. VIII1392, pakeitimai 2009 m. Nr. XI-140; 2010 m. Nr. XI-785; 2013 m. Nr. XII-463),
2001 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“
(pakeitimai 2009 m. Nr. D1-883/V-1117; 2010 m. Nr. D1-585/V-611; 2014 m.
Nr. D1-273/V-348; 2015 m. Nr. D1-269/V-455; 2016 m. Nr. D1-53/V-103).
Programos rengimą organizuoja kiekviena savivaldybė atskirai.
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Įvadas

Jeigu viršijamos nustatytos oro kokybės normos, atitinkama savivaldybė ateinančiais kalendoriniais metais turi patikslinti Aplinkos oro kokybės
valdymo programą ir numatyti papildomas priemones oro kokybei pagerinti per konkretų laikotarpį.
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1. BENDRIEJI PROGRAMŲ RENGIMO
REIKALAVIMAI
Pagal Bendrosios aplinkos oro kokybės direktyvos reikalavimus oro kokybei įvertinti ir pagerinti, jeigu ji nepakankama, reikia parengti oro kokybės valdymo programas.
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą (Žin., 1999,
Nr. 98-2813; 2010, Nr. 54-2648), savivaldybės, suderinusios su Aplinkos ministerija ir kitomis suinteresuotomis valstybės valdymo institucijomis, rengia bei tvirtina programas, numato priemones, kurių turi būti imamasi tose
zonose ar aglomeracijose, kur gali kilti pavojus viršyti ribines užterštumo
vertes ir pavojaus slenksčius.
Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų
ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašas
nustato ataskaitų apie savivaldybių vykdomųjų institucijų pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2010,
Nr. 54-2648) 4 straipsnio 3 dalį parengtų aplinkos oro kokybės valdymo
programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų ir pagal įstatymo 7 straipsnio 2 dalį patikslintų programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymo formos ir teikimo reikalavimus.
Visos pagal Tvarkos aprašo reikalavimus parengtos ataskaitos turi būti
skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse, apie paskelbimą per 3 darbo
dienas bendruoju el. pašto adresu turi būti pranešama Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, prie kurio kontroliuojamos
teritorijos priskirta savivaldybės teritorija.
Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga yra savarankiškoji savivaldybių
funkcija. Teisės aktai numato, jog savivaldybės pagal savo kompetenciją
privalo imtis reikiamų priemonių, kad ribinės ar kitos įstatyme nurodytos
užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti. Įgyvendindamos šį
reikalavimą savivaldybės strateginiame plėtros ir (arba) savivaldybės strateginiame veiklos planuose turi numatyti aplinkos oro kokybės valdymo
12
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priemones, Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai ir visuomenei
teikti numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymo ataskaitas. Programa skirta:
• Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999,
Nr. 98-2813) 4 straipsnio nuostatoms įgyvendinti;
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992,
Nr. 5-75) 6 straipsnio nuostatoms įgyvendinti;
• Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049) 6 straipsnio 18, 28, 30 ir 32 dalių nuostatoms įgyvendinti;
• Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 2006,
Nr. 57-2025; 2006-05-20) 8 straipsnio 4 dalies nuostatoms įgyvendinti;
• 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
23 straipsnio nuostatai įgyvendinti. Jame nurodoma, jog kai tam
tikrose zonose arba aglomeracijose teršalų lygis aplinkos ore viršija
ribinę arba siektiną vertę, valstybės narės užtikrina, kad būtų parengti tų zonų ir aglomeracijų oro kokybės planai;
• nepageidaujamo poveikio ir pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai
nekeliančiam oro kokybės lygiui savivaldybės teritorijoje užtikrinti.
Aplinkos oro apsaugos programa turi prisidėti prie Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos pagrindinio tikslo siekio, kad aplinka Lietuvoje
būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir
ekonomikos poreikius.
Aplinkos oro apsaugos sritį reglamentuoja šie teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999,
Nr. 98-2813);
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992,
Nr. 5-75);
• Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 2006,
Nr. 57-2025; 2006-05-20);
13
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Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 470/581
„Dėl Zonų ir aglomeracijų aplinkos oro kokybei vertinti bei valdyti
sąrašų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas
Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1265/V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų
informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui, aplinkos
oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir
benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu,
gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. D1-904 „Dėl Nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nu-

1. Bendrieji programų rengimo reikalavimai

•

•
•
•
•

statymo kriterijų ir Savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių
taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro
kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų
vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
(2008/50/EB);
Pagrindų direktyva dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo
(96/62/EB);
Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Tolimų tarpvalstybinių oro
teršalų pernašų konvencijos (LRTAP) Geteborgo protokolas;
Direktyva dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių
ribų (2001/81/EB). Ji Europos šalims nustato metines oro teršalų,
įskaitant rūgštėjimą ir eutrofikaciją skatinančius teršalus ir pažemio
ozoną, išmetimo ribas.
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2. SAVIVALDYBĖS ORO KOKYBĖS VALDYMO
PROGRAMOS RENGIMO PRINCIPAI
Europos Sąjungos aplinkosaugos politikos tikslas – pasiekti priimtiną
oro kokybės lygį, kuris neturi neigiamo poveikio arba nekelia grėsmės
aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Oro kokybė turi būti užtikrinta pasitelkiant stebėseną, kontrolę ir oro
taršos prevenciją. ES aplinkosaugos politikos integracijos principas įgyvendinamas taip: oro taršą vienoje teritorijoje ar konkrečiame taške mažinančios priemonės neturi turėti įtakos oro taršos padidėjimui niekur kitur aplinkui arba taršos padidėjimui kokioje nors kitoje aplinkos terpėje. Aplinkos
oro kokybės programos turi būti įgyvendinamos laikantis:
• ES aplinkos oro vertinimo principų;
• aplinkos oro stebėsenos sistemos principų ir metodų;
• oro taršos mažinimo programų rengimo ir vykdymo principų ir reikalavimų;
• oro taršos sklaidos modeliavimo kaip oro kokybės valdymo priemonės taikymo principų;
• sąsajų su aplinkosaugos leidimų išdavimu ir poveikio aplinkai vertinimu principų;
• informacijos srautų ir mainų perdavimo principų.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos paskirtis – numatyti priemones, ribojančias aplinkos oro taršą ir mažinančias jos neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, jų vykdytojus ir lėšų poreikį.
Tikslas
Pagrindinis savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos
tikslas – užtikrinti švaresnį savivaldybės aplinkos orą, vykdyti aplinkos oro
taršos prevenciją ir sukurti sveikesnes žmonių gyvenimo sąlygas rajone.
Įgyvendinimo laikotarpis
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių planas rengiami penkerių metų laikotarpiui.
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3. APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO
PROGRAMOS RENGIMO PROCESAS
3.1. Programos rengimo proceso planavimas ir
organizavimas
Aplinkos oro kokybės valdymo programa rengiama baigus viešojo pirkimo procedūras, pasirašius paslaugų teikimo sutartį. Rengiant aplinkos
oro kokybės valdymo programą turėtų dalyvauti:
1. Užsakovo atstovas – programos rengimo grupės vadovas iš užsakovo pusės.
2. Savivaldybės atstovai – programos rengimo grupės vadovas iš savivaldybės pusės ir savivaldybės administracijos atstovai, dirbantys
tose srityse, su kuriomis susijusi aplinkos oro kokybės valdymo programa.
3. Rengėjo atstovai – programos rengimo grupės vadovas kartu su
tyrėjais.
4. Savivaldybės valdomų įmonių atstovai, kurie dalyvaus rengiant
aplinkos oro kokybės valdymo programos metodiką ir ją parengus.
Norint įgyvendinti oro kokybės valdymo programą paslaugų teikėjas numato surinkti visą reikalingą informaciją apie esamą situaciją analizuojamoje savivaldybėje. Turi būti pateikti bendrieji duomenys (plotas,
gyventojų skaičius, gyventojų tankumo ir teritorijos užstatymo rodikliai),
informacija apie kelius, transportą, pramonę, energetikos objektus (centralizuotą šildymo sistemą), oro kokybę, klimatą, topografinius duomenis,
naudingąsias iškasenas, demografinius gyventojų rodiklius, gyventojų
sergamumą, oro kokybei įtakos turinčius veiksnius, oro kokybės valdymą
reglamentuojančius teisės aktus, oro kokybei turinčių veiksnių kitimo tendencijas ir kt. Taip pat privalo būti įvertinti veiksniai, galintys turėti įtakos
leidžiamų oro teršalų ribinių verčių viršijimui (sezoniškumas ir kt.).
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Oro kokybei valdyti rekomenduojama taikyti šiuos pamatinius
analizės metodus:
• azoto dioksidui – LST EN 14211:2012. Aplinkos oras. Standartinis
azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas taikant chemiliuminescenciją;
• sieros dioksidui – LST EN 14212:2012. Aplinkos oras. Standartinis
sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas taikant ultravioletinę fluorescenciją;
• LOJ – LST ISO 12884:2001. Aplinkos oras. Bendrojo (dujų ir dalelių
fazės) policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas.
Ėminių ėmimas ant sorbentu užpildytų filtrų ir analizė dujų chromatografijos bei masių spektroskopijos metodu;
• KD10 – LST EN 12341:2014. Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis
matavimo metodas, skirtas ore skendinčių PM10 arba PM2,5 kietųjų
dalelių masinei koncentracijai nustatyti;
• ozonui – LST EN 14625:2012. Aplinkos oras. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas taikant ultravioletinę fotometriją;
• CO – LST EN 14626:2012. Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją.
Vertinant ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui turi būti taikomi LR aplinkos ministerijos rekomenduojami oro teršalų sklaidos skaičiavimo modeliai, tokie kaip ADMS ar kt. Turi būti įvertintas savivaldybės gyventojų informuotumas oro kokybės gerinimo klausimais sudarant anketas, kurios
bus skelbiamos interneto tinklalapyje, ir (arba) tiesiogiai apklausiant savivaldybių gyventojus. Išanalizuoti savivaldybių gyventojų apklausos anketų duomenys sisteminami. Savivaldybių gyventojai šviečiami aplinkos oro
kokybės klausimais: informuojami apie netinkamai deginamo kuro keliamą pavojų sveikatai, apie draudimą deginti atliekas (straipsniai spaudoje,
atmintinės ir esant galimybei radijo ir (arba) televizijos laidos). Gavus informaciją apie oro kokybės tyrimų duomenis ir viršytas ribines vertes, turimo18
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mis komunikacijos priemonėmis gyventojai turi būti informuojami, kokią
įtaką tai daro jų sveikatai, ir teikiamos rekomendacijos, kaip elgtis padidėjus aplinkos užterštumui. Atsižvelgiant į savivaldybių gyventojų skundus
ir aplinkos oro kokybės monitoringo reikalavimus, į oro kokybės valdymo
programas gali būti įtraukta ir kvapų kontrolė.
Paslaugos teikėjas, atlikęs aplinkos oro kokybės valdymo programos
ekonominę ir sociologinę analizę, pasiūlys naudingiausią bei tikėtiniausią
scenarijų. Atlikęs esamos būklės analizę ir oro kokybės tyrimus analizuojamoje savivaldybėje paslaugos teikėjas turi numatyti reikalingas technines
ir organizacines priemones oro kokybės valdymo programai savivaldybėje
įgyvendinti iki 2020 metų. Aplinkos oro kokybės valdymo programa gali
būti taisoma atsižvelgiant į pateiktas pastabas.

3.2. Gyventojų informatyvumo vertinimas
Siekiant gerinti vartotojų informatyvumą apie aplinkos oro kokybės
valdymą rekomenduojama savivaldybės tinklalapyje skelbti apklausas.
Remiantis apklausų rezultatais turi būti įvertinama, ar reikia papildomos
informacijos. Norint gerinti gyventojų informatyvumo lygį papildoma informacija gali būti skelbiama savivaldybės tinklalapyje.
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4. SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS RENGIMO ETAPAI
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos rekomenduojami pagrindiniai rengimo etapai:
1. Savivaldybės oro kokybės būklės vertinimas.
2. Oro kokybės gerinimo priemonių ir alternatyvų analizė.
3. Pasirinktų oro kokybės gerinimo priemonių savivaldybėje aprašymas ir įgyvendinimo planas.
4. Jautrumo ir rizikos analizė.
5. Savivaldybei siūlomi Aplinkos kokybės valdymo programų koncepciniai scenarijai, vertinimo kriterijai, lyginamosios analizės rodikliai.
6. Aplinkos oro kokybės valdymo programos priemonių įgyvendinimo planas.
7. Derinimas atsakingoje institucijoje ir tvirtinimas savivaldybės taryboje.

4.1. Savivaldybės oro kokybės būklės vertinimas
Rengiant savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą rekomenduojama nurodyti konkrečios savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos paskirtį, pagrindinį programos tikslą ir konkretų laikotarpį, kuriam aplinkos oro kokybės valdymo programa yra rengiama.
Vertinant savivaldybės oro kokybės būklę rekomenduojama atlikti esamos situacijos, teisinės bazės, poreikių analizę. Oro kokybė savivaldybėje
turi būti vertinama ne mažiau kaip 5 metus. Vertinant oro kokybę privalo
būti atlikti detalūs aplinkos oro kokybės fizikiniai tyrimai pagal sudarytą
grafiką, nustatant ir vertinant teršalus, taršos pobūdį, taršos kilmę, taršos
padėties analizę atliekant modeliavimo programa. Programoje rekomenduojama pateikti informaciją apie neigiamą poveikį aplinkos orui daran20
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čius veiksnius ir jų kitimo tendencijas, informaciją apie įgyvendintas oro
kokybės gerinimo priemones ir projektus.

