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ĮVADAS 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Nr. VIII–529, Žin., 1997, Nr. 112–

2824) nustatė monitoringo organizacinę struktūrą, kurioje įteisinti trys aplinkos monitoringo lygiai – 

valstybinis, savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringai.  

Savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo tvarką reglamentuojantys nuostatai – „Bendrieji 

savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-436 (Žin., 2004, Nr. 130–4680). Juose nustatyta 

savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, monitoringo programų rengimo ir derinimo, duomenų 

kaupimo, saugojimo ir teikimo fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka.  

Savivaldybės aplinkos monitoringą pagal specialiai paruoštas programas privalo vykdyti pagal 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą. Pagrindinis specifinis savivaldybių 

monitoringo bruožas, lyginant jį su valstybiniu, yra tas, kad vykdant savivaldybių lygmens 

monitoringą, siekiamas detalesnis teritorijos ištyrimas. Savivaldybių aplinkos monitoringas – 

aplinkos monitoringo sistemos dalis, apimanti savivaldybių lygiu joms priskirtose teritorijose 

vykdomus sistemingus gamtinės aplinkos bei jos komponentų būklės ir jų tarpusavio sąveikos 

stebėjimus, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimą ir prognozes. 

Šilutės rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) programa rengiama 5 metų 

(2016–2020 m.) laikotarpiui, atsižvelgiant į Šilutės rajono bendrojo plano sprendinius, Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos pasiūlymus bei galiojančius teisės aktus. 

Programos rengimą organizavo Šilutės rajono savivaldybės administracija. 
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ, KURIAI RENGIAMA 

PROGRAMA 

 

Šilutės rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje, prie Kuršių 

marių. Rajono savivaldybė yra Klaipėdos regione, viename iš intensyviausiai besiplėtojančių šalies 

regionų. Klaipėdos regiono ekonomikos specifinius bruožus daugiausia lemia Klaipėdos uostas, kuris 

yra vienintelis labiausiai į šiaurę nutolęs ir visus metus neužšąlantis rytinėje Baltijos jūros dalyje. 

Kiekvieną pavasarį ir dažną rudenį Šilutės rajono savivaldybėje Nemuno vandenys apsemia 

dideles teritorijas, atkirsdamas sausumos transporto susisiekimą į Rusnę ir kitas gyvenvietes ar 

sodybas. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorija – 1714 km² (1.1 pav.), Šilutės miesto – 13 km². 

Gyventojų tankumas savivaldybėje – 24,4 gyv./km², tuo tarpu Lietuvoje – 46,1 gyv./km². 

Šilutės rajono savivaldybę sudaro 1 miestas, 7 miesteliai, 288 kaimai ir 1 viensėdis. 

Savivaldybėje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos. Per savivaldybės teritoriją teka Nemuno dešinieji 

intakai Jūra, Veižas, Leitė, Šyša, Minija ir pastarosios intakai Tenenys, Veiviržas. Savivaldybėje yra 

55 ežerai (didžiausias – Krokų Lankos) ir 8 tvenkiniai; didelė ir savita Aukštumalės pelkė. Miškai 

sudaro 22,3 % savivaldybės ploto. Didžiausi – Aukštųjų, Žąsyčių, Dinkių. 

 

 

1.1 pav. Šilutės rajono teritorija 
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2016 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravo 41093 gyventojų.  

Jau daug metų fiksuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas (1.2 pav.), nuo 2010 metų vidutinis 

gyventojų skaičius 46546 sumažėjo iki 41453 asmenys 2015 metais. 2016 metų duomenimis 

gyventojų skaičius Šilutės rajone dar sumažėjo. Atitinkamai gyventojų tankis taip pat tendencingai 

mažėjo, ir nuo 2010 iki 2015 metų sumažėjo nuo 28 iki 24,4 gyventojų kvadratiniame kilometre.  

 

 

1.2 pav. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų tankio  ir vidutinio skaičiaus kaita 2010–2015 

metais (Statistikos departamento duomenys) 

 

2014 m. duomenimis Šilutės rajono savivaldybėje naudojamos žemės ūkio naudmenos – 

71102 ha, tai sudaro 49,6 % bendro savivaldybės ploto, ariama žemė sudarė 42317 ha, pasėliai – 

41221 ha, kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos – 26889 ha, sodai ir uogynai – 728 ha.  

Nemuno deltos regioninio parko, esančio Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, plotas yra 

29 013 ha (1.3 pav.), iš jo miškai sudaro 10,3 %, vandens telkiniai – 17,3 %, pelkės – 13,0 %, žemės 

ūkio naudmenos – 51,6 %, gyvenvietės – 0,6 %, kita – 7,2 %. Jis apima Nemuno deltos dalį su Ventės 

ragu, Rusnės sala, prisišliejusiomis Ragininkų, Galzdonų salomis, Krokų Lankos ežeru, 

Aukštumalos, Rupkalvių Medžioklės pelkėmis.  

Nemuno deltos regioninio parko teritorija priklauso Pajūrio žemumos klimatiniam parajoniui. 

Čia randama apie 300 paukščių rūšių, per 170 paukščių rūšių parke peri. Parke stūkso 7 piliakalniai. 

Nemuno delta padidinto visuomenės dėmesio kasmet sulaukia dėl besikartojančių potvynių, kurių 

metu užliejama apie 400 km2 teritorija, kartais potvynis priartėja prie Šilutės miesto. Šilutės rajono 

savivaldybės polderiuose (nusausintuose ir pylimais atskirtose žemumose, iš kurios vanduo šalinamas 

siurbliais) supilta 255 km pylimų, iš jų 42 km – iš durpių. 
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1.3 pav. Nemuno deltos regioninio parko teritorija 

 

Visas Nemuno deltos regioninis parkas su nežymiomis ribų korektūromis patenka į NATURA 

2000 teritorijų tinklą tiek kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), tiek kaip buveinių apsaugai 

svarbi teritorija (BAST).  

 

2. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos pagrindiniai tikslai atitinka 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 „Dėl bendrųjų 

savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo” tikslus (Žin., 2004, Nr. 130–4680). 

Monitoringo tikslas – valdyti Šilutės savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus 

stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija 

apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir 

prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir 

įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei. 

Galiojantys įstatymai apibrėžia monitoringo uždavinius: 

1) Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę: 

• nustatyti rajono pramonės, energetikos įmonių bei transporto įtaką aplinkos oro ir paviršinio, 

bei požeminio vandens būklei Šilutės rajono savivaldybėje; 
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• nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį rajono 

vandens telkiniams. 

2) Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Šilutės rajono savivaldybės gamtinėje aplinkoje 

vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos 

kitimo tendencijas ir galimas pasekmes. 

3) Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie 

gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės 

raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms. 

4) Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą. 

Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa yra viena iš priemonių įgyvendinti 

Šilutės rajono aplinkos oro kokybės valdymo programą. 

 

3. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS STRUKTŪRA 

 

Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa susideda iš atskirų tarpusavyje 

susijusių dalių. Pagrindinės monitoringo programos dalys skirtos svarbiausių aplinkos komponentų 

stebėjimams. 

Atsižvelgiant į esamą situaciją nagrinėjamo rajono savivaldybėje Šilutės rajono savivaldybės 

aplinkos stebėsenos programoje 2016–2020 metams numatoma tokių aplinkos komponentų 

stebėsena: 

• aplinkos oro; 

• paviršinio vandens; 

• požeminio vandens. 

Esant poreikiui ir suderinus su Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra gali būti 

atliekami ir papildomi aplinkos tyrimai, nenumatyti šioje programoje. 
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4. APLINKOS ORO MONITORINGAS 

4.1. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas 

 

Iš taršos šaltinių į orą patenkančios įvairios cheminės medžiagos sukelia tiesioginį ar 

netiesioginį neigiamą poveikį gyvajai gamtai bei žmogui. Pagrindiniai oro teršalų emisijos į atmosferą 

šaltiniai yra transportas, energetika ir pramonė.  

Miestuose oro užterštumui didžiausią įtaką turi mobilių šaltinių (kelių transporto) bei 

stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai. Oro užterštumas antropogeninės kilmės 

teršalais priklauso ne tik nuo išmetimų dydžio, bet ir nuo to, ar jie kaupsis išmetimo vietose, ar bus 

išsklaidyti didesnėje erdvėje. Todėl oro kokybei didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, teršiančių 

medžiagų sklaidos dinamiškumas, taršos šaltinių pobūdis, bendra foninė būklė. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pagal ekonomines veiklos rūšis 2016 metų 

pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje buvo įregistruoti 1979 ūkio subjektai, iš jų tik 938 veikiantys 

(4.1 lentelė).  

 

4.1 lentelė. Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje 2012–2016 m. laikotarpiu Šilutės 

rajono savivaldybėje (Lietuvos statistikos departamento duomenys)  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Įregistruoti ūkio subjektai 

metų pradžioje,  vnt. 
1816 1846 1924 1940 1979 

Veikiantys ūkio subjektai 

metų pradžioje, vnt. 
911 935 974 862 938 

 

Vienas svarbiausių veiksnių, sąlygojančių aplinkos oro kokybę Šilutės rajone, yra iš mobilių 

ir stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai. 

 

Stacionarūs taršos šaltiniai  

Iš stacionarių oro taršos šaltinių bendras išmetamų į aplinkos orą medžiagų kiekis Klaipėdos 

apskrityje nuo 2010 iki 2014 metų sumažėjo 40 %, t. y. nuo 5786,4 tonų per metus iki 3484,7 tonų 

(4.2 lentelė). Didžiausias iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis tenka Klaipėdos miesto 

savivaldybei (vidutiniškai 52 %). Antra pagal išmetamų teršalų kiekį Klaipėdos apskrityje yra Šilutės 

rajono savivaldybė.  

