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1 SKYRIUS. VANDENS TELKINIŲ PRIEŽIŪRA

1.1. Lietuvos ežerų, tvenkinių būklė 

Lietuva priklauso Baltijos jūros šalių grupei. Ji pasižymi įvairių vandens telkinių 
gausa. Lietuva ypač turtinga ežerais. Pagal A. Basalyką, Lietuvoje yra 4 tūkstančiai eže-
rų. O limnologai mano, kad maždaug prieš 20 tūkstančių metų šalies teritorijoje tyvu-
liavo ne mažiau kaip 20 tūkst. ežerų, apėmusių 4% visos teritorijos. Tačiau moksliniais 
tyrimais nustatyta, kad du trečdaliai Lietuvos ežerų virto pelkėmis. Viršutinį jų sluoksnį 
(2 – 4 m) sudaro durpės, o giliau slūgso 5 - 12 m storio sapropelio sluoksnis. Šiandien 
tėra išlikusių tik 15% poledynmečio pradžioje buvusių ežerų. Dabar Lietuvoje yra 2850 
didesnių nei 0,5 ha ežerų ir 3360 mažesnių nei 0,5 ha (0,05 - 0,5 ha) ežeriukų. Bendras jų 
plotas - 91368 ha. Dar yra 97418 ha dirbtinių vandens telkinių. Nors ežerų yra nemažai, 
bet daugiau kaip pusė jų nedideli: nuo 0,5 iki 10 ha yra 1908; nuo 10 iki 50 ha - 644; nuo 
50 iki 100 ha - 138; nuo 100 iki 500 ha - 128; didesni kaip 500 ha - 32 ežerai. Bendras 
šalies ežeringumas yra apie 1,5 %. Dalis Lietuvos ežerų yra brandos stadijos. Jų pakran-
tės neužpelkėjusios, vanduo skaidrus, atabradas smėlingas. Kai kuriuose jų susikaupęs 
nuosėdų sluoksnis, bet jis plonesnis negu 1/3 ežero gylio. Prie tokių ežerų pirmiausia 
priskirtini giliausi Lietuvojs ežerai: Tauragno - 60,5 m (Utenos r.), Malkėstaičio - 57,0 
m, Asvejos - 50,2 m (abu Molėtų r.) vandens gylio. Lietuvos ežerai yra palyginti mažai 
ištirti. Tik apie 800 ežerų sudaryti batimetriniai planai. Iš ištirtųjų tik 16 ežerų yra gilesni 
nei 20 m. Visuose šalies ežeruose sukauptas vandens kiekis siekia 5,2 km3. Tačiau net 74 
% šio kiekio tenka didesniems kaip 100 ha ežerams.

LŽŪU Vandentvarkos katedros mokslininkai, apibendrinę daugiamečius ežerų būklės 
tyrimus, nustatė, kad daugiausia Lietuvos ežerų priskirtini senatvės stadijai (uždumblėję, 
nykstantys, virstantys pelkėmis ežerai). Jų pakrantės užpelkėjusios, gausiai apaugusios 
krūmais, žolėmis, vanduo neskaidrus, blogos kokybės, vandens gylis žymiai mažesnis už 
susikaupusių nuosėdų sluoksnio storį). Dauguma mažų (5 – 10 ha) ežerų yra kažkada 
buvusių daug didesnių ežerų likutinė dalis. Ištirti Steginio (3,2 ha) ir Viktario (4,9 ha) 
(Varėnos r.), Notiškio (10,5 ha) ir Varlinio (1,5 ha), Ilgučio (58 ha) ir Guopstų (7,2 ha) 
(Vilniaus r.), Vainieko (5,7 ha) ir Akies (0,5 ha) ežerai anksčiau buvusių (uždumblėjusių 
ir užpelkėjusių) didelių ežerų likučiai. Jų vandens gylis nedidelis (1,4 - 1,7 m), palyginti 
su susikaupusio dumblo sluoksnio storiu (7,3 - 8,6 m), apsupti pelkių, durpynų, apaugę 
krūmais, medžiais, gausia žoline augalija. Lynežerio (18,0 ha) ir Grūto (59,8 ha) ežerai 
(abu Varėnos raj.) dar pakankamai dideli, bet jau užpelkėjusiomis pakrantėmis, vandens 
augalija auga visame ežere. Nors vandens gylis ir yra apie 2,0 m, bet dumblo sluoksnio 
storis siekia net 9,0 - 12,0 m. Ištyrus Tarpupio rinos ežerus nustatyta, kad Karvio, Veršuko, 
Telyčiautės ežerai dar neseniai buvo vienas ežeras. Nusausinus apyežerio pelkes, gruntinio 
vandens, kart ir kažkada buvusio didelio Karvio ežero vandens lygis pažemėjo ir iš vieno 
pasidarė trys ežerai (Trakų raj.). Visų šių ežerų vandens kokybė bloga: BDS7 - 7,6 - 12,4 
mg O2/l, skaidrumas mažas (0,8-1,5 m), didelis azoto kiekis (Nbendr - 2,6 - 3,8 mg/l). 

Yra nemažai ir stambių nykstančių ežerų. Žuvinto ežero (Alytaus r.) plotas 1039 ha, 
aplink jį susidariusi 6847 ha pelkė. Amalvo ežero dabartinis plotas - 193 ha, tačiau aplink 
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jį yra 3414 ha pelkė. Žaltyčio ežero plotas šiuo metu 368 ha, o užpelkėjusi pakrantė sudaro 
apie 80 ha (abu Marijampolės r.). Rekyvos ežero plotas net 1185 ha, tačiau pelkė prie jo 
dar didesnė - 2608 ha (Šiaulių r.). Didžiulio ežero plotas - 186ha, o pelkės - siekia 453 
ha (Trakų r.); Alio ežero plotas - 165 ha, pelkės - net 2072 ha (Širvintų r.). Biržulio ežero 
plotas šiuo metu yra 122 ha (prieš 4000 m buvo 2000 ha), o pelkės plotas siekia 700 ha; 
Draudenių ežero plotas - 109 ha, pelkės - apie 60 ha (Tauragės r.). Tokių ežerų galima 
vardinti dar daug. Jų vandens gylis nedidelis, krantai ir dugnas apaugę vandens augalija, 
susikaupusių nuosėdų sluoksnio storis yra daug didesnis nei 2/3 ežero gylio. Daugelio kitų 
ežerų tyrimai parodė, kad didesnė dalis mažųjų ežerų ir daug didelių yra didesniųjų ežerų 
senėjimo likutis. Per visą ežerų vystymosi laikotarpį ežeruose susikaupę apie 5,8 mlrd. 
m3 sapropelio. Įvertinus daugiamečius LŽŪU Vandentvarkos katedros ir kitų mokslininkų 
ežerų tyrimo rezultatus, sudaryta ežerų būklės lentelė (1 lentelė).
1 lentelė. Dabartinė Lietuvos ežerų būklė 

Ežerų plotas ha Ežerų skaičius Uždumblėjusių ežerų
skaičius ir %

Susikaupusių nuosėdų 
kiekis mln. m3

0,5 - 10 1908 1717 90 330
10 - 50 644 450 70 440
50 - 100 138 55 40 185
100 - 500 128 26 20 331
500 - 1000 18 2 10 72
daugiau kaip 1000 14 2 10 110
Iš viso: 2850 2252 1468

Iš 1 lentelės duomenų galima pasakyti, kad apie 80 % Lietuvos ežerų yra uždumblėję, 
t.y. juose vandens gylis nedidelis (iki 5,0 m), vandens kokybė bloga, susikaupusių orga-
nogeninių nuogulų (dumblo, sapropelio, durpių) kiekis labai didelis (siekia apie 1,5 mlrd. 
m3 arba 460 mln.t orasausės masės). Tokiuose ežeruose yra mažai žuvies, jie netinkami 
rekreacijai, maudytis.

1.2. Ežerų uždumblėjimo priežastys

Pagrindine ežerų dumblėjimo, pelkėjimo ir nykimo priežastimi reikėtų laikyti van-
dens lygio ežere pakitimus (sumažėjimą). Jau daugelį metų tęsiasi sausos ir karštos va-
saros bei šiltos žiemos. Vidutinis kritulių kiekis nesumažėjo, bet jų daugiau iškrenta 
žiemos laikotarpiu. Vasarą, kai išgaravimas didžiausias, kritulių iškrenta mažiausiai. Šil-
tojo laikotarpio krituliai daugiausiai papildo ir gruntinius vandenis. Kai drėgmės nuolat 
trūksta, žemėja gruntinio vandens lygis, todėl senka upės, krinta ežerų ir kūdrų vandens 
lygis. Kaip pažymi A. Bukantis, vykdantis klimato monitoringą, tokia klimato tenden-
cija prognozuojama iki 2050 metų. Dėl sumažėjusio vandens gylio, karštomis vasaros 
dienomis vanduo įšyla giliau, susidaro palankesnės sąlygos fi toplanktonui, įvairiems 
dumbliams vystytis, vandens augalijai vešėti. 

Jau retai kur berastume ežerą, kurio pakraščiai būtų neapaugę makrofi tais (nendrė-
mis, švendrais). Kai kurių ežerų pakrasčiuose makrofi tų sąžalynai sukaupia 30 - 80 t/ha 
fi tomasės, kurios tik dalis mineralizuojasi (1 pav.).
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 a) b)
1 pav. Makrofi tais gausiai apaugusios Karvio (Kaišiadorių r.) ir Žeimenos (Ignalinos r.) ežerų pakrantės 

Todėl ežerų pakraščiuose kaupiasi dumblas, į vandenį patenka dideli azoto ir fosforo, 
(vadinamųjų biogenų), kiekiai. Ištirpusius vandenyje biogenus psisavina makrofi tų sąža-
lynai dar labiau plinta. Ypač ežerus teršia jų pakrantėse augančios medynų bendrijos (2 
pav.). Nuo apaugusių ežero pakrančių į ežerą patenka dar 73,9 kg/ha azoto ir net 2,34 kg/
ha fosforo. Vien su krituliais ant žemės iškrenta apie 1 mg/l azoto ir 0,1 mg/l fosforo.

Dėl vandenyje padidėjusio biogeninių medžiagų kiekio vandens augalija ežere 
intensyviau vystosi ir pl;inta. Kasmet vis daugiau vandens augalijos ir medžių nuo-
kritų patenka į ežerą, kaupiasi dumblas, augalijos darosi vis gausesnė. Ežeras jau ne-
besugeba mineralizuoti organinių medžiagų. Tai jau kita, ko gero esminė dumblėjimo 
priežastis - antrinė vandens telkinių tarša. 

2 pav. Į ežerą kasmet nugula daug medžių lapų

Dėl besikaupiančių ežere vandens augalijos liekanų, lapų dūlėjimo, vandens kokybės 
blogėjimo ir intensyvaus dumblo kaupimosi prasideda pelkėjimo procesai. Būdinga tai, kad 
panaikinus pirminę taršą (sutvarkius prietaką ir nutraukus teršalų patekimą iš išorės), antrinė 
tarša nesustabdoma. Dėl antrinės taršos ežero būklė blogėja, vandens tarša tęsiasi ir didėja 
geometrine progresija. Vandens augalijos ir gyvūnijos liekanoms nusėdus į ežero dugną kau-
piasi dumblas, o ežero dugnas palaipsniui kyla, vandens gylis mažėja. Ežeras sensta. Kuo 
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ežerai seklesni, tuo gausiau vandens augalijos, tuo greičiau jie seklėja, uždumblėja. Tokie 
ežerai vadintini nykstančiaisiais [5]. Vandens gylis nykstančiuose ežeruose yra nedidelis (1,5 
- 2,5 m), o susikaupusių nuogulų sluoksnio storis siekia 7 – 16 m. Po maždaug 20 – 50 metų 
nykstantys ežerai virsta pelkėmis, durpynais. Yra žinoma, kad jeigu ežere fi toplanktono masė 
yra didesnė nei 1,0 - 5,0 g/m3, vandens telkinys nesugeba atsistatyti. Kai tai kartojasi daugelį 
metų, organinių medžiagų produkcija viršija jų destrukciją, vyksta organinių medžiagų kau-
pimasis, t.y. ežero dumblėjimo ir pelkėjimo procesai. V. Dacko tyrimų duomenimis nustaty-
ta, kad nuo biogeninių elementų pirmiausia nuo azoto ir fosforo kiekio vandenyje, priklauso 
fi toplanktono kiekis. Iš 1 tonos ištirpusio azoto susiformuoja 27 tonos fi toplanktono organi-
nės masės, o iš 1 tonos fosforo – net 1200 tonų. Be to, oksiduojantis organinėms planktono 
medžiagoms, išsiskiriantis azotas ir fosforas būna pakartotinai fi toplanktono panaudojami 
fotosintezei. V. Dacko nustatė, kad fi toplanktonas azotą ir fosforą per vegetaciją gali panau-
doti 8 kartus. Kuo daugiau fi toplanktono (kitaip, dumblių) susidaro ežero vandenyje, tuo 
labiau teršiamas vanduo. Taip prasideda ežero eutrofi zacija. J. Kavaliauskienė nurodo, kad 
ežerų eutrofi zacijos procesai ypač intensyvūs priedugniniuose sluoksniuose, nes juose susi-
kaupia dideli organinių medžiagų kiekiai. Azoto, fosforo ir organinės anglies koncentracijos 
Lietuvos ežeruose nuosekliai didėja. Nustatyta, kad ežerų dugne vegetacija yra intensyvi net 
žiemos laikotarpiu po ledu. 

LŽUŪ Vandentvarkos katedros mokslininkų tyrimais nustatyta, kad ypač intensyviai van-
dens augalija vystosi, kai vandens gylis pasidaro mažesni nei 2,0 m. Tada gausiai auga nendrės, 
meldai, kiti makrofi tai. Per metus vidutiniškai susikaupia 3 - 8 cm dumblo. Padidėjus vandens 
gyliui iki 4 – 5 m, auga tik dugninė augalija, o dažnai dugnas būna be augalijos. Praktika pa-
rodė, kad vandens gylio padidinimas vandens telkiniuose nesustabdo fi toplanktono vystymosi. 
Padidinus ežerų vandens gylį, tik pirmus metus po pagilinimo sumažėja vandens augalijos, o 
po to ji dar sparčiau ima plisti. Tai rodo Žaltyčio ežero pavyzdys. Nors ežero vandens lygis ir 
buvo pakeltas 1,5 m, tačiau po 10 metų jau intensyviai užauginėjo makrofi tais, o šiuo metu ir 
visiškai išnykęs. VU doc. Bukelskio, atliekančio nykstančių ežerų ir tvenkinių biologinius tyri-
mus, duomenimis, dėl mažo vandens gylio, didelio uždumblėjimo, deguonies trūkumo žiemos 
sąlygomis tokiuose ežeruose susidaro nepalankios abiotinės sąlygos, kurios lemia nedidelę rū-
šinę augalijos ir gyvūnijos įvairovę, mažą zoobentoso ir zooplanktono gausumą ir biomasę. Su-
sidaro nepalankios žuvų mitybos ir gyvenimo sąlygos (Trakų r. – Vainiekio ir Akies, Vilniaus 
r. – Notiškio ir Ežeraičio, Varėnos r. – Grūto, Lynežerio ir kiti (3, 4 pav.).

3 pav. Juodlės ežere gausu vandens augalijos  4 pav. Plomėnų ežeras (Trakų r.), apsuptas pelkių
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1.2. Ežerų priežiūra

Ežerai yra antropogeninės veiklos veikiami gamtos objektai. Ta antropogeninė aplinka 
ir sudaro ežerų dumblėjimo, antrinės taršos sąlygas. Tai ne tik tiesioginė tarša per upelių ir 
paviršinį vandenį, bet ir gruntinio vandens, lietaus vandens, oro taršą. Ta tarša gali būti ir ne-
didelė, bet kadangi ji nuolat vyksta, juntamas didelis poveikis. Pavyzdžiui, nuplovus mašiną 
šalia ežero ar jame išskalbus marškinius arba tik nusiprausus ežere, ypač su šampūnu, atrodo 
tų teršalų labai mažai ir jie tikrai neturi jokio poveikio. Tačiau tai galima palyginti su pavyz-
džiu, iš vieno dubens sriubą valgo keli asmenys: kiekvienas po truputį įbertų druskos, atro-
dytų visai nedaug, bet tos druskos kiekis niekur nedingsta, susisumuoja ir visi greitai pajunta, 
kad sriubos valgyti tiesiog negalima - per daug sūri. O kai į ežerą „beriame“ iš visų pusių, tai 
nereikia stebėtis, kad mūsų „ežerų šalyje“ greitai neturėsime kur maudytis. Ežerų priežiūra 
turėtų būti įprasminta ir įteisinta kaip miškų, kultūrinių pievų ir ganyklų, ar pagaliau kelių 
įprasta priežiūra. Uždumblėjusiuose ežeruose, kurių vidutinis vandens gylis yra ne mažesnis 
kaip 3 m (maksimalus ne mažesnis kaip 5 m), būtina stabilizuoti hidrochemines sąlygas ir 
atstatyti (arba sukurti naują) hidrobiontų bendriją, subalansuoti jos komponentų tarpusavio 
ryšius. Po to vandens telkinius reikia prižiūrėti ir saugoti nuo dumblėjimo: 

1.  Neleisti į ežerus pritekėti užterštam vandeniui. Aplink ežerus būtinos apsauginės 
zonos. Jos turi būti prižiūrimos: šienaujama ir pašalinama už baseino ribų žolė; ribo-
jamas lapuočių medžių tankumas, genimos jų šakos, kad nebūtų pakibusios virš van-
dens; įrengtos lėkščiašlaitės vagos, kad būtų sulaikoma paviršinė prietaka į ežerą.