4.1.1. Esamos situacijos analizė
Svarbiausias esamos situacijos analizės tikslas – nustatyti, kokia yra
situacija nagrinėjamoje Lietuvos savivaldybėje. Norint įvertinti esamą situaciją reikia surinkti duomenis apie analizuojamą savivaldybę.
Bendrieji duomenys. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje
rekomenduojama pateikti, kurioje Lietuvos dalyje yra savivaldybė. Rekomenduojama įkelti Lietuvos žemėlapį ir nurodyti savivaldybės teritoriją.
Nagrinėjant teritoriją būtina nurodyti analizuojamos savivaldybės plotą
kvadratiniais kilometrais (km2), kiek iš jų procentais (%) užima žemdirbystės plotai, miškai, miestai ir miesteliai, pramonės įmonės ir keliai, vandenys,
kitos paskirties plotai. Galima nurodyti ir tai, kelintas pagal dydį Lietuvoje
yra nagrinėjamas rajonas.
Rekomenduojama įvardyti, kuriai apskričiai priklauso nagrinėjama savivaldybė, išvardyti, su kuriomis kitomis savivaldybėmis (šalimis) ribojasi
nagrinėjama savivaldybė.
Rekomenduojama parašyti, kiek seniūnijų sudaro nagrinėjamą savivaldybę, tas seniūnijas išvardyti. Rekomenduojama pateikti savivaldybės
teritorijos žemėlapį su nurodytomis seniūnijomis. Taip pat reikėtų paminėti (parašyti pavadinimus, jeigu jų ne daugiau kaip 5) miestus, miestelius,
kaimus.
Oro kokybės valdymo programoje galima nurodyti kiekvienos nagrinėjamos savivaldybės seniūnijos plotą (ha), kurioje savivaldybės vietoje
(pietuose, šiaurėje ir pan.) yra seniūnija, kuris miestelis ar gyvenvietė yra
jos centras, galima išvardyti bent kelias didžiausias seniūnijos gyvenvietes.
Rekomenduojama parašyti nagrinėjamos savivaldybės įkūrimo datą
(bent metus).
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Susisiekimas. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti, kokios reikšmės automobilių keliai kerta savivaldybės teritoriją: valstybinės reikšmės (magistraliniai, krašto, rajoniniai) ir vietinės reikšmės (viešieji, vidaus) keliai. Rekomenduojama pateikti, kuriuos
svarbius objektus minimi keliai jungia: Lietuvos ar užsienio šalių miestus,
ypač mėgstamas turistų vietas, architektūrinius paminklus ir pan.
Rekomenduojama pateikti, kokios geležinkelio linijos eina per nagrinėjamos savivaldybės teritoriją ir kuriuos miestus jos jungia.
Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama parašyti, ar plėtojamas vandens transportas, ar yra galimybė jį plėtoti.
Rekomenduojama parašyti, ar nagrinėjamoje savivaldybės teritorijoje
yra oro uostas arba kokiu atstumu (km) jis nuo nagrinėjamos savivaldybės
nutolęs.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje turi būti nurodytas
automobilių kelių ilgis (km) savivaldybėje metams baigiantis. (Siūlomas
informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.) Būtina parašyti
nagrinėjamos savivaldybės kelių ilgį: su danga (km), su patobulinta danga
(km), žvyro kelių (km), grunto kelių (km). Parašyti, kiek (km arba %) per pastaruosius 5 metus kito kelių ilgis.
Reljefas. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti, kokie fiziniai geografiniai ypatumai (lygumos, aukštumos, plynaukštės ir pan.) vyrauja savivaldybėje. Rekomenduojama
nurodyti, koks reljefas (banguotas, lygus, kalvotas ir pan.) būdingas savivaldybei. Oro kokybės valdymo programoje reikėtų nurodyti aukščiausią ir
žemiausią vietą savivaldybės teritorijoje.
Vandenys. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti, kokį plotą (%) užima vandens telkiniai savivaldybėje.
Taip pat paminėti, kokie vandens telkiniai yra savivaldybės teritorijoje:
upės, ežerai, tvenkiniai, pelkės, kanalai. Programoje reikėtų paminėti upes
(pavadinimus ir ilgius km), kurios yra tik nagrinėjamos savivaldybės teritorijoje, ir pagrindines per savivaldybės teritoriją tekančias upes (pavadini22
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mus). Oro kokybės valdymo programoje reikia parašyti, kiek savivaldybėje
yra ežerų, tvenkinių, pelkių, kanalų, nurodyti didžiausių vandens telkinių
pavadinimus (ne daugiau kaip 5) ir jų plotus (ha).
Dirvožemiai. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti, kokių tipų dirvožemiai (smėlžemiai, išplautžemiai,
šlynžemiai, rudžemiai, palvažemiai, šlapžemiai ir pan.) vyrauja savivaldybėje. Rekomenduojama nurodyti, koks gruntas pagal paviršiaus granuliometrinę sudėtį (priemolis, smėlis, molis) vyrauja savivaldybėje. Taip pat
reikėtų nurodyti, ar savivaldybės teritorijoje vyrauja derlingos ar nederlingos žemės, palankios ar nepalankios sąlygos didelėms žemės ūkio bendrovėms kurtis.
Miškai. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti, kokį plotą (tūkst. ha) užima miškai savivaldybėje, koks savivaldybės miškingumas (%). Jei savivaldybėje yra privačių miškų, nurodyti
jų užimamą plotą (tūkst. ha), savininkų skaičių, vidutinį sklypo dydį (ha).
Oro kokybės valdymo programoje nurodyti, kokį valstybinių miškų plotą
(tūkst. ha) valdo savivaldybės miškų urėdija. Rekomenduojama nurodyti,
kurioje savivaldybės dalyje (pietuose, šiaurėje ir pan.) yra didžiausi miškų
plotai, kokio tipo miškai vyrauja (pušynai, eglynai, mišrūs). Oro kokybės
valdymo programoje galima nurodyti, ar urėdijos valdomi miškai sertifikuoti pagal tarptautinius miškų tvarkymo principus ir standartus.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti didžiausių miškų pavadinimus (ne daugiau kaip 5).
Saugomos teritorijos. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje
rekomenduojama nurodyti, kiek savivaldybėje įkurta valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų, biosferos monitoringo teritorijų (biosferos rezervatų ir biosferos poligonų), rezervatų (gamtinių ir kultūrinių), draustinių
bei gamtos ir kultūros paveldo objektų (paminklų). Rekomenduojama parašyti bendrą saugomos teritorijos plotą savivaldybėje (ha). Oro kokybės
valdymo programoje reikia nurodyti, kokia dalis saugomų teritorijų (kiek
objektų ir koks bendras plotas ha) priklauso „Natura 2000“ Europos Sąjun23
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goje esančių saugomų teritorijų tinklui, kuris buvo sukurtas norint išsaugoti retų ar nykstančių augalų ir gyvūnų rūšis, gamtines buveines. Šiose
teritorijose ribojama ūkinė veikla, jeigu ji daro žalą buveinėms ar rūšims.
(Siūlomas informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
valstybės kadastras.)
Klimatas. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti, kokiai klimato zonai (vidutinių platumų) priklauso
savivaldybės teritorija, koks klimatas (jūrinis, žemyninis ir pan.) vyrauja.
Rekomenduojama pateikti informacijos apie vyraujančius vėjus, vidutinį
vėjo greitį (m/s) vasaros ir žiemos sezonais remiantis ilgamečiais stebėjimo
duomenimis.
Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti vidutinį
metinį kritulių kiekį (mm) nagrinėjamoje savivaldybėje ir paminėti, kuriais
mėnesiais iškrinta didžiausias kritulių kiekis.
Rekomenduojama pateikti vidutinę savivaldybės metinę oro temperatūrą (oC). Taip pat galima pateikti vidutinę karščiausio mėnesio temperatūrą (oC) ir vidutinę šalčiausio mėnesio temperatūrą (oC).
Aplinkos oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti
saulėtų dienų savivaldybėje ir (arba) apskrityje skaičių per metus.
Gyventojai. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti gyventojų skaičių visoje savivaldybėje metų pradžioje
ir skliaustuose nurodyti gyventojų skaičių savivaldybės centre. Rekomenduojama pateikti pastarųjų penkerių metų duomenis.
Oro kokybės valdymo programoje reikėtų nurodyti per metus gimusių
ir mirusių žmonių skaičių (bent pastarųjų dvejų metų).
Oro kokybės valdymo programoje siūloma nurodyti pastarųjų penkerių metų gyventojų tankio viename km2 metų pradžioje kitimo tendencijas
(sumažėjo, padidėjo ir pan.).
Pateikiant duomenis apie gyventojus rekomenduojama užpildyti
4.1 lentelę.
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4.1 lentelė. Statistiniai duomenys apie savivaldybės gyventojus
Rodiklis

Metai

20... m. 20... m. 20... m. 20... m. 20... m.

Nuolatinių gyventojų skaičius
metų pradžioje
Vyrai
Moterys
Vidutinis metinis gyventojų
skaičius
Gyventojų tankis metų pradžioje viename km²
Moterų skaičius, tenkantis
1 tūkst. vyrų, metų pradžioje
Gyventojai
(0–15 metų amžiaus)
Vyriškosios lyties
Moteriškosios lyties
Darbingo amžiaus gyventojai
Vyrai
Moterys
Pensinio amžiaus gyventojai
Vyrai
Moterys

Pildant lentelę siūloma remtis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis.
Užpildžius lentelę rekomenduojama trumpai panagrinėti, kaip kinta
gyventojų skaičius savivaldybėje (kasmet mažėja, didėja ir pan.), savivaldybės gyventojų amžių (senėja, jaunėja ir pan.), paminėti galimas kitimo
priežastis (gimstamumas, mirtingumas, darbingo amžiaus gyventojų emigracija ir pan.).

25

APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMŲ RENGIMO METODIKA

4.1.2. Teisinės bazės analizė
Savivaldybės oro kokybės programoje turi būti išanalizuoti ir įvertinti
Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos oro kokybės valdymą:
• LR aplinkos oro apsaugos įstatymas;
• LR aplinkos apsaugos įstatymas;
• LR vietos savivaldos įstatymas;
• LR aplinkos monitoringo įstatymas;
• LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
• LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 470/581 „Dėl Zonų ir aglomeracijų aplinkos
oro kokybei vertinti bei valdyti sąrašų patvirtinimo“;
• LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo
normų nustatymo“;
• LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl
Aplinkos oro kokybės vertinimo“;
• LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-265/V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. D1-381 „Dėl
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui, aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“;
• LR aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl
Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir po26
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licikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
• LR aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. D1-904 „Dėl
Nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijų ir Savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• LR aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1065
„Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo
programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programoje taip pat turi
būti išanalizuoti ir įvertinti ES teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos oro
kokybės valdymą:
• Direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
(2008/50/EB);
• Pagrindų direktyva dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo
(96/62/EB);
• Direktyva dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių
ribų (2001/81/EB);
• Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Tolimų tarpvalstybinių oro
teršalų pernašų konvencijos (LRTAP) Geteborgo protokolas.

4.1.3. Poreikių analizė
Dabartiniuose Europos oro kokybę reglamentuojančiuose teisės aktuose ES valstybių narių teritorijos padalytos į atskiras administracines zonas, kuriose šalys, pasitelkdamos matavimo ar modeliavimo metodus, turi
vertinti oro kokybę. Tokiomis zonomis laikomi dauguma didmiesčių. Jei
zonoje viršijami oro kokybės standartai, valstybė narė apie tai turi pranešti
Europos Komisijai ir paaiškinti priežastis.
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Tuomet šalis turi parengti vietinius ir regioninius oro kokybės gerinimo planus. Ji, pavyzdžiui, gali apibrėžti vadinamąsias mažos taršos zonas, kuriose ribojamas labiausiai teršiančių transporto priemonių eismas.
Miestai taip pat gali skatinti rinktis ekologiškesnius keliavimo būdus, kaip
antai: vaikščiojimą, važiavimą dviračiu ar visuomeniniu transportu. Jie dar
gali pasirūpinti, kad pramoninio ir komercinio deginimo įrenginiuose būtų
sumontuoti išmetamų teršalų kiekį kontroliuojantys prietaisai, sukurti taikant naujausią ir efektyviausią technologiją.
Tyrimai taip pat turi lemiamą reikšmę: jie padeda ne tik sukurti naujas
technologijas, bet ir plėsti žinias apie oro teršalus ir neigiamus jų padarinius žmonių sveikatai ir ekosistemoms. Įtraukiant naujausias žinias į įstatymus ir veiksmus bus gerinama Europos oro kokybė ateityje.
Norint įvertinti savivaldybės poreikius aplinkos oro kokybės valdymo srityje turi būti atlikta detali aplinkos oro kokybei įtaką darančių veiksnių analizė.

4.1.4. Oro kokybės savivaldybėje vertinimas
Stacionarūs taršos šaltiniai
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje siūloma paminėti, kiek
einamųjų metų pradžioje pagal ekonomines veiklos rūšis įregistruota ūkio
subjektų ir kiek iš jų yra veikiančių, užpildyti 4.2 lentelę pateikiant pastarųjų penkerių metų duomenis.
4.2 lentelė. Savivaldybėje įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius
metų pradžioje 20...–20... m. laikotarpiu
20... m. 20... m. 20... m. 20... m. 20... m.
Įregistruoti ūkio subjektai metų
pradžioje, vnt.
Veikiantys ūkio subjektai metų
pradžioje, vnt.
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Pildant lentelę siūloma remtis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama paminėti, iš kokių stacionarių taršos šaltinių (energetikos, pramonės ir ūkio
objektai, individualūs gyvenamieji namai) į aplinką patenka įvairių teršalų.
Savivaldybės teritorijoje esančios įmonės turi vykdyti aplinkos oro monitoringą. Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje reikėtų nurodyti
skaičių TIPK arba taršos leidimus turinčių įmonių, kurios turi stacionarius
oro taršos šaltinius ir savo veiklą vykdo savivaldybėje. Siūloma užpildyti
4.3 lentelę.
4.3 lentelė. Informacija apie savivaldybės teritorijoje esančius objektus,
turinčius stacionarius oro taršos šaltinius, kuriems išduoti TIPK arba taršos
leidimai

Eil.
nr.

Įmonės ar
objekto pavadinimas

Adresas

TIPK leidimo
išdavimo, arba
TIPK leidimo,
arba oro dalies
panaikinimo
data

Taršos leidimo
išdavimo arba
panaikinimo
data

1.
...

Pildant lentelę siūloma remtis Aplinkos apsaugos agentūros, RAAD, savivaldybės administracijos pateikiamais duomenimis.
Oro kokybės valdymo programoje reikėtų trumpai paminėti, kaip nagrinėjamoje savivaldybėje per penkerius metus kito aplinkos oro tarša iš
stacionarių taršos šaltinių (didėjo, mažėjo ir pan.). Siūloma pateikti paveikslą, kuriame būtų matyti bendras per penkerius metus išmestų teršalų kiekis
(t/m.) savivaldybėje. (Siūlomas informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.)
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Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti paveikslą, kuriame būtų parodytas teršalų (kietųjų medžiagų, sieros
dioksido, azoto oksidų, anglies monoksidų ir lakiųjų organinių junginių)
kiekis (t/m.), išmetamas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių savivaldybėje. (Siūlomas informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.)
Oro kokybės valdymo programoje po pateiktu skirtingo teršalų kiekio,
išmetamo į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių savivaldybėje, paveikslu reikėtų panagrinėti, kaip kito įvairaus teršalo (kietųjų medžiagų, sieros
dioksido, azoto oksidų, anglies monoksidų ir lakiųjų organinių junginių)
išmetimas per penkerius metus.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje būtina nurodyti, ar bendrajame savivaldybės plane numatoma pramonės teritorijos plėtra ir kaip numatoma pramonės įmonių plėtra gali prisidėti prie savivaldybės oro taršos.
Mobilioji tarša
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama nurodyti, ar automobilių transportas yra vienas iš pagrindinių teršalų emisijos
į atmosferą šaltinių.
Oro kokybės valdymo programoje reikėtų nurodyti bent tris pagrindinius susisiekimo kelius, nutiestus per nagrinėjamos savivaldybės teritoriją.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama
nurodyti bendrą automobilių kelių ilgį Lietuvoje ir nagrinėjamoje savivaldybėje (siūloma užpildyti 4.4 lentelę), individualių lengvųjų automobilių
skaičių (siūloma užpildyti 4.5 lentelę) per pastaruosius penkerius metus.
4.4 lentelė. Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje (km)
Vietovė
Lietuvos Respublika
... savivaldybė
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4.5 lentelė. Individualių lengvųjų automobilių skaičius metų pabaigoje, vnt.
Vietovė

20... m. 20... m. 20... m. 20... m. 20... m.

Lietuvos Respublika
... savivaldybė

Pildant lenteles siūloma remtis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis.
Transporto priemonių į atmosferą išmetami teršalai yra anglies monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, kietosios dalelės, benzenas,
formaldehidas, policikliniai angliavandeniliai ir kt. Transporto tarša priklauso nuo transporto priemonės eksploatacijos trukmės, naudojamo kuro rūšies, važiavimo sąlygų. Benziną naudojančios transporto priemonės išskiria
daugiau anglies monoksido ir angliavandenilių, o dyzeliniu kuru varomos
priemonės išskiria daugiau suodžių. Be to, dirbant šaltam varikliui išsiskiria
didesnė teršalų koncentracija nei jam įšilus.
Oro kokybės valdymo programoje siūloma nurodyti savivaldybėje
esančių kelių ilgį (km), kiek iš jų (km) valstybinės reikšmės (su asfaltbetonio
danga km) ir savivaldybės vietinės reikšmės (su asfaltbetonio danga km).
Taip pat rekomenduojama pateikti miesto gatvių ilgį (km), kiek iš jų su pagerinta danga (km). Oro kokybės valdymo programoje siūloma nurodyti
bent pastarųjų metų pabaigos vietinės reikšmės kelių ilgį (km): su danga
(km), su patobulinta danga (km), žvyro kelių (km), grunto kelių (km). (Siūlomas informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.)
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama
paveiksle pateikti individualių lengvųjų automobilių skaičiaus, tenkančio
1000 gyventojų, kaitą Lietuvoje ir savivaldybėje per pastaruosius penkerius
metus. (Siūlomas informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.)
Rekomenduojama trumpai panagrinėti individualių lengvųjų automobilių
skaičiaus kitimą, palyginant su kitimu Lietuvos mastu, paaiškinti galimas
kitimo priežastis.
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Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti informacijos apie susisiekimą geležinkeliu: kokios pagrindinės geležinkelio magistralės eina per savivaldybę, kokį kurą naudoja traukiniai, kokiu dažnumu
jie važiuoja.
Oro kokybė savivaldybės teritorijoje
Šiuo metu Lietuvoje valstybinio aplinkos oro monitoringo stočių sistemą sudaro 1 mobili, 14 automatinių miesto ir 4 foninės monitoringo stotys. Aplinkos oro kokybės tyrimai difuziniais ėmikliais yra vienas iš būdų
vertinant oro kokybę tose teritorijose, kuriose neatliekami nuolatiniai
matavimai. Teritorijose, kur užterštumo lygis didesnis nei ES patvirtintos
viršutinės vertinimo ribos, yra privalomi nuolatiniai oro kokybės tyrimai.
Modeliavimas arba indikatoriniai matavimai gali būti taikomi ten, kur užterštumo lygis yra mažesnis už žemutines vertinimo ribas. Vertinant oro
kokybę, kai matuojamas didžiausias oro užterštumo lygis yra tarp viršutinės ir žemutinės vertinimo ribų, matavimai yra būtini, tačiau jų gali būti
mažiau, o matavimų duomenis galima papildyti informacija iš kitų šaltinių.
Vertinant aplinkos oro kokybę 2010–2011 metais Lietuvoje sieros dioksido, azoto dioksido, benzeno koncentracijos tyrimai buvo atlikti 375 skirtingose miestų ir gyvenviečių dalyse, kad rezultatai kuo objektyviau
parodytų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir miestų centruose – dažnai ir gausiai žmonių
lankomose arba miestų foninėse vietose. Difuziniai ėmikliai buvo eksponuoti skirtingais sezonais: 2010 metų rudenį ir 2011 metų žiemos, pavasario ir vasaros metu. Matavimų trukmė – aštuoni periodai po dvi savaites.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje būtina nurodyti, kuriose
vietose nagrinėjamoje savivaldybėje atliekant valstybinį monitoringą (2010–
2011 m.) buvo eksponuojami pasyvieji kaupikliai. Tiriant gautas mažiausias
ir didžiausias tiriamų teršalų vertes rekomenduojama pateikti 4.6 lentelėje.
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4.6 lentelė. 2010–2011 m. atliekant valstybinį aplinkos monitoringą
nustatyta mažiausia ir didžiausia teršalų koncentracija
Tyrimo vieta

Teršalas

SO2, µg/m3

NO2, µg/m3

Benzenas,
µg/m3

...–...