Šilutės rajono savivaldybėje vidutiniškai išmetama 23 % visų Klaipėdos apskrityje išmetamų 

teršalų (4.1 pav.). Klaipėdos rajono savivaldybėje išmetamų teršalų kiekis siekia 13 %, Kretingos 

rajono bei Palangos miesto savivaldybėse – 5 %, Neringos miesto ir Skuodo rajono savivaldybėse – 

1 %.  
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4.2 lentelė. Į aplinkos orą iš Klaipėdos apskrities teritorijoje esančių stacionarių šaltinių išmetamų 

teršalų bendras kiekis 2010–2014 m. laikotarpiu (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

Teritorija 2010 2011 2012 2013 2014 

KLAIPĖDOS APSKRITIS 5786,4 4842,9 4902,6 5256,1 3484,7 

KLAIPĖDOS M. SAV. 2925,7 2545,4 2401,3 2355,8 2102,5 

ŠILUTĖS R. SAV. 1430,5 881,7 1234,1 1502,8 637,3 

KLAIPĖDOS R. SAV. 711,9 713,8 641,6 770,9 344,4 

KRETINGOS R. SAV. 356,8 325,3 283,8 266,3 48,4 

PALANGOS M. SAV. 255,1 274 241,3 246,5 222,1 

NERINGOS SAV. 68,9 66 64,7 59,2 51,1 

SKUODO R. SAV. 37,5 36,7 35,8 54,6 78,9 

 

 

4.1 pav.  Bendras teršalų išmetimas iš stacionarių taršos šaltinių Klaipėdos apskrityje                

2010–2014 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

 

Šilutės rajone bendras iš stacionarių šaltinių išmetamų teršalų kiekis nuo 2010 metų nebuvo 

pastovus (4.2 pav.). 2011 metais, lyginant su 2010 metų duomenimis, buvo fiksuojamas 38 % 

sumažėjimas, toliau 2012 ir 2013 metais registruojamas išmetamų teršalų augimas. Tačiau 2014 

metais vėl registruojamas mažėjimas iki 58 %. 
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sav.
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4.2 pav.  Bendras teršalų išmetimas iš stacionarių taršos šaltinių Šilutės rajono teritorijoje         

2010–2014 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

 

Vertinant išmetamų medžiagų sudėtį didžiausią į aplinkos orą išmetamų medžiagų kiekį 

sudaro anglies monoksidas, vidutiniškai 62 % visų teršalų (4.3 lentelė), antroje vietoje lakūs 

organiniai junginiai – 19 %, kiti teršalai (azoto oksidai, sieros dioksidas, kietos dalelės, fluoras ir kiti 

teršalai) sudaro nuo 2 iki  8 %. 

 

4.3 lentelė. Taršos į aplinkos orą iš Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių stacionarių šaltinių 

išmetamų medžiagų sudėtis 2010–2014 m. laikotarpiu (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

Teršalai 
Metai 

2010 2011 2012 2013 2014 

Bendras išmetamų medžiagų 

kiekis (t/metus) 

1430,5 881,7 1234,1 1502,8 637,3 

Anglies monoksidas, t  1061,4 555,9 681 897,2 364,3 

Lakūs organiniai junginiai, t  155,2 165 367,6 359,7 79 

Azoto oksidai, t 104,7 77,6 90,1 115,4 51,8 

Sieros dioksidas, t  63,6 35,6 19,1 21,1 3,6 

Kietos dalelės, t 44,3 47,4 39,4 50,6 48,1 

Fluoras ir kiti teršalai, t 1,3 0,2 36,9 58,8 90,5 

 

Ženklus oro taršos šaltinis  yra  Šilutės rajone esančios katilinės. Šilutės rajone pagrindinis 

šiluminės energijos gamintojas ir tiekėjas yra UAB “Šilutės šilumos tinklai”. Didžioji šiluminės 

energijos dalis yra pagaminama Šilutės rajoninėje katilinėje (šiluminė galia – 74,5 MW, 

pareikalaujama – 40 MW). Pagrinde UAB „Šilutės šilumos tinklai“ naudojamas kuras yra biokuras, 

anglys ir kt. Kitose mažosiose katilinėse naudojama dar ir skalūnų alyva, malkos, šiaudai.  Kitose 

rajono gyvenvietėse šiluminiai tinklai nėra išvystyti, naudojamos nedidelės galios individualios 
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katilinės. Pagrindiniai naudotojai rajone – Šilutės miesto gyventojai. Centralizuotai tiekiama šilumos 

energija naudojasi apie 67 % Šilutės miesto gyventoju (14,3 tūkst.). Kiti miesto gyventojai 

(individualūs namai), įmonės bei įstaigos, kurios neprijungtos prie centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemos turi vietinius šilumos energijos generavimo šaltinius (4.4 lentelė).  

 

4.4 lentelė. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinių techniniai rodikliai 

Katilinės pavadinimas Šiluminė galia 

(MW) 

Pareikalaujama 

galia (MW) 

Naudojamas kuras 

Šilutės RK 74,5 40 Mazutas, biokuras 

Traksėdžių katilinė 5,22 5 Skalūnų alyva, 

biokuras  

Rusnės katilinė 1,98 1,7 Malkos, anglys 

Juknaičių katilinė 1,36 1,2 Šiaudai 

Kintų katilinė 0,44 0,5 Malkos, anglys 

 

Mobilioji tarša. Šilutės rajono susisiekimo sistemą, skirtingai nuo daugelio kitų Lietuvos 

rajonų, formuoja kelios transporto rūšys: autotransportas, geležinkelis ir vandens transportas. Kaip ir 

bendroje Lietuvos susisiekimo sistemoje, pagrindiniai keleivių ir krovinių pervežimai atliekami 

automobilių keliais. 

Šilutės rajone bendras kelių ilgis – 1 732 km. Dalis su įrengta kelio danga sudarė 73,33  % 

visų kelių: 10,22 % su patobulinta danga, 63,11 % su žvyro danga (4.5 lentelė).  

 

4.5 lentelė. Šilutės rajono automobilių kelių ilgis metų pabaigoje (Lietuvos statistikos departamento 

duomenys) 

Kelio apibūdinimas 2012 2013 2014 2015 

Kelių ilgis 1754 1754 1732 1732 

Kelių su danga ilgis 1260 1260 1270 1270 

Kelių su patobulinta danga ilgis 172 172 177 177 

Žvyro kelių ilgis 1088 1088 1093 1093 

Grunto kelių ilgis 495 495 462 462 

 

Šiaurės – pietų kryptimi pagrindinė transporto dominantė yra 141 krašto kelias, kuris jungia 

su apskrities centru – Klaipėda, tarptautiniu IXB transporto koridoriumi (automagistrale A1) ir 

pietinėje dalyje su tarptautiniu transporto koridoriumi Via Hanseatica (magistralinis kelias A12). 

Šilutės rajonas yra labai stipraus tarptautinių kelių įtakos zonoje, toks tinklas leidžia Šilutės 

savivaldybės teritorijoje išvengti didelio intensyvumo tranzitinių transporto srautų. 

Magistralinių ir krašto kelių tankis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nėra aukštas – 7,5 

km/km², tačiau esant sąlyginai kompaktiškam gyvenviečių išdėstymui, didelei saugomai Nemuno 

deltos regioninio parko teritorijai – pakankamas. Bendras rajono kelių tankis sudaro 32,6 km/km2. 
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Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo 2015 metų vidutinis paros 

intensyvumas pateiktas 4.3 paveiksle. Rajono kelių intensyvumas kinta nuo 3–500 automobilių per 

parą (vietinės reikšmės keliai) iki 10000 automobilių per parą.  

Intensyviausi rajono keliai: 

 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (kelio Nr. 141), intensyvumas – 5001–10000 

auto./para; 

 Šilutė-Rusnė (kelio Nr. 206), intensyvumas – 2001–5000 auto./para; 

 Šilutė – Žemaičių Naumiestis (kelio Nr. 165), intensyvumas – 2001–5000 auto./para. 

 

 

4.3 pav. Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo                                           

vidutinis paros intensyvumas 2015 metais (Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenys) 

 

Šilutės mieste gatvės santykinai nėra perkrautos, miesto šiaurės – pietų kryptimi  esantis 

apvažiavimo kelias – krašto kelias Nr. 141 Pagėgiai–Klaipėda sumažina gatvių transportu apkrovas, 

nukreipia nuo miesto pagrindinį tranzitinį transportą, tame tarpe ir sunkiasvorį. Labiausiai apkrauta 

mieste yra  pagrindinė senamiesčio ašis – Lietuvininkų gatvė. Kitiems Šilutės rajono miestams bei 

gyvenvietėms nėra būdingos transporto spūstys bei to pasekmėj kylanti oro tarša. Todėl, suderinus su 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir kitų rajono suinteresuotų institucijų atstovais, priimta 

aplinkos komponento – oro taršos stebėseną šiuo etapu vykdyti Šilutės mieste. 

2010 m. duomenimis Klaipėdos apskrityje 1000 gyventojų teko 517 individualių lengvųjų 

automobilių, Šilutės rajono savivaldybėje automatizacijos lygis siekė 542 automobilius 1000-iui 

gyventojų. Nuo 2010 iki 2013 metų šie skaičiai laipsniškai augo (4.4 pav.). Lietuvos statistikos 



 
 

15 

 

departamento duomenimis 2014 metų individualiųjų automobilių skaičius tenkantis 1000-čiui 

gyventojų Klaipėdos apskrityje sumažėjo 34 %.  

 

 

4.4 pav. Individualių lengvųjų automobilių skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų kaita 2010–2015 metais 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

 

Šilutės rajono teritorijoje registruotų individualių lengvųjų automobilių skaičius 2014 metų 

pabaigoje sumažėjo 37 % (4.5 pav.), tai siejama su 2014 metais įsigalėjusiomis Saugaus eismo 

automobilių keliais įstatymo nuostatomis, kuriomis įteisintas automatinis transporto priemonių ir (ar) 

priekabų išregistravimas iš Kelių transporto priemonių registro bei galimybė transporto priemonės 

valdytojui pačiam sustabdyti transporto priemonės registraciją. 