2. Vandens telkiniuose įrengti biofi ltrus: ežero atokiose vietose įrengti arba prižiūrėti 
esančias makrofi tų bendrijas (apie 8 - 10 % nuo ežero ploto), jas būtinai šienauti bent 
vieną – du kartus per sezoną, pašalinant nušienautas žoles kartu ir makrofi tuose iš ežero 
vandens sukauptas biogenines medžiagas, sunkiuosius metalus už ežero baseino ribų.

3. Vandens telkiniuose periodiškai šienauti ten augančią vandens augaliją ir ją paša-
linti iš vandens telkinio. Kai ežeras jau užaugęs vandens augalija, šienaujant du 
tris kartus per sezoną po vandeniu, makrofi tų tankis, sąžalynai labai praretėja, o 
pašalinant nušienautas liekanas iš ežero, vandens kokybė palaipsniui pagerėja.

4. Neleisti medžių lapams patekti į vandenį, prie ežero krantų neleisti augti lapuočiams 
medžiams, ypač krūmams. Būtina iškirsti visus krūmus, praretinti lapuočius medžius, 
kurie yra arčiau kaip 10 m nuo vandens linijos. Patartina lapuočius medžius nuo eže-
ro pakrančių iš viso pašalinti, vietoj jų pasodinti spygliuočius medžius (5 pav.).

5 pav. Vainieko ežero (Trakų r.) sutvarkyta pakrantė
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5. Naudoti biologines priemones vandens kokybei gerinti. Vandenyje esančius mi-
krodumblius labai naikina mažyčiai vėžiagyviai, kurie maitinasi dumbliais. Įleidus 
į ežerą pakankamą kiekį vėžiagyvius, greitai skaidrėja vanduo. Tačiau ežere turi 
būti labai mažai žuvies, kad ji neišnaikintų šių mikroorganizmų. Vienas iš būdų 
nedideliems ežerams valyti gali būti miežių šiaudai. Jie vandenyje pradeda pūti, 
išskirdami ligniną, kuris vėliau virsta huminiais junginiais, o veikiant saulės spin-
duliams – vandenilio hidroksidu, kuris yra didelis inhibitorius dumbliams.

6. Cheminėmis priemonėmis gerinti vandens kokybę. Jeigu atlikus ežero vandens 
kokybės tyrimus vandens pH reikšmė yra mažesnė nei 6, ežero vanduo gali būti 
praskaidrinamas ir pagerinamas įterpiant į ežerą kalkių. Vandens kokybė gali būti 
gerinama įterpiant mineralinių trąšų ir subalansuojant azoto, fosforo ir kalio kiekius. 
Taip būtų skatinami augti vertingi dumbliai, kurie nenuodingi žuvims ir kuriais jos 
maitinasi. Vienas iš efektyvių absorbentų yra bentonitas. Jis veikia kaip koaguliantas, 
sujungiantis skendinčias daleles ir praskaidrinantis vandenį. Šiuo metu Ukrainoje 
jau yra aprobuoti ir naudojami fosforo junginius absorbuojantys algecido preparatai. 
Jie nekenksmigi žuvims, žmogui, ežero aplinkai. Švedijoje yra išbandytas metodas 
dideliuose ežeruose surišti iš dumblo kylantį fosforą, kai į ežero dumblo viršutinius 
sluoksnius įterpiama aliuminio hidroksido (naudojamas nuotekų dumblui koaguliuo-
ti), kuris absorbuoja ir suriša fosforą. Jau po metų ežero vandenyje sumažėja fosforo 
junginių, vanduo pasidaro skaidrus. Pastaruoju metu bandomi vandens fi ltravimo 
įrenginiai, kuriuose įrengtos ultravioletinių (UV) spindulių lempos. UV spinduliai 
ardo fi toplanktono ląsteles, kurios nugula ant fi ltro sienelių.

7. Ežere naudoti biomanipuliaciją - planktonėdžių žuvų bendrijas keisti plėšriųjų 
žuvų bendrija. Būtina išgaudyti visas žuvis, rausiančias dumblingą dugną (kar-
piai, karosai, raudės, lynai ir kt.), pakeičiant plaukiojančiomis vandens paviršiuje 
(ešeriai, lydekos, saulažuvės ir kt.), kurios nesukelia priedugninio dumblo mai-
šymosi su vandeniu ir minta zooplanktonu.

8. Aeruoti vandenį, net dugno nuosėdas. Ežere įrengti fontanus, taip praturtinant van-
denį deguonimi (6 pav.), tačiau šis metodas mažai veiksmingas, kai ežeras nuolat 
teršiamas prietakos vandeniu. Efektyvesnis metodas, kai aeryojami priedugniniai 
sluoksniai (7 pav.): ežero dugne nutiesiami perforuoti vamzdžiai ir jais pučiamas 
oras, kuris praturtina deguonimi priedugninius vandens sluoksnius, juose pasparti-
na mineralizaciją, dėl to pagerėja vandens kokybė.

 6 pav. Druskinio ežere veikia vandens fontanas  7 pav. Ežerų dugno aeravimo schema
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2 SKYRIUS. VANDENS TELKINIŲ VALYMAS

2.1. Metodai, taikomi Lietuvoje ir užsienyje ežerams valyti

Uždumblėjusių ežerų, kurių vidutinis vandens gylis mažesnis kaip 3,0 m, o mak-
simalus mažesnis kaip 5,0 m, atkurti ir pagerinti jų vandens kokybę priežiūros priemo-
nėmis jau nepavyksta. Jų dugne yra susikaupę didelis kiekis organogeninių nuogulų, 
dar vadinamų sapropeliu. Dėl mažo vandens gylio vasarą iki pat dumblo vanduo įšyla, 
suintensyvėja dumblo mineralizacijos procesai, į vandenį daugiau išsiskiria biogeninių 
elementų ir labai sumažėja deguonies. Vandens kokybė labai pablogėja, atsiranda blogas 
kvapas, net pradeda dusti žuvys (ypač 2006 metų vasarą). Tokie ežerai vadinami nyks-
tančiais, nes prasidėję pelkėjimo procesai greitai apima visą ežerą ir jis per 15 – 30 metų 
virsta pelke. Atgaivinti ir atkurti nykstančius ežerus įmanoma tik iškasant susikaupusį 
dumblą (sapropelį) ir padidinant vandens gylį ne mažiau kaip iki 4,0 m.

Uždumblėjusių ežerų atgaivinimas yra sudėtinga kompleksinė problema, kuriai 
spręsti reikia: didinti vandens gylį, gerinti vandens kokybę, šalinti vandens teršimo 
prie žastis, atkurti ežero gyvybingumą – veisti biocenozes. Buvo manoma, kad nyks-
tančius ežerus galima atgaivinti pakėlus ežero vandens lygį, t. y. padidinus vandens 
gylį. Per pas taruosius kelis dešimtmečius, siekiant atstatyti ežerų gyvybingumą, buvo 
padidintas apie šimtui ežerų (Žuvinto, Žaltyčio, Musės, Lėno, Juodlės, Gackų ir kt.) 
vandens gylis, užtvenkus ištekančius iš ežerų upelius. Ši priemonė nebuvo efektyvi, 
nes po 3 – 5 metų jų užaugimas vandens augalija ir dumblėjimas dar suintensyvėjo. 
LŽŪU Vandentvarkos katedros tyrimais nustatyta, kad užvenktuose ežeruose per me-
tus dumblo susikaupia nuo kelių milimetrų (pirmaisiais po patvenkimo metais) iki 8 
- 11 cm (trisdešimtaisiais po patvenkimo metais). Todėl norint atgaivinti ežerą, būtina 
jį išvalyti, pašalinti susikaupusi dumblą (visą ar tik dalį), padidinti vandens gylį.

Ežerai valomi įvairiais būdais ir priemonėmis: 
- hidromechaninu būdu (žemsiurbėmis, naudojant elektorinius, grunto išcentrinius, 

sliekinius, stūmoklinius ir kitokius siurblius);
- mechaniniu būdu (ekskavatoriais ant plūdurų su greife riniu kaušu, daugiakaušiais 

mechanizmais, įvairaus tipo konteineriais);
- mišriu būdu, kai naudojamos ir mechaninės, ir hidromechaninės priemonės 

(mechaninėmis priemonėmis dumblas iškasamas iš dugno ir išpilamas į mai-
šytuvą, iš kurio siurbliu vamzdynais transportuojamas ant kranto į sandėlia-
vimo aikšteles).

2.2. Hidromechaninis ežerų valymo būdas

Hidromechaninis būdas – tai ežerų valymas žemsiurbėmis. Žemsiurbę sudaro 
plūdurai, grunto siurblys, čiulpvamzdis, pulpovamzdžiai (8 pav.). Žemsiurbė kasa 
dumblą ir pulpos pavidalo transportuoja pulpovamzdžiais ant kranto į sandėliavi-
mo aikšteles.
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8 pav. Žemsiurbės schema: 1 - čiulpvamzdis, 2 - plūdurai, 3 - gervės, 4 - valdymo pultas, 5 - grunto siurblys su 
varikliu, 6 - pulpovamzdis, 7 - poliai, 8 - plūduriuojantis pulpovamzdis

Pulpa – tai dumblo ir vandens mišinys, kuris gali būti siurbiamas siurbliu ir transpor-
tuojamas vamzdynais. Pulpovamzdis – tai sistema vamzdynų, skirta transportuoti pulpą 
iš ežero ant kranto ir toliau iki sandėliavimo vietos. Krantinis pulpovamzdis – tai ant že-
mės paviršiaus sausumoje sumontuotas vamzdynas pulpai transportuoti. Krantiniu pulpo-
vamzdžiu pulpa transportuojama nuo ežero pakrantės iki sandėliavimo vietos. Plūdrusiss 
pulpovamzdis – tai ant plūdurų sumontuotas vamzdynas pulpai transportuoti. Jis jungia 
žemsiurbę su krantiniu arba dugniniu pulpovamzdžiu. Plūdriojo pulpovamzdžio ilgis papras-
tai yra 150 – 200 m. Ilgesniam pulpovamzdžiui pavojingas vėjas. Dugninis pulpovamzdis 
– tai ežero dugnu nutiestas vamzdynas pulpai transportuoti nuo plūduriuojančio iki krantinio 
pulpovamzdžio. Dugninis pulpovamzdis montuojamas tais atvejais, kai pulpos transporta-
vimo atstumas nuo žemsiurbės iki kranto būna pakankamai didelis (didesnis kaip 300 – 
500 m). Pastaruoju metu naudojant polimerinius vamzdžius (plastmasės tankis mažesnis už 
vandens tankį) plūdriajam pulpovamzdžiui montuoti nereikia plūdurų – pripildytas pulpos 
vamzdynas yra pusiau paskendęs, jo neveikia vėjas. Plūdriojo pulpovamzdžio ilgis gali būti 
neribojamas. Čiulpvamzdis – prieš siurblio įsiurbimo angą esantis įrenginys, kuriuo į siurblį 
patenka pulpa. Čiulpvamzdžio gale paprastai yra prijungtas purentuvas – įrenginys, kuris 
suardo dumblo struktūrą ir sumaišo jį su vandeniu, suformuodamas pulpą. Plūdurai – tai 
uždari, vandens nepraleidžiantys tūriniai oro (ar lengvų, prilygstančių orui užpildų) pri-
pildyti elementai, kurie neskęsta vandenyje ir gali plukdyti krovinį. Žemsiurbėms gaminti 
dažniausiai naudojami iš metalinių lakštų suvirinti plūdurai. Plūdurai viduje suskirstyti į 
sekcijas, kad vandeniui prasiskverbus į vieną sekciją, kitos sekcijos būtų tuščios ir neskęs-
tų. Gervės – tai suktuvai su elektriniu varikliu, ant kurių būgno susuktas plieninis ar kitoks 
lynas. Suktuvai lyną susuka ar atleidžia, dėl to esant lyno galui pritvirtintam prie inkaro 
(krante prie strypo, kelmo), žemsiurbė juda link inkaro arba nuo jo tolsta. Poliai – tai 
gervėmis pakeliami ir į dugną nuleidžiami metaliniai strypai žemsiurbės padėčiai fi ksuoti. 
Žemsiurbės, judančios lyniniu principu, polių neturi. 

Dumblas kasamas taip: purentuvas čiulpvamzdžio gale išpurena dumblą ir sumaišo jį 
su vandeniu (susidaro pulpa), siurblys pulpą siurbia ir pulpovamzdžiais stumia ant kranto, 
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kur išpilama į specialias aikšteles. Kasant dumblą žemsiurbė turi pastoviai judėti. Judėji-
mas siurbiant dumblą vadinamas papiljonavimu. Papiljonavimas atliekamas judant visai 
žemsiurbei arba vien tik strėlei, ant kurios įrengtas čiulpvamzdis. 

Žemsiurbės darbas yra nenutrūkstamas, mechanizmai nesudėtingi, aptarnavimas ne-
sunkus, nereikia daug specia1istų, to dėl hidromechaninis dumblo kasimo būdas yra daž-
niausiai naudojamas. Žemsiurbės našumas pri klauso nuo grunto siurblio našumo, nuo su-
gebėjimo paimti kuo tirštesnę pul pą. Žemsiurbės gali būti labai įvairios ir skirstomos: 

1. pagal siurblio našumą: mažo (našumas 50 – 500 m3/ val pulpos); vidutinio (500 – 
1500 m3/val), didelio (1500 – 10000 m3/ val) našumo;

2. Pagal siurblio vietą: kai siurblys ant denio, kai siurblys plūdurų dugne, kai siurblys 
panardinamas;

3. Pagal valdymo būdą papiljonuojant: lyninis valdymas, lyninis – polinis valdymas, 
polinis valdymas;

4. Pagal čiulpvamzdžio tvirtinimo vietą: kai čiulpvamzdis yra žemsiurbės priekyje, 
kai čiulpvamzdis pritvirtintas plūdurų viduryje, kai čiulpvamzdis pritvirtintas plū-
durų gale;

5. Pagal energijos gavimo būdą: dyzelinės žemsiurbės, kai jėgos variklis ant denio; 
elektrinės žemsiurbės, kai elektra kabeliais teikiama nuo kranto;

6. Pagal plūdurų konstrukciją: kai plūdurai ištisiniai; kai plūdurai iš dviejų dalių, ka-
tamarano tipo.

9 pav. Žemsiurbė 8PZU – 3M, kurios grunto siurblys sumontuotas ant denio, o gruntas siurbiamas 6 m ilgio 
čiulpvamzdžiu (Mergelių akių ežero valymo darbai 1978 m)

Grunto siurbliai gali būti įrengti ant denio ar panardinti vandenyje. Ir vienas, ir 
kitas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Siurbliai, įrengti ant denio, yra didelio našu-
mo, gali būti varomi vidaus degimo arba elektros variklio. Tačiau jų siurbimo aukštis yra 
ribotas: gali paimti gruntą ne daugiau kaip iš 8 metrų gylio. Kad su sapropeliu mažiau 
būtų paimta vandens, tokiems siurbliams didelę reikšmę turi čiulpvarnzdžio su puren-
tuvu konstrukcija. 9 paveiksle parodyta tokios konstrukcijos žemsiurbė 8PZU – 3M, 
pagaminta Poti miesto gamykloje (Gruzija). Šios žemsiurbės našumas siekė 800 m3/
val pulpos, išvystomas slėgis 28 m vandens stulpo. Tačiau dėl konstrukcinių ypatumų 
šios žemsiurbės pumpuojama pulpos konsistencija buvo maža (0,8 – 2,3 %), todėl jos 
našumas tesiekė 70 – 120 m3/val grunto (sapropelio). Šia žemsiurbe išvalyti Druskonio, 
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Mergelių akių, Valdakio ežerai (Varėnos r.), Užtrakio tvenkinys (Trakų r.), valytas Ilgu-
čio ežeras (Vilniaus r.). Lietuvoje naudotos ir kitos panašios konstrukcijos žemsiurbės 
tai: MZ – 8 (N = 1200 m3/val, H = 28 m v.st.), ZRS – G (N = 1600 m3/val, H = 32 m 
v.st.), ZGM – 1 – 350 (N = 2000 m3/val, H = 45 m v.st.).

Panardinamasis siurblys montuojamas ant žemsiurbės strėlės. Strėlės ilgis ir siur-
blio įgilinimo į kasvietę (ežerą) gylis gali būti įvairus (nuo 4 iki 20 m), priklausomai 
nuo žemsiurbės konstrukcijos ir poreikio, iš kokio gylio kuopti gruntą. Panardinama-
sis siurblys gali būti sukamas: elektros variklio, sumontuoto ant žemsiurbės denio, 
per kardaninį veleną; panardinto elektros variklio, sujungto tiesiai su siurbliu; panar-
dinto hidrovariklio, sujungto tiesiai su siurbliu. Elektra varikliui tiekia ma gumuotais 
kabeliais nuo kranto arba dyzelinės elektrinės, įrengtos ant žem siurbės denio. UAB 
„Leimesta“ pagal LŽŪU Vandentvarkos katedros konstrukciją pagamino žemsiurbę 
VT – 2 su panardinamu siurbliu, sukamu kardaninio veleno nuo elektros variklio (10 
pav.). Tokios konstrukcijos žemsiurbėmis 2001 - 2002 metais išvalytas Valdakio eže-
ras (pašalinta 168 tūkst. m3 dumblo ir sapropelio).

 a) b)
10 pav. LŽŪU Vandentvarkos katedros konstrukcijos žemsiurbės VT – 1 (a, siurblys ant denio) ir VT – 2 (b, 
panardinamasis siurblys), pagamintos UAB „Leimesta“ (siurblio našumas 200 m3/val)

Sujungtas su siurbliu elektros variklis patalpinamas į specialų kevalą, apsaugantį elektros 
varinklį nuo drėgmės. Todėl tokios konstrukcijos siurblių masė yra didelė, reikalauja sudėtin-
gos strėlės ir visos žemsiurbės konstrukcijos. 11 paveiksle pateikta Olandijos gamybos žemsi-
urbė su panardinamuoju siurbliu, sukamu elektros variklio, ir dyzeliniu varikliu ant denio. Šios 
žemsiurbės pontonai katamaraninio tipo, čiulpvamzdis pritvirtintas ties viduriu žemsiurbės. 