Pildant lentelę siūloma remtis šiuo šaltiniu: Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius. 2012.
passam ag. P. 197.
Tirti oro teršalai vertinami lyginant gautus analizės rezultatus su nustatytomis normomis. NO2, SO2 ir benzeno koncentracijos lyginamos su
ribinėmis vertėmis, nustatytomis pagal Europos Sąjungos direktyvos
2008/50/EB reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1–
585/V–611 įsakymas „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo
normų nustatymo“ pakeitimo“) (4.7 lentelė).
4.7 lentelė. Aplinkos oro užterštumo metinės vertinimo normos (µg/m3)
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos
oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
Sieros dioksidas (SO2)
(augalijos
apsaugai),
µg/m3

Azoto
dioksidas
(NO2), µg/
m3

Benzenas
(C6H6), µg/m3

Ribinė vertė (RV)

20

40

5

Viršutinė vertinimo riba (VVR)

12

32

3,5

Žemutinė vertinimo riba (ŽVR)

8

26

2

Teršalas
Vertinimo normos
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Jeigu savivaldybėje yra stacionari oro kokybės tyrimo stotelė, oro kokybės valdymo programoje turi būti nurodyta, kokie teršalai nustatomi.
Automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse nepertraukiamai matuojamos
koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, o pastarųjų penkerių metų oro kokybės tyrimo rezultatus rekomenduojama pateikti 4.8 lentelėje.
4.8 lentelė. Stacionarios stotelės oro kokybės tyrimų duomenys 20...–20... m.
Metai

KD10, µg/m3

Teršalas
Cvid

Cmax 24 h

NO2, µg/m3
P

Cvid

Cmax 1 h

V

20... m.
20... m.
20... m.
20... m.
20... m.
Normos, ribinės vertės, informavimo ir pavojaus slenksčiai, nustatyti žmonių
sveikatos apsaugai.
40

50

35

40

200

18

...

...

...

Cvid – vidutinė metinė koncentracija.
Cmax 24 h – didžiausia paros koncentracija.
Cmax 1 h – didžiausia 1 val. koncentracija.
P – parų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė (50 μg/m3).
V – valandų skaičius, kai buvo viršyta 1 val. ribinė vertė (200 μg/m3), kurios įsigaliojimo
data – 2010 01 01.

Pildant lentelę siūloma remtis Aplinkos apsaugos agentūros pateikiamais duomenimis.
Jeigu savivaldybėje buvo atlikti oro kokybės (aplinkos oro monitoringo) tyrimai, oro kokybės valdymo programoje būtina pateikti, kokie teršalai buvo nustatomi, trumpai panagrinėti atliekant stebėseną gautus duomenis ir kitimo tendencijas.
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Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų,
teršalų emisijos dydžio, miesto infrastruktūros. Mieste, kur intensyvus
transporto eismas ir daug stacionarių taršos šaltinių, susidaro palankios
sąlygos teršalams kauptis, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio
laukas – anticiklonas, tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl
to maišydamasis sumažėja vertikalusis oro sluoksnis ir susidaro sąlygos
teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai
oro sąlygoms (smarkus vėjas ir krituliai) į orą patekę teršalai išsklaidomi,
išplaunami ar nusodinami. Žinoma, reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes
oro taršai įtakos turi tiek transportas, tiek iš stacionarių šaltinių išmetami
teršalai.
Tam, kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir
uždaviniai, savivaldybei reikalinga išsami informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą, tada galės parengti ir įgyvendinti savivaldybės oro kokybės
valdymo programą. Papildomi oro kokybės tyrimai leistų detaliau įvertinti
erdvinį teršalų koncentracijų pasiskirstymą savivaldybės teritorijoje.
Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
Bendru atveju oro kokybės tyrimo vietos teritorijoje išdėstomos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
• labiausiai užterštos miesto vietos (t. y. gatvių sankryžos, kur didžiausias autotransporto eismo intensyvumas);
• tankiai apgyvendinti miesto rajonai;
• dažnai žmonių lankomos ir (arba) iš dalies švarios (rekreacinės)
miesto teritorijos;
• būdingos vietos modeliams sertifikuoti;
• stacionariųjų oro kokybės matavimo stočių aplinka;
• užmiesčio teritorija skirtingomis kryptimis nuo miesto.
Pagal Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR
aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro
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kokybės vertinimo“ (pakeitimai 2002 m. Nr. 339; 2010 m. D1-279; D1-489;
Nr. D1-924; 2012 m. D1-462; 2015 m. D1-258), nuostatas:
• matuojant bet kokius teršalus ėminio ėmimo vietos turėtų būti
įrengtos bent 25 m atstumu nuo pagrindinių kryžkelių pakraščio ir
bent 4 m atstumu nuo artimiausios eismo juostos vidurio;
• matuojant azoto dioksidą ir anglies monoksidą įsiurbimo angos turėtų būti ne daugiau kaip 5 m atstumu nuo kelkraščio;
• matuojant kietąsias daleles, šviną ir benzeną įsiurbimo angos turėtų būti išdėstytos taip, kad būtų galima apibūdinti oro kokybę
užstatytoje vietovėje.
Oro kokybė turi būti vertinama atliekant aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimus. Tiriant rekomenduojama naudoti mobilią laboratoriją.
Oro kokybės tyrimai turi būti atliekami matavimo taškuose, kurių tikslios
vietos privalo būti suderintos su tiriamos savivaldybės administracija.
Matavimo taškų skaičius turi būti parenkamas įvertinus energetikos
objektų, transporto ir pramonės įtaką oro kokybei, parenkant bent vieną matavimo tašką, skirtą foniniam teršalų kiekiui aplinkos ore nustatyti.
Atsižvelgiant į įvairių vykdytų monitoringų patirtį rekomenduojama rengiant savivaldybės aplinkos oro kokybės programą savivaldybėje parinkti
15–20 tyrimo vietų. Oro užterštumo tyrimo vietas nagrinėjamoje savivaldybėje rekomenduojama pateikti paveiksle (paveiksluose): savivaldybės
teritorijoje pažymėti taškus su numeriais, atitinkančiais eiliškumą toliau
pateiktoje lentelėje, ir vietovės pavadinimu.
Savivaldybės teritorijoje oro užterštumo tyrimų vietas rekomenduojama pateikti 4.9 lentelėje. Tyrimo vietos turi būti įrengtos bent 25 m atstumu
nuo nurodytų sankryžų (jei tyrimo vieta parenkama ties gatvių sankirta).
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4.9 lentelė. Savivaldybės aplinkos oro kokybės matavimų vietos 20... metais
atliekant monitoringą (vietovės pavadinimas, pobūdis ir koordinatės)
Vietos
žymuo ...
pav.

1.

Oro kokybės matavimų vietovės
pavadinimas ir
adresas

Vietovės aprašymas, taršos pobūdis

Koordinatės (LKS)

Gyvenamųjų namų
kvartalas.
Ties .... g. ir ... g. san- Transporto tarša.
kryža, ...
Įmonės įtaka.
Foninė koncentracija.
...

...

Matavimo vietos savivaldybėje turi būti parinktos skirtingose vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau parodytų transporto, pramonės
įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir
miestų centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose arba miestelių ar rajono foninėse vietose.
Metodai ir procedūros
Rengiant savivaldybės oro kokybės valdymo programą ir vertinant oro
kokybę savivaldybėje rekomenduojama nustatyti sieros dioksidą (SO2),
azoto dioksidą (NO2), kietąsias daleles (KD10), anglies monoksidą (CO), ozoną (O3) ir lakiuosius organinius junginius (LOJ) (benzenas, toluenas, etilbenzenas ir orta-, meta-, paraksilenas (BTEX)).
Siekiant, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, oro kokybės tyrimai privalo atitikti taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:
a) Lietuvos standartas LST EN 14212:2012. Aplinkos oras. Standartinis
sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas taikant ultravioletinę
fluorescenciją;
37

APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMŲ RENGIMO METODIKA

b) Lietuvos standartas LST ISO 7996:1999. Aplinkos oras. Azoto oksidų
masės koncentracijos nustatymas. Chemiliuminescencinis metodas;
c) Lietuvos standartas LST EN 14211:2012. Aplinkos oras. Standartinis
azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas taikant chemiliuminescenciją;
d) Lietuvos standartas LST ISO 10473:2001. Aplinkos oras. Kietųjų dalelių masės nustatymas ant filtro. Beta spinduliuotės absorbcijos metodas;
e) Lietuvos standartas LST EN 12341:2014. Aplinkos oras. Standartinis
gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių PM10 arba PM2,5
kietųjų dalelių masinei koncentracijai nustatyti;
f) LAND 26–98/M–06. Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas;
g) Lietuvos standartas LST ISO 4224:2001. Aplinkos oras. Anglies monoksido nustatymas. Nedispersinis infraraudonosios spektroskopijos metodas;
h) Lietuvos standartas LST EN 14626:2012. Aplinkos oras. Standartinis
anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją;
i) Lietuvos standartas LST EN 14625:2012. Aplinkos oras. Standartinis
ozono koncentracijos matavimo metodas taikant ultravioletinę fotometriją;
j) Lietuvos standartas LST ISO 12884:2001. Aplinkos oras. Bendrojo
(dujų ir dalelių fazės) policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas. Ėminių ėmimas ant sorbentu užpildytų filtrų ir analizė dujų chromatografijos bei masių spektroskopijos metodu.
Rengiant informacines ataskaitas apie oro kokybę, o baigiamojoje ataskaitoje vertinant oro kokybės kaitą monitoringo laikotarpiu būtina įvertinti
ir meteorologinius parametrus: oro temperatūrą, drėgmę, slėgį, vėjo kryptį
ir greitį.
Vykdant programą galima pasitelkti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos
taikant gaunami lygiaverčiai kaip ir nurodyto metodo rezultatai.
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Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės
metodus šalies laboratorijose, turinčiose leidimus atlikti šiuos tyrimus ir
dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus,
t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotą leidimą kartu su priedu, suteikiantį teisę
atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus: sieros dioksido, azoto dioksido, anglies monoksido, ozono, lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių.
Aplinkos oro monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai
Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę turi būti
laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:
1. LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl
Aplinkos oro kokybės vertinimo“ (pakeitimai 2002 m. Nr. 339;
2010 m. D1-279; D1-489; Nr. D1-924; 2012 m. D1-462; 2015 m. D1-258);
2. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1–325/V–587 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582
„Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos
Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro
užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo“;
3. LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų
nustatymo“ (pakeitimai 2009 m. Nr. D1-883/V-1117; 2010 m. Nr. D1585/V-611; 2014 m. Nr. D1-273/V-348; 2015 m. Nr. D1-269/V-455;
2016 m. Nr. D1-53/V-103);
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4. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
(OL 2008 L 152, p. 1).
Atliekant oro kokybės vertinimą siūloma sieros dioksido ir kietųjų dalelių koncentraciją vertinti kaip orientacinio pobūdžio informaciją. Azoto
dioksido ir benzeno koncentracijas siūloma palyginti su Lietuvos teisės aktuose ir Europos Sąjungos direktyvoje šių teršalų koncentracijoms numatytomis užterštumo lygio ribinėmis vertėmis.
Oro kokybės tyrimų rezultatai
Pagal LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą
„Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio
11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2,5)
lygis neturi viršyti nustatytų ribinių verčių; kietosiomis dalelėmis KD2,5 ir
ozonu – siektinų verčių; sieros dioksidu ir azoto oksidais – kritinio taršos
lygio.
Remiantis LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl Aplinkos ministro 2001 m.
gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo“ pakeitimo“ sieros dioksido, azoto dioksido ir azoto oksidų, benzeno, anglies
monoksido, švino ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) vertinimui taikomos viršutinės ir žemutinės vertinimo ribos. Kai aukščiausi taršos lygiai zonoje viršija
viršutinę vertinimo ribą, aplinkos oro kokybė vertinama atliekant fiksuotus
matavimus. Bet gali būti taikomi ir kiti metodai, papildantys monitoringo
informaciją. Vertinant aplinkos oro kokybę galima derinti fiksuotus matavimus ir modeliavimo metodus. Kai aplinkos oro taršos lygis yra žemesnis
už nustatytą viršutinę vertinimo ribą, vertinant aplinkos oro kokybę galima
derinti fiksuotus matavimus ir modeliavimo metodus. Kai taršos lygiai yra
žemiau apatinės vertinimo ribos visoje zonoje, fiksuotų matavimų teisiškai
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nereikalaujama. Vertinant aplinkos oro kokybę pakanka taikyti modeliavimo arba objektyvaus vertinimo metodą arba taikyti šiuos metodus kartu.
NO2, SO2 ir C6H6 koncentracijos lyginamos su ribinėmis vertėmis, nustatytomis pagal Europos Sąjungos direktyvos 2008/50/EB reikalavimus
(LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d.
Nr. D1-585/V-611 įsakymas „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“).
4.10 lentelė. Ribinės vertės, viršutinė ir žemutinė vertinimo ribos sieros
dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių, švino, anglies monoksido ir
benzeno lygiams aplinkos ore (2008/50/EB ir 2000/69/EB)
Teršalas

Vidurkinimo laikas

Ribinė vertė, µg/m³

SO2

24 val.

125

SO2

1 m., 1/2 m.*

20 ekosistemų apsaugai

NO2

1 m.

40

NOx

1 m.

30 augalijos apsaugai

KD10

24 val.

50

KD10

1 m.

40

Švinas

1 m.

0,5

CO

8 val. **

10 mg/m3

Benzenas

1 m.

5

O3

8 val. **

120

* – kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d.–kovo 31 d.).
** – paros 8 valandų maksimalus vidurkis, apskaičiuotas pagal „Aplinkos oro užterštumo
normų“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827) 6 priedo (CO) ir pagal „Ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O3) reikalavimus.

Anglies monoksido

Metinis vidurkis

Viršutinė vertinimo riba

70 % ribinės vertės (7 mg/m3)

Žemutinė vertinimo riba

50 % ribinės vertės (5 mg/m3)
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Metinė ribinė
vertė žmonių
sveikatos apsaugai (NO2)

Azoto dioksido ir azoto
oksidų

Valandos ribinė vertė žmonių sveikatos
apsaugai (NO2)

Viršutinė vertinimo riba

70 % ribinės vertės
(140 μg/m3, neturi būti
80 % ribinės ver- 80 % ribinės verviršyta daugiau kaip
tės (32 μg/m3)
tės (24 μg/m3)
18 kartų per kalendorinius metus)

Žemutinė
vertinimo
riba

50 % ribinės vertės
(100 μg/m3, neturi būti
65 % ribinės ver- 65 % ribinės verviršyta daugiau kaip
tės (26 μg/m3)
tės (19,5 μg/m3)
18 kartų per kalendorinius metus)

Sieros
dioksido

Žmogaus sveikatos apsaugai

Metinė ribinė
vertė augalijos
apsaugai (NOx)

Ekosistemų
apsaugai

Viršutinė vertinimo riba

60 % paros (24 val.) ribinės vertės (75 μg/m3, ne- 60 % žiemos
turi būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalen- ribinės vertės
dorinius metus)
(12 μg/m3)

Žemutinė
vertinimo
riba

40 % paros (24 val.) ribinės vertės (50 μg/m3, ne- 40 % žiemos
turi būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalen- ribinės vertės
dorinius metus)
(8 μg/m3)

Kietųjų
dalelių

Paros (24 val.) ribinė vertė

Metinė
ribinė vertė

Viršutinė vertinimo riba

70 % ribinės
60 % ribinės vertės (30 μg/m3, neturi būti viršyta
vertės
daugiau kaip 7 kartus per kalendorinius metus)
(14 μg/m3)

Žemutinė
vertinimo
riba

50 % ribinės
40 % ribinės vertės (20 μg/m3, neturi būti viršyta
vertės
daugiau kaip 7 kartus per kalendorinius metus)
(10 μg/m3)

Siekiant turėti kuo tikslesnę informaciją apie oro kokybę nagrinėjamoje savivaldybėje reikia atlikti oro kokybės tyrimus žiemos ir vasaros laikotarpiais. Gautus rezultatus rekomenduojama pateikti 4.11 lentelėje.
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4.11 lentelė. Savivaldybės aplinkos oro kokybės tyrimų 20... metų žiemos
ir vasaros sezonais rezultatai

Tyrimo vieta

1.
...

KD10, CO,
µg/ mg/
m3
m3

O3,
µg/
m3

EtilBenTolu- benSO2, NOx, zeenas, zeµg/ µg/ nas,
µg/ nas,
3
3
µg/
m
m
m3 µg/
3
m
m3

m- ir
opksileksilenas,
nai,
µg/
µg/
m3
3
m

Žiema
Vasara
Žiema
Vasara

Aplinkos oro kokybės valdymo programoje, aptariant gautus tyrimų
rezultatus, būtina atkreipti dėmesį, ar normos, ribinės vertės, informavimo
ir pavojaus slenksčiai, nustatyti žmonių sveikatos apsaugai, yra viršijami ar
neviršijami. Taip pat reikia įvertinti teršalų kitimo sezoniškumą.