 

4.5 pav. Individualių lengvųjų automobilių skaičius Šilutės rajono teritorijoje metų pabaigoje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys) 

Šilutės rajono išorės ir vidaus pagrindine susisiekimo rūšimi ir ateityje išliks automobilių 

transportas, todėl automobilių keliai ir gatvės yra svarbiausia susisiekimo infrastruktūros dalis. 

Šilutės rajono istoriniai–kultūriniai bei gamtiniai–rekreaciniai aplinkos ištekliai ir ateityje bus 
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svarbiausi veiksniai pritraukiant turistų srautus, vystant rekreacinę infrastruktūrą. Dėl šios priežasties 

labai svarbu išsaugoti patrauklią ir sveiką aplinką, darniai plėtojant transporto bei pėsčiųjų 

susisiekimo infrastruktūrą.  

 

 Oro kokybė Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

 

Šiuo metu Lietuvoje valstybinio aplinkos oro monitoringo stočių sistemą sudaro 1 mobili, 14 

automatinių miesto ir 4 foninės monitoringo stotys. Aplinkos oro kokybės tyrimai difuziniais 

ėmikliais yra vienas iš būdų įvertinti oro kokybę tose teritorijose, kuriose neatliekami nuolatiniai 

matavimai. Teritorijose, kur užterštumo lygis didesnis nei ES patvirtintos viršutinės vertinimo ribos, 

yra privalomi nuolatiniai oro kokybės tyrimai. Modeliavimas arba indikatoriniai matavimai gali būti 

naudojami ten, kur užterštumo lygis yra mažesnis už žemutines vertinimo ribas. Vertinant oro 

kokybę, kai matuojamas didžiausias oro užterštumo lygis yra tarp viršutinės ir žemutinės vertinimo 

ribų, matavimai yra būtini, tačiau jų gali būti mažiau, o matavimų duomenis galima papildyti 

informacija iš kitų šaltinių. 

Vykdant projektą „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant 

difuzinius ėmiklius“ 2010–2011 metais Lietuvoje sieros dioksido, azoto dioksido, benzeno 

koncentracijų tyrimai buvo atlikti 375 skirtingose miestų ir gyvenviečių dalyse tam, kad rezultatai 

kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį 

gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir miestų centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose arba 

miestų foninėse vietose. Difuziniai ėmikliai buvo eksponuoti skirtingais sezonais: 2010 metų rudenį 

ir 2011 metų žiemos, pavasario ir vasaros metu. Matavimų trukmė – aštuoni periodai po dvi savaites. 

Vertinant gautus rezultatus galima lyginti su metinėmis ribinėmis vertėmis apibrėžtomis 2008/50/EB. 

Šilutės mieste ir rajone penkiose matavimų vietose matuota dujinių teršalų koncentracija: 

azoto dioksidas, sieros dioksidas ir benzenas. Trys matavimų vietos buvo parinktos Šilutės mieste ir 

dvi matavimų vietos skirtingose rajono vietose (4.6 pav., 4.6 lentelė). 

 

4.6 lentelė. Difuzinių ėmiklių matavimų vietos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

Žymuo 

4.1 pav. 
Adresas 

Koordinatės LKS-94 sistemoje 

X                              Y 

1 Lietuvninkų g, Gudobelių g. 339213 6137016 

2 Sodų g. prie stadiono 340019 6137703 
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4.6 lentelės tęsinys.  

3 Šyša upė, netoli geležinkelio tiltas 340742 6136478 

4 Tvaskučių k., Švėkšnos sen. Šilutės r. sav. 349969 6151230 

5 Karceviškių k., Usėnų sen., Šilutės r. sav.  349970 6118878 

 

 

4.6 pav. Difuzinių ėmiklių eksponavimo vietos Šilutės mieste ir rajono teritorijoje  

 

Apibendrinus oro kokybės tyrimų, atliktų difuziniais ėmikliais 2010–2011 metais, rezultatus 

nustatyta, kad vidutinė azoto dioksido (NO2) koncentracija (9,7 µg/m3) Šilutės miesto ir rajono 

tirtuose tyrimo taškuose per tyrimų laikotarpį neviršijo metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių 

sveikatos apsaugai – 40 µg/m3 (4.7 pav.). Visose tirtose vietovėse visų sezonų (rudens, žiemos, 

pavasario, vasaros) metu NO2 koncentracijos nesiekė žemutinės vertinimo ribos – 26 µg/m3. 

Didžiausios azoto dioksido koncentracijos nustatytos Šilutės mieste esančiuose matavimo taškuose 

(vidutiniškai nuo 14,4 iki 18,9 µg/m3) (matavimo taškai Nr. 1 ir 2).  

Vidutinė metinė sieros dioksido koncentracija visose tyrimų vietose neviršijo metinės ribinės 

vertės, nustatytos augmenijos apsaugai (20 µg/m3), bei buvo mažesnė už žemutinę vertinimo ribą – 8 

µg/m3 (4.8 pav.). Vidutinė šio teršalo koncentracija kito nuo 0,76 – 2,48 µg/m3.  

Benzeno koncentracija Šilutės rajono teritorijos tirtuose taškuose per tyrimų laikotarpį 

neviršijo metinės ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai – 5 µg/m3 (4.9 pav.). Vertinant 

sezonišką benzeno koncentracijos pasiskirstymą Šilutės mieste, pavasario (1,29 µg/m3), vasaros (0,75 

µg/m3), rudens (1,41 µg/m3) sezono metu benzeno koncentracijos nesiekė žemutinės vertinimo ribos 

– 2 µg/m3, žiemos sezono metu vidutinė (2,5 µg/m3) benzeno koncentracija buvo aukštesnė nei 
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žemutinė vertinimo riba. Didžiausios benzeno koncentracijos žiemos sezono metu fiksuotos Šilutės 

miesto teritorijoje esančiuose matavimo taškuose (svyravo nuo 2,5 iki 3,8 µg/m3). 

 

 

4.7 pav.  Azoto dioksido koncentracijos kaita Šilutės mieste ir rajono teritorijoje 2010–2011 metais 

 

  

4.8 pav.  Sieros dioksido koncentracijos kaita Šilutės mieste 2010–2011 metais 

 

 

4.9 pav.  Benzeno koncentracijos kaita Šilutės mieste 2010–2011 metais 
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Tam, kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei 

reikalinga detali informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą, kuri leistų parengti ir įgyvendinti Šilutės 

rajono oro kokybės valdymo programą. Pagrindinis oro teršalų emisijos į atmosferą šaltinis, kaip ir 

daugumoje Lietuvos miestų, yra autotransportas. Tikėtina, kad daugiau tokios taršos tenka autotransportą 

koncentruojantiems tranzitiniams intensyvaus eismo keliams ir jų aplinkai. Tyrimai difuziniais ėmikliais 

leistų detaliau įvertinti teršalų koncentracijų erdvinį pasiskirstymą Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje. 

 

4.2. Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai 

 

Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą 

informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie koncentracijų ore 

pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu. 

Pagrindiniai uždaviniai: 

• kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie Šilutės rajono aplinkos oro užterštumo lygį; 

• vertinti taršos pernašų iš kitų šalių ar rajonų įtaką; 

• nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis; 

• vertinti aplinkos oro kokybę Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje; 

• sukauptus duomenis panaudoti oro kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimui. 

 

4.3. Stebimi parametrai, periodiškumas ir stebėjimo vietų išdėstymas 

 

Remiantis LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010 m. liepos 

7 d. Nr. D1–585/V–611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio        

11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo pakeitimo“ (Žin., 2010, 

Nr. 82–4364) bei 2008 m. birželio16 d. Nr. D1–325/V–587 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 

pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ 

pakeitimo (Žin., 2008, Nr. 70–2688), kuriuose nurodyti teršalai, kurių ribinė vertė, leistinas 

nukrypimo dydis ir pavojaus slenkstis turi būti nustatomi pirmiausia: sieros dioksidas, azoto 

dioksidas, kietosios dalelės, švinas, ozonas, o taip pat benzenas, anglies monoksidas, policikliniai 

aromatiniai angliavandeniliai, kadmis, arsenas, nikelis ir gyvsidabris. 

Stebimi parametrai. Išanalizavus į aplinkos orą išmetamų teršalų iš stacionarių ir mobilių 

taršos šaltinių turimus duomenis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, vykdomų ūkio subjektų 
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monitoringo rezultatus bei remiantis nurodytais teisės aktais, rekomenduojama Šilutės rajono 

savivaldybės aplinkos ore tirti šiuos parametrus: sieros dioksidą (SO2), azoto dioksidą (NO2) ir 

benzeną (C6H6). 

Oro teršalų nustatymo metu matuojami (arba registruojami iš Hidrometeorologinių stočių) 

aplinkos meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C), vėjo kryptis, vėjo greitis (m/s), 

drėgnis (%), slėgis (Pa). 

Stebėjimų periodiškumas. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. 

įsakymo Nr. D1-279 (Žin., 2010, Nr. 42–2042) „Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, orientacinius 

(indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per 

metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14 % metų laiko. Tam tikslui tinka difuzinių 

ėmiklių panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko 

periodą. 

SO2, NO2, C6H6 teršalų matavimai Monitoringo programos vykdymo metu, atliekami keturis 

kartus per metus, siekiant įvertinti sezoniškumo įtaką. 

Matavimų trukmė:  

o SO2, NO2, C6H6 difuzinių ėmiklių metodu oro monitoringo vykdymo metu 

eksponuojami keturis kartus per metus, vieną kartą per sezoną, dviejų savaičių periodu. 

Stebėjimo vietų išdėstymas.  

Bendru atveju difuziniai ėmikliai teritorijoje išdėstomi pagal šiuos kriterijus: 

o labiausiai užterštos miesto vietos (t.y. gatvių sankryžos, pasižyminčios didžiausiu 

autotransporto eismo intensyvumu); 

o tankiai apgyvendinti miesto rajonai; 

o dažnai žmonių lankomos ir/arba santykinai švarios (rekreacinės) miesto teritorijos; 

o būdingos vietos modeliams sertifikuoti; 

o stacionariųjų oro kokybės matavimo stočių aplinka; 

o užmiesčio teritorija skirtingomis kryptimis nuo miesto. 