11 pav. Olandų konstrukcijos žemsiurbė su panardinamuoju siurbliu
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12 paveiksle parodyta schema žemsiurbės, kurios siurblys įrengtas plūdurų dugne. 

12 pav. Žemsiurbė „ Ellust 370 H” su siurbliu, įrengtu denio dugne

13 pav. Mažo našumo žemsiurbė su čiulpvamzdžiu, pritvirtintu plūdurų gale, ir šnekiniu purentuvu 

Čiulpvamzdis - labai svarbi žemsiurbės konstrukcinė įranga. Nuo čiulp vamzdžio kons-
trukcijos priklauso paimamo kartu su dumblu van dens kiekis, t.y. pulpos konsistencija.

Čiulpvamzdis paprastai turi purentuvą, suar dantį dumblo struktūrą. Purentuvai gali 
būti freziniai, kaušiniai, rotoriniai - kau šiniai, šnekiniai, skreperiniai. Jie pritaikyti dirbti 
tam tikromis 

konkrečiomis sąly gomis. Freziniai purentuvai tinka, kai dumblo klodas apaugęs van-
dens augalija, gausu jos šaknų (14 pav.). Jie gali būti atviri ir pusiau pridengti. 

 a) b)

14 pav. a) Žemsiurbės „Watermaster Classic III“ siurblys su freziniu purentuvu; b) J.Juodžio konstrukcijos 
frezinis purentuvas vandens augalija apaugusiam dumblui kasti

 



15

Šnekiniai purentuvai pakankamai našūs, kai dumblas yra purus ir mažai užžėlęs van-
dens auglija. Baltarusijos Gamtos išteklių ir ekologijos instituto konstrukcijos išilginio vei-
kimo šnekinis purentuvas parodytas 15 paveiksle. Jis sumontuotas tiesiai ant čiulpvamz-
džio, teikia sapropelį čiulpvamzdžio ašine kryptimi, taip gerindamas siurblio darbą.

15 pav. Šnekinis purentuvas: 1 – gaubtas, 2 – šnekinis įrenginys, 3 – kreiptuvai, 4 – mova, 5 – velenas

16 pav. Šnekinis purentuvas ant olandų konstrukcijos žemsiurbės

16 paveiksle parodytas kitoks (skersinio užgriebio) šnekinis purentuvas, sumontuotas prie 
olandų žemsiurbės panardinamojo siurblio čiulpvamzdžio. Jis sukasi statmena čiulpvamzdžio 
ašiai kryptimi ir teikia sapropelį prie čiulpvamzdžio galo iš šonų. Ežerams valyti tokie purentu-
vai labai efektyvūs, sudaro galimybę siurbliui siurbti pakankamai tirštą pulpą.

Kaušiniai, rotoriniai - kaušiniai purentuvai skirti didesnio tankio sapropelio klo-
dams. Jie gali būti vieno ir dviejų rotorių (17, 18 paveikslai) 

 a) b)

17 pav. Rotoriniai – kaušiniai purentuvai: a) vieno rotorių; b) dviejų rotorių
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18 pav. Žemsiurbės 350 – 50L (Rusija) schema su dviejų rotorių kaušiniu purentuvu

Šio purentuvo darbo esmė tokia. Rotorius su tampriai pritvirtintais kaušais (17 pav.) su-
kasi apie savo ašį. Panardinti kaušai pasemia dumblą, kuris, kaušams atsidūrus viršutinėje roto-
riaus dalyje, iškrenta į čiulpvamzdžio talpą, iš kur kartu su vandeniu siurbiamas ir transportuo-
jamas pulpovamzdžiais ant kranto. Vieno rotoriaus konstrukcijos purentuvas (17 pav., a) iš kito 
pusės turi purentuvą, kuris supurena dumblą ir palengvina tankesnio dumblo paėmimą kaušais. 
Dviejų rotorių purentuvas kaušinius rotorius turi iš abiejų pusių (17 pav., b). Dirbant žemsiur-
bei su dviem rotoriniais purentuvais gaunama tirštesnė pulpa, didesnis žemsiurbės našumas. 
Rotoriniai purentuvai dažniausiai naudojami ant didelio našumo žemsiurbių.

Tam, kad ežero dumblas būtų nuosekliai ir tvarkingai kasamas ir išvalomas, labai 
svarbi žemsiurbės judėjimo įranga. Ją sudaro gervės (lynų suktuvai), inkarai, poliai. Ji 
turi užtikrinti, kad žemsiurbė judėtų tam tikru greičiu, kad čiulpvamz dis sapropelį ga-
lėtų siurbti nenutrūkstamai. Toks žemsiurbės judėjimas vadinamas papil jonavimu. Kai 
žemsiurbės gervės su lynais yra priekinėje ir galinėje dalyse, jų dar binis judėjimas va-
dinamas lyniniu papiljonavimu. Lyninio papiljonavimo būdai pateikti 19 paveiksle. 10 
paveiksle parodyta VT žemsiurbė su lyniniu papiljonavimu. 

19 pav. Lyninio papiljonavimo schemos: a) tranšėjinis, b) lygiagretus, c) vėduoklinis
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Ežerams valyti dažnai naudojama žemsiurbė, kuri turi du polius galinėje dalyje 
ir dvi gerves priekinėje dalyje. Tada žemsiurbės darbinis judėjimas vadinamas poliniu 
– lyniniu (20 pav.).

20 pav. Polinio - lyninio papiljonavimo schema: 1- žemsiurbės pirminė padėtis, 2 - padėtis pasisukus, 3 - pa-
dėtis pajudėjus į priekį

Sapropelio gavyba vyksta taip: į sapropelio klodą įleidžiamas vienas polis, o 
kitas pakeliamas. Kairįjį lyną susukant ant gervės, o dešinįjį atleidžiant, žemsiurbės 
priekis juda į kairę, o kairįjį atleidus, dešinįjį lyną susukant – į dešinę. Žemsiurbė 
ju da apie polių, o čiulpvamzdis, įleistas į sapropelio paviršių, siurbia jo masę. Pada-
ręs visą puslankį kasvietėje nuo vienos kraštinės padėties iki kitos, čiulpvamzdis 
iškuopia tam tikrą sapropelio sluoksnį, po to įgilinamas į klodą. Judant žemsiurbei 
į priešin gą pusę, čiulpvamzdis iškuopia kitą sluoksnį, po to judant atgal - dar kitą 
ir taip iki dugno arba iki tam tikro gylio. Po to strėlė su čiulp vamzdžiu pakeliama į 
viršų, tuo pačiu momentu į gruntą nuleidžiamas antras polis, o pirmas pa keliamas, 
žemsiurbė padaro žingsnį (0,5 - 0,7 m) į priekį. Čiulpvamzdis įleidžiamas į kasvie-
tę, pradedamas siurbti paviršinis dumblo sluoksnis. Taip papiljonuodama žemsiurbė 
žingsnis po žingsnio iškuopia tam tikro pločio tranšėją. Tranšėjos plotis apytikriai 
lygus dvigubam žemsiurbės ilgiui. Po to žemsiurbė grįžta atgal, valoma kita ežero 
juosta. Taip palaipsniui išvalomas visas ežeras.

Ežerų valymo metu sapropelio iškuopimas iš ežero yra tik dalis šio proceso. 
Kita ne mažiau svarbi dalis yra iškuopto sapropelio sandėliavimas, džiovinimas ir 
paruošimas naudoti. Dažniausiai išsiurbtas iš ežero sapropelis, dumblas transpor-
tuojamas pulpovamzdžiais ant kranto ir išpilamas į specialias sandėliavimo aikšte-
les - sėsdintuvus, aptvarus. Sėsdintuvai įrengiami buldozeriumi iš vietinio grunto. 
Sustumdomi pylimai, sėsdintuvų dugnas padaromas horizontalus. Pylimų aukštis 
priklauso nuo planuojamo supilti į sėsdintuvus sapropelio sluoksnio storio ir gali 
būti 0,8 – 1,5 m (21 pav).
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21 pav. Ant lauko paruošti sėsdintuvai, apriboti pylimais iš vietinio grunto

Supiltas į sėsdintuvus sapropelis išdžiūsta (kuo plonesnis sapropelio sluoksnio storis, tuo 
greičiau ji išdžiūsta, 21 pav.). Žiemos metu sapropelis peršaldomas (sudžiūvę gabalai suyra, 
sapropelis pasidaro purus), pavasarį nusausėja, po to sustumiamas į krūvas, o sėsdintuvai pa-
naikinami (22 pav.). Sapropelis automašinomis ar kitokiu transportu išvežamas naudoti (tiesiai 
ant laukų, kompostams, statybinėms medžiagoms gaminti ar kt.). Sapropelį sandėliuojant šiuo 
būdu reikia, kad netoli ežero būtų laisvas, mišku neapaugęs reikiamo dydžio plotas. 

 a)  b)
22 pav. Sėsdintuvuose džiovinamas sapropelis (a), išdžiūvęs sapropelis sustumdytas į krūvas (b)

Kai negalimi buldozerio darbai ir dėl kitų priežasčių sėsdintuvams vietoj gruntinių 
pylimų gali būti įrengti polietileninės plėvelės aptvarai (23 pav.). Išdžiūvus sapropeliui, 
aptvarai nuimami ir sapropelis paliekamas peršaldymui žiemą. 

 a)  b)
23 pav. Paruošti sėsdintuvai iš polietileninės plėvelės aptvarų (a); sapropelis supiltas į polietileninės plėve-
lės aptvarus (b)
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2.3. Mechaninis ežerų valymo būdas

Skiriami du mechaninio ežerų valymo atvejai: pirmas, kai uždumblėjęs ežeras nėra 
visiškai užpelkėjęs, kai ežere yra 1,0 - 2,0 m vandens sluoksnis, ir antras, - kai ežeras 
virtęs pelke..

Kai ežeras nėra visiškai virtęs pelke, sapropelis kasamas ekskavatoriumi su greiferiniu 
kaušu nuo plūdurų. Ekskavatorius su greiferiniu kaušu statomas ant plūdurų, plukdomas į 
kasvietę, kur plūdurai įtvirtinami inkarais. Sapropelis kasamas grei feriniu kaušu ir išpilamas 
į baržą. Barža su sapropeliu prie kranto plukdoma kate riu (arba gerve sukant lyną, 24 pav.). 

 a) b)
24 pav. Ežero valymas ekskavatoriumi su greiferiniu kaušu nuo plūdurų: a) baržos su dumblu transportavimas 
prie krantinės; b) dumblo iškasimas iš baržos kitu ekskavatoriumi

Iš baržos sapropelį iškabina kitas ekskavatorius su greiferiniu kaušu arba išsiurbiamas 
grunto siurbliu, supilamas į cisternas, specialiai paruoštus autosavivarčius ir išvežamas į 
džio vinimo ar laikymo vietą. Pagrindiniai šio proceso elementai: ekskavatorius su greife-
riniu kaušu, barža su dumblo kaupimo talpa bei jos ištuštinimo priemonės (25 pav.). 

 a) b)
25 pav. Sapropelis ekskavatoriumi su greiferiniu kaušu iškraunamas iš baržos, supilamas į savivartę mašiną (a) 
ir išvežamas į sandėliavimo vietą (b)

Greiferinis kaušas sapropeliui kabinti yra palengvinto tipo, savaime atsida rantis. Jis 
valdomas dviem ekskavatoriaus lynais. Pirmuoju lynu keliamas kaušas, pagriebęs sapro-
pelį, užsi daro. Antruoju lynu pripildytas kaušas pakeliamas ir ekskavato riaus nunešamas 
virš baržos. Atleidus pirmąjį lyną, greiferis atsidaro ir į baržą išpi Iamas sapropelis. Po to 
atsidaręs kaušas vėl nuleidžiamas į kasvietę, traukiant pir mąjį lyną, pagriebus sapropelį, 
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uždaromas. Taip vyksta sapropelio gavybos darbai. Tranšėjos plotis, kurį iškasa ekskava-
torius nuo plūdurų, apskaičiuojamas taip:

 B=2RK=2(c+l.sinα} m, (1)

čia B -tranšėjos plotis;
 RK - ekskavatoriaus kasimo spindulys m;
 c - strėlės šarnyro atstumas nuo posūkio platformos sukimosi ašies; 
 1 - strėlės ilgis m;
 α - strėlės kampas su horizontalia linija.
Ekskavatoriaus ant plūdurų judėjimas iškasos ašimi vyksta stumiant kate riui arba 

gervių pagalba. Labai svarbus procesas - baržos iškrovimas. Sapropelis gali būti išsiur-
biamas gruntiniu siurbliu. Tankesnės masės (kalkinis) sapropelis iš baržos iškrauna mas 
ekskavatoriumi su greiferiniu kaušu. Iš baržos sapro pelis kasamas greiferiniu kaušu ir iš-
pilamas į automobilinę priekabą (25 pav.). Sapropelis išvežamas į sandėliavimo vietą ir 
išpilamas. Ant lauko paskleistas sapropelis greitai išdžiūsta (26 pav.).

Šis dumblo kasimo būdas buvo taikytas Vokietijoje, vėliau patobulintas Baltarusijoje 
ir panaudotas ežerams valyti. Lietuvoje ežerų valymo būdas ekskavatoriais nuo pontonų 
(transportuojant sapropelį prie kranto baržomis) naudojamas Šilalės rajone, valant Paeže-
rės ežerą (darbus vykdo AB „Kvėdarnos agroservisas“).

26 pav. Prof. L.Katkevičius ir doc. A.Ciūnys stebi, kaip džiūsta ant lauko išpiltas sapropelis

Kai ežeras jau virtęs pelke, ant sapropelio sluoksnio būna susidaręs ne mažesnis kaip 
1 - 3 m storio durpių sluoksnis. Jeigu durpės nenukastos, jas nusausinus galima paviršiumi 
važiuoti įprasta technika. Kai durpių sluoksnis yra 0,3-0,6 m, o tvirtumas yra nedidelis, 
atlaiko tik 19 - 23 kPa ir mažesnį spaudimą, būtinos pa pildomos priemonės, kurios leistų 
patikimai judėti mechanizmams (paklotai po mechanizmų vikšrais, krūmų, medžių šakų 
kelias ir kt.). Baltarusijoje sapropelis kartu su durpėmis kasamas ekskavatoriais (MTP-71, 
E-304 ir pan.), kraunamas į savivartes metalines plačiavikšres priekabas MTP - 24B, trau-
kiamas traktoriaus DT - 75B. Ekskavatoriaus darbo schema parodyta 27 paveiksle. Eks-
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kavatorius iškasa sapropelį iki ežero dugno. Besikaupiantis iškasoje vanduo išsiurbiamas 
siurbliais. Sapropelis traktoriumi DT - 75B išvežamas už ežero (pel kės) ribų ir pasklei-
džiamas džiovinti. Pradžiūvęs sapropelis sustumdomas į krūvas ir išvežamas kompostui 
gaminti arba tiesiai ant laukų kaip trąša.

27 pav. Sapropelio kasimas pelkėje: 1 - ekskavatorius, 2 - vikšrinė priekaba, 3 – traktorius

Labai naši yra žemkasė su daugiakauše įranga (28 pav). Šia žemkase kasamas dum-
blas pilamas į bunkerį, iš kurio pulpos pavidalo siurbliu dumblas arba transporteriais trans-
portuojamas į krantą. Žemkasės darbas pakankamai našus, tačiau ji pati gana griozdiška, 
reikia didelio vandens telkinio. Rekomenduotina ja dirbti tame pačiame vandens telkinyje 
bent 5 metus. Tokią žemkasę turi Augustavo (Lenkija) kanalo eksploatavimo tarnyba. 

28 pav. Dumblo kasimas ir ežero valymas žemkase su daugiakauše darbine įranga

Nedideliems vandens telkinių pakrančių darbams, mažiems ežerams, kūdroms valyti 
gali būti naudojama įranga su mini ekskavatoriumi ant plūdurų ir nedidele barža (29 pav.). 

29 pav. Mini ekskavatorius ant plūdurų valo ežero pakrantes ir krauna dumblą į baržą
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2.4. Sapropelio gavybos apskaita

Žemsiurbėmis siurbiamas pulpos pavidalo sapropelis supilamas į sėsdintuvus arba 
paskleidžiamas tiesiai ant laukų. Toks sapropelis yra 80 - 90 % drėgnio, džiūdamas su-
slūgsta, dėl to labai pasikeičia jo tūris. Keblu nustatyti sapropelio kiekį, įvertinti žemsiur-
bės darbą. Jo tūris turi būti perskaičiuotas, paverstas į telkinio (ežero) drėgnio tūrį.