4.1.5. Aplinkos oro kokybės detalūs fizikiniai tyrimai pagal
sudarytą grafiką, nustatant ir vertinant teršalus, taršos
pobūdį, taršos kilmę, atliekant taršos padėties analizę
modeliavimo programa
Oro kokybės modeliavimo metodika
Oro kokybės modeliuose taikomos matematinės ir skaitmeninės technologijos, kurių reikia fiziniams ir cheminiams procesams, veikiantiems oro
teršalus, sklindančius ir reaguojančius tarpusavyje atmosferoje, modeliuoti. Įvedus meteorologinius duomenis ir informaciją apie taršos šaltinį (išmetamas teršalo kiekis, kamino aukštis) modeliai apskaičiuoja susidarančias teršalų koncentracijas ir jos vėliau palyginamos su teršalų ribinėmis
vertėmis aplinkos ore.
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Modeliai svarbūs oro kokybės valdymui, nes juos galima pasitelkti
nustatant konkretaus šaltinio atmosferos taršos indėlį ir kuriant efektyvią
oro kokybės gerinimo strategiją. Pavyzdžiui, oro kokybės modeliai taikomi
pramonės įmonėms išduodant leidimus išmesti teršalus ir norint patikrinti,
ar dėl naujo proceso nebus viršijamos teršalų ribinės vertės. Jeigu nustatoma, kad ribinės vertės bus viršijamos, numatomos atitinkamos taršos mažinimo priemonės. Oro kokybės modeliai taip pat taikomi įvertinant būsimą
teršalų išmetimą iš visų skirtingų taršos šaltinių, pavyzdžiui, prieš taikant ir
pritaikius taršos mažinimo priemones arba įdiegus pasiūlytus patobulinimus.
Vertinant aplinkos oro kokybę remiamasi 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596: nustatomos aplinkos oro teršalų žemutinės ir viršutinės vertinimo ribos. Jei įvertinus nustatoma, kad viršutinės vertinimo ribos užterštumo
lygis yra žemiau nustatytos normos, aplinkos oro kokybę rekomenduojama vertinti taikant fiksuotus matavimus ir modeliavimo metodą ir (arba)
indikatorinių matavimų derinį. Įvertinus, kad aplinkos oro taršos žemutinės
vertinimo ribos užterštumo lygis yra žemiau nustatytos normos, vertinant
aplinkos oro kokybę rekomenduojama taikyti vien tik modeliavimo arba
objektyvaus vertinimo metodą.
Pasirenkami modeliai, kurie bus taikomi vertinant aplinkos oro kokybę,
turi atitikti reikalavimus, keliamus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakyme Nr. AV‑200
„Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“:
1) modelis turi turėti galimybę paskaičiuoti teršalų koncentraciją
aplinkos ore;
2) kiekvienam konkrečiam vertinimui reikia taikyti modelį, galintį
analizuoti visus objekto išmetamus ir (arba) planuojamus išmesti į
aplinkos orą teršalus. Tai reiškia, kad modelis, atsižvelgiant į tyrimo
tikslą, turi apimti linijinius (pavyzdžiui, pagrindiniai keliai), ploto
(kaip antai individualių namų rajonai) ir taškinius (pavyzdžiui, pramonės įmonių kaminai) taršos šaltinius;
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3) modelio erdvinė skiriamoji geba turi būti bent 10–100 m;
4) modelis turi turėti galimybę naudoti 1994 m. Lietuvos koordinačių
sistemą (LKS–94) taršos šaltinių koordinatėms apibrėžti;
5) modelis turi turėti galimybę nustatyti išmetamų teršalų išmetimo
pokyčius laike, t. y. valandos, dienos ar mėnesio pokyčius;
6) modelis turi atitikti „naujos kartos“ modelio charakteristikas, t. y. į
jį galima įtraukti Monino–Obukhovo ilgio parametrą ir maišymosi sluoksnio aukštį. Modelis turi gebėti apibūdinti teršalų sklaidą
atmosferos pažemio sluoksnyje esant bet kokioms atmosferos stabilumo sąlygoms;
7) į modelį turi būti galima įrašyti standartinius valandinius nuoseklius meteorologinius duomenis nesiimant kokių nors papildomų
skaičiavimų. Standartiniais meteorologiniais parametrais laikoma
oro temperatūra 2 m aukštyje, vėjo greitis ir kryptis 10 m aukštyje,
kritulių intensyvumas (kiekis), debesuotumas. Papildomai galima
naudoti sudėtingesnius meteorologinius parametrus (pavyzdžiui,
paviršiaus šilumos prietaka, saulės spinduliuotės parametras ir kt.);
8) modelis turi turėti azoto oksidų (NOx) cheminių procesų modulį,
reikalingą azoto dioksido (toliau – NO2) koncentracijai skaičiuoti ir
tiesiogiai palyginti su NO2 ribinėmis vertėmis;
9) modelis turi turėti galimybę įvertinti reljefo poveikį teršalų sklaidai;
10) modelis turi turėti galimybę įvertinti pastatų ir dūmų kamuolio poveikį teršalų sklaidai;
11) modelis turi turėti galimybę įvesties duomenis ir teršalų sklaidos
skaičiavimų rezultatus pateikti tekstiniu (pavyzdžiui, lentelėmis) ir
(arba) grafiniu (pavyzdžiui, diagramomis, žemėlapiais) formatu;
12) nustatant koncentraciją teršalų, kurių ribinės ar siektinos vertės nustatytos Aplinkos oro užterštumo normose, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin.,
2001, Nr. 106-3827; 2007, Nr. 67-2627), Ozono aplinkos ore normose
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ir vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 544/508 (Žin., 2002, Nr. 105-4731),
Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu
siektinose vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 (Žin., 2006, Nr. 41-1486),
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 672627), modelis pasirenkamas taip, kad teršalų koncentraciją būtų
galima apskaičiuoti tokiais matavimo vienetais ir tų laikotarpių,
kurių yra nustatytos ribinės arba siektinos vertės. Jeigu modelis
neturi galimybės apskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali
būti skaičiuojamas 98-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris
lyginamas su pusės valandos ribine verte.
4.12 lentelė. Rekomenduojamų modelių sąrašas
Eil. nr.

Modelio pavadinimas

Taikymo sritis

Dažniausiai Lietuvoje ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei
vertinti taikomi modeliai
Ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro
kokybei vertinti

1.

ISC-AERMOD View (Kanada)

2.

ADMS 3 ir vėlesnės versijos (Jungti- Ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro
nė Karalystė)
kokybei vertinti

Kiti Lietuvoje ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti
taikomi modeliai
3.
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Ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro
kokybei vertinti
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Eil. nr.

Modelio pavadinimas

Taikymo sritis

4.

AUSTAL View (Vokietija ir Kanada)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos
oro kokybei vertinti

5.

AERMOD (JAV)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos
oro kokybei vertinti

6.

ISC3 (JAV)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos
oro kokybei vertinti

7.

OML (Danija)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos
oro kokybei vertinti

8.

STACKS (Olandija)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos
oro kokybei vertinti

9

IMMI (Vokietija)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos
oro kokybei vertinti ir universaliai
įvairios paskirties triukšmo analizei

10.

SCREEN3 (JAV)

Aplinkos oro kokybės vertinimas –
pradinio vertinimo modelis

11.

ADMS-Screen (Jungtinė Karalystė)

Aplinkos oro kokybės vertinimas –
pradinio vertinimo modelis

„Varsa“ (Lietuva)

Ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro
kokybei vertinti – tinka tik Teršalų,
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus, sąraše
nurodytiems teršalams vertinti.

12.

Integruoti miesto modeliai (gali būti taikomi ir ūkio subjektų poveikiui
aplinkos oro kokybei vertinti)
13.

AIRVIRO (Švedija)

Universaliam miesto poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti

14.

ADMS-URBAN (Jungtinė Karalystė)

Universaliam miesto poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti

15.

SELMAgis-AUSTAL 2000 (Vokietija)

Universaliam miesto poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti

16.

CadnaA (Vokietija)

Universaliam miesto poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti ir įvairios
paskirties triukšmo analizei
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Oro kokybės modeliavimo rezultatai
Aplinkos oro tarša visoje savivaldybės teritorijoje vertinama atliekant
oro taršos modeliavimą. Modeliavimas leidžia pamatyti situaciją visame
rajone, identifikuoti problemiškiausias savivaldybės vietas.
Rekomenduojama taikant modeliavimą gauti šių teršalų pasiskirstymą
nagrinėjamoje savivaldybėje: amoniako, amonio nitrato, azoto rūgšties,
anglies monoksido, formaldehido, karbamido, kietųjų dalelių, lakiųjų organinių junginių, azoto oksidų, sieros dioksido.
Pateikiant kiekvieno teršalo sklaidos savivaldybės teritorijoje rezultatus, gautus taikant modeliavimą, siūloma paanalizuoti, kuriose savivaldybės vietose koncentruojasi skirtingi teršalai.

4.1.6. Neigiamą poveikį aplinkos orui darančių veiksnių
analizė, kitimo tendencijos
Pramonės objektų veikla
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje reikia paminėti, kiek
(vnt.) savivaldybėje einamaisiais metais yra stacionarių taršos šaltinių įmonių. Tai įmonės, turinčios taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)
leidimus (oro daliai) ir (arba) turinčios inventorizacijos ataskaitas ir vykdydamos veiklą į aplinkos orą išmetančios teršalų.
Rekomenduojama pateikti paveikslą, kuriame būtų pavaizduotas bendras išmestų teršalų kiekis (t/m.) savivaldybėje ir Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus. (Siūlomas informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas.)
Oro kokybės valdymo programoje siūloma parašyti, kokią dalį (%) išmestų teršalų kiekis nagrinėjamoje savivaldybėje sudaro Lietuvos teritorijoje išmestų teršalų kiekio.
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Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama oro
taršos emisijas iš stacionarių taršos šaltinių nagrinėjamoje savivaldybėje
pateikti 4.13 lentelėje.
4.13 lentelė. Oro taršos emisijos iš stacionarių taršos šaltinių savivaldybėje
Eil.
nr.

Įmonės pavadinimas

Bendras
teršalų
kiekis,
t/m.

Iš jų, t/m.
KD

CO

NOx

SO2

LOJ

1.
...

Pildant lentelę siūloma remtis Aplinkos apsaugos agentūros, RAAD, savivaldybės administracijos pateikiamais duomenimis.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje siūloma paminėti, kuri
(-ios) įmonė (-ės) yra didžiausia (-ios) teršėja (-os) savivaldybėje. Taip pat
panagrinėti, kuri (-ios) įmonė (-ės) išmeta didžiausią atskirų teršalų (kietųjų
dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių) kiekį. Taip pat reikėtų paminėti, kurioje savivaldybės dalyje
(centrinėje, šiaurinėje ir pan.) koncentruojasi didžiausia tarša.
Aprūpinimo šiluma sistema
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programoje reikia parašyti, kiek (vnt.) yra savivaldybėje veikiančių šilumos tiekėjų ir jų pavadinimus.
Siūloma parašyti, kiek iš viso savivaldybėje yra katilinių (vnt.) ir kokia instaliuota galia (MW).
Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama parašyti, kuri
(-ios) įmonė (-ės) šilumos energija ir karštu vandeniu aprūpina savivaldybės gyventojus, o kuri (-ios) įmonė (-ės) tiekia šilumą tik savo vartotojams.
Rekomenduojama paminėti, kokią dalį kuro balanse sudaro gamtinės dujos (%), biokuras (%), kitas kuras (%).
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Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje pagrindinius šilumos
gamybos ir tiekimo rodiklius (bent pastarųjų metų) pateikti 4.14 lentelėje.
4.14 lentelė. Šilumos gamybos ir tiekimo 20... m. rodikliai savivaldybėje
Įmonė Katili- Insta- Instaliuota galia pa- Į tinklą Šilunių liuota
gal kuro rūšį, MW
tiekta mos suskai- galia, Bioku- Gam- Kitas šiluma, vartojičius,
MW
ras
tinės kuras tūkst. mas,
vnt.
MWh tūkst.
dujos
MWh

Šilumos
perdavimo
technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms
reikmėms,
tūkst. MWh
arba %

...

Pildant lentelę siūloma remtis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikiamais duomenimis.
Individualiai namus besišildantys gyventojai dažniausiai naudoja kietąjį kurą – malkas, neretai vietoje kuro deginamos ir atliekos.
Susisiekimo sistema
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje siūloma paminėti, kaip
nagrinėjama savivaldybė yra pasiekiama. Rekomenduojama rašant magistralinius ir krašto kelius nurodyti jų numerius ir pavadinimus, o rajoninius
kelius – tik jų numerius.
Aplinkos oro kokybės valdymo programoje siūloma paminėti, kokia
įmonė prižiūri kelius nagrinėjamoje savivaldybėje. Taip pat galima pateikti
informaciją, kiek bendrai kelių (km) savivaldybėje prižiūri įmonė.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programoje galima paminėti, kokią kelių priežiūros įrangą (techniką) turi savivaldybės kelius prižiūrinti įmonė.
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Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti savivaldybėje transporto priemonių srautų dydį ir pasiskirstymą, kad būtų galima
įvertinti gatvių apkrovimą. Transporto srautų (aut./val.) rezultatai savivaldybėje gali būti pateikti 4.15 lentelėje.
4.15 lentelė. Transporto srautų rezultatai savivaldybėje
Eil.
nr.

Transporto
Gatvės arba kelio srautai, aut./
pavadinimas
val.

Eil.
nr.

1.

...

...

2.

...

...

Gatvės arba
kelio pavadinimas

Transporto
srautai,
aut./val.

Savivaldybės aplinkos oro kokybės programoje rekomenduojama pateikti informaciją apie keleivių pervežimą organizuojančias įmones (autobusų parkus): kiek (vnt.) transporto priemonių eksploatuoja, kokia metinė
rida reguliariais maršrutais (tūkst. km), kiek (vnt.) aptarnaujama tolimojo
susisiekimo maršrutų, vietinio susisiekimo (priemiesčio, miesto) maršrutų,
specialių maršrutų. Galima pateikti, koks atstumas (tūkst. km) vidutiniškai
nuvažiuojamas per vieną dieną reguliariais reisais su keleiviais ir kiek (vnt.)
pervežama keleivių. Būtina paminėti, koks vidutinis transporto priemonių
(autobusų) amžius (m.) metų pabaigoje.
Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama pateikti paveikslą, kuriame būtų pavaizduota autobusų parko struktūra (vnt. arba %) pagal
amžių pastarųjų metų pabaigoje (rekomenduojamas skirstymas: iki 5 m.,
5–10 m., 10–20 m., daugiau kaip 20 m.).
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje būtina paminėti, ar nagrinėjamoje savivaldybėje yra plėtojama idėja ir skatinama susisiekti dviračių ir pėsčiųjų takais. Rekomenduojama parašyti, kiek dviračių ir (arba)
pėsčiųjų takų (km) savivaldybėje yra nutiesta, kokia jų būklė (reikia ar nereikia atnaujinti).
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Kiti veiksniai, turintys įtakos oro taršai
Klimatas. Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programoje
parašyti, kokia vidutinė temperatūra (oC) ir koks vidutinis vėjo greitis (m/s)
vyrauja savivaldybėje. (Siūlomas informacijos šaltinis: Aplinkos apsaugos
agentūra.)
Topografija. Ypač svarbu, kaip išsisklaido ar koncentruojasi oro teršalai. Oro kokybės valdymo programoje būtina panagrinėti, kokią įtaką oro
kokybei turi savivaldybės reljefas.
Kiti veiksniai. Oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama
nurodyti, kokia viena iš didesnių oro taršos problemų yra savivaldybėje
(tarša kietosiomis dalelėmis ir pan.). Oro kokybei įtakos turi nepalankios
teršalų išsisklaidymo sąlygos (nedidelis vėjas, karšti sausi orai ir pan.). Esant
sausiems, nevėjuotiems orams, teršalų emisijoms iš motorizuotojo transporto, stacionarių taršos šaltinių, gamtinės aplinkos, išmetami teršalai kaupiasi, lėtai išsklaidomi, todėl aplinkos ore didėja teršalų koncentracija.
Kitas veiksnys, lemiantis oro kokybę, yra stacionarių taršos šaltinių, pramonės, energetikos objektų veikla, individualiuose katiluose kūrenamas
kuras norint apšildyti patalpas, netinkamų rūšių kuro naudojimas. Neretai
individualiai besišildantys miesto gyventojai pasirenka nekokybišką kurą, ir
į aplinkos orą pasklinda teršalai. Šaltuoju metų laiku atskiromis dienomis įtakos turi ir atneštinė tarša iš kitų regionų, nuo pramonės, energetikos objektų.
Pagrindiniai taršos šaltiniai savivaldybėje yra:
• pakeltoji tarša: kai sausu ir vėjuotu oru į aplinkos orą patenka kietųjų dalelių nuo netinkamai nuvalytų gatvių, neasfaltuotų kelių, statybviečių ir kt. Pakeltoji tarša dažniausiai būna pavasarį;
• prie oro taršos prisideda gamtinė tarša, žiedadulkės, gaisrų dūmai;
• mieste vykstant statyboms, rekonstrukcijų darbams pakeliamos
dulkės, kiti teršalai;
• šiltuoju metu, ypač pavasarį, žolių, atliekų deginimas priemiesčiuose, soduose.
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4.1.7. Informacija apie įgyvendintas oro kokybės gerinimo
priemones ir projektus
Pastaruoju metu pasaulyje ypatingas dėmesys skiriamas gyvenamosios
aplinkos kokybei gerinti. Gyvenamąją aplinką apibūdina atliekų tvarkymo
įpročiai ir techninės galimybės, vandentvarka, įskaitant nuotekų sistemas,
ir oro taršos sistemos. Strateginiame plėtros plane šiai sričiai gerinti turėtų
būti numatyta savivaldybės teritorijoje siekti subalansuotos ir sveikos aplinkos, modernizuoti energetikos ir šilumos ūkius, rūpintis viešuoju saugumu.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje reikėtų nurodyti bendrus subalansuotos ir sveikos aplinkos savivaldybės teritorijoje siekius,
kuriuos įgyvendinant būtų mažinamas taršos poveikis aplinkai, taip pat
taikant prevencines priemones medžiojamųjų gyvūnų daromai žalai miškuose išvengti, didinant visuomenės informavimą ir ugdant ekologiškai
mąstančią visuomenę, atkuriant gamtinius išteklius.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama
4.16 lentelėje pateikti nagrinėjamos savivaldybės ilgalaikiame strateginiame plane numatytus prioritetus, tikslus ir uždavinius, susijusius su aplinkos
oro kokybe (skiltyje „Įvykdytas ar neįvykdytas“ rekomenduojama įrašyti
konkrečias įvykdytas priemones).
4.16 lentelė. 20...–20... m. numatyti prioritetai, tikslai ir uždaviniai, susiję su
aplinkos oro kokybe
Prioritetas

Tikslas

Uždavinys

Priemonė

Įvykdytas ar
neįvykdytas

2. PROGRESYVI IR KONKURENCINGA
EKONOMIKA

2.4. Susisiekimo infrastruktūros
priežiūra ir
modernizavimas.

2.4.2. Gerinti
ir plėtoti viešųjų erdvių
infrastruktūrą.

...