Intensyvaus transporto eismo vietose ėmikliai turėtų būti išdėstyti: 

o matuojant bet kokius teršalus, ėminio ėmimo vietos turėtų būti įrengtos bent 25 m 

atstumu nuo pagrindinių kryžkelių pakraščio ir bent 4 m atstumu nuo artimiausios 

eismo juostos vidurio; 

o matuojant azoto dioksidą ir anglies monoksidą, įsiurbimo angos turėtų būti ne daugiau 

kaip 5 m atstumu nuo kelkraščio; 

o matuojant kietąsias daleles, šviną ir benzeną, įsiurbimo angos turėtų būti išdėstytos 

taip, kad būtų galima apibūdinti oro kokybę užstatytoje vietovėje.  
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti 3-iose matavimų vietose Šilutės 

mieste. Siūlomos oro užterštumo tyrimo vietos Šilutės mieste pateikiamos 4.10 paveiksle ir 4.7 

lentelėje. Tyrimo vietos bus įrengtos bent 25 m atstumu nuo nurodytų sankryžų.  

 

4.7 lentelė. Šilutės miesto aplinkos oro kokybės matavimų vietos 2016–2020 metų 

monitoringo metu (vietovės pavadinimas, pobūdis ir koordinatės) 

Vietos 

žymuo 

4.10 pav. 

Oro kokybės matavimų 

vietovės pavadinimas ir 

adresas 

Vietovės 

aprašymas/taršos 

pobūdis 

Koordinatės 

 

1. Lietuvninkų-Tilžės-Jankaus 

gatvių sankryža 

Automobilių transporto 

tarša. 

340009, 6137243 (LKS) 

55.344405, 21.477473 (WGS) 

2. E. Kanto g. netoli Darbininkų 

g.  

Individualių namų 

kvartalas. 

340082, 6136841 (LKS) 

55.340827, 21.478854 (WGS) 

3. Pramonės g, Pramonės įmonių tarša.  339770, 6138204 (LKS) 

55.352953, 21.473162 (WGS) 

 

 

4.10 pav. Oro užterštumo tyrimo vietos Šilutės mieste  

 

Matavimo vietos parinktos skirtingose Šilutės miesto vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo 

objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose 
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mikrorajonuose ir miesto centre – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose ir miesto foninę 

koncentraciją. 

 

4.4. Metodai ir procedūros 

 

Oro kokybės vertinimui Šilutės rajono savivaldybėje sieros dioksidą (SO2), azoto dioksidą 

(NO2) bei benzeną (C6H6) rekomenduojama nustatyti pasyviuoju metodu (difuziniais ėmikliais). 

Siekiant, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, oro kokybės 

tyrimai privalo atitikti difuzinių ėmiklių metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir 

standartuose: 

a) Lietuvos standartas LST EN 13528–1 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir 

garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“; 

b) Lietuvos standartas LST EN 13528–2 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir 

garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir 

bandymo metodai“; 

c) Lietuvos standartas LST EN 13528–3 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir 

garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir 

priežiūros vadovas“. 

Difuziniai ėmikliai pasirinktose vietose tvirtinami prie gatvių apšvietimo stulpų, 3,5–4  m 

aukštyje. Siekiant užtikrinti duomenų patikimumą, kiekvienoje oro kokybės tyrimų vietoje 

eksponuojama po 2 kiekvienam teršalui nustatyti skirtų difuzinių ėmiklių vienetus. Teršalų, 

susikaupusių difuziniuose ėmikliuose, koncentracijos nustatomos sertifikuotoje laboratorijoje. 

Rengiant informacines ataskaitas apie oro kokybę, o baigiamojoje ataskaitoje vertinant oro 

kokybės kaitą monitoringo laikotarpiu, būtina įvertinti ir meteorologinius parametrus: aplinkos oro 

temperatūrą, drėgmę, slėgį, vėjo kryptį ir greitį.  

 

4.5. Oro monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai 

 

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų 

ir ES direktyvų: 

1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1–279„Dėl 

aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės 

vertinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 42–2042); 

2. LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 

D1–325/V–587 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
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įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos 

Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 

kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 

2008, Nr. 70–2688); 

3. LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 

D1–585/V–611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 

d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo pakeitimo“ (Žin., 

2010, Nr. 82–4364); 

4. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos 

oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1); 

 

Atliekant oro kokybės vertinimą siūloma sieros dioksido koncentraciją vertinti kaip 

orientacinio pobūdžio informaciją. Azoto dioksido ir benzeno koncentracijas siūloma palyginti su 

Lietuvos teisės aktuose ir Europos Sąjungos direktyvoje šių teršalų koncentracijoms numatytomis 

užterštumo lygio metinėmis ribinėmis vertėmis. 

 

5. PAVIRŠINIO VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS 

 

5.1. Paviršinių vandens telkinių monitoringas 

 

5.1.1. Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai 

 

Paviršinio vandens monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, 

laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus. 

Pagrindiniai uždaviniai: 

 numatytose vietose atlikti paviršinio vandens būklės tyrimus; 

 savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius; 

 informuoti visuomenę apie atvirų vandens telkinių vandens kokybę. 

 

5.1.2. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas 

 

Paviršinių vandenų kokybė priklauso nuo teršalų, patenkančių į vandens telkinius kiekių ir 

savybių bei pačių vandens telkinių ypatybių. Tarp pagrindinių vandens telkinių teršėjų yra namų 

ūkiai, pramonė ir žemės ūkis. Gyventojų ir pramonės išleidžiami nutekamieji vandenys priskiriami 

sutelktajai taršai, o tarša iš žemės ūkio vadinama pasklidąja, tuo nurodant skirtingą sklaidos pobūdį.  
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Viena aktualiausių Šilutės rajono paviršinių vandenų kokybės problemų, kaip ir visoje šalyje, 

yra jų užterštumas biogeninėmis ir organinėmis medžiagomis. Pagrindiniai vandens taršos 

biogeninėmis medžiagomis šaltiniai yra pasklidoji tarša iš žemės ūkio teritorijų, ypač azoto ir fosforo 

trąšų naudojimas bei ūkio buities ir gamybinės nuotekos su kuriomis į vandens telkinius patenka 

tūkstančiai tonų teršalų. Valstybinio upių monitoringo matavimų vietos Šilutės rajono teritorijoje 

pateiktos 5.1 lentelėje.   

Paviršinio vandens telkinio būklė vertinama pagal ekologinę būklę (dirbtinių ir labai pakeistų vandens 

telkinių – ekologinį potencialą) ir pagal cheminę būklę. Vandens telkinio būklė nustatoma pagal prastesnę iš 

jų, klasifikuojant į dvi klases: gerą arba neatitinkančią geros būklės. 

 

5.1 lentelė. Šilutės rajono teritorijoje valstybinio paviršinio vandens monitoringo vietos ir jų charakteristikos 

Vandens telkinio 

pavadinimas 

Monitoringo vietos 

(MV) pavadinimas 

Vandens telkinio 

pobūdis 

MV rytų 

koordinatė 

MV šiaurės 

koordinatė 

Skirvytė Skirvytė ties Rusne Natūralus 6131567 333428 

Nemunas 
Nemunas aukščiau 

Rusnės, aukščiau Leitės 
Labai pakeistas 6129406 335469 

Šyša Šyša žemiau Šilutės Labai pakeistas 6136687 337193 

Minija Minija ties Suvernais Natūralus 6143668 328158 

Tenenys Tenenys ties Miestaliais Natūralus 6146788 340891 

Leitė Leitė ties Sausgalviais Natūralus 6128579 338259 

Šyša Šyša žemiau Katyčių Labai pakeistas 6130156 359829 

 

Paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė vertinama pagal fizikinių-cheminių, 

hidromorfologinių ir biologinių kokybės elementų rodiklius. Ekologinė būklė skirstoma į penkias 

klases – labai gerą, gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą. 

Upių ekologinės būklės fizikinių-cheminių kokybės elementų vertinimo rodikliai yra 

nitratinis azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), fosfatinis fosforas (PO4-P), 

bendrasis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio 

deguonies kiekis vandenyje (O2). Hidromorfologinių kokybės elementų vertinimo rodikliai – 

nuotėkio dydis, upės vientisumas, upės vagos pobūdis.  

Ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal fizikinį-cheminį kokybės elementą rodikliai – 

bendrasis azotas (Nb) ir bendrasis fosforas (Pb). Hidromorfologinius kokybės elementus 

apibūdinantys vertinimo rodikliai – vandens lygio pokyčiai, kranto linijos pokyčiai. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės 

žemėlapis patiektas 5.1 paveiksle. Kaip matyti dalies upių ekologinė būklė gera arba vidutinė (5.2 

lentelė). Šiaurinė Kuršių marių dalies ekologinė būklė vidutinė, kai tuo tarpu centrinės Kuršių marių 

dalies – bloga. 
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5.2 lentelė. Šilutės rajono teritorijoje valstybinio paviršinio vandens monitoringo metu tirtų upių 

ekologinė būklė ir ekologinis potencialas (2009 metų duomenys) (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys) 

Vandens telkinio 

pavadinimas 
Monitoringo vietos (MV) pavadinimas 

Ekologinė būklė/ekologinis 

potencialas 

Skirvytė Skirvytė ties Rusne Vidutinė 

Nemunas Nemunas aukščiau Rusnės, aukščiau Leitės Vidutinis 

Šyša Šyša žemiau Šilutės Vidutinė 

Minija Minija ties Suvernais Gera 

Tenenys Tenenys ties Miestaliais Gera 

Leitė Leitė ties Sausgalviais Vidutinė 

Šyša Šyša žemiau Katyčių Gera 

 

 
5.1 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės žemėlapis 

(Aplinkos apsaugos agentūros duomenys) 

 

Šilutės rajono teritorijoje jau yra atliekami gana išsamūs paviršinių vandens telkinių 

stebėjimai pagal valstybinio monitoringo programą, kuriuos vykdo Klaipėdos RAAD. Vykdomo 

vandens telkinių monitoringo tinklas Šilutės rajone tenkina savivaldybės aplinkosaugos poreikius, 

tačiau reikalingi papildomi Šyšos upės tyrimai Šilutės miesto teritorijoje.  