Rekomenduojami 3 iškasto sapropelio kiekio apskaičiavimo būdai. Pasirenkant ap-
skaičiavimo būdą atsižvelgiama į vietines sapropelio gavybos są1ygas.

Pirmasis būdas. Iškasto sapropelio kiekis nustatomas išmatavus išėmos tūrį ežere 
(30 pav.). Atliekant šiuos darbus naudojamas teodolitas ar nivelyras. Nustatant sapropelio 
kiekį, patikrinama ir ežero išvalymo kokybė. Matavimai atliekami tokia tvarka:

1. Sapropelio karjero kontūrai pažymimi gairėmis.
2. Matuokle (2) nustatomas išėmos gylis (išmatuojamas vidutinis vandens gylis išė-

moje (h1vid.) ir aplink ją (hvid.); atėmus iš vandens gylio išėmoje vandens gylį šalia 
jos, gaunamas išėmos gylis (hivid.).

30 pav. Sapropelio gavybos kiekio nustatymas ežere: 1 – sapropelio karjeras; 2 – matuoklė; 3 – sapropelio 
klodas

3. Teodolitu nustatomi išėmos kontūrai ir pažymimi ežero planinėje nuotraukoje.
4. Planimetru planinėje nuotraukoje nustatomas išėmos plotas ir, padauginus iš jos 

gylio (hivid.), gaunamas iškuopto sapropelio tūris.
Antrasis būdas: Naudojantis šiuo būdu, reikia žinoti žemsiurbės našumą ir pulpos 

vidutinę konsistenciją.
1. Pagal žemsiurbės laiko skaitiklį nustatomas pulpos liejimo laikas.
2. Iškasto sapropelio tūris (V) apskaičiuojamas pagal formulę:

 
s

p

P
P

TQV ⋅= , m3 (2)

čia: Q - žemsiurbės našumas m3/val.;
 T - pulpos liejimo laikas val.;
 P p -sausųjų medžiagų kiekis (kg) 1 m3 pulpos;
 Ps - sausųjų medžiagų kiekis (kg) 1 m3 ežero drėgnio sapropelio;
 P p ir Ps nustatomas iš 2 lentelės arba grafi ko (31 paveikslas).
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2 lentelė. Sausųjų medžiagų kiekis skirtingo drėgnio sapropelyje

Sapropelio drėgnis % 99 98 95 93 90 87 85 80
Sausųjų medžiagų kiekis
kg/m3 sapropelio 8 16 54 75 103 123 158 220

31 pav. Sausųjų medžiagų kiekis skirtingo drėgnio sapropelyje

1 pavyzdys. Žemsiurbės ZRS - G našumas - 1600 m3/val pulpos, kurios konsistencija 
1,5 %. Sapropelio drėgnis ežere - 85 %. Per mėnesį žemsiurbė liejo pulpą 70 val.

Remiantis 2 lentelėje pateiktais duomenimis, 1,5 % konsistencijos pulpoje arba 98,5 
% drėgnio 1 m3 sapropelio yra 12 kg sausųjų medžiagų. Sapropelio kiekis 

 121600 70 8506
158

V = ⋅ ⋅ =  m3 .

32 pav. Sapropelio tūrio pri klausomumas nuo jo drėgnio
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Trečiasis būdas. Kai sapropelis liejamas tiesiai ant laukų, jo kiekis nustatomas tokiu 
būdu: vaikščiojant po užlietą lauką matuokle nustatomas sapropelio sluoksnio storis. Jis 
būna labai įvairus, todėl reikia paimti bandinius sapropelio drėgniui nustatyti. Šis būdas 
nėra tikslus ir patogus, tačiau galima nustatyti sapropelio kiekį atskirose lauko vietose.

Sapropelio kiekis apskaičiuojamas taip:
1. Nustačius vidutinį sapropelio sluoksnio storį, apskaičiuojamas sapropelio tūris.
2. Paėmus bandinius, laboratorijoje nustatomas faktiškas sapropelio drėgnis. 
3. Iš grafi ko (32 pav.) nustatomas sapropelio tūrio pasikeitimo koefi cientas (K).
4. Padauginus sapropelio faktišką tūrį iš tūrio pasikeitimo koefi ciento, suži nomas telkinio 

drėgnio (atsiskaitomasis) sapropelio tūris, pagal kurį vertinamas žemsiurbės darbas.
2 pavyzdys. Lauko plotas - 4,7 ha, išlieto sapropelio vidutinis sluoksnio storis - 0,18 

m, drėgnis - 77 %. Sapropelio drėgnis ežere - 85 %.
Išlieto sapropelio tūris V = 47000 · 0,18 = 8460 m3. Iš grafi ko (žr. 32 pav.) ran damas 

tūrio pasikeitimo koefi cientas K, lygus 1,35. Atsiskaitomasis sapropelio tūris V = 8460 · 
l,35 = 11421 m3.

3 pavyzdys. Sąlyga ta pati kaip 2 pavyzdyje, tik išlieto sapropelio faktiškas drėgnis 
yra 87 %, t.y. didesnis nei jo drėgnis ežere.

Iš to paties grafi ko randamas tūrio pasikeitimo koefi cientas K, lygus 0,93.
Tada atsiskaitomasis tūris V = 8460 · 0,93 = 7868 m3.

2.5. Sapropelio liejimas į sėsdintuvus

Į sėsdintuvus sapropelis liejamas pasluoksniui. Į pirmą sėsdintuvą pripilama 0,25 - 0,40 m 
storio sapropelio sluoksnis, tada pilama į antrą sėsdintuvą, o iš pirmo išleidžiamas nuskaidrėjęs 
vanduo ir sapropelis paliekamas džiūti. Pripylus į antrąjį sėsdintuvą, tokiu pačiu būdu sapropelio 
sluoksnis, pilamas į trečiąjį, o iš antrojo išleidžiamas nuskaidrėjęs vanduo. Taip pilama iš eilės į ki-
tus sėsdintuvus, o vėliau, nuleidus vandenį, paliekama džiūti. Žinant pulpos konsistenciją galima 
apskaičiuoti, kiek laiko reikės lieti į sėsdintuvus pirmą sapropelio sluoksnį, pagal šią formulę:

  
nKQ

Vt
⋅

= 1
1  val.,  (3)

čia t1 - sapropelio liejimo laikas val.;
 V1 - reikiamas supilti į sėsdintuvą sapropelio tūris m3,

 V1 = B ·L ·h1, (4)

čia  B - sėsdintuvo plotis m;
 h1 - sapropelio sluoksnio storis m;
 L - sėsdintuvo ilgis m;
 Q - žemsiurbės debitas pagal natūralaus drėgnio gruntą (sapropelį) m3/val;
 Kn - sapropelio nuostolių koefi cientas (nuostoliai su nuskaidrėjusiu vandeniu, 

ištekėjimai pro pulpovamzdžio nesandarumus ir pan.). Kn = 0,95 ÷ 0,98.
Pavyzdys. Sėsdintuvo matmenys B = 60 m, L = 150 m, h = 0,4 m. 
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V = 60 · 150 · 0,4 = 3600 m3

Sapropelio liejimo laikas T apskaičiuojamas pagal 3 formulę bus:

1
3600 30,6

120 0,98
t = =

⋅
val.

Pirmojo sluoksnio ištisinio liejimo į sėsdintuvą laikas 30,6 val, arba beveik 3 pamai-
nos (30,6 : 8 x 0, 75). Jeigu suprojektuota 12 sėsdintuvų, tai į juos visus bus liejama

 1
p

p

t NT K
t
⋅

= ⋅ darbo pamainomis, (5)

čia T - sapropelio pirmo sluoksnio liejimo į sėsdintuvus laikas pamainomis;
 N - sėsdintuvų skaičius, N = 12;
 tp - pamainos trukmė valandomis, tp = 8 val;
 Kp - darbo laiko panaudojimo koefi cientas. Pilant sapropelį į sėsdintuvus Kp = 0,75.

Tada

30,6 12 0,75 34,4
8

T ⋅ ⋅
= =  pam.

Vadinasi, antrą sapropelio sluoksnį reikia pilti maždaug po 34 pamainų (arba 49 parų, 
įskaitant nedarbo dienas). Visą šį laiką pirmame sėsdintuve sapropelis sausės. Galima apskai-
čiuoti, kiek per šį laiką jis neteks drėgmės džiūdamas. Pasirinkus, kad išgaravimo intensyvu-
mas is = 110 gr/m2 val, garavimas vyks tik dienos metu, t.y. 12 val per parą, tai per 49 paras 
iš jo 1 m2 išgaruos: 49 x 12 x 110 = 64680 gr. t.y. 65 kg vandens. 1m2 ploto sapropelio kiekis 
sudarys 0,4 m3 tūrį. Jeigu pradinis sapropelio drėgnis 90 %, tai 0,4 m3 sapropelio bus 0,36 t = 
360 kg vandens. Vien tik dėl džiūvio netekus apie 65 kg drėgmės, sapropelio drėgnis bus apie 
73 %. Tačiau iš pirmojo sluoksnio nemažai drėgmės susigeria ir į gruntą. Kiti ant pirmo sluoks-
nio užpilti sapropelio sluoksniai jau džius lėčiau, drėgmės neteks taip pat mažiau, nes bendras 
sluoksnio storis bus didesnis, tai rudenį vidutinis sapropelio drėgnis bus apie 83 %. Sausėjančio 
sapropelio tūris sumažėja. Tūrio mažėjimas mažėjant drėgniui parodytas grafi ke ( 33 pav.)

33 pav. Sapropelio tūrio mažėjimas, mažėjant jo drėgniui
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Esant 83 % drėgniui, sapropelio sluoksnio tūris sumažės 40 %, o sluoksnio sto-
ris - 2 kartus. Todėl, supylus 3 sluoksnius po 0,4 m vietoj 1,2 m, bus gautas tik 0,6 m 
storio sapropelio sluoksnis.

Į sėsdintuvus supilto sapropelio kiekis apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Nu-
statomas matuojant iškasos tūrį ežere arba supilto į sėsdintuvus sapropelio sluoksnio 
storį, arba kitu anksčiau aprašytu būdu. 

2.6. Išvalytų ežerų naudojimo galimybės

Lietuvoje ežerai daugiausiai naudojami mėgėjiškai žūklei. Mėgėjiška žvejyba 
Lietuvoje labai paplitusi. Kai kurių autorių duomenimis [4], vienas žvejys mėgėjas 
per metus vidutiniškai sugauna 12 – 15 kg žuvies. Kai kuriuose ežeruose vykdoma ir 
verslinė žvejyba (apie 20 ežerų), sugaunama 30 – 40 t įvairios žuvies. Gausiausios ir 
labiausiai paplitusio šilumamėgės žuvys – kuojos, lydekos, ešeriai, lynai, aukšlės, pa-
prastieji karosai. Pratakiniuose ežeruose paplitę šapalai, menkės, strepečiai, gružliai. 
Daugelyje ežerų pagrindinės sugaunamos žuvys – kuojos, karšiai, aukšlės. Anksčiau 
ežeruose buvo sugaunama daug menkaverčių žuvų: 1988 m. Rašių ežere – 2096 kg 
aukšlių, 1972 m. Garajo ežere - 530 kg ir 1984 m. Našio ežere 320 - kg plakių, 1990 
m. Sartuose - net 2388 kg karosų. Įvairių ežerų žuvingumas labai skirtingas. Ežerai, 
kurių produktyvumas didesnis kaip 6 kg/ha vadinami produktyviais, kurių mažesnis 
– neproduktyviais. Spartėjant ežerų eutrofi kacijai mažėja vertingų žuvų – lašišinių, 
sykinių, daugėja mažesnės vertės – karpinių. Labai sumažėjo sykų, seliavų, stintų bei 
lydekų, o padaugėjo kuojų (jų pagaunama net 63 % nuo viso žuvų kiekio). 

Be žuvininkystės, ežerai naudojami poilsiui. Dabartiniu metu labai plinta kaimo 
turizmas, kuris ypač susijęs su ežerų panaudojimu. Labai paplitęs turizmas prie ežerų. 
Sudaryti turistiniai maršrutai Molėtų krašte, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Dzū-
kijos nacionaliniame parke, Trakų istoriniame draustinyje ir kitur. Čia galima plaukti 
baidarėmis, eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiais. Labiausiai mėgstami turistiniai marš-
rutai prie ežerų, įskaitant ir poilsį prie jų. 

Ežeruose populiarus vandens sportas – tai plaukiojimas motoriniais vandens mo-
tociklais, dviračius, baidarėmis, buriniais laiveliais ir kt. Daug šių sportinių varžybų 
rengiama Trakų ežeryne. 

Drūkšių ežeras naudojamas kaip Ignalinos AE aušinimo tvenkinys. Svarbiausias 
ežerų turtas – gėlas vanduo, kurio Lietuvos ežeruose sukaupta apie 5,22 km3. Kai ku-
rie ežerai tarybiniais metais buvo naudojami drėkinimui, tačiau pastaraisiais metais 
nenaudojami arba labai mažai naudojami.

Kai kurie ežerai naudoti kaip vertingų trąšų – sapropelio klodų šaltiniai (Ilgučio, 
Musės, Rokiškėlio ir kt.). Iš ežerų iškastas sapropelis naudotas kaip trąšos, kartu eže-
ruose padidintas vandens gylis. 

 Pastaruoju metu daugelis ežerų priklauso savininkams, kurie stengiasi juos pri-
žiūrėti, organizuojua prie jų poilsį, veisia žuvis. Todėl būtina skatinti šeimininkus, kad 
jie daugiau dėmesio skirtų ežerų būklei gerinti.
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2.7. Sapropelio panaudojimo galimybės

Sapropelis (šviežias ir išdžiūvęs) gali būti panaudojamas įvairiose srityse (34 pav.). 
Lietuvoje jis dažniausiai naudojamas kaip trąšos, kompostui gaminti, kaip priedas pašarui 
kiaulėms ir paukščiams [5]. 

34 pav. Šviežio ir išdžiūvusio sapropelio panaudojimo galimybės

Išbandyta (gauti geri rezultatai), bet dar neįteisinta galimybė sapropelį naudoti kosme-
tikoje (veido kaukėms). Pastaruoju metu sapropelis bandomas keramzito gamyboje. Peršalęs 
sapropelis yra geras absorbentas, naudojamas vandens valymo įrenginiuose kaip mažinantis 
sunkiųjų metalų, azoto, fosforo koncentraciją nuotekų vandenyje. Atliekant bandymus įsiti-
kinta, kad sapropelis pasižyrni baktericidinėmis sa vybėmis. Mulčiuotoje sapropeliu dirvoje 
augalai mažiau serga, geriau auga. Išbars čius kalkiniu sapropeliu rūsio pakraščius, per žiemą 
geriau išsilaiko daržovės. Baltarusijoje iš sapropelio gaminami biopreparatai, kuriuos naudo-
jant sandėliuose lengviau išsaugoti žemės ūkio produkciją (daržoves, vaisius). 

Sapropelis - vertinga mitybinė terpė mikroorganizmams ir bakterijoms. Lie tuvos bo-
tanikos institute pagamintas biopreparatas trichoderminas, kurio pagrin dą sudaro kalkinis 
sapropelis. Šis biopreparatas naikina augalų šaknų puvinį, pa greitina (2-3 kartus) kompos-
tų formavimąsi. Žemdirbystės instituto Vėžaičių fi liale kalkinio sapropelio terpėje paga-
mintas nitraginas. Jis naudojamas ankšti niams augalams. Tai biologinį azotą iš oro fi ksuo-
jančios bakterijos. Įterpus kartu su sėklomis nitraginą, ant ankštinių augalų šaknų aktyviai 
vystosi azotą fi ksuojan čios bakterijos, augalų šaknims belieka ji panaudoti. Nitraginas tam 
tikrais atvejais gali pakeisti azotines mineralines trąšas. 

Manoma, kad iš kai kurių rūšių sapropelio galima labai perspektyvi ir svarbi lipidų gavy-
ba. Kartu su į ežerą patenkančiais lapais, žiedadulkėmis, vandens augalais pa tenka ir kaupia-
si bitumai, įvairios dervos (lapų ir augalų stiebų biologinė apsau ga), kurios pasižymi dideliu 
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biocheminiu atsparumu ir per tūkstantmečius (10 - 15 tūkst. metų) išlieka nepakitusios. Išlieka 
taip pat zooplanktono ir zoobentoso ste roidiniai komponentai, augalinės kilmės zoo - ir fi toste-
rinai. Sapropelyje išlieka ir kitokios biologiškai aktyvios medžiagos: karatinoidai, fl avonoidai, 
fosfolipidai, prosfoglandidai ir kt. Todėl sapropeliai (ypač organiniai) yra gamtinių, biologiškai 
aktyvių medžiagų, vadinamų lipidais, akumuliatoriai. Lipidai gaunami ekstrahuojant (2,5 - 4,0 
% nuo sapropelio sausosios medžiagos kiekio). Remiantis F.A.Puntus ilga mečiais tyrimais, li-
pidų veikimas pasireiškia kaip antibakterinis, antigrybelinis ir išlieka priešuždegiminis. Jie sti-
muliuoja odos ląsteles, pasižymi antioksidantiniu efektu. Lipidai gali būti naudojami gaminant 
gydomuosius odos kremus, dantų pastas, aukštos kokybės muilą. Sapropelis gali būti plačiai 
naudojamas balneologijoje (kaip gydomasis purvas). Baltarusijoje veikia gamykla, gaminanti 
sapropelio veido kaukes, šampūnus, dantų pastas, gydomuosius purvus.