...

…
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Pildant lentelę siūloma remtis nagrinėjamos savivaldybės ilgalaikiu
strateginiu planu, savivaldybės administracijos pateikiamais duomenimis.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama 4.17 lentelėje pateikti nagrinėjamos savivaldybės ankstesnėje (jeigu
buvo parengta) aplinkos oro kokybės valdymo programoje numatytą įgyvendinimo priemonių planą.
4.17 lentelė. Aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo
priemonių planas 20...–20... m.
Eil.
nr.

Priemonė

Vykdymo
terminas

1.

20...–20... m.

...

20...–20... m.

Įvykdytas
ar neįvykdytas

Pildant lentelę siūloma remtis nagrinėjamos savivaldybės aplinkos oro
kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu, savivaldybės administracijos pateikiamais duomenimis.

4.2. Oro kokybės gerinimo priemonių
ir alternatyvų analizė
Atliekant aplinkos oro kokybės gerinimo priemonių ir alternatyvų analizę turi būti pateiktos galimos veiklos (organizacinės, teisinės) ir techninės
priemonės oro kokybei gerinti. Aptarti galimų veiklų ir techninių priemonių vertinimo kriterijai, oro kokybės gerinimo veiklų ir techninių priemonių
įgyvendinimo alternatyvos. Atlikta finansinė oro kokybės gerinimo veiklų
ir techninių priemonių analizė.
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4.2.1. Galimos veiklos (organizacinės, teisinės) ir techninės
priemonės oro kokybei gerinti
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama paminėti savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo priemones: organizacines, teisines ir technines. Rekomenduojamos
oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo priemones siūloma pateikti 4.18 lentelėje.
4.18 lentelė. Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos
įgyvendinimo organizacinės, teisinės ir techninės priemonės
Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

Priemonės
vykdymo laikas

1.

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS

1.1.

Vykdyti savivaldybės aplinkos monitoringo programą.
Viena iš sudedamųjų monitoringo dalių – aplinkos oro
kokybės tyrimas ir vertinimas. Rekomenduojama atlikti
NO2, SO2, LOJ, KD10, CO teršalų matavimus numatytose
savivaldybės vietose.

20...–20... m.

1.2.

Oro užterštumo ir meteorologinių prognozių stebėsena.
Siekiant operatyviai informuoti visuomenę apie galimą
taršos padidėjimą nuolat sekti prieinamą informaciją
apie meteorologinių sąlygų ir oro užterštumo kaitą savivaldybėje. Meteorologinių sąlygų prognozę vykdyti
rekomenduojama remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto
tinklalapyje (http://www.meteo.lt) prieinamais duomenimis (vėjo greičio prognozei nustatyti). Atskirai susitarus galima remtis temperatūrinės inversijos prognozės duomenimis. Oro užterštumo prognozavimo (oro
užterštumo indekso, OUI) duomenis imti iš Aplinkos
apsaugos agentūros tinklalapio (http://aaa.am.lt).
Aplinkos oro kokybės stebėseną vykdyti naudojantis
automatinėmis stotelėmis (jeigu jos yra nagrinėjamoje
savivaldybėje).

Nuolat
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Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

Priemonės
vykdymo laikas

1.3.

Prevencinės ir (arba) techninės priemonės teršalų
išmetimui į aplinkos orą savivaldybėje mažinti.
Diegiamos ir kontroliuojamos prevencinės ir (arba)
techninės priemonės, kurios numatytos savivaldybėje
veikiančių įmonių TIPK leidimuose.

Nuolat

1.4.

Ūkinės veiklos objektų projektavimo, statybos ir
rekonstravimo valdymas:
a) planuojamų ūkinių veiklų poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas pagal kompetenciją;
b) savivaldybėje plėtoti tik tokią aplinkos oro teršalus
generuojančią veiklą, kuri atitinka ES galiojančius GPGB
normatyvus.

Nuolat

1.5.

Reguliarus oro užterštumo vertinimas atsižvelgiant į nuolatinius pramonės plėtros ir veikiančių
įmonių parametrų pokyčius.
Reaguojant į nuolatinius pramonės plėtros ir esamų
įmonių parametrų pokyčius reguliariai vykdyti integruotą oro kokybės vertinimą.

Nuolat

1.6.

Naujų veiklų pramonės zonoje poveikio aplinkai
vertinimas.
Naujų planuojamų veiklų laisvuose sklypuose poveikio
aplinkai vertinimas ir (arba) poveikio aplinkos orui vertinimas atliekamas atsižvelgiant į veikiančių įmonių TIPK
leidimuose esantį ir pakoreguotą aplinkos oro teršalų
išmetimą.

Kaskart vertinant kiekvienos
planuojamos ar
iš dalies tobulinamos veiklos
poveikį aplinkai.

1.7.

Populiarinti dviračių transportą tarp gyventojų.

Nuolat

1.8.

Žiniasklaidos priemonėmis vykdyti švietėjišką veiklą:
a) informuoti individualių namų savininkus apie draudžiamas kūrenti kuro rūšis ir jų poveikį sveikatai;
b) informuoti visuomenę apie draudimus miesto teritorijoje deginti žolę, šakas, lapus, kitas atliekas konteineriuose ar kitose vietose ir vykdyti priemonės kontrolę
taikant administracinę atsakomybę;
c) informuoti visuomenę apie aplinkos oro užterštumo
lygius, apie teršalų poveikį sveikatai ir rekomenduojamas atsargumo priemones.

Nuolat
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Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

Priemonės
vykdymo laikas

1.9.

Organizuoti renginius ir akcijas.
Kasmet rugsėjo
Organizuoti renginius, skirtus Europos judriajai savaitei,
mėnesį.
ir akciją „Diena be automobilio“.

2.

TECHNINĖS PRIEMONĖS

2.1.

Aplinkos oro dulkėtumo miestuose ir gyvenvietėse
mažinimas

2.1.1. Pasibaigus žiemos sezonui organizuoti gatvėse susi- Ne vėliau kaip
kaupusio purvo surinkimą ir išvežimą.
per 15 d. nutirpus sniegui.
2.1.2. Reguliariai valyti pagrindinių miesto ir gyvenviečių gat- Kasmet šiltuoju
vių važiuojamąsias dalis.
metų laiku.
2.1.3. Esant sausiems orams laistyti intensyvaus judėjimo Kasmet šiltuoju
metų laiku.
gatves ir aikštes, kai nelyja daugiau nei 3 paras ir oro
temperatūra didesnė nei 21 oC.
2.1.4. Ūkio subjektai, vykdydami statybos ir remonto darbus,
gatvių tvarkymo darbus, taiko aplinkos oro dulkėtumą
mažinančias priemones.

Nuolat

2.1.5. Kontroliuoti, kad transportuojami dulkantys kroviniai
būtų uždengti.

Nuolat

2.2.

Autotransporto srautų intensyvaus eismo gatvėse
Nedelsiant,
reguliavimas.
esant duomenų
Autotransporto srautų nukreipimas iš miesto dalių, kur apie galimą teroro teršalų, susijusių su autotransportu, koncentracija šalų ribinių verdidžiausia.
čių viršijimą.

2.3.

Sunkiasvorių krovininių automobilių srauto regu- Nuolat vykdomas autotransliavimas.
Tranzitinių sunkiasvorių krovininių automobilių marš- porto eismo
rutų koregavimas nukreipiant srautus rekonstruotais optimizavimas.
esamais ar naujai nutiestais keliais arba aplinkkeliais.
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Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

Priemonės
vykdymo laikas

2.4.

Visuomeninio transporto kontrolė:
a) kontroliuoti autobusų su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumą ir neišleisti važiuoti autobusų,
viršijančių dūmingumo ribas;
b) atsižvelgiant į keleivių srautus optimizuoti viešojo
transporto maršrutus ir grafikus, parinkti keleivių vežimo transporto priemones;
c) plėtoti miesto visuomeninio transporto maršrutinį
tinklą, kad naujai užstatomose teritorijose būtų įrengiamos stotelės ir galiniai punktai, jį optimizuoti remiantis
reguliariais (ne rečiau kaip treji metai) keleivių srautų
tyrimais;
d) atnaujinti autobusų parką įsigyjant gamtinėmis dujomis ar kitu ekologišku kuru varomų autobusų.

Nuolat vykdoma
visuomeninio
transporto
dūmingumo
kontrolė, nuolat
vykdomas eismo
optimizavimas.

2.5.

Autotransporto eismo optimizavimas didinant Nuolat vykdomas autotransarba mažinant greitį gatvėse ar keliuose.
Eismo optimizavimas didinant automobilių greitį ir porto eismo
pravažumą gatvėse. Taip pasiekiamas mažesnis užterš- optimizavimas.
tumas gatvėse, nes automobiliai važiuodami didesniu
greičiu sunaudoja mažiau degalų, taip sumažėja teršalų
emisija į aplinką. Žvyrkeliuose mažinant automobilių
greitį sumažinama dulkių sklaida.

2.6.

Laikinas eismo ribojimas gatvėse ar jų atkarpose.
Nedelsiant,
Autotransportas nukreipiamas apylankomis gavus esant duomenų
duomenų apie galimą teršalų ribinių verčių viršijimą
apie galimą
dėl autotransporto tam tikroje teritorijoje, kol bus su- ribinių teršalų
mažintos teršalų vertės iki leistinų.
verčių viršijimą.

2.7.

Gatvių, kelių rekonstravimas (asfaltavimas).
Kasmet asfalIšasfaltavus gatves sumažėja automobilių keliamų dul- tuojamos naujos
kių kiekis, taip sumažinama aplinkos oro tarša kietosio- gatvės ir gatvių
mis dalelėmis.
atkarpos pagal
patvirtintą Kelių
priežiūros ir
plėtros programą.
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Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

Priemonės
vykdymo laikas

2.8.

Gatvių, kelių remonto darbai.
Kasmet keiAtnaujinus gatvių dangas pagreitėja eismas gatvėse, čiamos senos
dėl šios priežasties teršalų emisijos greičiau išsiskirsto, nusidėvėjusios
nesikoncentruoja vienoje vietoje.
gatvių dangos
pagal patvirtintą
Kelių priežiūros
ir plėtros programą.

2.9.

Gamybos įmonių veiklos kontrolė.
Gerinant aplinkos kokybę gali būti laikinai reguliuojama ūkio subjektų veikla: nustatoma veiklos vieta ir pobūdis, gamybos apimtis, ribojamos didžiausios leistinos
taršos normos ir pan.

Priemonės pasitelkiamos, kol
sumažinamos
teršalo vertės iki
įprastų, leistinų
verčių. Ilgalaikės
taršos mažinimo
priemonės – taršos integruotos
prevencijos
kontrolės (TIPK)
leidimų koregavimas siekiant
sumažinti taršą
iš stacionarių
taršos šaltinių.

2.10. Organinių tirpiklių naudojimo mažinimas.
Kiekviena įmonė
Įmonėse, kuriose paviršių dažymo procesuose naudo- individualiai.
jami dažai organinių tirpiklių pagrindu, numatyti galimybes pereiti prie naudojimo dažų, pagamintų vandens pagrindu, arba sausų miltelinių dažų.
2.11. Kvapų prevencijos priemonės.
Kiekviena įmonė
Įmonėse, kuriose susidaro organinių atliekų, jų laikino individualiai.
kaupimo vietose įrengti specialias ventiliacinio nutraukimo sistemas su kvapus neutralizuojančiais dujų valymo įrenginiais.
2.12. Gyventojų apklausa apie kvapus, kylančius iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių
taršos kvapais šaltinių gyvenamosios aplinkos ore
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Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

2.12.1. Parengti apklausos metodiką ir apklausos anketą.

Priemonės
vykdymo laikas
Per 1 m., kai bus
parengta programa.

2.12.2. Apklausti 10–30 % gyvenvietės (-ių), kurioje (-se) yra Per 2–4 m., kai
taršos kvapais šaltinių, gyventojų.
bus parengta
programa.
Esant galimybei
2.13. Miesto pastatų apšiltinimas.
nuolat.
Siekiant šildymo sezonu sumažinti iš centralizuotų šilumos tinklų ir individualių gyvenamųjų namų šildymo
sistemų išmetimą (azoto oksidai, anglies monoksidas
ir kietosios dalelės) apšiltinti savivaldybės miesto gyvenamuosius ir ūkinės veiklos pastatus, taip sumažinant šilumos suvartojimą ir atitinkamai susidarančią
aplinkos oro taršą. Tam tikslui atlikti švietėjišką darbą
skatinant pastatų savininkus investuoti į šį procesą, informuoti visuomenę apie aplinkos oro kokybę mieste
skelbiant informaciją internete, rengiant aplinkosaugos
puslapius laikraščiuose, organizuojant seminarus ir kt.
renginius.
3.

TEISINĖS PRIEMONĖS

3.1.

Kietuoju kuru kūrenamų privačių namų perėjimo Per 5 m., kai bus
prie alternatyvių ir ne tokių taršių kuro rūšių gali- parengta promybių įvertinimas.
grama.
Gyventojus skatinti individualaus šildymo sistemose
naudoti ne tokį taršų kurą, numatyti zonas, kuriose
šilumos gamybai nenaudotinos kietojo kuro rūšys.
Numatyti, kad miesto ar rajono savivaldybė šiuo klausimu vykdytų švietėjišką darbą. Siekiant sumažinti dėl
individualių namų šildymo kylantį oro užterštumo padidėjimą šviesti gyventojus namų šilumos sistemų, apšiltinimo, buitinių atliekų deginimo namų katiluose žalos
temomis.

3.2.

Papildyti savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles Per 3 m., kai bus
specialiaisiais reikalavimais, keliamais oro apsau- parengta progai.
grama.
Bus išsamiau reglamentuoti savivaldybės teritorijų
tvarkymo ir švaros palaikymo reikalavimai.
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Eil.
nr.

Organizacinės, teisinės ir techninės oro kokybės
valdymo programos įgyvendinimo priemonės

Priemonės
vykdymo laikas

3.3.

Savivaldybės sutartyse su rangovais ir paslaugų
teikėjais numatyti teisės aktuose reikalaujamas
aplinkos apsaugos priemones.

Nuolat

3.4.

Kiekviena įmonė
PAOV ataskaitų parengimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro individualiai.
įsakymu „Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001,
Nr. 19-611), PAOV ataskaitos privalo būti rengiamos ne
ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir kai teršalų kiekis
ir iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetamas
teršalų kiekis yra 50 t/m. ar daugiau. Parengtose PAOV
ataskaitose turi būti numatytos priemonės, kurios turi
būti vykdomos esant teršalų sklaidai nepalankioms sąlygoms.

Oro kokybės gerinimo priemonės privalo būti įtrauktos:
• į strateginį plėtros planą;
• į trimetį strateginį veiklos planą;
• į kasmetinį veiklos planą.
Strateginiame veiklos plane kasmet numatomos įgyvendinti priemonės, konkretus priemonių įgyvendinimo laikotarpis, priemonės vertinimo
kriterijai, pasiekimo rodikliai.