 

5.1.3. Stebimi parametrai 

 

Vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK, nustatytomis aplinkos ministro 

2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

(paskutiniai papildymai 2014 m. Nr. D1-739; D1-879; D1-1025) ir aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 

21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis 
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gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas 2011 m. Nr. D1-144). 

2007 metais patvirtintas Aplinkos ministerijos normatyvinis dokumentas, nustatantis fizikinius ir 

cheminius parametrus „lašišinių“ ir „karpinių“ žuvų kategorijoms priskirtų vandenų apsaugai, t. y. 

„Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašas“, kuris pakeistas 2010 m. 

įsakymu Nr. D1-178 „Dėl aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl 

Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Išanalizavus paviršinių vandens telkinių kokybės turimus duomenis Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje bei remiantis nurodytais teisės aktais, rekomenduojama Šilutės miesto 

teritorijoje Šyšos upėje tirti šiuos parametrus: 

o ištirpusio deguonies kiekį (mg/l O2); biocheminio deguonies suvartojimą BDS7 (mg/l 

O2); fosfato kiekį (mg/l P); nitratų kiekį (mg/l N); amonio kiekį (mg/l N); bendrojo 

fosforo kiekį Pbendras (mg/l P) ir bendrojo azoto kiekį Nbendras (mg/l N); 

Paviršinių vandens telkinių mėginių ėmimo metu matuojami (arba registruojami iš 

Hidrometeorologinių stočių) aplinkos meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C). 

 

5.1.4. Stebėjimų periodiškumas 

 

Paviršinių vandens telkinių vandens kokybės tyrimai nurodytose vietose atliekami 4 kartus per 

metus, kartą per ketvirtį. 

 

5.1.5. Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas 

 

Išsklaidytos ir sutelktos taršos vertinimui Šyšos upėje parinktos 3 matavimo vietos Šilutės 

mieste, kad būtų galima vertinti miesto taršos mastą ir daromą poveikį paviršiniams vandens 

telkiniams. Šyšos upės vandens kokybės tyrimų vietos Šilutės mieste pateikiamos 5.3 lentelėje ir 

5.2 paveiksle.  

 
5.3 lentelė. Šilutės miesto paviršinių vandens telkinių kokybės matavimų vietos 2016–2020 metų 

monitoringo metu (vietovė, taršos pobūdis ir koordinatės) 

Vietos 

žymuo 

5.2 pav. 

Paviršinio vandens kokybės matavimų 

vietovės pavadinimas ir adresas 

Vandens 

telkinio tipas 

Koordinatės 

1. Šyša (Šilutės miesto ribose ties geležinkelio 

tiltu) 

Upė 340967, 6136800 (LKS) 

55.340743, 21.49282 (WGS) 

2. Šyša (ties pėsčiųjų tiltu į Šilutės ligoninės 

vaikų skyrių) 

Upė 339042, 6136544 (LKS) 

55.337823, 21.462646 (WGS) 

3. Šyša (ties Šilutės sporto mokyklos irklavimo 

baze) 

Upė 338492, 6136744 (LKS) 

55.339436, 21.453868 (WGS) 
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5.2 pav. Paviršinių vandens telkinių kokybės nuolatinės tyrimo vietos Šilutės mieste 

 

5.1.6. Metodai ir procedūros 

 

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai 

privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose: 

1. LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo 

programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006). 

2. LST EN ISO 5667-3:2013. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių 

konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2012). 

3. LST ISO 5667-6:2015. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip 

imti mėginius iš upių ir upelių (tapatus ISO 5667-6:2014). 

4. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai 

analizės metodai. Vilnius. 1994. 

5. LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. 

Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012). 

6. LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n 

parų (BDSn) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 
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5815:1989, modifikuotas). 

7. LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų 

(BDSn) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas). 

8. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004). 

9. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. 

Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį. 

10. LST EN ISO 13395-2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos 

analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996). 

11. LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis 

spektrometrinis metodas. 

12. LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis 

metodas. 

13. LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio 

mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997). 

Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami 

lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai. 

Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies 

laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse 

darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, 

t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio 

ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą pažymėjimą kartu su priedu, 

suteikiantį teisę atlikti vandens mėginių ėmimą ir cheminius tyrimus numatomiems elementams. 

 

5.1.7. Paviršinių vandens telkinių monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai 

 

Vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK, nustatytomis aplinkos ministro: 

1. 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ (paskutiniai papildymai 2014 m. Nr. D1-739; D1-879; D1-1025); 

2. 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali 

gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas 2011 m. 

Nr. D1-144). 

Upių ekologinė būklė ir tvenkinių ekologinis potencialas yra vertinama pagal: 
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1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. D1-178 „Dėl 

aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių 

ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

5.2. Maudyklų vandens kokybės monitoringas 

 

5.2.1. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas  

 

Lietuva už maudyklų vandens kokybę nuo 2008 m. Europos Bendrijų Komisijai atsiskaito 

pagal 2006/7/EB direktyvos reikalavimus. Nuo 2011 m. gegužės 13 d. Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centras iš Higienos instituto perėmė su maudyklų vandens kokybės valdymu susijusias 

funkcijas. Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/7/EB 4 straipsnio 

nuostatas, maudyklų vandens kokybė vertinama kiekviename paplūdimyje, pasibaigus maudymosi 

sezonui ir remiantis maudyklų vandens kokybės duomenimis, surinktais per einamąjį ir tris 

ankstesnius sezonus. Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas remiantis dviejų 

mikrobiologinių parametrų (žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (E.coli)) duomenų rinkiniu, kurį 

sudaro stebėsenos duomenys. Duomenų rinkinį sudaro ne mažiau kaip 16 mėginių. Mikrobiologiniai 

parametrai ir jų vertės vidaus vandenų (ežerų, upių, tvenkinių, karjerų, užtvankų) maudyklų vandens 

kokybei vertinti yra pateikti 5.4 lentelėje. 5.5 lentelėje pateikti maudyklų vandens kokybei vertinti 

naudojami simboliai. 

 

5.4 lentelė. Mikrobiologiniai parametrai ir jų vertės vidaus vandenų (ežerų, upių, tvenkinių, karjerų, užtvankų) 

maudyklų vandens kokybei vertinti 

Vandens kokybės parametrai Puiki 

kokybė  

Gera 

kokybė 

Patenkina

ma kokybė  

Analizės metodas 

1. Žarninių enterokokų (Intestinal 

Enterococci) kolonijas sudarančių 

vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau 

kaip 

200(*) 400(*) 330(**) LST EN ISO 7899-

1+Ac:2000 en  

arba LST EN ISO 

7899-2:2001  

2. Atsparių šilumai žarninių lazdelių 

(Escherichia coli) kolonijas sudarančių 

vienetų skaičius skaičius 100 ml, ne 

daugiau kaip 

500(*) 1 000(*) 900(**) LST EN ISO 9308-

3+Ac:2000 en arba 

LST EN ISO 9308 -

1:2001 
(*) Remiamasi 95 procentilio vertinimu. (**) Remiamasi 90 procentilio vertinimu. 

 

5.5 lentelė. Maudyklų vandens kokybei vertinti naudojami simboliai 

     

puiki kokybė gera kokybė patenkinama kokybė prasta kokybė 
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Maudyklų vandens kokybė buvo stebima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro   

2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V–554 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ 

(Žin., 2013, Nr. 57) patvirtintose maudyklose. Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio tvenkinys ir 

Kuršių marios ties Kintais yra įtrauki į minėtą sąrašą. 5.6 lentelėje pateikti 2013–2015 metų 

duomenys. Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudyklose 2013–2015 metais, vertinant viso 

maudymosi sezono laikotarpį – vandens kokybė pagal mikrobiologinius parametrus – puiki. Kuršių 

marių maudykloje esančioje ties Kintais vandens kokybė atitiko gerą kokybę.  

 

5.6 lentelė. Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio tvenkinio ir Kuršių marių ties Kintais vandens kokybės 

vertinimo rezultatai  

Apskritis  Maudykla 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Klaipėdos 

Žemaičių 

Naumiesčio 

tvenkinio 

 
Puiki kokybė 

 
Puiki kokybė 

 
Puiki kokybė 

Kuršių marios 

ties Kintais 

 

 
Gera kokybė 

 
Gera kokybė 

 
Gera kokybė 

 

Kiekvienais metais nuo gegužės 15 iki rugsėjo 15 dienos atliekamas Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių maudyklų vandens kokybės vertinimas pagal Lietuvos higienos 

normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Nr. V–1055, Žin. 2007, Nr. 139–

5716). 2016 metais Šilutės rajono savivaldybė tyrė 4 pagrindinių rajono maudyklų vandens kokybę, 

bei gegužės 23 ir liepos 18 dienomis papildomai buvo imti mėginiai septyniose rajono maudyklose. 

Gauti rezultatai pateikti 5.7 lentelėje.  