Sapropelio panaudojimas laukų tręšimui. Sapropelio cheminės sudėties tyrimai 
rodo, kad jame yra daugybė komponentų, turinčių teigiamos įtakos dirvožemių derlingu-
mui [5]. Trąšoms tinkamiausias yra sapropelis, kuriame organinių medžiagų yra daugiau 
nei 50 %. Tačiau tręšti galima jei sapropelis ir labiau mineralizuotu sapropeliu, nes kartu su 
organinėmis medžiagomis dirvožemiai praturtinami makro – ir mikroelementais. Kalkinis 
sapropelis yra tinkamas dirvožemiams kalkinti.

Sapropelio, kaip trąšų, vertė žinoma seniai. Apdžiovintu, išvėdintu sapropeliu patręš-
ti dirvožemiai praturtėja organinėmis ir augalams reikiamomis maisto medžiagomis, pa-
didėja jų derlingumas. Tai pastebėję valstiečiai sapropelį naudojo savo ūkiuose. Dar 1881 
m. Fleišer (Vokietija) 100 - 200 t/ha sapropelio norma patręštame dirvožemyje augino 
daugiametes žoles, avižas, rugius ir gavo dvigubai trigubai didesnį derlių. 

Didelis sapropelio efektyvumas nustatytas Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos mokslinin-
kų atliktais bandymais. Juose tyrinėjami racionalūs sapropelio naudojimo būdai, optimalių 
normų nustatymas įvairiems žemės ūkio augalams. Nustatyta teigiama įtaka dirvožemio 
fi zinėms, organinėms ir biologinėms savybėms.

Bandymai, atlikti Rusijoje ir Baltarusijoje, rodo, kad didelių (200 - 2000 t/ha) sapro-
pelio normų įterpimas į mažai produktyvius dirvožemius, pilant pulpą tiesiog ant laukų, iš 
esmės pagerina dirvožemių agrochemines ir fi zines savybes.

Akivaizdu, jog sapropelio, kaip trąšos, efektas priklauso nuo jo cheminės sudėties, 
paruošimo tręšimui ir nuo tręšiamo dirvožemio tipo. Kuo sapropelyje yra daugiau organi-
nių medžiagų turi ir kuo dirvožemyje yra mažiau maisto medžiagų, tuo sapropelio veiks-
mingumas yra didesnis. Nors Ba1tarusijoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad įvairios 
granuliometrinės sudėties dirvožemiams tręšti tinka įvairių tipų sapropeliai, tačiau S.Zaiko 
ir A.Meerovskis teigia, kad dirvožemiams kultūrinti vertingesnis yra organinis sapropelis. 
Sapropelio, kuriame yra apie 60 % organinių medžiagų, veikimas artimas šiaudų kraiko 
veikimui. Šį teiginį patvirtino ir Rusijos sapropelių tyrinėtojas E.Kirdūnas. Savo tyrimais 
jis nustatė, kad organinis sapropelis velėniniame jauriniame priemolio dirvožemyje veikė 
panašiai kaip durpių ir mėšlo kompostas, o tam tikrais atvejais buvo netgi efektyvesnis.

Latvijos mokslininkai P.Anspokas, B.Vimba, A.Skromanis, A.Vucans ir kiti Latvijos moks-
lininkai teigia, kad patręšus dirvą daug organinių medžiagų turinčiu, apdžiovintu bei išvėdintu 
sapropeliu, galima gauti tokį pat bulvių, morkų, kopūstų derliaus priedą kaip ir patręšus mėšlu. 
Nustatyta, kad iš sapropelio žemės ūkio augalai pasisavina beveik tiek pat maisto elementų kiek 
ir iš mėšlo. Sapropeliu patręšus vaismedžius, šie greičiau pražysta ir geriau vystosi.
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Sapropelis ne tik praturtina dirvožemius maisto medžiagomis. Ši trąša yra gera „ap-
saugos“ priemonė dirvožemiuose, užterštuose radioaktyviomis medžiago mis. Baltarusijoje 
atlikti tyrimai tokiuose dirvožemiuose parodė, kad, įterpus l00 t/ha sapropelio, 2,7 - 4,3 karto 
mažiau susikaupė radioaktyvaus cezio (Cs137) bulvių gum buose, 3,7 - l2,7 karto - avižų grū-
duose, 2,3 - 5,2 - lubinų žaliojoje masėje ir 2,3 - 28,9 - kopūstuose; o patręšus 60 t/ha mėšlu 
minera1inių NPK trąšų fone efektas bu vo daug mažesnis. Taip pat M.G.Klimantavičiūtės, 
M.Šalkausko ir A.Ciūnio atliktais tyrimais nustatyta, kad kalkinis sapropelis yra labai gera 
sorbuojamoji me džiaga, šalinant sunkiuosius metalus iš miestų nuotėkų dumblo.

Lietuvoje pradėjus valyti ežerus, sapropelis kaip trąša buvo naudojamas dideliais kie-
kiais. Atlikti gamybiniai bandymai tręšiant Valdakio, Mergelių akių (Varėnos r.) ir Ilgučio 
(Vilniaus r.) ežerų sapropeliu dirvožemius, esančius 1 - 3 km atstumu nuo ežero. Bandymų 
duomenys rodo, kad nuo 390  - 620 t/ha sapropelio pagerėjo dirvožemių agrocheminės 
savybės, kukurūzų ir žieminių rugių derlius gautas dvigubai didesnis, o miežių ir avižų 
derliaus priedas sudarė apie 0,5 t/ha. 

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės fi liale nuo 1984 m. atliekami ilgalai kiai 
įvairios cheminės sudėties sapropelio naudojimo tręšimui galimybių tyrimai skirtingos 
granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. 1984 ir 1985 m. buvo įrengti bandymai ve-
lėniniame jauriniame artimos neutraliai reakcijos (pH - 6,1) priesmėlio dirvožemyje. 
Tyrinėtas I1gučio ežero (Vilniaus r.) kalkinio sapropelio efektyvumas įterpiant jo 50, 
100, 150, 200 t/ha (skaičiuojant sausosiomis medžiagomis). 

Velėniniame glėjiškame lengvo priemolio dirvožemyje buvo tiriama Lėno ežero (Ukmergės 
r.) organinio - silikatinio sapropelio 50, l00, 200 t/ha (skaičiuo jant sausosiomis medžiagomis) 
normos, sapropelio ir mėšlo mišinio be mineralinių NPK trąšų, taip pat su minimaliomis ir opti-
maliomis jų normomis efektyvumas. Palyginimui taip pat įrengtas variantas su mėšlu. 

Sapropelio įvairios normos ir mėšlas buvo įterpiami tik sėjomainos pradžioje, prieš 
kukurūzų sėją. Mineralinės trąšos buvo beriamos kasmet prieš augalų sėją. Derliaus priedas 
nuo sapropelio siekė 403 - 805 pašarinius vienetus (35 pav.). Palyginus derliaus didėjimą 
tarp atskirų variantų, matyti, kad patręšus100 t/ha mėšlo pašarinių vienetų per sėjomainą 
tepadidėjo 2 %, kai tuo tarpu patręšus tokiu pat kiekiu sapropelio - 3 %.

35 pav. Kalkinio sapropelio vienkartinio įtėrpiino poveikis (%) žemės ūkio augalų derliui
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Prieš antrąją sėjomainos rotaciją, atnaujinus tręšimo mėšlu variantą, kukurūzų pa-
sėlyje pastarasis labiausiai ir išryškėjo. Čia buvo gautas didžiausias ir patikimas derlius 
(7718 paš. vnt.). Tręšimas sapropeliu nebuvo atnaujintas. Tačiau ir 7-ais sapropelio vei-
kimo metais visų jo normų variantams kukurūzų derlius tolygiai didėjo. Toliau auginant 
miežius, dobilus ir žieminius rugius, derlius labiausiai didėjo tų variantų, kur buvo įterp-
tos didžiausios (200 t/ha) sapropelio normos (35 pav.). Tuo tarpu mėšlo veikimas prilygo 
100 ir 150 t/ha sapropelio normų veikimui.

Jeigu sapropelyje yra daugiau nei du trečdaliai mineralinių medžiagų, tokį sapropelį 
labiau tiktų panaudoti ruošiant kompostus su kitomis organinėmis trąšomis ar atliekomis. 
Įvairiuose sapropeliuose dažniausiai mažai randama celiuliozę ardančių mikroorganizmų, 
todėl jo mineralizacija, o kartu ir veikimas yra daug ilgesnis nei mėšlo. Efektyvumą padi-
dinti galima į sapropelį įmaišius penktadalį ar net mažesnę dalį mėšlo.

Nuo panaudoto sapropelio efektyvumo labai priklauso pelnas. Štai Ilgučio ežero sa-
propelio 1 t kaina siekė apie 29 Lt. Bandymų duomenimis, tręšiant sapro peliu už vieną 
toną gautas apie 3 Lt pelnas. Įvertinus ir ežero išvalymo naudą, sapropelio gavybos iš-
laidos atsipirktų per 5 metus. Lėno ežero sapropelio 1 t savikaina buvo didesnė - apie 40 
Lt. Sapropelio trąšos efektyvumas siekė apie 6 Lt už toną. Sapropelio, kaip trąšos, kaštai 
atsipirktų per 9 metus, o ivertinus ir ežero išvalymo naudą - per 4 metus.

Sapropelio panaudojimo galimybės labai plačios. Investuojant lėšas į sapro pelio ga-
vybą ir ežerų valymą, sapropelio panaudojimo galimybes galima išplėsti, paruošti įvairių 
sapropelio produktų, taip užtikrinant efektyvų investicijų panaudojimą.
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3 SKYRIUS. ŠLAITŲ TVIRTINIMAS

Bendroji dalis

Šlaitų tvirtinimui vandens ūkio statyboje skiriamas didžiausias dėmesys. Nuo šlaitų 
stabilumo priklauso daugelio hidrotechninių statinių ilgaamžiškumas, susinimo sistemų 
veiksmingumas, upių ir upelių vagodaros procesų vystimasis. Jeigu upės šlaitai griauna-
mi, upė keičia savo kryptį, pridarydama kartais labai didelių rūpesčių kaimų ir gyven-
viečių ūkiui, namų stabilumui. 

Pastaruoju dešimtmečiu šlaitams stiprinti pasitelkiamos naujausios technologijos. 
Pagrindinė iš jų – tai įvairių austinių ir neaustinių medžiagų, tūrinių matų, demblių nau-
dojimas. Vienos šlaitų stiprinimo medžiagos pagamintos iš sintetinės medžiagos, dirvoje 
išlieka labai ilgai, o kitos, pagamintos iš natūralios medžiagos (įvairių plaušų, tekstilės 
pramonės atliekų), per tam tikrą laiką dirvoje sudūlėja. Aplinkos apsaugos požiūriu, pačios 
geriausios šlaitų stiprinimo priemonės pagamintos iš natūralių medžiagų. Tačiau dėl savo 
ilgalaikio veikimo ir patikimumo sintetinės medžiagos dažnai naudojamos.

3.1. Šlaitų tvirtinimas natūraliomis priemonėmis 

Natūraliuose upeliuose tarp tėkmės ir vagos krantų nusistovi dinaminė pusiausvyra. 
Visi vagos persiformavimo procesai vyksta lėtai. Vaga natūraliai tampa stabili. Tas pats 
vyksta ir tvenkiniuose, nors vandens poveikis jų krantų pastovumui yra kur kas mažesnis. 

Nuo tvenkinio pradžios einant link aukštupio upelio vagos krantuose pastebimas dažnesnis 
tėkmės poveikis krantų pastovumui. Tai paaiškinama tuo, kad upelio vagos siauresniame profi ly-
je susidaro greitesnė tėkmė. Jos poveikis dažnai pastebimas išoriniuose vagos vingių ruožuose. 

Vandeniui tekant vingiuota vaga, ties posūkiais išsivysto išcentrinės jėgos. Ties posū-
kiais kiekvieną vandens dalelę veikia išcentrinė jėga P. Pastaroji gali veikti nepriklausomai 
nuo posūkio krypties į dešinę ar į kairę, bet visada pagal posūkio spindulį iš centro įlenkto 
kranto link. Veikiant išcentrinei jėgai, vandens dalelės juda įlenkto kranto link, dėl ko su-
sidaro vandens paviršiaus skersinis nuolydis nuo įlenkto kranto link išlenkto.

Esant vingiuotai vagai ir susidarius skersiniam vandens paviršiaus nuolydžiui, 
vandens dalelės juda įlenkto kranto link ir jį plauna. Dugninės srovės, esant skersinei 
cirkuliacijai, išplautas grunto daleles perneša prie išlenkto krano. Taip prie įlenkto 
kranto atsiranda gilios sietuvos, o prie išlenkto – seklumos.

Vagomis tekantis vanduo deformuoja jas, išplaudamas arba nusėsdindamas nešme-
nis. Vanduo išplauna vagas tada, kai jo tekėjimo greitis didesnis už grunto leistinąjį: vagos 
uždumblėja, kai vandens greitis mažesnis negu reikia nešmenų transportavimui.

Upių krantų apsaugai nuo tekančio vandens ardymo, naudotini vadinamieji kiaurieji 
upių hidrotechninai statiniai. Jie gali būti išilginiai ir skersiniai. Dažnai techniškai ir eko-
nomiškai jie tinkamesni už ištisinius ir kapitalinius.

Paprasčiausia priemonė sustiprinti krantus – tai žilvičių kuolų sukalimas pakran-
tės zonoje (36 pav.).
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36 pav. Žilvičių kuolų panaudojimas upės pakrantės šlaitų sustiprinimui 

Žilvičių kuolai krantams stiprinti gaminami iš ką tik nupjautų karklų. Pastarieji su-
smulkinami 20 – 30 cm ilgio pagalėliais, kurių vienas galas nusmailinamas. Paruošti kuo-
lai sukalami į tvarkomo upelio krantą (37 pav.). Greitai kuolai prigyja, įsišaknija, pradeda 
augti, kartu sutvirtindami šlaito gruntą.

 a)  b)
37 pav. Karklų gyvakuoliai (a) ir jų panaudojimas upelių krantams apželdinti (b)

Krantams stiprinti naudojamas ir kokoso pluošto tinklas. Juo uždengiama kranto vir-
šutinė šlaito dalis. Prieš tai ant šlaito užberiamas dirvožemio sluoksnis su žolių mišiniu 
(38 pav., a). Apatinė šlaito dalis išklojama akmenimis, taip sustiprinama vandens poveikio 
zonoje esančio kranto dalis (38 pav., b). 

 a) b)
38 pav. Pakrantes sutvarkymas panaudojant kokoso pluošto tinklą (a) ir akmenų metinį (b)

 

 



33

Krantams tvirtinti naudojami lengvieji ir sunkieji žabiniai (4 pav.). Lengvieji ža-
biniai – tai nuo 2 iki 5 m ilgio ir 0,2-0,4 m skersmens žabų ryšuliai. Jie tvirtinami prie 
upės kranto kuolais.

39 pav. Žabinių suformavimas ir panaudojimas krantams nuo erozijos apsaugoti

Sunkieji žabiniai daromi žabų apdangalą pripildant akmenų, žvyro ar skaldos. Sun-
kiųjų žabinių tvirtinti prie upės dugno nereikia. Žabų čiužiniai daromi suklojant kelis viela 
surištų žabų sluoksnius. Čiužinio storis apie 0,5 m. Sudėti į vandenį, žabiniai prispaudžia-
mi akmenimis arba skalda.

Kita krantų stiprinimo priemonė – krantų sustiprinimas akmenimis. Ši priemo-
nė dažniau taikoma didesnėse upėse, kur tėkmės greičiai didesni ir jų veikiami kran-
tai ardomi. Esant sraunesnei vagos tėkmei, ir mažesnių upių krantai išgrindžiami 
akmenimis (40 pav.)

40 pav. Krantų tvirtinimas akmenų metiniu

Tokiomis priemonėmis apsaugomi upelių krantai vingiuose, kur skersinių jėgų vei-
kiami krantai eroduojami ypač sparčiai. Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio (40 pav.), upės 
vingyje akmenimis tvirtinamas tik išorinis krantas.

Tvirtinant upės Drau (Austrija) krantus, buvo panaudotos bioinžinerinės priemonės: 
krantai sustiprinti akmenimis, o viršutinė kranto dalis apsodinta karklais, kurie savo šakni-
mis sutvirtino šlaitų gruntą (6 pav.).
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41 pav. Upės Drau (Austrija) akmenimis išgrįsti ir karklais sutvirtinti krantai

Minėtos krantų stiprinimo priemonės dažnai naudojamos upių renatūralizacijos pro-
jektuose.