4.2.2. Galimų veiklų ir techninių priemonių vertinimo kriterijai
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama sudaryti ilgąjį galimų veiklų (organizacinių, teisinių) ir techninių priemonių
įgyvendinimo sąrašą. Parengtas sąrašas turi būti peržiūrėtas pagal pasirinktus vertinimo kriterijus. Kriterijai gali būti formuluojami atsižvelgiant
į galimos veiklos ir techninės priemonės kontekstą, sprendžiamas problemas, finansuojamų veiklų ir priemonių pobūdį ir pan. Pagal nustatytus
vertinimo kriterijus turi būti įmanoma tarpusavyje palyginti visas veiklas
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(organizacines, teisines) ir technines priemones, įvertinti jas pagal svarbiausius kriterijus: aktualumą, poveikį problemos sprendimui, įgyvendinimo trukmę ir kt. Atsižvelgdama į veiklų ir priemonių kontekstą kriterijus
nusistato pati savivaldybė (administracija ir arba skyrius, atsakingas už
aplinkosaugą), kuriai yra rengiama oro kokybės valdymo programa.
Galimų veiklų (organizacinių, teisinių) ir techninių priemonių siūlomi
vertinimo kriterijai:
• sprendžiamos veiklos kontekstas;
• sprendžiamos veiklos mastas;
• sprendžiamos veiklos aktualumas;
• sprendžiamos veiklos įgyvendinimo trukmė;
• sprendžiamos veiklos ilgaamžiškumas;
• finansavimo kaštai;
• finansavimo šaltiniai.
Rengiant savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą rekomenduojama pasirinkti bent 5 vertinimo kriterijus.
Galimų veiklų įvertinimas pagal parinktus veiklų vertinimo kriterijus ir
veiklų sąrašo sudarymas
Rengiant savivaldybės oro kokybės valdymo programą pasirenkami
galimų veiklų (organizacinių, teisinių) ir techninių priemonių vertinimo
kriterijai. Siekiant suteikti pirmenybę tam tikriems kriterijams naudojamasi balų sistema nuo nulio iki 10. Galimos veiklos vertinamos pasitelkiant ir
kokybinius parametrus. Tiek kiekybiniam, tiek kokybiniam galimų veiklų
įvertinimui atlikti rekomenduojama taikyti ne mažiau kaip penkių kriterijų
vertinimo sistemą.
Galimų veiklų (organizacinių, teisinių) ir techninių priemonių siūlomų
vertinimo kriterijų reikšmingumas:
• sprendžiamos veiklos kontekstas (organizacinė, teisinė, techninė
priemonė);
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•

sprendžiamos veiklos mastas (vienas arba daug savivaldybės miestų, miestelių ar gyvenviečių ir pan.): 0 – reikšminga mažai teritorijai,
10 – reikšminga didelei teritorijai;
• sprendžiamos veiklos aktualumas (vienai gyvenvietei, visai savivaldybei, gretimoms savivaldybėms ir pan.): 0 – reikšminga mažai teritorijai, 10 – reikšminga didelei teritorijai;
• sprendžiamos veiklos įgyvendinimo trukmė (mėnuo, metai, 5 metai ir pan.): 0 – įgyvendinama per ilgą laikotarpį, 10 – įgyvendinama
per trumpą laikotarpį;
• sprendžiamos veiklos ilgalaikiškumas (5 metai, 10 metų, 50 metų ir
pan.): 0 – trumpas laikotarpis, 10 – ilgas laikotarpis;
• finansavimo kaštai (nemokama, iki 1000 Eur, iki 1 mln. Eur ir pan.):
0 – dideli kaštai, 10 – maži kaštai;
• finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžetas, ūkio subjektų lėšos,
ES struktūrinių fondų lėšos ir pan.): 0 – didžiausia savivaldybės biudžeto dalis, 10 – mažiausia savivaldybės biudžeto dalis.
Pagal vertinimo kriterijus turi būti atrenkamos geriausiai įvertintos galimos veiklos ir sudaromas trumpasis sąrašas. Rengiant oro kokybės valdymo programą rekomenduojama, kad visos veiklos trumpajame sąraše
būtų investicinio pobūdžio, t. y. joms įgyvendinti turi būti reikalingos investicinės išlaidos.

4.2.3. Oro kokybės gerinimo veiklų ir techninių priemonių
įgyvendinimo alternatyvos
Sparčiai augant automobilių srautams keliuose, didėjant avaringumui
ir aplinkos užterštumui, geležinkelių infrastruktūra turėtų būti plėtojama
kaip perspektyvi krovinių ir keleivių pervežimo alternatyva sprendžiant
aplinkosaugos problemas. Taip pat elektromobilių ir dviračių transporto
plėtra yra gera autotransporto priemonių su vidaus degimo varikliais alternatyva.
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Prie energetikos tausojimo sparčiai prisideda vykdomi būsto ir viešųjų
pastatų atnaujinimo projektai. Renovavus būstą gyventojai arba renovavus valdiškus pastatus darbuotojai gali ne tik pagerinti savo gyvenamąją
aplinką mažiau naudodami išteklių, bet ir sumažinti šildymo išlaidas. Palyginus su neatnaujintais analogiškais, dar neatlikus viso namo renovacijos,
namo gyventojai sutaupo nuo 16 iki 37 % šildymo išlaidų.
Optimalių alternatyvų pasirinkimas
Namų ir būstų savininkai turi būti informuojami apie kietojo ir skystojo
kuro taršumą ir galimas alternatyvas. Individualių namų ir būstų savininkai
privalo būti informuojami apie kuro rūšių ekologiškumą, draudžiamas kūrenti kuro rūšis ir galimas būsto šildymo alternatyvas (paskelbiant medžiagą internete, vedant seminarus apie ekologiškumą).
Būtina plėtoti ekologiškų autobusų ir mikroautobusų susisiekimo
maršrutų tinklą, pradėti eksploatuoti EURO-5 standarto autobusus. Miesteliuose ir gyvenvietėse reikia plėtoti dviračių trasų tinklą ir jo infrastruktūrą, taip pat plėtoti dviračių trasų informacinę sistemą ir pateikti informaciją
specialiame tinklalapyje.

4.2.4. Oro kokybės gerinimo veiklų ir techninių priemonių
finansinė analizė
Rengiant savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą finansinė analizė atliekama nagrinėjant finansinius galimų veiklų (organizacinių,
teisinių) ir techninių priemonių įgyvendinimo alternatyvų pinigų srautus.
Ją atliekant taikomas pinigų srautų metodas: veiklų išlaidos (investicijos,
veiklos sąnaudos, mokesčiai ir pan.) suprantamos kaip neigiami pinigų
srautai, o programos įplaukos (finansavimas, likutinė vertė, veiklos pajamos ir pan.) – kaip teigiami pinigų srautai. Apskaičiuojant finansinius rodiklius viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautai diskontuojami.
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Savivaldybėje aplinkos oro kokybei gerinti skiriamų lėšų finansavimo
šaltinius (pavyzdžiui, savivaldybės biudžetas, ūkio subjektų lėšos, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos, Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos, Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos ir kt.) rekomenduojama pateikti 4.19 lentelėje.
4.19 lentelė. Savivaldybės aplinkosaugos priemonių oro taršai mažinti
finansavimo šaltiniai
Eil.
nr.

Aplinkosaugos priemonės oro
taršai mažinti pavadinimas

Finansavimo šaltinis

1.
…

Pildant lentelę siūloma remtis nagrinėjamos savivaldybės administracijos pateikiamais duomenimis.

4.3. Pasirinktų oro kokybės gerinimo priemonių
savivaldybėje aprašymas ir įgyvendinimo planas
4.3.1. Pasirinktų oro kokybės gerinimo priemonių aprašymas
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje turi būti pateikta informacija apie pasirinktas oro kokybės gerinimo priemones, atlikta neigiamų
veiksnių oro kokybės gerinimo priemonėms įgyvendinti analizė. Pateikta
informacija apie oro kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo trukmę ir
etapus, nustatytos oro kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo vietos.
Rekomenduojamos priemonės aplinkos oro taršai mažinti būtų tokios
(dalis priemonių pateikta 4.2.1. poskyryje 4.18 lentelėje):
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Techninės:
• apriboti stacionarių taršos šaltinių veiklą (esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms ar iškilus grėsmei, kad gali būti viršijamos ribinės vertės);
• asfaltuoti kelius ir gatves;
• nuolat ir kokybiškai valyti gatves (po žiemos sezono valyti kelkraščiuose susikaupusias žemes);
• laistyti žvyrkelius (esant sausiems orams ir kai kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore viršija viršutinę vertinimo ribą);
• statybos vietose, įsirengus laikiną ratų plovimo įrenginį, prižiūrėti
statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves
ir šaligatvius;
• laikinai apriboti transporto eismą (išskyrus visuomeninį ir spec.
transportą) tam tikroje savivaldybės teritorijoje (kai susidaro nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos arba kai viršijamos ribinės
užterštumo vertės 7 dienas iš eilės);
• kontroliuoti autobusų su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumą ir neišleisti važiuoti autobusų, viršijančių dūmingumo ribas pagal LAND 15:2000 numatytus reikalavimus;
• apželdinti sanitarines zonas tarp pramonės teritorijų ir gyvenamųjų
kvartalų taip mažinant išsklaidytąją taršą (remiantis teritorijos bendrojo plano sprendiniais);
• atsižvelgiant į keleivių srautus optimizuoti viešojo transporto maršrutus ir grafikus, racionaliai parinkti keleivių vežimo transporto
priemones (remiantis teritorijos bendrojo plano sprendiniais);
• plėtoti visuomeninio transporto maršrutinį tinklą, kad naujai užstatomose teritorijose būtų įrengiamos stotelės ir galiniai punktai, jį
optimizuoti remiantis reguliariais (ne rečiau kaip treji metai) keleivių srautų tyrimais;
• siekiant sumažinti tranzitinio automobilių transporto srautus per
miesto centrą ir taip pagerinti oro kokybę įrengti aplinkkelį;
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•

atnaujinti viešojo transporto priemones (kasmet atnaujinant bent
po du autobusų parko autobusus (su suspaustomis gamtinėmis
dujomis (SGD), juos keičiant naujais arba važinėtais autobusais (po
10 metų eksploatavimo));
• įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus;
• apšiltinti gyvenamuosius ir ūkinės veiklos pastatus (siekiant šildymo sezonu sumažinti iš centralizuotų šilumos tinklų ir individualių
gyvenamųjų namų šildymo sistemų išmetimą (azoto oksidų, anglies monoksidų, kietųjų dalelių)).
Organizacinės:
• visuomenės informavimas (apie aplinkos oro kokybę ir nepalankias
meteorologines sąlygas, lemiančias taršos koncentraciją);
• pareikalauti iš įmonių, turinčių didžiausią įtaką teršalų koncentracijos didėjimui, kad parengtų oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo priemonių planus, ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
• žolės deginimo ir gaisrų prevencija;
• savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėsenos vykdymas atliekant
matavimus;
• informacijos apie oro kokybės stebėsenos rezultatus teikimas savivaldybės interneto svetainėje pateikiant informaciją visuomenei
lengvai suprantamais būdais;
• susitikimų su visuomenės atstovais organizavimas pristatant aplinkosaugos programų, projektų įgyvendinimo rezultatus;
• gyventojų informavimas namų šilumos sistemų, apšiltinimo, buitinių
atliekų deginimo namų katiluose žalos temomis (siekiant sumažinti
individualių namų šildymo ir su tuo susijusios oro taršos dalį, tai gali
būti atliekama skelbiant informaciją internete, rengiant aplinkosaugos straipsnius laikraščiuose, organizuojant seminarus ir kt. renginius);
• dalyvavimas vertinant naujai planuojamų veiklų poveikį aplinkai.
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4.3.2. Neigiamų veiksnių oro kokybės gerinimo priemonėms
įgyvendinti analizė
Rengiant savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą rekomenduojama išanalizuoti neigiamus veiksnius, kurių gali kilti įgyvendinant
oro kokybės gerinimo priemones. Svarbiausi neigiami veiksniai yra:
• pramonės objektų veikla (tai pramonės, energetikos ir kiti objektai,
kurie įstatymų nustatyta tvarka atsiskaito už oro taršos emisijas),
suminė tarša iš stacionarių taršos šaltinių;
• aprūpinimo šiluma sistema (yra keli namų apšildymo būdai: centrinis, dujinis, kietojo kuro naudojimas ir kt.). Šaltuoju metų sezonu
individualiai namus besišildantys gyventojai dažniausiai naudoja
kietąjį kurą – biokurą, neretai vietoje kuro deginamos ir atliekos,
todėl svarbu išskirti individualiai kietuoju kuru besišildančius gyventojus ir vykdyti aplinkosaugos švietimą tikslinei grupei;
• susisiekimo sistema (motorizuotojo transporto emisijose didžiausią teršalų dalį sudaro anglies monoksidas, azoto oksidai, suodžiai
ir kiti teršalai. Statistikos departamento duomenimis, individualių
automobilių nuolat daugėja. Didžiausi transporto srautai būna
darbo dienomis, taigi pirmadieniais–penktadieniais, o savaitgaliais
sumažėja. Paros motorizuotojo transporto srautui būdingi svyravimai: intensyvumas svyruoja rytais, kai gyventojai vyksta į darbą, ir
vakarop, kai iš jo grįžta. Transporto kiekis sumažėja vakare ir naktį,
skirtingi svyravimai jaučiami miesto centre ir periferijoje. Didžiausia
teršalų koncentracija dėl motorizuotojo transporto yra sankryžose,
siaurose gatvėse ir pastatais užstatytose gatvėse (gatvių kanjonuose), kur sąlygos teršalams išsisklaidyti nėra palankios);
• savivaldybės topografija (oro teršalams išsisklaidyti svarbus reljefas,
nuo kurio priklauso, kaip išsklaidomi ar koncentruojami teršalai);
• klimato duomenys (vidutinė metinė temperatūra, kritulių kiekis ir
dažnumas, vėjo kryptis ir greitis);
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•

•

•
•
•

tarša iš kitų rajonų (oro kokybei įtakos turi tolimosios oro teršalų
pernašos, kai teršalai kartu su oro masėmis yra pernešami iš kitų
regionų);
pakeltoji tarša (kai sausu ir vėjuotu oru į aplinkos orą patenka kietųjų dalelių nuo netinkamai nuvalytų gatvių, neasfaltuotų kelių, statybviečių ir kt. Pakeltoji tarša dažniausiai pasireiškia pavasarį, tačiau
fiksuojama ir žiemą, esant sausros laikotarpiui. Rankinis šlavimas ir
senosios gatvių valymo technologijos (mechaninės šlavimo mašinos, vakuuminės šlavimo mašinos) realiai nemažina kietųjų dalelių.
Praktikoje dažnai gaunamas priešingas rezultatas: gatvės valomos
tam, kad būtų išvengta pakeltosios taršos, tačiau šluojant padidinama kietųjų dalelių koncentracija ore, nes naudojamos senos šlavimo mašinos be kietųjų dalelių (DK10 ir KD2,5) sulaikymo filtrų);
gamtinė tarša (žiedadulkės, gaisrai ir kita);
vykstant statyboms, rekonstrukcijų darbams pakeliamos dulkės,
kiti teršalai;
šiltuoju metu, ypač pavasarį, žolių, atliekų deginimas priemiesčiuose, soduose.

4.3.3. Oro kokybės gerinimo priemonių
įgyvendinimo trukmė, etapai
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programoje pasirinktas
oro kokybės gerinimo priemones ir jų įgyvendinimo trukmę (vykdymo laiką) rekomenduojama pateikti 4.20 lentelėje.
4.20 lentelė. Savivaldybės aplinkos oro kokybės programos įgyvendinimo
priemonių planas 20...–20... m.
Eil.
nr.

Priemonė

Priemonės
Atsakingi Finansavimo
vykdymo laikas vykdytojai
šaltinis
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Oro kokybės gerinimo priemonės privalo būti įtrauktos į savivaldybės:
• strateginį plėtros planą;
• trimetį strateginį veiklos planą;
• kasmetinį veiklos planą.
Strateginiame veiklos plane kasmet numatomos įgyvendinti priemonės, konkretus priemonių įgyvendinimo laikotarpis, priemonės vertinimo
kriterijai, pasiekimo rodikliai.
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje rekomenduojami pagrindiniai aplinkos kokybės valdymo proceso etapai:
• aplinkos valdymo proceso planavimas: tikslų formulavimas, problemų nustatymas, galimybių įvertinimas, uždavinių ir finansavimo
reikmės pagrindimas, stebėsenos krypčių ir uždavinių pagrindimas;
• duomenų kaupimas (aplinkos būklės stebėsena, tyrimai, kitoks
duomenų rinkimas ir kaupimas): matuojamų parametrų nustatymas (atskirų aplinkos sektorių monitoringo programų rengimas),
stebėsenos ir kitų sistemingų tyrimų, inventorizacijų vykdymas,
geografinių duomenų bazės ir duomenų banko kaupimas, kartografavimas;
• vertinimas, viešinimas (aplinkos būklės analizė, apibendrinimas, išvados, visuomenės informavimas): surinktos informacijos analizė,
apibendrinimas, vertinimas, išvados, pasiūlymai; informacijos apie
aplinkos kokybę teikimas visuomenei ir valdžios institucijoms priimtiniausia forma (ataskaitų, vizualizacijų, interneto puslapių ir kitų
sprendimų parengimas);
• priemonių įgyvendinimas (aplinkos gerinimo veiksmų planai ir jų
įgyvendinimas): priemonių ir veiksmų planai atliekant stebėseną
nustatytoms problemoms spręsti – šalinti priežastis, valyti, gerinti
aplinką, numatyti preventyvias priemones ir kaip bus gerinama valdymo kokybės infrastruktūra.
Pagal pagrindinius programos proceso etapus formuluojami kiekvieno
programos sektoriaus tikslai ir detalizuojamos užduotys.
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4.3.4. Oro kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo vietos
Savivaldybės oro kokybės valdymo programoje turi būti numatyta,
kad oro kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo vieta yra savivaldybės
teritorija, o oro kokybės tyrimo vietos turi būti parinktos:
• prie katilinių;
• prie savivaldybės teritorijoje esančių objektų, turinčių stacionarius
oro taršos šaltinius, kuriems išduoti TIPK arba taršos leidimai;
• individualiųjų gyvenamųjų namų kvartaluose;
• prie visuomeninės paskirties pastatų: švietimo, gydymo, kultūros
pastatų;
• dažnai žmonių lankomose ir (arba) iš dalies švariose (rekreacinėse)
teritorijose;
• gatvių sankryžose, kuriose intensyviausias autotransporto eismas.
Pagrindinės siūlomos oro kokybės tyrimų savivaldybės teritorijoje vietos pateiktos 4.1.4 poskyryje 4.9 lentelėje.