2016 metais vykdant maudyklų vandens stebėseną, maudymosi sezono pradžioje nei vienoje 

iš tirtų maudyklų leistinų normų viršijimo nenustatyta. Tačiau maudymosi sezono viduryje – 

rugpjūčio 1 dieną – Žemaičių Naumiesčio tvenkinyje nustatytas tiek žarninių lazdelių (E. coli) 

leistinos normos viršijimas (2800 vnt. sk./100 ml), tiek  žarninių enterokokų skaičiaus viršijimas (800 

vnt. sk./100 ml).  
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5.7 lentelė. Šilutės rajono maudyklų 2016 metų vandens kokybės tyrimų rezultatai (Šilutės rajono savivaldybės 

duomenys) 

 Maudyklų vandens 

kokybės matavimų 

vietovės 

pavadinimas ir 

adresas 
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 d
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  Žarninių lazdelių (E. coli) sk. 100 ml norma 

(1000 sk./ 100 ml) 
Žarninių enterokokų skaičius 100 ml 

(norma 100 sk./ 100 ml) 

1. 
Žem. Naumiesčio 

tvenkinio maudykla 
12 <4 4 97 460 2800 42 4 8 7 34 39 800 18 

2. 
Atmatos upė (ties tiltu 

kelyje Šilutė-Rusnė) 
<4 12 23 60 <4 23 46 0 8 22 27 4 7 18 

3. 
Kuršių marios (ties 

Kintų miesteliu) 
17 5 37 73 70 78 9400 <4 31 28 18 24 47 2500 

4. 
Šyšos upė (ties 

Darbininkų kvartalu) 
75 98 37 180 150 67 76 34 43 23 21 46 150 72 

5. Vilkėnų tvenkinys 4 - - - <4 - - 0 - - - 0 - - 

6. Ramučių tvenkinys 22 - - - 6 - - 15 - - - 0 - - 

7. Šylių tvenkinys 10 - - - 16 - - 15 - - - 4 - - 

8. 
Žem. Naumiesčio 

Makių k. tvenkinys 
9 - - - 470 - - 4 - - - 43 - - 

9. Degučių tvenkinys 0 - - - 12 - - 16 - - - 12 - - 

10. Vainuto k. tvenkinys 28 - - - 39 - - < 4 - - - 10 - - 

11. 
Kriauleidiškės 

tvenkinys 
0 - - -  4 - - 18 - - - 0 - - 

Pastaba. Paryškinti ribines vertes viršiję rezultatai. 

 

Rugpjūčio 16 dienos tyrimo metu Žemaičių Naumiesčio tvenkinyje vandens tarša nenustatyta. 

Tačiau tuo metu Kuršių mariose ties Kintais žarninių lazdelių (E. coli) skaičius daugiau kaip 9 kartus 

viršijo normą, o  žarninių enterokokų skaičiaus viršijimo 25 kartus nustatytą leistiną koncentraciją. 

Šilutės rajono savivaldybė informavo visuomenę apie nustatytus viršijimus ir įspėjo, kad nurodytoje 

maudykloje maudytis draudžiama. Todėl siūloma toliau maudymosi sezono metu vykdyti maudyklų 

vandens kokybės stebėseną. 

 

5.2.2. Maudyklų vandens kokybės monitoringo tikslas ir uždaviniai 

 

Maudyklų vandens kokybės monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės 

(mikrobiologinės ir fizikinės – cheminės taršos) tyrimus Šilutės rajono savivaldybės maudyklose, 

laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir apie tai įspėti gyventojus. 

Pagrindiniai uždaviniai: 

 periodiškai stebėti vandens telkinių prie poilsio zonų būklę; 



 
 

32 

 

 informuoti visuomenę apie maudyklų vandens kokybę; 

 numatyti priemones vandens kokybės gerinimui rekreacinėse vietose. 

 

5.2.3. Stebimi parametrai, periodiškumas ir stebėjimo vietų išdėstymas 

 

Šilutės rajono savivaldybės monitoringo programos paviršinio vandens monitoringo dalis 

apima maudyklų vandens kokybės vertinimą pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2007 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2007 12 21 d. įsakymu Nr. V–1055) ir yra orientuota į vandens kokybės užtikrinimą 

labiausiai lankomose Šilutės rajono rekreacinėse zonose. 

Stebimi parametrai ir stebėjimo periodiškumas. Monitoringo metu maudyklų vandens 

kokybės stebėsenos kompleksą sudaro mikrobiologiniai, fizikiniai-cheminiai ir biologiniai vandens 

tyrimai. 5.8 lentelėje pateikti maudyklų mikrobiologiniai, fizikiniai–cheminiai parametrai, kurie 

nustatomi 2 savaitės iki maudymosi sezono pradžios (maudymosi sezonas nuo birželio 1 d iki rugsėjo 

15 d.). Toliau tyrimai atliekami kas dvi savaites iki sezono pabaigos.   

Mikrobiologinis parametras „Salmonelės“ privalomai tikrinamas susidarius išskirtinei 

situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga. Kai kurie fizikiniai–

cheminiai ir biologiniai parametrai (amonio azotas, Kjeldalio azotas ir bendrasis fosforas) tiriami, kai 

nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija. Melsvadumbliai, jūriniai fitoplanktonai ir didieji 

dumbliai tiriami, kai vanduo intensyviai „žydi“. 

 

5.8 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai, fizikiniai–cheminiai ir biologiniai parametrai, jų 

vertės ir mėginių ėmimo periodiškumas 

Parametrai Privalomos vertės Mėginių ėmimo 
periodiškumas 

Tyrimo metodas 

Mikrobiologiniai parametrai 

1. Žarninių enterokokų (Intestinal 

Enterococci) kolonijas 

sudarančių vienetų skaičius 100 

ml, ne daugiau kaip  

100 Kas dvi savaitės 

(nuo 05 15 iki 09 

15) 

 

LST EN ISO 7899-

1+Ac:2000 en arba 

LST EN ISO 7899-

2:2001  

2. Žarninių lazdelių (Escherichia 

coli) kolonijas sudarančių 

vienetų skaičius skaičius 100 ml, 

ne daugiau kaip 

1 000 Kas dvi savaitės  

(nuo 05 15 iki 09 

15) 

LST EN ISO 9308-

3+Ac:2000 en arba 

LST EN ISO 9308 -

1:2001 

Fizikiniai–cheminiai ir biologiniai parametrai 
 

Parametrai 
Norma 

(privalo-
mos vertės) 

Gairės 
(siektinos 

vertės) 
 

Mėginių ėmimo 
periodiškumas 

Tyrimo metodas ir 
tikrinimas 

1. Nuolaužos, plūduriuojančios 

medžiagos, dervų likučiai, 

stiklas, plastikas, guma ir kitos 

atliekos 

-  Neturi būti Kas dvi savaites 

(nuo 05 15 iki 09 

15) 

Vizualinis tikrinimas 
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Stebėjimo vietų išdėstymas. Įvertinus vandens telkinių rekreacinį populiarumą ir anksčiau 

vykdytų tyrimų rezultatus, monitoringinius stebėjimus maudyklose numatyta atlikti keturiose vietose. 

5.9 lentelėje ir 5.2 paveiksle pateiktos Šilutės rajono maudyklų vandens kokybės mėginių ėmimo 

vietos ir koordinatės.  

 

5.9 lentelė. Šilutės rajono maudyklų vandens mėginių ėmimo vietos 

Vietos 

žymuo 

5.4 pav. 

Maudyklų vandens kokybės 

matavimų vietovės pavadinimas ir 

adresas 

Vandens 

telkinio tipas 

Koordinatės 

1. Šyšos upė (Šilutės miesto ribose ties 

Darbininkų kvartalu) 

Upė 340084, 6136459 (LKS) 

55.337401, 21.4791 (WGS) 

2. Kuršių marios (ties Kintų miesteliu) 

 

Marios 325801, 6145882 (LKS) 

55.417106, 21.248349 (WGS) 

3. Atmatos upė (ties tiltu kelyje Šilutė-

Rusnė) 

Upė 333814, 6132306 (LKS) 

55.298043, 21.38284 (WGS) 

4. Žemaičių Naumiesčio tvenkinys Tvenkinys 353934, 6139223 (LKS) 

55.366517, 21.695788 (WGS) 

 

 

 

5.2 pav. Šilutės rajono maudyklų vandens kokybės monitoringo matavimų vietos 

 

Bandiniai imami tose maudyklų vietose, kuriose gylis apie 1 metrą (0,3 metro vandens 

paviršiaus gylyje) ir didžiausias besimaudančiųjų dienos vidurkis. 
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5.2.4. Metodai ir procedūros 

 

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai 

privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose: 

1. LST EN ISO 19458:2006. (LST EN ISO 19458:2006) Vandens kokybė. Mėginių ėmimas 

mikrobiologinei analizei (ISO 19458:2006). 

2. LST EN ISO 7899–1+Ac:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas 

paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausiojo 

skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (ISO 7899-1:1998) arba LST EN ISO 7899–2:2001 

Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo 

metodas (ISO 7899-2:2000). 

3. LST EN ISO 9308–1:2001. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų 

aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis 

(tikėtiniausiojo skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (ISO 9308–3:1998) arba LST EN ISO 

9308-3+Ac:2000 en Vandens kokybė. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų 

aptikimas ir skaičiavimas. 1 dalis. Membraninio filtravimo metodas (ISO 9308–1:2000). 

4. Vizualinis tikrinimas. Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, 

plastikas, guma ir kitos atliekos.  

 

5.2.5. Rezultatų vertinimo kriterijai 

 

Vandens kokybės rodikliai vertinami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. 

 

6. POŽEMINIO VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS 

 

6.1. Požeminio vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai 

 

Požeminio vandens monitoringo tikslas – vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti 

galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus. 

Pagrindiniai uždaviniai: 

 nustatyti ūkio subjektų poveikį gamtinei aplinkai; 

 prognozuoti poveikio mastus ir padarinius; 

 užtikrinti ūkio subjektų keliamos taršos, ar kito neigiamo poveikio, mažinimą. 
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6.2. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas 

 

Lietuvoje yra įteisinta trijų lygių požeminio vandens monitoringo sistema – valstybinis, 

savivaldybių ir ūkio subjektų monitoringas.  

Valstybinis požeminio vandens monitoringas skirtas nuolatiniams požeminio vandens 

būklės stebėjimams visoje Lietuvos teritorijoje. Jį vykdo Lietuvos geologijos tarnyba. Šilutės rajone 

yra 4 valstybinio požeminio vandens monitoringo postai (6.1 pav.), kuriuose stebimi pagrindiniai 

cheminiai komponentai. 