Statiems, eroduojamiems, nepastoviems šlaitams tvirtinti naudojami gabionai – sta-
čiakampės dėžės iš vielos, geotekstilės tinklo, pripildytos akmenų, skaldos arba kitų me-
chaniškai atsparių medžiagų (42 pav., a); arba rąstų rentinys (42 pav., b).

  a) b)
42 pav. Gabionų (a) ir rąstų rentinio (b) panaudojimas pakrantės zonai stiprinti

3.2. Geotekstilės panaudojimas šlaitų tvirtinimui

Geosintetiniai gaminiai šlaitams tvirtinti turi būti pakankamai stiprūs. Stiprumą 
apibrėžia gaminių atsparumas užpilamų medžiagų apkrovoms. Reikalavimai geoteks-
tilės fi ltravimo savybėms turi būti nustatyti remiantis nusausinamų gruntų fi ltravimo 
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skaičiavimais. Techninėse specifi kacijose turi būti nurodytas efektyvusis geotekstilės 
akutės dydis O90,w (mm) bei vandens laidumo rodiklis k (m/s). Kai nepateikta geoteks-
tilės fi ltravimo savybių duomenų, tipiškiems atvejams (dideli vandens kiekiai, statinės 
apkrovos) taikomi šie reikalavimai:

1) vandens laidumo rodiklis turi būti k (geotekst)>100 k(grunto), m/s;
2) neaustinių geosintetinių gaminių efektyvusis akutės dydis turi būti 0,06 ≤ O90,w 
≤ 0,2 mm;

3) audinių – 0,06 ≤ O90, w ≤ 0,4 mm.
Nuleidžiant vandenį statmenai geotekstilei, nustatomas hidraulinis fi ltro efektyvumas.
Naudojant geosintetinius gaminius šlaitams tvirtinti, būtina juos apsaugoti nuo atmos-

feros poveikio, t.y. geosintetiniai gaminiai turi būti užpilti gruntu ir apželdinti. Visi šlaitų 
tvirtinimo darbams tiekiami geosintetiniai gaminiai turi būti tinkamai paženklinti. Ženklini-
mas turi būti gerai įskaitomas, atsparus vandeniui ir nenutrūkstamai kartotis mažiausiai kas 
5 m. Gaminių žymėjimas turi atitikti LST EN ISO 10320:2003 reikalavimus.

Geosintetiniai gaminiai turi būti pagaminti iš tokių žaliavų, kurios nekenktų dirvože-
miui, žemės sankasos gruntams ir vandenims. 

Geosintetiniai gaminiai gali būti naudojami: 
1) dviems gretimiems sluoksniams atskirti; 
2) apsaugoti šlaitus nuo erozijos; 
3) kaip fi ltruojantis sluoksnis; 
4) vandeningiems gruntams nusausinti.
Šiuo metu labai plačiai pradėti naudoti organiniai dembliai. Tai iš šiaudų ir kokoso 

plaušo pagaminti dembliai, sujungti sintetiniu arba džiuto tinkleliu, skirti eroduojamoms 
šlaito zonoms ir sudaryti palankias sąlygas augalų vegetacijai. Gaminami su įterptomis 
žolių mišinių sėklomis. Žolių mišiniai parinkti įvairiems dirvožemio tipams. 

Naudojami organiniai šlaitų tvirtinimo dembliai BONTERA tipo, gaminami Vokieti-
joje. Lietuvoje paplitusiam 1: 1,5 šlaitui tinkamiausias BONTERA SK demblys, gamina-
mas iš šiaudų ir kokoso plaušo. Jis atlaiko tekančio vandens srauto poveikį (43 pav.).

 a) b) c)
43 pav. BONTERA tipo dembliai: a) SK markės; b) K markės; c) CN markės 

Ilgiems statesniems šlaitams skirtas BONTERA K  demblis, gaminamas iš kokoso 
plaušo. BONTERA S demblys paprastai naudojamas palankioms vegetacijos sąlygoms 
saulėtose, santykinai sausose vietose, kuriose šlaitai yra iki 1: 2,5 statumo, sudaryti arba 
pasėtai žolei laikinai pridengti statesniuose šlaituose. 
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Organiniai (kokoso plaušo) tinklai CN. Tai skirtingo akių dydžio ir ploto vieneto 
masės (420, 720 ir 920g/m.kv.) tinklai, skirti nuolatinį kontaktą su vandens srove pati-
riančių kanalų dugnui ir krantams armuoti (savigrindos greitinimas). Jie santykinai lėtai 
yra, pakankamai ilgai atlikdami grunto armavimo funkciją, sudaro galimybę augalijai 
įsitvirtinti. Rulonų matmenys 2,40m x 42,0m. Paprastai rulonais patiekti tinklai ir dem-
bliai išvyniojami ant šlaito (44 pav.), pritvirtinami per visą plotą metaliniais kuoliukais 
- kabėmis (4 – 6 mm skersmens, 30 - 60cm ilgio, 1 - 3 vnt/m2) viršuje, galą užkasant 
griovelyje (dažnai užtenka 0,5 x 0,5 m skersmens). Demblio juostos tarpusavyje yra 
perdengiamos (15cm išilgai šlaito, 30cm skersai šlaito). 

44 pav. Dembliais tvirtinami šlaitai

Sintetiniai šlaitų tvirtinimo kilimai Secumat® - tai juodas, iš polipropileno vielų su-
pintas apie 2 cm storio tinklas, kuris patiesiamas ant šlaito ir užpilamas dirvožemiu. Tin-
klas sustabdo šlaito eroziją, neleidžia išplauti grunto, taip kartu sudaro sąlygas augalų 
šaknims įsitvirtinti ir velėnai susidaryti (45 pav.). Tinklo dugnas sustiprintas papildomu 
sukibimą su šlaito gruntu pagerinančiu plokščiu tinkleliu.

45 pav. Secumat® tipo kilimais tvirtinami šlaitai

Secumat® tinklas naudojamas kelio, griovių statesnių šlaitų paviršiaus sutvirtinimui 
ir erozijos stabdymui. 

Austinė geotekstilė - tai iš polimerinių pluoštų austa medžiaga skirta gruntui armuoti, 
viena iš labiausiai paplitusių ir seniausiai gaminamų geosintetikos rūšių (46 pav.).
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46 pav. Austinė geotekstilė šlaitams tvirtinti

Gaminama iš įvairaus storio suktų, kombinuotų siūlų arba juostelių. Visos audinių 
rūšys gaminamos įvertinant grunto porų dydį. Priklausomai nuo darbo konstrukcijoje po-
būdžio gaminamos abiems kryptimis vienodo arba skirtingo stiprumo medžiagos. 

Serijinių geotekstilių stiprumas paprastai yra nuo 15 iki 1000 kN/m stiprumo. Jų pailgė-
jimas trūkio metu siekia 15 - 18%, polipropileno - iki 25%. Dažniausiai gamybai naudojama 
žaliava – įvairūs poliesteriai, kartais poliamidas ar kiti dūlėjimui atsparūs polimerai. Ploni 
siūlai iš šių polimerų yra santykinai lengvai pažeidžiami, todėl serijiniai audiniai gaminami 
ne silpnesni kaip 70 KN/m klasės. Šie audiniai gali būti naudojami atliekant įvairius grunto 
armavimo darbus, taip pat statiems šlaitams tvirtinti, kur nėra didelių deformacijų. 

Šlaitams tvirtinti naudojamas polipropileno arba didelio tankio polietileno audinys iš 
juostelių. Šio audinio tvirtinimo konstrukcijos atsparesnės pažeidimams grunte. Gamina-
mos nuo l5 iki 250 kN/m stiprumo austinės geotekstilės.

Pagrindinė šio audinio panaudojimo sritis - gruntų armavimas. Siekiant pagerin-
ti grunto statinių charakteristikas, padidinti konstrukcijos patikimumą, sutaupyti inertinių 
medžiagų, silpni kelio sankasos pagrindai, atraminės sienutės iš grunto ir statūs šlaitai 
yra armuojami. Armuojanti medžiaga, austinė geotekstilė arba geotinklai parenkami pagal 
momentinį arba ilgalaikį skaičiuotiną atsparumą trūkiui, jos pailgėjimus ir kitus parame-
trus. Taip pat įvertinamas medžiagos polinkis uždumblėjimui (kolmatacijai), ypač hidros-
tatinių konstrukcijose (47 pav.).

 a) b) c)

47 pav. Geotekstilės audinių naudojimas tvirtinant stačius šlaitus (a), griovio dugną (b), pylimus (c). 
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Geosintetiniais gaminiais (geotinklai, geotekstilė, audiniai, trikotažas) gali būti tvirti-
nama, esant pavojui dėl grunto slinkimo sankasos šlaituose, grunto ištekėjimo, išplovimo; 
nepakankamam stačių pylimo šlaitų stabilumui; nepakankamam fi ltravimo stabilumui tarp 
esamų gruntų ir pylimo medžiagų; gausiam vandens pritekėjimui į šlaitus.

Parenkant gaminius šlaitams apsaugoti turi būti atsižvelgta į jų atsparumą senėjimui 
ir fi ltracines savybes besiribojančių gruntų atžvilgiu. Jei paklotos geotekstilės juostos guli 
žemės paviršiuje, būtina naudoti atmosferos poveikiui labai atsparius gaminius arba po 
paklojimo tuoj pat apsaugoti juos nuo šviesos. 

Naudojant geotekstilės audinius šlaitų tvirtinimo schemos gali būti tokios , kaip pa-
rodyta 48, 49, 50 paveiksluose. 

48 pav. Apsauga nuo šlaitų išplovų ir vietinių nuošliaužų 

49 pav. Išplovų ir erozijos pažeisto grunto šlaito atstatymas ir apsauga stambiagrūdžių medžiagų sluoksniais, 
apgaubtais geotekstile 

50 pav. Pylimo šlaitų apsauga nuo erozijos ir grunto išplovimo aukšto vandens lygio zonoje
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Plačiai naudojami Bentonito kilimai. Jie skirti gruntams bei gruntiniam vandeniui 
nuo naftos produktų apsaugoti terminaluose, cheminių medžiagų saugyklose, benzino ko-
lonėlėse; hidroizoliaciniams ekranams įrengti hidrotechninėse statybose - ant šlaitų, kran-
tų, formuojant dugno reljefą; nelaidiems ekranams įrengti, statant buitinių bei pramoninių 
atliekų sąvartynus, įrengiant pavojingų atliekų saugojimo ir utilizavimo aikšteles; įren-
giant pamatų, požeminės pastatų dalie shidroizoliaciją (51 pav.). 

 a) b) c)
51 pav. Bentonito kilimų panaudojimas sąvartynų dugnui (a, c), šlaitams (b) tvirtinti ir gruntui bei gruntiniam 
vandeniui apsaugoti



40

4 SKYRIUS. APLINKOSAUGINIŲ STATINIŲ 
IR STATYBŲ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 

REGLAMENTAVIMAS

1. Bendrosios žinios

Aplinkosauginiai statiniai skirti aplinkos (žemės paviršiaus, gelmių vandens, dirvo-
žemio ir kt. aplinkos elementų) kokybei gerinti bei saugoti nuo neigiamo poveikio, atsiran-
dančio naudojant gamtos išteklius.

Šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas vandens telkinių ir statybų vandens 
telkiniuose arba prie jų, taip pat kitų statinių saugomose teritorijose statybos organi-
zavimo ypatumams.

Visų statinių projektavimas ir statyba vykdoma laikantis Aplinkos apsaugos, Vandens, 
Statybos, Melioracijos ir kitų įstatymų poįstatyminių normatyvinių dokumentų (standartų, 
statybos techninių reglamentų, ministerijų įsakymų ir kt.) visumos.

Aplinkosauginiai objektai dažniausiai priskiriami ypatingiems statiniams (STR 
1.01.06:2002), kurių projektavimą ir statybą vykdo tik įmonės ir specialistai, atestuoti 
tokiems darbams vykdyti.

2. Pagrindiniai aplinkosaugos statinių ir statybų 
saugomose teritorijose principai

Aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo 
rūpestis ir pareiga. Aplinkos apsaugos valdymo politika ir praktika turi nukreipti visuomeninius 
bei privačius interesus aplinkos kokybei gerinti, skatinti gamtos išteklių naudotojus ieškoti būdų 
ir priemonių, kaip išvengti arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai bei ekologizuoti gamybą. 
Gamtos ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, atsižvelgiant į aplinkos išsaugo-
jimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus. Aplin-
kos apsauga grindžiama visapusiška, teisinga ir laiku pateikiama ekologine informacija.

Valstybinį aplinkos apsaugos valdymą Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, 
Aplinkos ministerija, kitos įgaliotos valstybės institucijos.

Aplinkos apsaugos valdymą savivaldybių teritorijose įstatymų nustatyta tvarka vyk-
do vietos savivaldos atitinkamos institucijos. Kiekviena iš šių institucijų atsako už joms 
priskirtų funkcijų vykdymą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama aplinkos apsaugos valsty-
bės politiką:

1) Aplinkos ministerijos teikimu tvirtina aplinkos apsaugos strategijos veiksmų programą, 
valstybines gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programas bei schemas;

2) įstatymų nustatyta tvarka formuoja valstybės institucijų, įgyvendinančių aplinkos 
apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo politiką, sistemą;

3) koordinuoja valstybės ir vietos savivaldos valdymo institucijų veiklą aplinkos ap-
saugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje;
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4) sudaro ir įgyvendina Lietuvos Respublikos tarpvalstybines sutartis aplinkos apsau-
gos ir gamtos išteklių naudojimo srityje;

5) vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, vykdydama aplinkos apsaugos valdymą 

ir valstybinį gamtos išteklių naudojimo reguliavimą:
1) organizuoja ir koordinuoja valstybės strategijos įgyvendinimą aplinkos apsaugos 

ir gamtos išteklių naudojimo srityje, rengia valstybines ilgalaikes ir tikslines aplin-
kos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo programas, numato jų įgyvendinimo 
tvarką ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

2) organizuoja ir koordinuoja valstybinės svarbos aplinkos apsaugos schemų, kitų 
aplinkos apsaugos priemonių rengimą, taip pat rengia šias schemas ir priemones, 
numato jų įgyvendinimo (taikymo) mechanizmą, kontroliuoja, kaip jos vykdo-
mos (taikomos);

3) rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų aplin-
kos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo klausimais projektus, organizuoja ben-
drųjų, specialiųjų bei detaliųjų teritorinio planavimo dokumentų aplinkos apsaugos 
klausimais rengimą, pagal savo kompetenciją derina ministerijų, kitų Vyriausybės 
įstaigų, apskrities, vietos savivaldos, kitų institucijų teisės aktų, reguliuojančių ūkinę 
ir kitokią veiklą, galinčią turėti poveikio aplinkai, projektus bei teritorinio planavimo 
dokumentus, kad jie atitiktų aplinkos apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus;

4) pagal savo kompetenciją rengia ir tvirtina aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių 
naudojimo normas, normatyvus, standartus bei taisykles;

5) pagal savo kompetenciją nustato gamtos išteklių naudojimo limitus ir sąlygas, 
leidimų išdavimo tvarką, reglamentuoja ir kontroliuoja gamtos išteklių apskaitą, 
organizuoja valstybinių kadastrų bei registrų, priskirtų ministerijos kompetencijai, 
sudarymą bei tvarkymą;

6) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei saugomų teritorijų steigimo projektus;
7) reglamentuoja ir kontroliuoja veiklą saugomose teritorijose, organizuoja vals-

tybinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų valdymą, sudaro ir tikslina 
Raudonąją knygą, organizuoja ir atlieka darbus, susijusius su retų bei nykstan-
čių augalų, grybų ir gyvūnų išsaugojimu bei gausinimu, reglamentuoja augalų, 
gyvūnų medžioklės ir žūklės trofėjų įvežimo, išvežimo, tranzito, tarptautinės 
prekybos retomis ir nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis, taip pat gyvūnų 
laikymo nelaisvėje tvarką;

8) nustato ir kontroliuoja išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) į aplinką teršalų 
(ir radioaktyviųjų medžiagų) normas bei apskaitos tvarką, nustato leidimų išmesti 
(išleisti, paskleisti) teršalus (ir radioaktyviąsias medžiagas) išdavimo tvarką;

9) nustato pavojingų cheminių medžiagų ir pavojingų atliekų, genetiškai modifi -
kuotų organizmų bei potencialių biologinės taršos šaltinių gamybos ir įvežimo, 
tranzito, išvežimo, naudojimo, saugojimo, laidojimo, nukenksminimo, utiliza-
vimo ir apskaitos tvarką;

10) nustato tvarką, kuria įvertinama, ar produkcija atitinka aplinkos apsaugos reika-
lavimus, organizuoja šį darbą;

11) rengia ir tvirtina aplinkai padarytos žalos apskaičiavimo metodikas;
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12) organizuoja ir koordinuoja kompleksinį aplinkos monitoringą, kuria ir nuolat pa-
pildo aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kompiuterizuotą informaci-
jos sistemą, naudojasi šia informacija;

13) pagal savo kompetenciją organizuoja ir koordinuoja mokslo tyrimus, susijusius 
su gamtos ištekliais ir jų naudojimu bei aplinkos apsauga;

14) nustatyta tvarka naudoja Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas;
15) nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių 

atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių 
sutarčių projektus, pasirašo šias sutartis, organizuoja jų įgyvendinimą, taip pat Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietu-
vos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

16) rengia ataskaitas apie aplinkos būklę Lietuvos Respublikoje, koordinuoja ir pagal 
savo kompetenciją organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą bei informavi-
mą, rūpinasi aplinkos apsaugos specialistų kvalifi kacijos tobulinimu;

17) vykdo valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę, nustato vals-
tybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės vykdymo tvarką;

18) teikia pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo ekono-
minės sistemos formavimo, dalyvauja nustatant muitų už įvežamus ir išvežamus 
gamtos išteklius politiką;

19) organizuoja kitų aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę;
20) vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Vietos savivaldos institucijos aplinkosaugos klausimais:
1) valdo, naudoja ir saugo joms priskirtus gamtos išteklius ir aplinkosaugos objektus;
2) paskirsto pagal savivaldybėms nustatytus limitus valstybinius gamtos išteklius;
3) rengia, tvirtina ir įgyvendina savivaldybių aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių 

naudojimo programas, schemas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
4) nustatyta tvarka naudoja Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšas, tvirtina asignavimus aplinkos apsaugai;
5) steigia ir tvarko įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės saugomas teritorijas, kraš-

tovaizdžio objektus;
6) pagal kompetenciją nagrinėja ir derina planuojamos veiklos objektų projektus;
7) tvarko miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių želdynus, rengia ir tvirtina želdinių apsau-

gos taisykles, skelbia saugotinais vertingus dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūri-
niu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne 
miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje. Vyriausybės įgaliota institucija nustato 
kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems;

8) nustato savo teritorijoje griežtesnius už valstybinius normatyvus, suderinusios su 
juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

9) pagal kompetenciją priima sprendimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
10) vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijos pagal savo kompetenciją privalo:
1) stebėti aplinkos kokybės pokyčius ir informuoti apie tai visuomenę, nustatyti eko-

logiškai pagrįstus ir techniniu požiūriu įgyvendinamus aplinkos kokybės normaty-
vus bei standartus;
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2) tenkinti arba motyvuotai atmesti piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių 
ir fi zinių asmenų pasiūlymus aplinkos apsaugos klausimais;

3) viešai skelbti ūkinės veiklos, galinčios turėti kenksmingo poveikio aplinkai, projektus;
4) neleisti, kad ūkinės veiklos subjektai pažeistų aplinkos apsaugos įstatymus, nor-

matyvus ir standartus;
5) atsižvelgti į motyvuotus visuomenės pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo privalomumo;
6) įvertinti motyvuotus visuomenės pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos povei-

kio aplinkai vertinimo ir galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai;
7) užtikrinti, kad būtų atlyginta padaryta žala ar neigiamas poveikis aplinkai, o netei-

sėta veikla padarę žalą aplinkai kalti asmenys – nubausti;
8) organizuoti aplinkosauginį švietimą ir mokymą, nustatyta tvarka teikti informa-

ciją apie aplinką;
9) skatinti piliečius, visuomenines organizacijas, kitus juridinius ir fi zinius asmenis 

dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus aplinkos apsaugos srityje;
10) nustatyta tvarka reikalauti, kad atsakingi asmenys imtųsi prevencinių, aplinkos 

atkūrimo ar kitų aplinkos apsaugos priemonių, taip pat kontroliuotų, kaip vykdo-
mos šios priemonės.