4.4. Jautrumo ir rizikos analizė
Rengiant aplinkos oro kokybės valdymo programą turi būti atlikta jautrumo ir rizikos analizė. Įvertinta aplinkos oro taršos ir jos ribinių verčių viršijimo tikimybė. Rengiant programą turi būti įvertinta jautrumo ir scenarijų
analizė, nustatyti kriterijai. Turi būti atlikta rizikos analizė ir priimtinumo vertinimas. Įvertinus riziką būtina sudaryti rizikos valdymo priemonių planą.
Rengiant aplinkos oro kokybės valdymo programą turi būti ne tik išanalizuoti ir įvertinti aplinkai įtaką darantys rizikos veiksniai ir parengtas jų
valdymo planas, bet ir numatyti būtinieji ištekliai jiems valdyti, įvertinta,
kaip pasireiškusios rizikos paveiktų finansus.
Aplinkos oro kokybės parametrų prognozavimo klaidos ir netikslumai
ir jiems įtaką dariusios rizikos pagal rizikų pasireiškimo priežastis ir kitus
skiriamuosius požymius turi būti suskirstyti į kategorijas. Kiekviena tokia
71

APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMŲ RENGIMO METODIKA

kategorija gali nevienodai pasireikšti skirtinguose programos įgyvendinimo etapuose. Atliekant jautrumo ir rizikos analizę turi būti pateiktas sisteminis suvokimas apie potencialias konkrečias rizikas ir įvertintas galimas
šių rizikų poveikis aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo
sėkmingumui.
Rekomenduojami rizikos vertinimo etapai:
1) jautrumo analizė;
2) scenarijų analizė;
3) rizikų analizė;
4) rizikų priimtinumo įvertinimas;
5) rizikų valdymo priemonių suplanavimas.
Rizikos priimtinumo vertinimą sudarys tikimybės, kad programa įgyvendins planuojamus rezultatus, įvertinimas, išreiškiamas programos nustatytus kriterijus tenkinančiomis finansinės grynosios dabartinės vertės
(GDV) arba vidinės grąžos normos (VGN) vertėmis.

4.4.1. Jautrumo analizė, kriterijų nustatymas
Aplinkos oro kokybės valdymo programos rengimo metodikoje turi
būti aptarta jautrumo analizė, kuri leis identifikuoti pagrindinius kritinius
kintamuosius, darančius didžiausią įtaką programos rezultatams. Kritiniai
kintamieji turi būti suskirstyti į tris grupes:
1) bendruosius rizikos veiksnius – bendrosios Aplinkos oro kokybės valdymo programai taikomo finansinio modelio prielaidos;
2) tiesioginius rizikos veiksnius – Aplinkos oro kokybės valdymo programos investicinės ir veiklos išlaidos ir pajamos, kurių kitimas daro įtaką
finansinio modelio GDV ir VGN rezultatui;
3) rizikos grupes – projektui būdingi specifiniai rizikos veiksniai, susiję
su Aplinkos oro kokybės valdymo programos specifine veikla ar jo įgyvendinimo ypatumais.
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Kritiniai kintamieji nustatomi leidžiant Aplinkos oro kokybės valdymo
programos kintamiesiems kisti nustatyta procentine dalimi, kartu stebint
pokyčio įtaką finansinių ir ekonominių rodiklių pokyčiams. Vienu metu turėtų kisti vienas kintamasis, o kiti parametrai likti pastovūs. Įvertinus kitimo
įtaką rekomenduojama prie kritinių priskirti tuos kintamuosius, kurių, esant
1 % vertės pokyčiui (teigiamam arba neigiamam), atitinkamai daugiau nei
1 % pakinta GDV bazinė vertė. Tačiau atsižvelgiant į oro kokybės valdymo
programos specifiką (pavyzdžiui, esant dideliam kintamųjų skaičiui, kurių
kiekvienas turi iš dalies nedidelę įtaką rezultatui), galima nustatyti kitus
procentinio pokyčio kriterijus, mažesnius nei 1 %.
Jautrumo analizė atskleidžia, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nuokrypiai veikia aplinkos oro kokybės valdymo programos rezultatus. Jautrumo analizė atliekama keičiant pradines prielaidas ir stebint, kaip kinta
dabartinės grynosios vertės, vidinės pelno normos bei naudos ir sąnaudų
rodikliai. Kai nežymūs nagrinėjamų sąnaudų pokyčiai lemia didelius rezultatų pokyčius, manoma, kad ši investicija rizikinga, o tokios prielaidos
traktuojamos kaip kritiniai veiksniai. Aplinkos oro kokybės valdymo programos jautrumo analizė atliekama keičiant vieną iš kritinių veiksnių ir stebint, kaip kinta aplinkos oro kokybės valdymo rezultatai (GDV arba VGN).
Sąlyginai pasirinkti procentiniai pokyčiai nebūtinai atitinka kintamųjų
potencialų kintamumą. Kintamųjų verčių apskaičiavimas gali suteikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, koks kintamųjų procentinis pokytis prilygina GDV (ekonominę ir finansinę) nuliui.
Standartinę procedūrą, kurios rekomenduojama laikytis atliekant jautrumo analizę, sudaro šie žingsniai:
1) pagrindinių rizikos kintamųjų nustatymas;
2) tarp savęs priklausomų kintamųjų eliminavimas;
3) lankstumo analizė;
4) kritinių kintamųjų pasirinkimas.
Šiuo rizikų analizės etapu rizikoms įtaką darantys veiksniai sugrupuojami į homogenines grupes. Kiekvienos programos specialios rizikos grupės
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gali skirtis, todėl turėtų būti atsakingai pasirinktos įvertinus programos
veiklų ir įgyvendinimo specifiškumą. Galimos programos rizikų grupės pateiktos 4.21–4.23 lentelėse.
4.21 lentelė. Tinkamumo rizikų grupė, priežasčių paaiškinimas ir rizikų
valdymo būdai
Rizikų grupės ir dėl
kokių priežasčių jos
pasireiškia
Galimybių trūkumas teikiant Aplinkos oro kokybės valdymo programoje numatytos apimties
paslaugas.

Paaiškinimas
(detalizavimas)

Valdymo būdai

Aplinkos oro kokybės valdymo
tikslinės grupės dydis gali neatitikti infrastruktūros, kurią numatoma sukurti (modernizuoti)
įgyvendinant Aplinkos oro kokybės valdymo programą, arba
nepakankamai ją atitikti.

Išsamiai įvertinti planuojamas teikti paslaugas ir infrastruktūros tinkamumą
joms teikti.
Kartu su programos užduotimi suplanuoti veiklos
organizavimo ir vykdymo
principus.
Pasitelkti viešųjų paslaugų
teikimo ekspertus, turinčius praktinės atitinkamų
paslaugų teikimo patirties.

Galimybių trūkumas tei- Paslaugų kokybei įtakos turi
kiant Aplinkos oro koky- ne tik žmogiškieji veiksniai,
bės valdymo programo- bet ir infrastruktūros tinkamuje numatytos kokybės mas paslaugoms teikti. Todėl
paslaugas.
planuojant viešųjų paslaugų
teikimo procesus, ypač kai paslaugos pradedamos teikti naujai, turi būti konsultuojamasi su
atitinkamą veiklą organizuojančiais ir vykdančiais asmenimis
ir pasirenkamas toks veiklos
vykdymo modelis, kuris leistų
užtikrinti reikiamą viešųjų paslaugų kokybę.

Iš anksto apibrėžti teikiamų
paslaugų kokybės reikalavimus ir infrastruktūrą programai įgyvendinti jau atsižvelgiant į šiuos nustatytus
reikalavimus.
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Rizikų grupės ir dėl
kokių priežasčių jos
pasireiškia

Paaiškinimas
(detalizavimas)

Valdymo būdai

Teikiamų paslaugų ir
saugumo ar kitų privalomų reikalavimų neatitiktis.

Ypač būdinga rizika specialiosios paskirties pastatams.
Rizika dažnai pasireiškia ne iš
karto pradėjus eksploatuoti
naują infrastruktūrą, bet per
ataskaitinį laikotarpį, kai infrastruktūros savininkas modifikuoja vykdomą veiklą, pavyzdžiui, rinkoje perkamą paslaugą
pradeda užsitikrinti savo jėgomis.
Turi būti identifikuoti duomenų
apsaugos reikalavimai ir parodyta, kaip elektroniniai sprendimai atitiks šiuos reikalavimus.

Turi būti kruopščiai įvertintos naudojamos tipinės
programos.
Programos užduotyje, perkamų darbų apraše pateikti
tiesiogines nuorodas į galiojančius standartus, higienos normas ir pan., kurie
turi būti užtikrinti teikiant
paslaugas.
Numatyti infrastruktūros
modifikavimo galimybes.

Paslaugų teikimo sąnaudų padidėjimas.

Planuojamos veiklos išlaidos yra
vienas iš pagrindinių projektų
rezultatų tęstinumą užtikrinančių veiksnių.
Todėl išlaidos turi būti suplanuotos atsižvelgiant į paslaugų
teikimo standartus, pastovias
veiklos išlaidas, kintamas veiklų
įgyvendinimo sąnaudas ir pan.
Paslaugų teikimo sąnaudų padidėjimas gali lemti Aplinkos
oro kokybės valdymo negyvybingumą, vartotojams reiškiantį
paslaugų prieinamumo sumažėjimą.

Detaliai įvertinti paslaugų
teikimo sąnaudų komponentus, istorines jų kaitos
tendencijas.
Apibrėžti paslaugų teikimo
standartą, kurio bus laikomasi per visą ataskaitinį
laikotarpį.
Apibrėžti paslaugų teikimo
organizavimo procesus.

Netinkama paslaugas
teikiančių darbuotojų
kvalifikacija.

Netinkama darbuotojų kvalifikacija gali lemti netinkamą
Aplinkos oro valdymo kokybę,
vartotojų nepasitenkinimą gaunama paslauga ar net paslaugos
paklausos sumažėjimą.
Netinkama darbuotojų kvalifikacija taip pat gali lemti įrangos,
į kurią buvo investuota investicijų projekte, netinkamą eksploatavimą, o tai lems įrangos
remonto išlaidų didėjimą ir pan.

Iš anksto įvertinti darbuotojų kvalifikacijos suderinamumą su nustatytais paslaugų teikimo reikalavimais
ir, esant poreikiui, parengti
kvalifikacijos kėlimo veiksmų planą.
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4.22 lentelė. Paklausos rizikų grupės priežasčių paaiškinimas ir rizikų
valdymo būdai
Rizikų grupės ir dėl
kokių priežasčių jos
pasireiškia

Paaiškinimas (detalizavimas)

Valdymo būdai

Vartotojų skaičiaus kitimas.

Šios rizikos pasireiškimas reiškia, kad realus vartotojų skaičius gali skirtis nuo planuoto
skaičiaus, kuriam sudarytos
sąnaudų ir naudos analizės prognozės.
Finansiniu požiūriu vartotojų
skaičiaus kitimas turi įtakos pajamoms (kai vartotojai moka už
paslaugas), finansavimui (kai
programos organizacijai sumokama už faktinį aptarnautų vartotojų skaičių), veiklos išlaidoms
(tik kintama veiklos išlaidų dalis,
tiesioginė paslaugos savikaina).

Atlikti vartotojų rinkos tyrimus.
Išnagrinėti vartotojų rinkos
tendencijas.
Identifikuoti rinkų segmentus.
Įvertinti naujų vartotojų pritraukimo galimybes esant
poreikiui.

Pajamų dydis.

Pajamų dydžio pasikeitimui gali Iš anksto įvertinti galimyturėti įtakos vartotojų skaičiaus bes mažinti paslaugų kainą.
pokytis arba pajamų tarifo pokytis. Pajamų dydis gali ir mažėti (mažesnė nei prognozuota
paklausa), ir didėti (didesnė nei
planuota paklausa). Bet kokiu
atveju pajamų dydis turi esminę įtaką Aplinkos oro kokybės
valdymo programos gyvybingumui.

Paslaugų kainų pokyčiai.

Ši rizika gali pasireikšti būtinumu keisti paslaugų kainas bet
kuriuo Aplinkos oro kokybės
valdymo programos ataskaitiniu laikotarpiu. Tai gali nutikti
dėl įvairių makroekonominių
veiksnių, pavyzdžiui, infliacijos,
oficialios valiutos šalyje pasikeitimo ir pan. Pokyčius taip pat
gali lemti paslaugų teikimo savikainos padidėjimas dėl vidinių
organizacijos veiksnių – darbo
organizavimo principų pasikeitimo ir pan.
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Įvertinti programos gyvybingumo jautrumą pajamų
tarifo pokyčiams.
Parengti paslaugų kainų
valdymo strategiją.
Nustatyti makroekonominius veiksnius, kuriems pasikeitus ribiniu dydžiu būtų
keičiamos paslaugų kainos.
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Rizikų grupės ir dėl
kokių priežasčių jos
pasireiškia

Paaiškinimas (detalizavimas)

Valdymo būdai

Technologijų senėjimas.

Technologijų senėjimo rizika
priklauso nuo sektoriaus, kuriame įgyvendinama Aplinkos oro
kokybės valdymo programa.
Technologijų senėjimo rizikos
pasireiškimas reiškia, kad gali
būti investuojama į technologiškai pasenusią, nebenaudingą įrangą, o tai neužtikrins pageidaujamo kokybinio šuolio,
kurį tikimasi pasiekti įgyvendinant programą.

Jei programoje numatytos
ir statybos, ir įrangos įsigijimo veiklos, įrangą reikia
įsigyti pabaigus statybos
darbus.
Apsibrėžti siekiamą paslaugų standartą, kritiškai įvertinti technologijų naujumo
įtaką teikiamų paslaugų
kokybei.

Nauji rinkos pokyčiai,
darantys įtaką paslaugų
kainai, kokybei ir kiekybei.

Rinkoje pokyčiai gali vykti iš
esmės pasikeitus rinkos dalyvių skaičiui, įdiegus rinkos reguliavimo mechanizmų ir juos
naudojant, taip pat dėl panašių
esminių pokyčių.
Pokyčiai gali būti ir teigiami (sumažėjęs rinkos dalyvių skaičius,
rinkai pritaikyti reguliavimo
mechanizmai), ir neigiami (gerokai išaugęs dalyvių skaičius,
panaikinti rinkos reguliavimo
mechanizmai).

Numatyti paslaugų teikimo
įvairinimo galimybes.
Parengti rinkos pokyčių valdymo strategiją.
Numatyti paslaugų įvairovės plėtrą, pasirengti pakeisti paslaugas.
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4.23 lentelė. Aplinkos oro kokybės valdymo programos tęstinumo rizikų
grupės paaiškinimas ir rizikų valdymo būdai
Rizikų grupės ir dėl
kokių priežasčių jos
pasireiškia

Paaiškinimas (detalizavimas)

Valdymo būdai

Aplinkos oro kokybės
valdymo programos
gyvybingumas per visą
ataskaitinį laikotarpį.

Finansiniai ištekliai būtini ne tik
programos rezultatams sukurti,
bet ir jų naudojimui užtikrinti.
Kai investicijų projektais siekiama modernizuoti paslaugų
teikimą, pagerinti paslaugos
kokybę, finansiniai ištekliai, reikalingi paslaugai teikti, labai
padidėja, todėl turi būti įvertinti
jau investicijų planavimo pradžioje.

Įvertinti finansinių lėšų poreikį Aplinkos oro kokybės
valdymo programos gyvybingumui užtikrinti.
Numatyti galimybę įvairinti
teikiamas paslaugas ir teikti
mokamas paslaugas.

Tinkamas sukurtų Aplinkos oro kokybės valdymo programos rezultatų
taikymas.

Aplinkos oro kokybės valdymo
programos rezultatai privalo
būti taikomi pagal paskirtį visą
programos ataskaitinį laikotarpį.
Minimalus programos rezultatų tinkamo taikymo laikotarpis – metų skaičius, per kurį
programos sukuriama socialinė
ekonominė nauda padengia
programos investicines išlaidas
ir veiklos sąnaudas.
Planuojant Aplinkos oro kokybės valdymo programą būtina
apibrėžti programos rezultatų
taikymo tinkamumą, t. y. paaiškinti, kada taikomi programos
rezultatai vadintini tinkamai
taikomais.

Aiškiai apibrėžti programos
rezultatų paskirtį, taikymo
ribas.
Numatyti Aplinkos oro kokybės valdymo programos
rezultatų taikymo tinkamumo vertinimo kriterijus.
Suformuoti Aplinkos oro kokybės valdymo programos
rezultatų taikymo tinkamumo vertinimo kriterijus.

4.4.2. Scenarijų analizė
Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Scenarijų analizėje turi būti nagrinėjamos rizikos, veikiančios bendrą kritinių kintamųjų
įtaką pagrindiniams sąnaudų ir naudos analizės rodikliams. Analizė turi
būti atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių
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klostymosi eigai. Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leis modeliuoti
galimus rezultatus taip įvertinant bendrą aplinkos oro kokybės valdymo
rizikingumą. Finansiniai ir ekonominiai programos rezultatai turi būti apskaičiuojami kiekvienam rizikos veiksnių deriniui.
Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes nėra atsižvelgiama į tikimybę,
kad kintamasis tam tikra apimtimi gali paveikti rodiklius tikrovėje. Todėl
atliekant kintamųjų reikšmių vertinimą sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Dėl šios
priežasties kiekvienam kintamajam nustatomas tikimybių skirstinys, tai yra
galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašas (grafikas).
Kiekvieno kintamojo tikimybių skirstinį galima sudaryti remiantis skirtingais šaltiniais, tokiais kaip eksperimentiniai duomenys, panašių projektų
istoriniai duomenys aprašomoje literatūroje, ekspertų konsultacijos.
Tikimybių skirstiniai leidžia atskleisti stipriuosius ir silpnuosius planuojamos aplinkos oro kokybės valdymo priemonės įgyvendinimo projekto
aspektus, o šie gali būti palyginami su baziniu scenarijumi.
Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, neturint pakankamai ankstesnių duomenų apie panašius projektus) gali būti gana sudėtinga pateikti tinkamas
prielaidas apie kintamųjų tikimybių skirstinius. Tokiais atvejais rekomenduojama atlikti kokybinį rizikos vertinimą siekiant pagrįsti jautrumo analizės rezultatus.
Jautrumo ir scenarijų analizės nėra laikomos rizikos analizės alternatyva, nes tai tik tarpinės procedūros atliekant aplinkos oro kokybės valdymo
rizikos įvertinimą.