 

 

6.1 pav. Valstybinio požeminio vandens monitoringo postai Šilutės rajone  

(Lietuvos geologijos tarnybos duomenys) 

 

Požeminio vandens monitoringas yra privalomas požeminio vandens vartotojams ir ūkinės 

veiklos vykdytojams, kurie patenka į potencialių teršėjų sąrašą. Pagal savo veiklos ir poveikio 

požeminiam vandeniui pobūdį, o tuo pačiu ir reikalavimus monitoringui, ūkio subjektai skirstomi į 

dvi grupes: potencialūs požeminio vandens teršėjai ir požeminio vandens vartotojai. 

Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal kiekvienam ūkio subjektui 3–5 metų 

laikotarpiui paruoštą individualią monitoringo programą, kurią raštu derina Lietuvos geologijos 

tarnyba (LGT) ir regionų aplinkos apsaugos departamentai. Stebėjimo rezultatai teikiami anksčiau 

minėtoms institucijoms ir saugomi Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėse. 
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Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringas intensyviausiai yra vykdomas 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Šilutės rajonuose, nedidelėse 

Elektrėnų, Kalvarijų savivaldybėse. Mažiausia tokių subjektų yra Širvintų, Švenčionių, Trakų ir 

Zarasų rajonų savivaldybėse (6.2 pav.).  

Ūkio subjektų monitoringo rezultatai labai svarbūs vertinant ekologinę teritorijų būklę, 

priimant sprendimus jos gerinimui. Informacija apie nustatytą taršą teikiama regioniniams aplinkos 

apsaugos departamentams. Ūkio subjektų monitoringo duomenys padeda vertinti ne tik kiekvieno jų 

poveikį aplinkai, bet ir yra labai svarbūs vertinant pokyčius vykstančius regioniniu mastu. 

 

 

6.2 pav. Ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą, pasiskirstymas Lietuvoje 

(Lietuvos geologijos tarnybos duomenys) 

 
 

‚lk 
Šilutės rajone, šiuo metu požeminio vandens monitoringą vykdo 9 ūkio subjektai – 

potencialūs požeminio vandens teršėjai. Didžiąją dalį šių ūkio subjektų sudaro degalinės, o taip pat 

naftos produktų bazės subjektas ir žemės ūkio bendrovė (6.1 lentelė ir 6.3 pav.). Daugumos ūkio 

subjektų – potencialių teršėjų vykdomas monitoringas yra kontrolinio pobūdžio.  
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6.1 lentelė. Šilutės rajono savivaldybėje ūkio subjektų sąrašas atliekančių požeminio vandens monitoringą 

 
Monitoringo objektas Stebimų 

gręžinių Nr. Tipas Pavadinimas Adresas 

1. Degalinė 

UAB "MILDA" 

degalinė Klaipėdos g. 

76,  Žemaičių 

Naumiesčio mstl., 

Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., Žemaičių 

Naumiesčio sen., Žemaičių 

Naumiesčio mstl., Klaipėdos g. 76 

31192 

2. Degalinė 
V. Marcinkevičiaus 

įmonės degalinė 

Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., 

Pavilnučio k. 
35050 

3. Degalinė 

UAB "Rusnės degalai" 

degalinė, K. Donelaičio 

g. 6, Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės 

mstl., K. Donelaičio g. 6 
57355 

4. Degalinė Statoil Šilutė Šilutės m., Cintjoniškių g. 15 35660, 35661 

5. Degalinė 

UAB "Šilutės autobusų 

parkas" degalinė, Tilžės 

g. 22, Šilutės m. 

Šilutės m., Tilžės g. 22 38039, 38040 

6. Degalinė 

"Šilutės automobilių 

keliai" degalinė, 

Žemaičių Naumiesčio g. 

2, Šilutės m. 

Šilutės m., Žemaičių Naumiesčio g. 

2 
28628 

7. Degalinė 

UAB Klasmann-

Deilmann Laukėsa 

degalinė (buv."Šilutės 

durpės"), Šilojų g. 2, 

Traksėdžių k., Šilutės r 

Šilutės r. sav., Šilutės sen., 

Traksėdžių k., Šilojų g. 2 

36231 

 

8. Naftos objektas 
Saugų miško ruošos 

punktas 

Šilutės r. sav., Saugų sen., Saugų 

k., Mažosios Lietuvos g. 38 
28597, 28598 

9. 

Žemės ūkio obj., 

gyvulininkystės 

kompleksai 

AB "Kaišiadorių 

paukštynas" Leitgirių 

paukščių ferma, 

Leitgirių k., Šilutės r. 

sav. 

Šilutės r. sav., Juknaičių sen., 

Leitgirių k. 

57466, 57467, 

57468, 57469, 

57470, 57471, 

57472 

 

  

6.3. pav. Šilutės rajone požeminio vandens monitoringą atliekantys ūkio subjektai 
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Požeminio vandens vartotojų grupei yra priskiriamos vandenvietės. Vandenvietės 

išgaunančios daugiau kaip 10 m3/d, turi vesti išgaunamo vandens kiekio apskaitą, o daugiau kaip 

1003/d – vykdyti požeminio vandens išteklių kiekio ir kokybės monitoringą. Šilutės rajone yra 54 

vandenvietės (6.4 pav.). 

 

 

6.4 pav. Šilutės rajono savivaldybėje esančios vandenvietės  

(Lietuvos geologijos tarnybos duomenys) 

 

 Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis Šilutės rajone vandenviečių išgaunančių iki 100 m3 

nuo 2011 metų iki 2015 metų padaugėjo dvejomis vandenvietėmis (6.2 lentelė). Kai tuo tarpu 

vandenviečių išgaunančių daugiau kaip 100 m3 per parą sumažėjo nuo 7 (2011 metais) iki 3 (2015 

metais). 

 

6.2 lentelė. Šilutės rajone esančių vandenviečių pasiskirstymas 2011–2015 metais pagal išgaunamo vandens 

kiekius (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Vandenvietės, išgaunančios iki 

100 m3 per parą 
35 34 32 35 37 

Vandenvietės, išgaunančios virš 

100 m3 per parą 
7 7 6 7 3 

 

Gruntinio vandens apsaugos požiūriu Šilutės apylinkių hidrogeologinės sąlygos nėra 

palankios, gruntinio vandens lygis rajone yra aukštai 1,0 – 4,0 metrų gylyje nuo žemės paviršiaus, o 

vakarinėje rajono dalyje vietomis siekia žemės paviršių. Rytinėje rajono dalyje paviršiuje vyrauja 

glacialiniai dariniai, moreniniai priemoliai priesmėliai, bei limnoglacialiniai – smulkus smėlis, rečiau 
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molis. Centrinėje rajono dalyje (tarp Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio) vyrauja limnoglacialiniai 

dariniai pagrinde smulkus smėlis. Vakarinėje rajono dalyje vyrauja holoceno biogeninės, aliuvinės ir 

litorinos jūros nuogulos (smulkus smėlis, durpės, sapropelis). Gruntinis vanduo kaupiasi viršutinėje 

smėlingų ir molingų nuogulų dalyje (1 – 4 metrų gylyje) ir yra silpnai apsaugotas nuo galimos 

paviršinės taršos. Pastarojo dešimtmečio tyrimai Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje parodė, kad 

gruntinis vanduo atskirose vietose yra užterštas nitratais, jame kaupiasi įvairios neoksiduotos 

organinės medžiagos, amonis, pasitaiko padidintų kai kurių sunkiųjų metalų koncentracijų. 

Teršiančios medžiagos gali patekti ir į gilesnius vandeninguosius sluoksnius.  

Šilutės rajono vandens vartotojams – gyventojams, įstaigoms, viešiesiems objektams, 

pramonės įmonėms pagal poreikį vandenį tiekia UAB „Šilutės vandenys“. Tai pagrindinis geriamojo 

vandens teikėjas, kuris rūpinasi vandens išgavimu, tiekimu vartotojams, vykdo vandens kokybės 

monitoringą, įrenginių ir tinklų plėtrą Šilutės rajone.  

Šilutės rajonas priklauso Nemuno upių baseinų rajonui. Visose UAB „Šilutės vandenys“ 

vandenvietėse geriamajam vandeniui išgauti yra naudojamas Viršutinės ir apatinės kreidos sistemos 

požeminio vandens baseino (geologinis indeksas – K2-1) vandeningas sluoksnis. Tai vienintelis 

vandeningas sluoksnis šiame regione, tinkamas didesniems gėlo požeminio vandens kiekiams išgauti. 

Vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylis rajone svyruoja nuo 55 iki 75 m.  

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas UAB „Šilutės vandenys“ priklausiančiose 

vandenvietėse vykdomas pagal galiojančius teisės aktus paruoštas ir patvirtintas poveikio 

požeminiam vandeniui monitoringo programas 2012–2016 metams. 2015 metų poveikio požeminiam 

vandeniui monitoringo duomenys pateikti 6.3 lentelėje.  

Šilutės rajono savivaldybės vandenvietėse požeminiame vandenyje 2015 metais nei vienas 

toksinis rodiklis neviršijo ribinių verčių (RRV) ir beveik visi indikatoriniai rodikliai atitiko 

specifikuotas rodiklių vertes (SRV). 

Šilutės miesto vandenyje SRV viršijo, kaip ir ankstesniais monitoringo metais, amonio bei 

geležies koncentracijos. Amonio koncentracija požeminiame vandenyje buvo 0,69–0,93 mg/l ir 1,4–

1,8 karto viršijo SRV, o bendrosios geležies koncentracija – 0,471–1,956 mg/l ir 2,4–9,8 karto viršijo 

SRV. Minėti rodikliai yra indikatoriniai, o jų koncentracijų padidėjimas tiesioginio pavojaus žmonių 

sveikatai nekelia. Beveik visose Šilutės rajono vandenvietės buvo nustatyti nedideli amonio bei 

geležies koncentracijų viršijimai. Tik Macikų kaimo vandenvietės požeminio vandens kokybė 2015 m. 

buvo gera, nes nei vienas išgaunamo požeminio vandens toksinis rodiklis neviršijo ribinių verčių (RRV) 

ir visi indikatoriniai rodikliai atitiko specifikuotas rodiklių vertes (SRV). 
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6.3 lentelė. UAB „Šilutės vandenys“ vandenviečių 2015 metų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 

duomenys (UAB „GROTA“ duomenys) 
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Š
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Gręžinio Nr.  11385 22564 20421 16029 2877 50157 9931 18754 1850 5476 15314 44130 53649 

Nustatomas 

parametras, 

matavimo vnt.  

