Teisės aktų pasikeitimai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo srityje (nuo 2022-07-08)

Pasikeitimas

Teisės aktų nuostatos

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Atsižvelgiant į 2022 m. gegužės 18 d. Komisijos rekomendacijos
(ES) 2022/822 dėl greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių
energijos projektams išdavimo procedūrų ir palankesnių sąlygų
elektros energijos pirkimo sutartims nuostatas įvedama viršesniam
viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui
laikomos planuojamos ūkinės veiklos sąvoka

Nustatoma, kad saulės šviesos elektrinėms neprivaloma atranka dėl
PAV, o PAV atliekamas tik tais atvejais, kai tokios veiklos
įgyvendinimas gali daryti reikšmingą poveikį Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijoms

PAV įstatymo 2 straipsnis
141. Viršesniam viešajam interesui priskiriama ir svarbia viešajam
saugumui laikoma planuojama ūkinė veikla – planuojama ūkinė veikla,
skirta energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių, kaip ji
suprantama 2022 m. gegužės 18 d. Komisijos rekomendacijoje (ES) 2022/822
dėl greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams
išdavimo procedūrų ir palankesnių sąlygų elektros energijos pirkimo
sutartims.
PAV įstatymo 3 straipsnis

41. Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai
vertinimas neatliekami saulės šviesos energijos elektrinių statybai. Saulės
šviesos energijos elektrinės planuojamos, statomos ir eksploatuojamos
laikantis aplinkos ministro nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. Ši išimtis
netaikoma, kai poveikio aplinkai vertinimas privalomas pagal šio straipsnio 1
dalies 3 punktą.
5 darbo dienomis trumpėja terminas, per kurį PAV subjektai turės PAV įstatymo 10 straipsnis
įvertinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų PAV ataskaitas
5. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai išnagrinėja ir įvertina ataskaitą, kartu
Nustačius, kad PAV ataskaita turi trūkumų, prieš pateikiant pastabas su ja pateiktą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir pateikia
PAV ataskaitai numatyta organizuoti susitikimus su PAV poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui savo motyvuotas išvadas dėl
dokumentų rengėju, kurių metu bus aptariami ataskaitos trūkumai ir ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai per 20 darbo dienų
galimi jų taisymo būdai, susitariama dėl šių trūkumų pašalinimo nuo ataskaitos gavimo dienos, o dėl ataskaitos dėl viršesniam viešajam
terminų.
interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos
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planuojamos ūkinės veiklos – per 15 darbo dienų nuo ataskaitos
gavimo dienos. Motyvuotose išvadose poveikio aplinkai vertinimo subjektai
turi nurodyti: teisės aktų reikalavimais pagrįstus motyvus dėl pritarimo ar
nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai; kokiai konkrečiai alternatyvai pritaria
ar nepritaria, jeigu ataskaitoje buvo nagrinėtos alternatyvos; sąlygas, kurios
turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios, jeigu tokias sąlygas
galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus, ir pateikti pagrįstą nuomonę
dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės ir numatomų priemonių
numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį
kompensuoti.“
61. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas, nustatęs ataskaitos dėl
viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui
laikomos planuojamos ūkinės veiklos trūkumus, prieš pateikdamas
motyvuotus reikalavimus, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjas papildytų ar pataisytų ataskaitą, ne vėliau kaip iki šio straipsnio
5 dalyje nustatyto termino pabaigos aplinkos ministro nustatyta tvarka
informuoja apie nustatytus trūkumus ir savo iniciatyva arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo prašymu organizuoja susitikimą,
kurio metu aptariami nustatyti ataskaitos trūkumai.
PAV tvarkos aprašas
40. PAV subjektai, gavę ataskaitą, per 3 darbo dienas PAV dokumentų
rengėją informuoja, kad ją gavo, nurodydami datą elektroninėmis ryšio
priemonėmis arba į rankas pateikdami informacinę žymą apie gavimo faktą ir
datą. PAV išnagrinėja ataskaitą ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
įvertinimą ir pagal kompetenciją PAV dokumentų rengėjui pateikia raštu
motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai arba motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti ataskaitą per 20
darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos, o dėl ataskaitos dėl viršesniam
viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos
planuojamos ūkinės veiklos – per 15 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo
dienos.
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401. PAV subjektas, nustatęs ataskaitos dėl viršesniam viešajam interesui
priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos planuojamos ūkinės
veiklos trūkumų, prieš pateikdamas motyvuotus reikalavimus PAV
dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti ataskaitą, ne vėliau kaip iki
Tvarkos aprašo 40 punkte nustatyto termino pabaigos elektroniniu paštu
informuoja PAV dokumentų rengėją apie nustatytus trūkumus. PAV
subjektas savo iniciatyva arba PAV dokumentų rengėjo prašymu
organizuoja susitikimą. Susitikimą galima organizuoti ir nuotoliniu būdu.
Jeigu PAV dokumentų rengėjas pasitarime negali dalyvauti, jis per 1 darbo
dieną nuo kvietimo gavimo, bet ne vėliau kaip iki susitikimo dienos,
informuoja PAV subjektą, kad nedalyvaus. Susitikimo metu aptariami
ataskaitos trūkumai ir galimi jų taisymo būdai, susitariama dėl šių
trūkumų pašalinimo terminų. Ataskaitos trūkumų aptarimo procedūra
įforminama protokolu arba daromas susitikimo garso įrašas.
5 darbo dienomis trumpėja terminas, per kurį atsakingoji institucija PAV įstatymo 11 straipsnis
turės įvertinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų PAV
ataskaitas
1. Atsakingoji institucija, išnagrinėjusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
įvertinimą, raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, išnagrinėjusi
Nustačius, kad PAV ataskaita turi trūkumų, prieš pateikiant pastabas ir įvertinusi ataskaitą ir remdamasi poveikio aplinkai vertinimo subjektų
PAV ataskaitai numatyta organizuoti susitikimus su PAV išvadomis dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per
dokumentų rengėju, kurių metu bus aptariami ataskaitos trūkumai ir 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos, o dėl ataskaitos
galimi jų taisymo būdai, susitariama dėl šių trūkumų pašalinimo dėl viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam
terminų.
saugumui laikomos planuojamos ūkinės veiklos – per 20 darbo dienų nuo
ataskaitos gavimo dienos:
1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba
2) priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.
Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai turinį nustato
aplinkos ministras.
11. Atsakingoji institucija, nustačiusi ataskaitos dėl viršesniam viešajam
interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos
planuojamos ūkinės veiklos trūkumus, prieš pateikdama motyvuotus
reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti, ne vėliau kaip iki šio
straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pabaigos aplinkos ministro nustatyta
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tvarka informuoja apie nustatytus trūkumus ir savo iniciatyva
arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo prašymu
organizuoja susitikimą, kurio metu aptariami nustatyti ataskaitos trūkumai.
2. Kai vadovaudamasi šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu atsakingoji
institucija ataskaitai nagrinėti pasitelkia konsultantų, ši institucija, atlikusi
veiksmus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, ir remdamasi konsultantų
išvadomis, teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti
arba priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai per
50 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos. Atsakingoji institucija priima
motyvuotą sprendimą pasitelkti konsultantų ir pateikia jį planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriui (užsakovui) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjui per 5 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimo dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimo terminas vieną kartą
gali būti pratęstas iki 25 darbo dienų, o dėl viršesniam viešajam interesui
priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos planuojamos ūkinės
veiklos – iki 20 darbo dienų, dėl nuo atsakingosios institucijos
nepriklausomų objektyvių priežasčių. Atsakingoji institucija apie priimtą
sprendimą pratęsti terminą privalo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki
termino pabaigos pranešti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui
(užsakovui) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir nurodyti
priežastis, dėl kurių terminas pratęsiamas.“
3. Kai atsakingoji institucija pateikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą
pataisyti ir (ar) papildyti, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
turi pataisyti ar papildyti ataskaitą ir pakartotinai pateikti ją atsakingajai
institucijai. Atsakingoji institucija ataskaitą išnagrinėja ir per 15 darbo dienų,
o dėl viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam
saugumui laikomos planuojamos ūkinės veiklos – per 10 darbo
dienų, nuo ataskaitos gavimo dienos priima sprendimą arba, nepažeisdama
šio įstatymo 6 straipsnio 7 dalies nuostatų, dar kartą teikia motyvuotus
reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti.
PAV tvarkos aprašas
42. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, išnagrinėja ataskaitą,
PAV subjektų išvadas, gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus,
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suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, prireikus Tvarkos aprašo 43
punkte nurodytais atvejais organizuoja pasitarimą Agentūros darbo laiku,
parengia pasitarimo protokolą ir ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo
ataskaitos gavimo dienos, o dėl ataskaitos dėl viršesniam viešajam
interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos
planuojamos ūkinės veiklos – per 20 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo
dienos, remdamasi PAV subjektų išvadomis ir PAV proceso metu gauta
informacija, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai (4 priedas) arba raštu pareikalauja, kad PAV dokumentų rengėjas
papildytų ar pataisytų ataskaitą pagal motyvuotus reikalavimus ir (ar)
pridedamą protokolą. Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos sprendimas
rašomas ant Agentūros blanko. Agentūra pataisytą ir papildytą ataskaitą
išnagrinėja ir sprendimą (4 priedas) priima per 15 darbo dienų nuo jos gavimo
dienos, dėl viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia
viešajam saugumui laikomos planuojamos ūkinės veiklos – per 10 darbo
dienų nuo ataskaitos gavimo dienos arba gali pakartotinai teikti motyvuotus
reikalavimus pataisyti ar papildyti ataskaitą, nereikalaudama informacijos ir
(ar) duomenų, kurių nenurodė pirmą kartą nagrinėdama PAV ataskaitą, tačiau
galėjo pareikalauti vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 7 dalies nuostatomis.
422. Agentūra, nustačiusi ataskaitos dėl viršesniam viešajam interesui
priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos planuojamos ūkinės
veiklos trūkumų, prieš pateikdama motyvuotus reikalavimus PAV
dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti ataskaitą, ne vėliau kaip iki
Tvarkos aprašo 42 punkte nustatyto termino pabaigos elektroniniu paštu ar
telefonu informuoja PAV dokumentų rengėją apie nustatytus trūkumus.
Agentūra savo iniciatyva arba PAV dokumentų rengėjo prašymu
organizuoja susitikimą, į kurį, esant poreikiui, kviečiami ir PAV
subjektai. Susitikimą galima organizuoti ir nuotoliniu būdu. Jeigu PAV
dokumentų rengėjas pasitarime negali dalyvauti, jis per 1 darbo dieną nuo
kvietimo gavimo, bet ne vėliau kaip iki susitikimo dienos, informuoja
Agentūrą, kad nedalyvaus. Susitikimo metu aptariami nustatyti ataskaitos
trūkumai ir galimi jų taisymo būdai, susitariama dėl šių trūkumų
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pašalinimo terminų. Ataskaitos trūkumų aptarimo procedūra įforminama
protokolu arba daromas susitikimo garso įrašas.
Vystant vėjo elektrines, pilnas PAV bus atliekamas tuomet, kai PAV įstatymo 1 priedas
planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir kai jas planuojama
statyti 5 km ar mažesniu atstumu nuo pastatytų, statomų ar 3.6. vėjo elektrinių statyba:
planuojamų statyti vėjo elektrinių.
3.6.1. Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos
išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje;
3.6.2. sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir
atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų
ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų
centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau
pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.
2 priedas
3.8. vėjo elektrinių statyba, kai:
3.8.1. planuojama statyti 3 ar daugiau vėjo elektrinių, kurių bent vienos
aukštis 50 m ar daugiau (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų
taško, įskaitant ir sparnuotės aukštį), išskyrus šio įstatymo 1 priedo 3.6.2
papunktyje nurodytą veiklą;
3.8.2. vėjo elektrinę planuojama statyti arčiau kaip 1 km atstumu nuo
saugomos teritorijos, išskyrus atvejus, kai planuojama statyti ne daugiau kaip