Saugomos teritorijos yra:
1) rezervatai, draustiniai bei saugomi kraštovaizdžio objektai;
2) įvairios paskirties apsaugos zonos;
3) saugomi gamtos išteklių sklypai;
4) valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai, biosferos monitoringo teritorijos 

- biosferos rezervatai ir biosferos poligonai.
Gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas aplinkos apsaugos požiūriu svarbias 

bei pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias bendrą kraštovaizdžio stabilumą, į 
bendrą kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistemą jungia gamtinis karkasas.

Saugomų teritorijų apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą jose reglamentuoja Lietu-
vos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

Gamtos išteklių naudotojai privalo:
1) savo lėšomis įvertinti ūkinės veiklos galimą poveikį aplinkai; 
2) racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, nepažeisti aplinkos apsaugos 

reikalavimų;
3) įgyvendinti priemones, naikinančias arba mažinančias neigiamą poveikį aplinkai;
4) paaiškėjus, kad aplinkai gresia pavojus, imtis priemonių, kad būtų jo išvengta, o 

atsiradus žalingiems padariniams, neatidėliodami juos pašalinti ir informuoti ati-
tinkamus aplinkos apsaugos pareigūnus bei institucijas;

5) nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei teisėtų interesų;
6) neteisėta veika padarę žalos aplinkai padarytąją žalą atlyginti; 
7) vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus. 
Aplinkosaugos statinių ir statybų saugomose teritorijose reglamentavimui ypač svar-

bus yra teritorijų planavimas: bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas. Juose turi 
būti numatyta priemonių visuma žmonių veiklai saugomose teritorijose organizuoti, soci-
alinei, ekonominei, ekologinei politikai bei kraštovaizdžiui formuoti.
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Teritorijų planai rengiami laikantis Teritorijų planavimo įstatymo. Teritorijų plana-
vimo tikslai yra šie: 1) subalansuoti Lietuvos Respublikos teritorijos raidą; 2) formuoti 
pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiantis sukurti 
geresnes ir visoje Lietuvos teritorijoje lygiavertes gyvenimo sąlygas; 3) formuoti gyvena-
mųjų vietovių ir infrastruktūros sistemų plėtojimo politiką; 4) rezervuoti (nustatyti) terito-
rijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių žemės nau-
dmenų plėtrai; 5) saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros 
paveldo vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius; 6) palaikyti ekologinę pusiausvyrą arba 
ją atkurti; 7) suderinti fi zinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir 
valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos šioje teritorijoje 
plėtojimo sąlygų; 8) skatinti investicijas socialinei ekonominei raidai.

Pagal reikšmę teritorijų planavimo lygmenys yra šie: 1) Lietuvos Respublikos (teri-
torijų planavimui ir jo dokumentams, kuriuos tvirtina Seimas, Vyriausybė); 2) apskrities 
(teritorijų planavimui ir jo dokumentams, kuriuos tvirtina apskrities viršininkas arba vals-
tybės valdymo institucijos); 3) savivaldybės (teritorijų planavimui ir jo dokumentams, ku-
riuos tvirtina savivaldybės taryba arba valdyba); 4) fi zinio arba juridinio asmens (teritorijų 
planavimui ir jo dokumentams, kuriuos tvirtina juridinis asmuo).

Teritorijų planavimas yra bendrasis, specialusis ir detalusis.
Bendrojo planavimo objektai yra šie: 1) Lietuvos Respublikos teritorija; 2) apskri-

ties teritorija; 3) savivaldybės teritorija arba jos dalys. Bendrojo planavimo organizatoriai 
yra: 1) Vyriausybė, 2) apskrities viršininkas, 3) savivaldybės valdyba (meras).

Privalomieji bendrojo planavimo dokumentai yra bendrieji planai (aiškinamasis raš-
tas ir brėžiniai): 1) bendrasis Lietuvos Respublikos teritorijos planas; 2) bendrasis apskri-
ties teritorijos planas; 3) bendrasis savivaldybės teritorijos planas; 4) savivaldybės terito-
rijos dalių bendrieji planai.

Savivaldybės teritorijos dalių bendrieji planai rengiami savivaldybės tarybos sprendimu.
Specialiojo planavimo objektai gali būti šie: 1) Lietuvos Respublikos žemės fondas, 

įskaitant miško žemę, vandens ištekliai; 2) socialinė, kultūrinė, ūkinė veikla planuojamoje 
teritorijoje; 3) infrastruktūrų sistemos ir jų dalys; 4) saugomos teritorijos, jų sistemos, 
gamtos ir nekilnojamosios kultūros vertybės.

Specialiojo planavimo organizatoriai gali būti: 1) valstybės institucijos; 2) apskričių 
viršininkai; 3) savivaldybių valdybos (merai); 4) juridiniai ir fi ziniai asmenys.

Specialiojo planavimo dokumentai gali būti šie: 1) žemėtvarkos projektai ir sche-
mos; 2) miškotvarkos projektai; 3) vandentvarkos projektai; 4) rezervatų bei draustinių 
planai; 5) nacionalinių ir regioninių parkų planavimo schemos; 6) saugomų kraštovaiz-
džio objektų, gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paminklų apsaugos projektai; 7) gamtinių, 
socialinių ir kitų išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio karkaso schemos; 8) turizmo 
ir rekreacijos plėtojimo schemos ir projektai; 9) ryšių, energetikos, susisiekimo ir kitų 
infrastruktūros objektų išdėstymo ir sistemų plėtojimo schemos bei projektai; 10) kurortų, 
vandenviečių, aplinką teršiančių objektų sanitarinių apsaugos zonų projektai.

Specialiojo planavimo procesą sudaro: 1) tyrimai, analizė, prognozė, prireikus in-
ventorizacija, veiklos tikslų parengimas bei aprobavimas; 2) specialiojo planavimo do-
kumento sprendinių parengimas, derinimas ir tvirtinimas, viešas svarstymas, sprendinių 
socialinių ir ekonominių pasekmių, poveikio aplinkai vertinimas.
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Specialiojo planavimo dokumento sprendiniai turi būti patvirtinti nustatyta tvarka.
Detaliojo planavimo objektai yra šie: 1) žemės sklypai ir miško valdos arba jų gru-

pės; 2) miestų, miestelių teritorijos arba jų dalys; 3) kaimų teritorijos.
Detaliojo planavimo organizatoriai gali būti: 1) žemės savininkai; 2) žemės naudo-

tojai; 3) valstybinės žemės valdytojai; 4) savivaldybės valdybos (merai).
Žemės sklypų detaliuosius planus privalu rengti tada, kai yra numatyta: 1) staty-

ba, rekonstrukcija arba griovimas; 2) žemės sklypų arba jų grupių formavimas, jų vietos, 
ploto ar ribų keitimas; 3) žemės paėmimas visuomenės poreikiams; 4) žemės gelmių 
išteklių naudojimas, vandens išteklių naudojimo pobūdžio keitimas; 5) žemės naudo-
jimo pagrindinės tikslinės paskirties, žemės naudojimo ir veiklos pobūdžio arba žemės 
naudmenų sudėties pakeitimas, želdynų teritorijų tvarkymas; 6) teritorijos užstatymo 
režimo, pastatų ar statinių paskirties nustatymas arba pakeitimas; 7) miško naudojimas 
ir atkūrimas visose miško valdose, išskyrus savininkų, turinčių iki 3 ha miško (ne miško 
masyvuose), nesančio saugomose teritorijose.

Detalieji planai yra dokumentai, kurie suteikia teises fi ziniams ir juridiniams asme-
nims plėtoti veiklą žemės sklype. Bendrieji, detalieji planai ir specialiojo teritorijų plana-
vimo dokumentai turi būti svarstomi viešai. Teritorijų planavimo dokumentų viešą svars-
tymą rengia planavimo organizatorius.

Visi Lietuvos Respublikos fi ziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su ren-
giamais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais planavimą organizavusioje ins-
titucijoje ir gauti jų ištraukų bei brėžinių kopijas už nustatytą valstybės rinkliavą, jeigu 
planavimo organizatorius yra valstybės ar savivaldybės institucija. Kiti planavimo organi-
zatoriai teikia kopijas už atlyginimą, kuris nustatomas tarpusavio susitarimu.

Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka: 1) Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrojo planavimo, Lietuvos Respublikos lygmens specialiojo teritorijų planavimo – Vals-
tybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija; 2) apskričių teritorijų bendrojo planavimo, 
apskrities lygmens specialiojo teritorijų planavimo – Aplinkos ministerija; 3) savivaldybių 
teritorijų bendrojo planavimo, detaliojo planavimo, savivaldybės ir fi zinių bei juridinių as-
menų lygmens specialiojo planavimo – apskrities viršininko administracija.

3. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis

Aplinkosauginiai statiniai ir statiniai saugomose teritorijose projektuojami laikantis 
bendrųjų statinių projektavimo principų (STR 1.05.02:2002 Statinio projektavimas). Ypa-
tingas dėmesys skiriamas statinio projekto aplinkos apsaugos daliai (STR 1.05.05:2000).

Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis pateikiama techniniame projekte. Reko-
menduojama statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis nustatyta reglamentu. Ji 
derinama kartu su statinio projektu nustatytąja tvarka. Išvadas statinio projekto aplinkos 
apsaugos daliai teikia Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos.

Statinio projekto aplinkos apsaugos dalyje ypatingas dėmesys skiriamas hidrografi niam 
tinklui ir vietovės geologinėms-hidrogeologinėms sąlygoms. Pateikiami duomenys apie: 1) 
teritorijoje esančių upių ir upelių hidrografi nį tinklą bei nuolat tekančių vandentakių ir vandens 
telkinių pavadinimai, hidrografi nio tinklo tankumas; 2) paviršinio vandens telkinius: telkinių 
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pavadinimas, plotas (ha), vandens tūris (t.m3), vidutinis ir didžiausias gyliai ir kt.; 3) požemi-
nio vandens telkinius (vandenvietes: vandeningojo horizonto pavadinimas ir indeksas, gręžinių 
gyliai, požeminio vandens slūgsojimo gylis, vandenvietės našumas, Valstybinės naudingųjų 
iškasenų išteklių komisijos patvirtinti požeminio vandens ištekliai ir kt.).

Įvertinami potencialūs paviršinio ir požeminio vandens taršos židiniai (sąvartynai, or-
ganinių ir mineralinių medžiagų sankaupos, nuotekų išleidimas į paviršinį gruntą ir pan.).

Pateikiamas: 1) numatomų aprūpinimo vandeniu šaltinių aprašymas (požeminio, pa-
viršinio vandens telkiniai, miesto ar kito objekto vandentiekis (techninės sąlygos), pavir-
šinės (lietaus) nuotekos ir kt.). 2) Melioracijos, drenažo sistemų aprašymas. 3) Hidrotech-
nikos statinių aprašymas: tipas, slėgio aukštis, techninė būklė ir kt. 4) Vandens apytakinės 
ir pakartotinio naudojimo sistemos.

Apskaičiuojami vandens poreikiai: pasirinkto aprūpinimo vandeniu varianto pa-
grindimas; vandens gerinimo (paruošimo) priemonės; duomenys apie imamo vandens 
kokybę: fi zikiniai, cheminiai, mikrobiologiniai ir kiti rodikliai; objektų, kurie naudos 
daugiau kaip 100 m3/d vandens atveju, pateikiami paviršinio vandens telkinio, iš kurio 
imamas vanduo, foninio užterštumo rodikliai; apskaičiuotas paviršinio vandens telki-
nio gamtosauginis debitas; vandens paėmimo numatomoje poveikio zonoje kiti esantys 
(planuojami) vandens naudotojai.

Sprendžiamas nuotekų tvarkymas. Nuotekų susidarymo šaltinių aprašymas. Susida-
rančių ir išleidžiamų nuotekų (ūkio-buities, gamybinių, paviršinių ir kt.) kiekiai bei fi ziki-
nės ir cheminės charakteristikos. Nuotekų susidarymo netolygumai.

Numatomos nuotekų tvarkymo priemonės (projektuojamos nuotekų surinkimo siste-
mos, valymo įrenginiai, išleistuvų vietos (priimtuvas, atstumas nuo žiočių, baseinas ir kt.), 
gamybinių nuotekų pirminis valymas, antrinis nuotekų panaudojimas, priemonės, maži-
nančios nuotekų ir teršalų susidarymą, ir t.t.).

Pateikiamas nuotekų priimtuvų aprašymas (pavadinimas ar kitoks identifi kavimas, 
charakteristikos, leidžiančios priimti nuotekas, nustatyti priimtuvo naudojimo ir apsaugos 
reikalavimai bei normatyvai, kiti duomenys. Įvertinama, kokią įtaką išleidžiamos į pavir-
šinius vandens telkinius nuotekos gali turėti kitiems šio telkinio vandens naudotojams, 
ekosistemoms, paplūdimiams ir kt.

Vandens apsauga. Numatomos: 1) paviršinių vandens telkinių pakrantės apsau-
gos juostos bei, vandenviečių ir atskirų gręžtinių šulinių sanitarinės apsaugos zonos; 2) 
vandens kokybės gerinimo stotyse ir nuotekų valymo įrenginiuose susidarančių dumblo, 
šlamo ir kitų nuosėdų surinkimas, sausinimas, sandėliavimas, šiems procesams naudo-
jami įrenginiai, statiniai, aikštelės; 3) požeminių vandens telkinių apsaugos nuo taršos 
priemonės; 4) vandens telkinių apsaugos nuo užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų prie-
monės objekto statybos metu; 5) galimo avarinio teršiančių medžiagų patekimo į vande-
nis prevencinės priemonės; 6) apskaičiuoto paviršinio vandens telkinio gamtosauginio 
debito užtikrinimo priemonės.

Skyriaus „Vanduo“ schemos, brėžiniai. Pateikiamas situacijos planas, kuriame būtų 
nurodyti aprūpinimo vandeniu šaltiniai, vandens ėmimo vietos, nuotekų valymo įrenginiai, 
nuotekų išleidimo vietos, nuotekų debito matavimo ir mėginių ėmimo vietos, vandens tel-
kinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos, vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, o 
žemės ūkio objektų atveju – srutų ir mėšlo utilizavimo vietos.
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Situacijos planas, kuriame būtų nurodyti esantys, projektuojami ir likviduojami pas-
tatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai, įrenginiai, pavojingų medžiagų bei atliekų sandėlia-
vimo, nukenksminimo ar utilizavimo vietos.

Teritorijos vertikalaus planavimo brėžinys (sklypo aukščių planas).
Skyrius „Aplinkos oras“ rengiamas projektuojant statinius, susijusius su veikla, dėl 

kurios į aplinkos orą išmetami teršalai, ir statinius, kuriuose planuojama įrengti > 0,12 
MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius. 

Pateikiama:
• stacionarių ir mobilių, organizuotų ir neorganizuotų taršos šaltinių trumpa cha-

rakteristika.
• veikiančio objekto teršalų išsiskyrimo ir išmetimo į aplinkos orą šaltinių inventori-

zacijos duomenys (plėtimo, rekonstrukcijos projektų atveju).
Išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai, kuriuose nurodomi degalų, 

kuro bei žaliavų suvartojimo kiekiai, jų rūšys, technologinių bei energetinių įrenginių ti-
pai, darbo režimas, teršalų kiekio skaičiavimo formulės (ar nuorodos į nustatytąja tvarka 
suderintas ir patvirtintas metodikas bei kitus teisės aktus), koefi cientai, kitos skaičiavi-
mams reikalingos charakteristikos ir skaičiavimų rezultatai. Numatomi planuojamai vei-
klai vykdyti mobilieji taršos šaltiniai, jų sukeliama tarša; teršalų ribinės užterštumo ver-
tės, teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) aplinkos ore. Suminiu poveikiu 
pasižyminčių teršalų grupių į kurias įeina konkretaus objekto išmetami teršalai ir foninio 
užterštumo ar gretimų įmonių teršalai, sąrašas.