 

Cl-, mg/l 24,03 21,21 73,71 10,81 20,09 8,25 11,14 53,43 26,14 8,34 38,66 67,81 9,6 

SO4
2-, mg/l <1 <1 1,85 <1 <1 2,25 <1 <1 <1 <1 <1 5,55 <1 

HCO3
-, mg/l 366 403 457 391 386 325 404 482 322 471 408 426 388 

CO3
2-, mg/l 0,18 0,198 0,225 0,192 0,19 0,16 0,199 0,203 0,158 0,232 0,201 0,21 0,191 

NO2
-, mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

NO3
-, mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Na+, mg/l 82,9 90,83 163,3 83,67 90,44 58,2 87,59 114,5 69,46 105,3 151,8 159,9 91,14 

K+, mg/l 7,75 7,43 4,58 7,13 7,77 7,41 8,77 6,06 5,87 11,27 5,11 4,37 7,78 

Ca+, mg/l 48,4 48,26 30,14 48,39 49,22 59,16 45,92 49,62 55,48 48,79 19,91 17,16 41,17 

Mg+, mg/l 13,48 13,45 7,31 12,21 13,53 11,87 13,89 11,44 11,64 15,56 5,17 4,66 11,19 

NH4
+, mg/l 0,693 0,93 0,728 0,507 0,49 0,582 0,243 0,856 0,891 0,517 0,66 0,793 0,791 

Bendras 

kietumas, mg-
ekv/l 

3,52 3,52 2,11 3,42 3,57 3,93 3,43 3,42 3,73 3,72 1,42 1,24 2,98 

Karbonatinis 

kietumas, mg-
ekv/l 

3,52 3,52 2,11 3,42 3,57 3,93 3,43 3,42 3,73 3,72 1,42 1,24 2,98 

Nekarbonatini

s kietumas, 

mg-ekv/l 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2, mg/l 25,75 25,27 30,70 22,36 22,58 15,82 20,59 23,02 21,14 50,15 31,47 6,12 23,77 

pH, pH vnt. 7,46 7,51 7,48 7,55 7,54 7,62 7,60 7,56 7,49 7,28 7,42 8,15 7,52 

Savitasis el. 

laidis, µS/cm 
623 658 842 610 648 539 647 769 575 731 732 850 609 

Permanganato 

skaičius, 
mgO2/l 

1,78 1,07 1,60 1,78 1,78 1,78 1,96 1,78 1,96 2,67 1,78 1,78 1,78 

CHDS pagal 

bichromatą 
mgO2/l 

< 4 < 4 < 4 4 < 4 4 4 <4 <4 5 4 <4 <4 

Geležis (II), 
mg/l 

0,367 0,889 0,147 0,372 <0,01 0,235 0,158 0,57 0,378 0,641 0,108 <0,01 0,477 

Geležis 
bendra, mg/l 

0,471 1,956 0,169 0,487 <0,01 0,323 0,795 0,718 0,487 0,823 0,147 0,02 0,531 

Fluoridas 0,18 0,17 0,19 0,23 0,13 0,16 0,12 0,13 0,24 0,12 0,33 0,25 0,23 

Aliuminis 

(Al), µg/l 
32,9 < 10 11,1 < 10 <10 <10 15,1 <10 14,6 15,4 <68,8 10,3 11,5 

Manganas 

(Mn), µg/l 
19,8 62,1 < 2 < 2 12,6 3,32 32,8 19,7 26,7 <2 4,14 <2 <2 

 

Šilutės rajono vandenvietės tolygiai išsidėsčiusios rajono didesnėse gyvenvietėse. Penkias 

vandenvietes eksploatuoja Šilutės rajono įmonės (Klaipėdos jūrininkų ligoninės VšĮ psichiatrijos 
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departamentas, AB „Biofuture“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Grabupėliai“, AB „Šilutės 

Rambynas“). Vandenvietės aprūpina vandeniu Šilutės miestą ir didesnes gyvenvietes.  

Atsižvelgiant į tai jog Šilutės rajone požeminio vandens monitoringą atlieka tiek potencialūs 

požeminio vandens teršėjai (gruntinio vandens monitoringas atliekamas 9 objektuose), tiek 

požeminio vandens vartotojai (požeminio vandens monitoringą atlieka visos daugiau nei 100 m3/d 

išgaunančios vandenvietės), požeminio vandens monitoringas Šilutės rajono savivaldybėje yra gana 

intensyviai vykdomas. Požeminio vandens kokybės kontrolė yra pakankama, todėl Šilutės 

rajono savivaldybėje, požeminio vandens monitoringas bus vykdomas potencialių požeminio 

vandens teršėjų ir požeminio vandens vartotojų lygmenyje, kaupiant, apdorojant ir vertinant 

gaunamus duomenis iš ūkio subjektų.  

 

7. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA, TERMINAI, GAVĖJAI  

 

Aplinkos monitoringo atliktų tyrimų duomenys ir ataskaita pateikiama rašytine ir elektronine 

forma. Metinės ataskaitos teikiamos iki ateinančio metų sausio 15 d. 

Aplinkos monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Šilutės rajono savivaldybės 

administracija. Metinės ir galutinės ataskaitos pateikiamos ir Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). 

Aplinkos apsaugos agentūrai aplinkos oro ir paviršinio vandens savivaldybės aplinkos 

monitoringo duomenys teikiami naudojant informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo 

integruota kompiuterinė sistema“ (AIVIKS). Jei pateikti nurodytų duomenų naudojant IS „AIVIKS“ 

nėra techninių galimybių, duomenys teikiami elektroninėje formoje. Duomenis, pateiktus 

nenaudojant IS „AIVIKS“, AAA suveda į IS „AIVIKS“. 

Aplinkos monitoringo vykdymo metu nustačius tiriamų parametrų ribinių verčių viršijimą ar 

kitus aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, apie tai nedelsiant turi būti informuojamas Šilutės 

rajono savivaldybės administracija. 
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8. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

GRAFIKAS  

 

Difuziniai ėmikliai eksponuojami metų ketvirčio viduryje. Maudyklų monitoringas 

atliekamas nuo gegužės 15 dienos iki rugsėjo 15 dienos kas 2 savaites. Aplinkos monitoringo 

programos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinimo grafikas pateikiamas 8.1 lentelėje. 

 

8.1 lentelė. Aplinkos oro monitoringo programos įgyvendinimo 2016–2020 m. grafikas 

Monitoringo vietų 

skaičius 

Stebimi parametrai Stebėjimų 

periodiškumas 

Matavimo metodai ir 

procedūros 

APLINKOS ORO MONITORINGAS 

3 taškai NO2, SO2, C6H6 2017 ir 2019 metais po 

2 tos pačios rūšies 

difuzinius ėmiklius dvi 

eksponavimo savaites 4 

kartus per metus, 

skirtingais metų 

sezonais 

Programoje numatyti 

Metodai ir procedūros 

VANDENS MONITORINGAS 

Paviršinio vandens monitoringas 

3 taškai Ištirpusio deguonies 

kiekis, BDS7; fosfato 

kiekis; nitrito kiekis; 

amonio kiekis; Pbendras  

ir Nbendras 

 

 Programoje numatyti 

Metodai ir procedūros 

Maudyklų monitoringas 

4 taškai  Žarninių enterokokų, 

žarninių lazdelių, 

nuolaužos, 

plūduriuojančios 

medžiagos, dervų 

likučiai, stiklas, 

plastikas, guma ir kitos 

atliekos 

Kiekvienais metais kas 

dvi savaitės (nuo 05 15 

iki 09 15) ; 

ne mažiau 8 kartų per 

sezoną. 

 

Programoje numatyti 

Metodai ir procedūros 

Požeminio vandens monitoringas 

Objektai ir vietos, 

kuriose vykdomas 

valstybinis ir ūkio 

subjektų 

monitoringas 

Vandens lygis, vandens 

cheminė sudėtis (pagal 

LGT suderintas 

programas) 

Matavimo dažnis ūkio 

subjektams nustatytas 

konkrečiose 

monitoringo 

programose. Pagal šią 

programą požeminio 

vandens monitoringų 

rezultatai 

apibendrinami kartą kas 

vienerius metus 

Ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatos  

(Žin. 2009, Nr. D1-

546). 
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9. PRELIMINARUS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 2016–2020 METAMS 

 

Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringui vykdyti reikalingos lėšos pateikiamos 9.1 

lentelėje. 

 

9.1 lentelė. Lėšų poreikis oro monitoringui 2016–2020 metams, eurais (be PVM) 

Metai Darbų pavadinimas 
Preliminari 

kaina, Eur 

2016 

Maudyklų vandens monitoringas 1900 

Paviršinio vandens monitoringas 700 

Informacijos apibendrinimas, ataskaitų rengimas 400 

Viso: 2016 m. 3000 

2017 

Aplinkos oro monitoringas 2020 

Maudyklų vandens monitoringas 1900 

Paviršinio vandens monitoringas 700 

Informacijos apibendrinimas, ataskaitų rengimas 600 

Viso: 2017 m. 5220 

2018 

Maudyklų vandens monitoringas 1900 

Paviršinio vandens monitoringas 700 

Informacijos apibendrinimas, ataskaitų rengimas 400 

Viso: 2018 m. 3000 

2019 

Aplinkos oro monitoringas 2020 

Maudyklų vandens monitoringas 1900 

Paviršinio vandens monitoringas 700 

Informacijos apibendrinimas, ataskaitų rengimas 600 

Viso: 2019 m. 5220 

2020 

 

Maudyklų vandens monitoringas 1900 

Paviršinio vandens monitoringas 700 

Informacijos apibendrinimas, galutinės ataskaitos 

rengimas 
800 

Viso: 2020 m. 3400 

Viso, Eur 19840 
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