4.4.3. Rizikos analizė ir priimtinumo vertinimas
Atliekant rizikos analizę turi būti įvertinta galimo siektino rodiklio tikimybė, kuri parodys konkrečių kintamųjų procentinių pokyčių poveikio
aplinkos oro kokybės rodikliams įvertinimą.
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Rengiant aplinkos oro kokybės valdymo metodikas turi būti įvertintos šios
galimos rizikos ir pateiktas jų valdymo planas:
• Finansinės rizikos: reikalingų investicijų kainos išaugimas arba papildomų investicijų poreikio rizika.
• Socialinė rizika: kompetentingų darbuotojų stoka – įgyvendinant
programą bus reikalingi aukštos kvalifikacijos tyrėjai.
• Technologinė rizika: vykdant programą gali paaiškėti, kad technologiniam sprendimui reikia papildomų žinių ir kompetencijos arba
nėra technologinių idėjos realizavimo galimybių.
• Vadybinė rizika: nekompetentingo valdymo ir administravimo rizika.
• Taip pat esant poreikiui turi būti įvertintos ir kitos galimos rizikos,
pateikti jų valdymo planai.
Atliekant rizikos ir jautrumo analizę rekomenduojama taikyti Monte
Carlo metodą. Jis gali būti taikomas 3 žingsniais: nustatytos leistinos galimų kintamųjų reikšmių ribos ir generuojami atsitiktiniai kintamieji, esantys
nustatytose ribose, atliekami deterministiniai skaičiavimai su pasirinktomis
kintamųjų reikšmėmis, individualių skaičiavimų rezultatai agreguojami į
vieną visumą. Agreguoti rezultatai sudarys statistinės distribucijos kreivę,
kuri rizikos analizės atveju rodys analizuojamos rizikos poveikio efekto tikimybių kreivę.
Rizikos priimtinumo įvertinimas
Sąnaudų ir naudos analizės aplinkos oro kokybei pagerinti rodikliai
apskaičiuojami vertinant geriausią, kitaip tariant, tikėtiniausią įvertį. Tačiau
pagrindinis kriterijus aplinkos oro kokybės valdymo metodikos tinkamumą lemiančioms vertėms nustatyti turėtų būti tikėtina šių indikatorių vertė. Indikatorių vertės skaičiavimai bus grindžiami ją veikiančiu tikimybių
pasiskirstymu.
Toks metodas leidžia įvertinti susijusias rizikas ir palyginti skirtingus
atvejus.
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Šiuo etapu turi būti įvertintas galimas kompromisas tarp rizikingų
sprendimų aplinkosaugos efektui pasiekti, sukuriančių reikšmingą socialinę naudą, ir ne tokių rizikingų, tačiau kartu sukuriančių ir mažesnę socialinę ekonominę naudą.

4.4.4. Rizikų valdymo priemonių planavimas
Kiekvienai rizikai suvaldyti būtina pasirinkti veiksmingiausią valdymo
būdą. Pagrindiniai galimi rizikos valdymo būdai:
1) rizikos išvengimas – pašalinamas (-i) rizikos sukėlėjas (-ai);
2) rizikos prevencija – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė vykdant
prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į infrastruktūros sukūrimą, švietimą apie aplinkosaugą;
3) rizikos draudimas – įsigyjamas draudimas nuo rizikų, nuo kurių įmanoma apsidrausti (force majeure rizikos, statybos rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.);
4) rizikos perdavimas – rizika perduodama tai šaliai, kuri pajėgesnė ją
valdyti;
5) rizikos išlaikymas – riziką nusprendžiama valdyti patiems, sudarant
atitinkamą organizacinę struktūrą, paskirstant atsakomybes už visas galimas rizikas pačioje programos organizacijoje.
Siekiant minimizuoti optimistinį šališkumą aplinkos oro kokybės valdymo programoje rekomenduojama imtis specialių korekcijų. Jos turi būti
pagrįstos empiriniais duomenimis.
Remiantis Skandinavijos, ypač Norvegijos, šalių praktika turi būti nustatytos specialios programoje įvardytų rizikų valdymo priemonės.
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4.5. Savivaldybei siūlomi Aplinkos oro kokybės valdymo
programų koncepciniai scenarijai, vertinimo kriterijai,
lyginamosios analizės rodikliai
Aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių analizėje turi būti pateikti koncepciniai scenarijai, vertinimo kriterijai,
lyginamosios analizės rodikliai. Savivaldybei rekomenduojama pasiūlyti ne
mažiau kaip du Aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių koncepcinius scenarijus, vertinimo kriterijus, lyginamosios
analizės rodiklius.
Rengiamų alternatyvų analizę rekomenduojama atlikti remiantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika
(patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d.) ir Optimalios projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos reikalavimais.
Oro kokybės gerinimo veiklų ir techninių priemonių įgyvendinimo
alternatyvos
Oro kokybės gerinimo veiklų ir techninių priemonių įgyvendinimo alternatyvos turi būti sudaromos iš galimų veiklų trumpojo sąrašo. Veiklas iš
šio sąrašo pagal poreikį galima sujungti į grupes. Formuojant programos
įgyvendinimo alternatyvas turi būti atsižvelgta į tai, kad visos alternatyvos,
išskyrus alternatyvą „Veikti kaip įprasta“ arba „Nedaryti nieko“, padės pasiekti iškeltą programos tikslą. Atliekant programos įgyvendinimo alternatyvų analizę rekomenduojama laikytis šių reikalavimų:
• analizės objektas – pajamų, sąnaudų, finansavimo ir sukuriamos
naudos pokyčiai, lyginant bet kurią programos įgyvendinimo alternatyvą su situacija, jei programa nebūtų įgyvendinama (alternatyva „Veikti kaip įprasta“ arba „Nedaryti nieko“);
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•
•
•

•

•

•

•

pokyčiai vertinami iš ilgalaikės perspektyvos – per visą kuriamos infrastruktūros ekonominį tarnavimo laikotarpį;
alternatyvos sudaromos ir nagrinėjamos neperžengiant programos
ribų;
alternatyvos turi būti sudarytos atsižvelgiant į esamus apribojimus –
pavyzdžiui, alternatyva, kuriai įgyvendinti programos organizacija
neturi finansinių išteklių ir galimybių jų gauti, neturi būti svarstoma,
nes tai nėra prasminga. Apribojimai gali būti teisiniai (disponavimo
turtu), politiniai, ekonominiai (konkurencijos iškraipymas) ir kt., jie
nurodomi 2 ir 3 investicijų programos skyriuose;
palyginami bent 2 technologiniai programos įgyvendinimo sprendimai ir pagrindžiamas bei paaiškinamas pasirinktos programos
įgyvendinimo technologijos pranašumas;
įvertinamos investicijų išlaidos, pajamos, sąnaudos, reikalingas finansavimas ir programos sukuriama socialinė ekonominė nauda
kiekvienos programos įgyvendinimo alternatyvos atveju per tą
patį pasirinktą kuriamos infrastruktūros ekonominį tarnavimo laikotarpį;
nagrinėjamos kelios programos įgyvendinimo alternatyvos:
1) „Nedaryti nieko“ arba „Veikti kaip įprasta“;
2) minimalūs pakeitimai;
3) įgyvendinti programą;
4) įgyvendinti programą kitaip;
alternatyvos apibūdinamos taip, kad vertintojui ar kitam IP informacijos naudotojui būtų aiški alternatyvų esmė, turinys ir paskirtis.

Alternatyvos „Nedaryti nieko“ arba „Veikti kaip įprasta“ parinkimas
Šios alternatyvos esmė – padėtis, kuri susiklostytų, jei programos organizacija tęstų veiklą kaip įprasta, neįgyvendindama oro kokybės gerinimo
veiklų ir techninių priemonių, numatytų per visą programos ataskaitinį laikotarpį. Ši alternatyva – padėtis, kai veikla tęsiama nedarant esminių inves83
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ticijų. Planuojant šią alternatyvą privalo būti planuojamos reikalingos veiklos išlaidos, įvertinamos išlaidos infrastruktūros būklei palaikyti. Kadangi
visos kitos svarstomos alternatyvos yra investiciniai veiksmai, alternatyva
„Nedaryti nieko“ arba „Veikti kaip įprasta“ vadinama IP atskaitos tašku.
Pasirenkamų alternatyvų identifikavimo požymiai:
• atskleidžia, kokia susiklostytų finansinė ir socialinė ekonominė padėtis, jei programos organizacija tęstų šiuo metu vykdomą veiklą
neinvestuodama;
• alternatyvos esmė – tolesnis veiklos vykdymas vadovaujantis dabartiniais veiklos principais;
• privaloma visiems investicijų projektams;
• būtina teisingam kitų alternatyvų įvertinimui, nes jos vertinamos
išreiškiant alternatyvos „Veikti kaip įprasta“ ir kiekvienos kitos programos įgyvendinimo alternatyvos skirtumą (pokytį);
• reiškia, kad paslauga teikiama šiuo metu ir privalės būti teikiama
netgi tuo atveju, jeigu projektas nebūtų įgyvendinamas;
• alternatyvai būdingos pajamos, sąnaudos ir (galbūt) būtinosios investicijos (reikalingos esamai infrastruktūrai palaikyti);
• finansinė alternatyvos analizė atliekama išreiškiant finansinius srautus absoliučiaisiais skaičiais, ne jų pokyčiu, t. y. vertinamos programos organizacijos veiklos išlaidos ir pajamos, patiriamos vykdant veiklą kaip įprasta, veiklai finansuoti gaunami finansavimo srautai ir pan.
Alternatyva „Minimalūs pakeitimai“
Šios alternatyvos esmė – įgyvendinti programos tikslą ir uždavinius
investuojant minimaliai. Tai programos įgyvendinimo alternatyva, kuriai
reikia mažiausiai investicinių išlaidų.
Tais atvejais, kai programos organizacija, veikdama kaip įprasta, privalo nuolat bent iš dalies investuoti, alternatyva „Minimalūs pakeitimai“ bus
svarstoma kaip atskaitos taškas vietoj alternatyvos „Veikti kaip įprasta“. Bet
kokiu atveju ši alternatyva užtikrina, kad programos tikslas bus pasiektas.
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Alternatyva „Įgyvendinti programą“
Tai viena iš mažiausiai dviejų technologiškai skirtingų programos
įgyvendinimo alternatyvų. Jos esmė – pasiekti programos tikslus efektyviausiu būdu įgyvendinant technologiškai aiškų sprendimą. Pasirinkus šią
alternatyvą turi būti pristatoma programos įgyvendinimo alternatyvos
esmė, veiklos, kurias planuojama atlikti, investicijų išlaidų toms veikloms
atlikti prognozė.
Alternatyva „Įgyvendinti programą kitaip“
Alternatyva nagrinėjama, jeigu skiriasi galimų veiklų, esančių trumpajame sąraše, technologiniai sprendimai. Tačiau nebūtinai reiškia, kad
technologijos yra iš esmės skirtingos – alternatyvos mastu gali būti atlikta
nežymių pakeitimų, modifikacijų, suplanuota skirtingų programos įgyvendinimo etapų ar laikotarpių.
Optimalių alternatyvų pasirinkimas
Optimalių alternatyvų pasirinkimo dalyje atliekamas suformuotų oro
kokybės gerinimo veiklų ir techninių priemonių įgyvendinimo alternatyvų
įvertinimo palyginimas pagal atliktos finansinės ir socialinės ekonominės
analizės rezultatus. Priimamas sprendimas pakomentuojamas ir pagrindžiamas.
Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių optimalių alternatyvų vertinimo kriterijai nustatyti Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (arba) valstybės
biudžeto lėšų, rengimo metodika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d.) ir
naudojantis patvirtintomis skaičiuoklėmis rizikos rodikliams vertinti. Rengiamo oro kokybės valdymo priemonės įgyvendinimo priemonės projekto tipas pasirinktas pagal Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos 2 priedą. Rengiamos oro kokybės valdymo priemonės įgyvendinimo projekto alternatyvų vertinimo
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metodas pasirinktas pagal Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos 3 priedą.
Oro kokybės valdymo priemonės įgyvendinimo projekto alternatyvos
parenkamos atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos 5 skyriuje pateikiamas rekomendacijas.
Rekomendacijose pateikiamas minimalus alternatyvų skaičius ir turinys.
Papildomos alternatyvos nagrinėjamos projekto pareiškėjo iniciatyva. Alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai,
nenagrinėjamos.

4.6. Aplinkos oro kokybės valdymo programų priemonių
įgyvendinimo planas
Aplinkos oro kokybės valdymo programų priemonių įgyvendinimo plane turi būti išdėstytos priemonės, įvykdymo terminai, atsakingi vykdytojai,
laukiami rezultatai, reikalingos lėšos. Plane nurodoma, kokios metodologijos bus taikomos rengiant aplinkos oro kokybės valdymo programas. Plane
turi būti įvertinta sezoniškumo įtaka aplinkos oro kokybei ir pateikti galimi
sprendimai. Įvertinta pramonės, transporto, šilumos tiekimo įmonių bei
kitų veiksnių įtaka aplinkos oro kokybei. Turi būti įvertinti veiksniai, turintys
įtakos leidžiamų ribinių dydžių viršijimui. Taip pat pateikiamos įvertintos
savivaldybių gyventojų informavimo aplinkos oro kokybės gerinimo klausimais iniciatyvos ir vartotojų informuotumas. Pateikiami pasiūlymai vartotojų švietimo aplinkos oro kokybės klausimais. Turi būti atlikta Aplinkos
oro kokybės valdymo programų ekonominė ir socialinė analizė, pagrįstas
naudingiausias ir tikėčiausias scenarijus. Turi būti nustatyta, kiek reikės lėšų
įgyvendinant Aplinkos oro kokybės valdymo programą savivaldybėse iki
2020 m.
Aplinkos oro kokybės valdymo programos priemonių įgyvendinimo
planas taisomas pagal pateiktas savivaldybės darbuotojų pastabas.
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4.7. Derinimas atsakingoje institucijoje ir tvirtinimas
savivaldybės taryboje
Parengta savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa derinama savivaldybės administracijos paskirtoje darbo grupėje, o vėliau įstatymų nustatyta tvarka teikiama už programos derinimą atsakingoms valstybinėms institucijoms. Ataskaita koreguojama pagal pateiktas pastabas ir
teikiama tvirtinti savivaldybės taryboje.
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5. STRUKTŪRA IR ATNAUJINIMO TVARKA
Savivaldybės oro kokybės valdymo programos struktūrinės dalys atitinka programos rengimo etapus, pateiktus ir aprašytus 4 skyriuje. Kiekvienos dalies sudėtis gali būti detalizuojama, papildoma rengiant programą.
Ar reikia atnaujinti metodiką, nustatoma atsižvelgiant į įgyvendinimo
stebėsenos rezultatus ir rekomendacijas. Metodikos atnaujinimą gali lemti
teisinės, ekonominės ar kitos aplinkos pokyčiai, kurie ypač svarbūs įgyvendinant veiksmų plane nustatytus tikslus ir uždavinius.
Atsižvelgiant į veiksnius, dėl kurių reikia atnaujinti aplinkos oro kokybės valdymo programą, metodika gali būti atnaujinama skirtingais lygiais:
korekciniu-pildomuoju, daliniu ar esminiu.
Atliekant korekcinį-pildomąjį atnaujinimą metodika peržiūrima ir keičiamas priemonių įgyvendinimo laikotarpis, įtraukiamos priemonės, kurios pakeičia numatytąsias arba yra papildomos, jos užtikrina, kad tikslai ir
uždaviniai bus įgyvendinti.
Dalinis metodikos atnaujinimas atliekamas keičiant priemones ir jų paketus, nukreipiant priemones į kitus sektorius. Atnaujinimas nelemia planinio rodiklio 2020 m. pasikeitimo.
Atnaujinant iš esmės peržiūrimos visos metodikos dalys, koreguojamas
veiksmų planas, priemonių apimtys ir (arba) sektoriai. Atnaujinimas lemia
planinio rodiklio 2020 m. pakeitimus.
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6. REIKALAVIMAI, KELIAMI ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS SISTEMAI
Įsigaliojus savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programai pradedama nuolatinė jos įgyvendinimo rezultatų stebėsena. Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti įgyvendinimo rezultatus, užtikrinti nešališką įgyvendinimo priemonių vertinimą ir laiku priimti sprendimus siekiant, kad tikslai ir
uždaviniai būtų kuo geriau įgyvendinti.
Stebėsenos rezultatas – atsakingoms institucijoms pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl veiksmų plano priemonių įgyvendinimo užtikrinimo
ir gerinimo.
Aplinkos oro kokybės valdymo metodikos įgyvendinimo vertinimo
kriterijai sudaromi atsižvelgiant į tikslus ir uždavinius ir sudaro galimybę
visapusiškai įvertinti pokytį svarbiausiose srityse per nustatytą laikotarpį.
Rekomenduojama, kad vertinimo kriterijai būtų horizontalieji ir vertikalieji.
Planinės ir faktinės vertinimo kriterijų reikšmės sudaro stebėsenos
duomenis, kurie renkami stebėsenos informacinėje sistemoje. Remiantis
šiais duomenimis rengiamos tarpinės ir galutinės aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo ataskaitos.
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