Pateikiami duomenys išmetamų teršalų didžiausioms pažemio koncentracijoms skai-
čiuoti: skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga; skaičiavimui rei-
kalingų koefi cientų vertės; teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas 
teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas; foniniai aplinkos užterštumo duomenys.

Išmetamų teršalų ir suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių, į kurias įeina 
objekto išmetami teršalai, didžiausių pažemio koncentracijų skaičiavimai: išmetamų ter-
šalų; išmetamų teršalų, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė.
Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvai, įvertinus foninę taršą.
Aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valy-

mo pagerinimo, išmetimo parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai.
Projektuojami išmetamų dujų valymo įrenginiai, jų veikimo efektyvumas.
Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės esant nepalankioms teršalų sklaidos sąlygoms.
Pateikiamas situacijos planas, apimantis ne mažesnę kaip 2 km spindulio teritoriją 

nuo projektuojamo objekto (M 1:1000, 1:2000 ar kt.). Jei taršos šaltinio aukštis (H) yra di-
desnis kaip 40 m, tai situacijos planas turi apimti ne mažesnę kaip 50 H spindulio teritoriją. 
Situacijos plane nurodomas projektuojamas objektas, pažymima vėjų rožė, jei yra – kuror-
tinė zona, veiklos objektai, kurių išmetami teršalai įvertinti taršos skaičiavimuose.

Sudaroma statybos sklypo plano schema su pažymėtais teršalų išmetimo į aplinkos 
orą šaltiniais.

Išmetamų teršalų žemėlapyje (schemoje) pažymimas projektuojamas objektas, atski-
rų teršalų koncentracijų bei suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių koncentracijų, 
viršijančių DLK, izolinijos.
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Skyriuje Dirvožemis numatomas: 1) bet kurio planuojamos veiklos etapo (pvz., sta-
tybos ar eksploatavimo) metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotas, storis ir 
tūris; 2) planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša iš stacionarių ar mobilių taršos 
šaltinių (teršalų rūšys ir jų kiekiai); 3) planuojamos veiklos sąlygojamas fi zinis (mecha-
ninis) poveikis dirvožemiui, dirvožemių sluoksnių sumaišymas, suspaudimas, trypimas, 
dirvožemio tankio pokyčiai; 4) dirvožemio apsaugos priemonės – nuimto dirvožemio 
sluoksnio laikino saugojimo vieta, numatomas jo panaudojimas (pvz., rekultivuojant); 5) 
planuojamos veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos sumažinimo priemonės; 6) planuoja-
mos veiklos sąlygojamo fi zinio poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės.

Žemėlapyje (schemoje) pažymimi vyraujantys dirvožemių tipai, granuliometrinė su-
dėtis, dirvožemio sluoksnio numatomas nukasimas, sandėliavimas ir panaudojimas.

Skyriuje Žemės gelmės pateikiami žemės gelmių ištekliai. Inžinerinės – geologinės 
sąlygos. Geologiniai procesai (nuošliaužos, erozija, sufozija, karstas). Žemės gelmių už-
terštumas (įskaitant podirvio uolienas). Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos prie-
monės. Vertingų, saugomų geologinių objektų apsauga.

Geologiniame žemėlapyje parodoma žemės gelmių išteklių lokalizacija. Vertingų, 
saugomų geologinių objektų, procesų, kitų probleminių arealų lokalizacija.

Skyriuje Biologinė įvairovė pateikiama planuojamos veiklos teritorijoje esamų 
medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra charakteristika (rūšis, diametras ar aukštis, bū-
klė). Saugotini želdiniai, vejos. Į Raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių augimvietės. Į 
Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų rūšių radvietės. Į Raudonąją knygą įrašytų augalų bei 
gyvūnų rūšių globojimas, atkūrimas. Priemonės augalijos nuskurdimui sumažinti ar jo 
išvengti. Nukertamų ir persodinamų medžių kiekis (taksaciniai duomenys), sodinami 
medžiai, įrengiamos vejos. Gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žie-
mojimo vietų apsaugos priemonės, jų atkūrimas. Vandens gyvūnų apsaugos priemonės 
vandens paėmimo iš atvirų telkinių vietose.

Žemėlapiuose (brėžiniuose) pažymimos į Raudonąją knygą įrašytų rūšių radvietės. 
Kertamų, sodinamų medžių, krūmų bei įrengiamų vejų schema.

Skyriuje Kraštovaizdžio apsauga parodoma: 
1) Žemėnaudos struktūra bei jos kitimas. Statinio sklypo žemės naudmenos su eks-

plikacija. 
2) Degradavusių teritorijų rekultivacijos ir renatūralizacijos galimybės, mastas bei 

priemonės. 
3) Planuojamos veiklos teritorijos panaudojimo rekreacijai galimybės.
4) Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės (objekto lokalizacija, sklypo 

planas, tinkamos formos, medžiagų bei statinių parinkimas, paviršiaus (reljefo) ir 
statinių sąveikos modeliavimas, įmonės teritorijos apželdinimas, estetinio ekologi-
nio potencialo padidinimas). Kraštovaizdžio, tvarkomieji kirtimai.

5) Projektuojamas statinys saugomų teritorijų (rezervatų, nacionalinių parkų, regioni-
nių parkų, draustinių, jų apsaugos zonų, biosferos monitoringo teritorijos) atžvilgiu 
bei numatomas poveikis šioms teritorijoms ir jų apsaugos bei naudojimo režimui.

6) Projektuojamas statinys gamtinių – rekreacinių teritorijų (rekreaciniai miškai, ben-
dro naudojimo želdynai, miško parkai, vandens telkiniai, poilsiavietės, stovyklavie-
tės) atžvilgiu bei numatomas poveikis šioms teritorijoms ir naudojimo režimui.
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7) Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų (miškai, kiti želdiniai, pelkės, vandenys) ir 
urbanizuotų teritorijų (užstatytos teritorijos, keliai) santykis, jo kitimas.

4. Poveikio aplinkai vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimas reglamentuojamas Planuojamos ūkinės veiklos povei-
kio aplinkai vertinimo įstatymu.

Šis įstatymas reglamentuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procesą bei šio proceso dalyvių tarpusavio santykius.

Poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo po-
būdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Ši 
veikla yra įrašyta į:

1) planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rū-
šių sąrašą;

2) planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplin-
kai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į pla-
nuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą 
arba kai planuojamos ūkinės veiklos atrankos (toliau - atranka) metu nustatoma, kad pla-
nuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jos poveikio aplinkai vertinimas.

Visi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai 
turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės vei-
klos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad atranka dėl poveikio aplinkai 
privalomo vertinimo būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus sąrašus.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas prieš planuojamos ūkinės veiklos projekto 
parengimą, t.y. rengiant statinio statybos pagrindimą ar kitus veiklos tikslingumą pagrin-
džiančius dokumentus ir atliekant tiriamuosius darbus.

Poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra tokie:
1) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūki-

nės veiklos poveikį žmonėms, gyvūnijai ir augalijai; dirvožemiui, žemės paviršiui 
ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei; 
materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos 
komponentų tarpusavio sąveikai;

2) sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį žmonėms ir kitiems šio 
straipsnio 1 punkte išvardytiems aplinkos komponentams ar šio poveikio išvengti;

3) nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai leis-
tina pasirinktoje vietoje.

Yra šie poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
1) atsakinga institucija - Aplinkos ministerija ar kita Vyriausybės įgaliota institucija;
2) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai: valstybės insti-

tucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių 
apsaugą, ūkio plėtrą ir žemės ūkio plėtrą, bei vietos savivaldos institucijos;
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3) planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas);
4) planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įpareigotas poveikio aplin-

kai vertinimo dokumentų rengėjas;
5) visuomenė.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai gali būti valstybės institucijos, jei jos suintere-

suotos dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese ir atsakinga institucija, atsižvelgda-
ma į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos ypatumus, tam pritaria. Tokiais 
atvejais atsakinga institucija raštu praneša visiems poveikio aplinkai vertinimo subjek-
tams bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar jo įpareigotam povei-
kio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, kokios kitos valstybės institucijos dalyvauja 
poveikio aplinkai vertinimo procese.

Atsakinga institucija:
1) koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą;
2) atlieka atranką, tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas, nagrinėja visuome-

nės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, poveikio aplinkai vertinimo 
subjektų išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų bei planuoja-
mos ūkinės veiklos galimybių ir priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė 
veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;

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

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) savo lėšomis atlieka šio 
įstatymo jam nustatytas poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įpareigotas poveikio aplin-
kai vertinimo dokumentų rengėjas nustato, apibūdina ir įvertina planuojamos ūkinės vei-
klos galimą poveikį aplinkai, rengia poveikio aplinkai vertinimo programą ir ataskaitą bei 
atlieka šio įstatymo jam nustatytas poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai pagal savo kompeten-
ciją nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir teikia išvadas dėl povei-
kio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Visuomenė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikia motyvuotus pasiūlymus dėl pla-
nuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į 
planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių 
sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad yra privalomas planuojamos ūkinės vei-
klos poveikio aplinkai vertinimas.

Atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į planuojamos ūkinės veiklos, 
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą.

Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės vei-
klos poveikio aplinkai vertinimą.

Atranką atlieka atsakinga institucija, vadovaudamasi planuojamos ūkinės veiklos at-
rankos metodiniais nurodymais, kuriuos rengia ir tvirtina Aplinkos ministerija.

Atranka atliekama remiantis planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) 
ar jo įpareigoto poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie 
vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuo-
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jamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių iš-
teklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų ir kitų medžiagų susidarymas, 
panaudojimas ir perdirbimas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine 
veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija).

Atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar 
vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsako-
vo) ar jo įpareigoto poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomos informa-
cijos, reikalingos atrankai atlikti.

Atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privalomas poveikio aplin-
kai vertinimas, remdamasi šio straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija bei atsižvelgusi į:

1) vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplinkosaugos 
požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos pobūdį, vietovės infras-
truktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir 
regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį atkreip-
dama į saugomas teritorijas, tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, ap-
saugines zonas, teritorijas, kuriose jau viršytas leistinas užterštumo lygis ar kurios 
vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu aspektu;

2) galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį atkreipdama 
į galimą tarpvalstybinį poveikio pobūdį, poveikio kompleksiškumą, jo tikimybę, 
trukmę, dažnumą ir grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį. 

Atsakinga institucija per 20 darbo dienų nuo informacijos atrankai atlikti gavimo die-
nos raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ir poveikio aplin-
kai vertinimo subjektams atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Apie tai, kad pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas poveikį aplinkai privaloma ver-
tinti, arba apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 
praneša visuomenei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka.

Visuomenė per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę nustaty-
ta tvarka teikti atsakingai institucijai motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo at-
rankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą 
persvarstyti atrankos išvadą.

Atsakinga institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) 
motyvuotą prašymą ar motyvuotus visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, 
kviečia atvykti suinteresuotus poveikio aplinkai vertinimo subjektus dalyvauti priimant 
galutinę atrankos išvadą, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Jei galutinė atrankos išvada prieštarauja išvadai, priimtai pagal šio straipsnio 7 dalies 
nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) apie tai praneša visuo-
menei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka.

Poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau - programa) rengiama visais atve-
jais, kai pagal 7 straipsnio 1 dalies nuostatas privaloma vertinti planuojamos ūkinės 
veiklos poveikį aplinkai.

Programą rengia planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) arba jo įparei-
gotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Aplinkos ministeri-
jos patvirtintais poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais.
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Programa nustato planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
(toliau – ataskaita) turinį, joje nagrinėjamus klausimus ir pateiktinos informacijos kiekį.

Programoje turi būti pateikiama bent ši informacija:
1) apibūdintos pagrindinių planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) 

ar jo įpareigoto poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo svarstytos alter-
natyvos, nurodytos jų pasirinkimo priežastys, atsižvelgus į tinkamiausius gamybos 
būdus bei galimą poveikį aplinkai;

2) techninių charakteristikų, technologinio proceso ir numatomų naudoti medžiagų, 
gamtinių išteklių reikmių ir žemės naudojimo (statybos ir eksploatacijos etapų metu) 
aprašymas; susidarysiančių teršalų aprašymas; atliekų ir kitų medžiagų susidarymo, 
panaudojimo ir perdirbimo aprašymas; aplinkos komponentų, kuriuos planuojama 
ūkinė veikla gali paveikti, aprašymas; trumpas planuojamos ūkinės veiklos galimo 
poveikio aplinkai aprašymas atsižvelgiant į galimą sąveiką su kita ūkine veikla; prie-
monių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti 
ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas; numatytos galimos ekstremalios situacijos 
(avarijos) ir priemonės joms išvengti bei padariniams likviduoti;

3) taikytini poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodai.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas parengtą programą pateikia poveikio aplinkai 
vertinimo subjektams.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai programą išnagrinėja ir per 10 darbo dienų nuo 
jos gavimo dienos savo išvadas pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsa-
kovui) ar jo įpareigotam poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, kad 
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų poveikio aplinkai vertinimo programą. 
Tokiais atvejais planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas po-
veikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas papildo ar pataiso programą ir pakartotinai 
teikia ją poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kurie programą išnagrinėja ir per 5 darbo 
dienas nuo jos gavimo dienos pateikia savo išvadas planuojamos ūkinės veiklos organizato-
riui (užsakovui) ar jo įpareigotam poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas programą ir visų poveikio aplinkai vertinimo su-
bjektų išvadas pateikia atsakingai institucijai.

Atsakinga institucija, išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, 
tvirtina programą per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

Kai poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados prieštarauja viena kitai, atsakinga 
institucija, prieš tvirtindama programą, kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo su-
bjektus dalyvauti svarstant jų išvadas.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia planuojamos ūkinės veiklos organiza-
torius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pagal 
atsakingos institucijos patvirtintą programą. Šioje ataskaitoje privalo būti išsamiai išnagri-
nėti visi programoje numatyti klausimai, pateikta poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė, aplinkos monitorinio planas, informacija apie tech-
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ninio ar praktinio pobūdžio problemas, kurios planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui 
(užsakovui) ar jo įpareigotam poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui kilo atliekant 
poveikio aplinkai vertinimą, bei visos ataskaitoje nagrinėjamos informacijos santrauka.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) nustatyta tvarka organizuoja 
visuomenės supažindinimą su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentų rengėjas pateikia pagal motyvuotus visuomenės pasiūlymus patikslintą 
ataskaitą poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kurie patikrina, ar ataskaitoje pakankamai 
išsamiai išnagrinėti jų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti klausimai.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai išnagrinėja ataskaitą ir per 20 darbo dienų nuo 
jos gavimo dienos savo išvadas pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsa-
kovui) ar jo įpareigotam poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui kartu su atsakin-
gai institucijai skirtomis išvadomis dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, kad 
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų poveikio aplinkai vertinimo ataskai-
tą. Tokiais atvejais planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas papildo ar pataiso ataskaitą ir pakartotinai 
teikia ją poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kurie ataskaitą išnagrinėja ir per 10 darbo 
dienų nuo jos gavimo dienos savo išvadas pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizato-
riui (užsakovui) ar jo įpareigotam poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui kartu su 
atsakingai institucijai skirtomis išvadomis dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas atsakingai institucijai pateikia ataskaitą, poveikio 
aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos gali-
mybių bei argumentuotą visuomenės pasiūlymų įvertinimą.

Atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išva-
das dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių bei argumentuotą visuomenės 
pasiūlymų įvertinimą, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos priima motyvuotą 
sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla atsižvelgiant į jos pobūdį ir poveikį aplinkai leistina 
pasirinktoje vietoje. Motyvuotą sprendimą atsakinga institucija raštu pateikia poveikio aplinkai 
vertinimo subjektams ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui).

Kai poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos ga-
limybių prieštarauja viena kitai, atsakinga institucija, prieš priimdama galutinį sprendimą, 
kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo subjektus dalyvauti svarstant jų išvadas.

Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės vei-
klos galimybių galioja penkerius metus nuo jo priėmimo dienos.

Jei atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla dėl galimo 
neigiamo poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė veikla ne-
gali būti vykdoma.

Atsakinga institucija ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 
nustatyta tvarka praneša visuomenei motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė vei-
kla atsižvelgiant į jos pobūdį ir poveikį aplinkai leistina pasirinktoje vietoje, ir sutei-
kia galimybę su juo susipažinti.
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Valstybės ar vietos savivaldos institucijos, disponuojančios informacija apie aplinką, 
reikalinga poveikio aplinkai vertinimui atlikti, privalo planuojamos ūkinės veiklos orga-
nizatoriui (užsakovui) ar jo įpareigotam poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui 
suteikti galimybę šia informacija pasinaudoti Vyriausybės nustatyta tvarka.

Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gau-
ti iš kitų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dalyvių informaciją apie 
galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Visuomenės informavimą ir dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procese savo lėšomis nustatyta tvarka organizuoja planuojamos ūki-
nės veiklos organizatorius (užsakovas).

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procese tvarką nustato Aplinkos ministerija.
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