vieną ir ne aukštesnę kaip 25 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško)
vėjo elektrinę sodyboje ar prie ūkinių pastatų;
PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitoje turės nurodyti, ar
PAV tvarkos aprašas
planuojama ūkinė veikla priskiriama viršesniam viešajam interesui ir 19. Viršelis. Viršelyje turi būti nurodyta: programos ar ataskaitos
laikoma svarbia viešajam saugumui
pavadinimas, nurodant, ar planuojama ūkinė veikla priskiriama
viršesniam viešajam interesui ir laikoma svarbia viešajam saugumui;
rengimo metai; planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas)
(toliau – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius) – fizinio asmens vardas,
pavardė, juridinio asmens pavadinimas, PAV dokumentų rengėjas (-jai) –
fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas.“
20. Titulinis lapas. Tai pirmasis PAV dokumento puslapis, kuriame turi būti
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nurodyta: programos ar ataskaitos pavadinimas, nurodant, ar planuojama
ūkinė veikla priskiriama viršesniam viešajam interesui ir laikoma
svarbia viešajam saugumui, ir planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis,
savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė);
programos ar ataskaitos versijos numeris; rengimo metai; planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (fizinio asmens vardas,
pavardė, juridinio asmens pavadinimas, interneto svetainė, adresas, telefono
numeris, el. paštas).
Atsiranda prievolė vykdyti viešąjį visuomenės supažindinimą su PAV PAV tvarkos aprašas
ataskaita hibridiniu būdu.
74. PAV dokumentų rengėjas, parengęs ataskaitą, turi sudaryti sąlygas
visuomenei su ataskaita susipažinti jo buveinėje (darbo laiku), jo arba
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje; užtikrinti,
kad popierinė ataskaita būtų eksponuojama savivaldybės (-ių) seniūnijos (jų), kurios (-ių) teritorijoje (-se) planuojama ūkinė veikla, administracinėse
patalpose arba savivaldybės (-ių) administracinėse patalpose, kai
savivaldybės (-ių) teritorijoje nėra seniūnijos (-jų) ar kai planuojamas linijinės
infrastruktūros objektas, arba kitoje PAV dokumentų rengėjo pasirinktoje, su
seniūnija arba savivaldybe raštu suderintoje vietoje. Viešas visuomenės
supažindinimas su ataskaita vykdomas hibridiniu būdu – šiame punkte
nurodytose savivaldybės (-ių) seniūnijos (-jų) arba savivaldybės (-ių)
administracinėse patalpose, ir internetinės vaizdo transliacijos būdu, sudarant
galimybę prisijungti prie jos nuotoliniu būdu.“
77.6. kur ir kada vyks viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita (vieta,
adresas, laikas) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė
nuoroda, atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 74punkto reikalavimus.“
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Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
AIE įstatyme nustatoma, kokiais atvejais vėjo elektrinių poveikis
kraštovaizdžiui laikomas nereikšmingu ir atitinkamai vėjo
elektrinėms nustatoma išimtis dėl PAV tvarkos apraše nustatytų
reikalavimų poveikio kraštovaizdžiui reikšmingumo vertinimo
taikymo.

AIE įstatymo 49 straipsnis
18. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas
nereikšmingu, jeigu aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos
vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose ar ne arčiau jų atstumu, kuris
apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo elektrinės aukščio
(matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki
artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose
kraštovaizdžio arealuose. Vertingiausiais kraštovaizdžio arealais
laikomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtos
ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos ir ypač raiškūs kraštovaizdžio
kompleksai. Vertingiausių kraštovaizdžių panoramų apžvalgos taškų,
kurie nustatomi vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose, sąrašą
tvirtina aplinkos ministras.
PAV tvarkos aprašas
1011. Vertinant aukštesnių kaip 30 metrų ypatingųjų statinių (toliau šiame
punkte aukšti statiniai), išskyrus vėjo elektrines, kurių poveikio
kraštovaizdžiui reikšmingumo kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo 49 straipsnio 18 dalyje,
poveikį kraštovaizdžio vizualiniam estetiniam potencialui, numatomas
aukštų statinių reikšmingas poveikis nustatomas atsižvelgiant, ar:

Pastaba: Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo
procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas.

