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Mūsų aplinkai labai svarbi yra žalioji statyba, kuri apima ne tik pastatus, bet ir statybų procesus, todėl daugelyje pasaulio šalių
infrastruktūros projektų plėtotojai galvoja, kaip tapti žalesniais. Tik patyrę ir gerai paruošti industrijų ekspertai geba užtikrinti
žaliąsias erdves, tausoti aplinką, sukurti reikiamus įgūdžius visuomenėje.

Žurnalo „Aplinkosauga“ ir jį lydinčių projektų tikslas – skirti daugiau dėmesio mūsų aplinkai, klimato kaitai, oro taršos,
pramonės, įvairių ūkio šakų gamybos atliekų ir kenksmingų medžiagų mažinimui, buitinių atliekų surinkimui, rūšiavimui, žiedinės
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industrijoms iškyla ypač svarbios problemos, su kuriomis vis dažniau susiduria infrastruktūros plėtotojai, ruošdami šiuolaikinius
urbanizacijos projektus. Statistika rodo, kad visa statybų industrija generuoja apie 30 proc. šiltnamio dujų emisijos. Tai privalome
žinoti ir rimtai susimąstyti.

Žinojimas – svarbi mūsų gyvenimo dalis. Nešti žinią visuomenei – kilni ir labai atsakinga misija, o informacijos viešinimas –
vienas iš svarbiausių šiandienos ginklų. Pagrindinis informacijos vertintojas ir ekspertas – Jūs, šio leidinio skaitytojai. Jūs vartote
naujo leidinio su nauju požiūriu į aplinką puslapius. Visa tai mums svarbu. Svarbu žinoti, išklausyti ir suprasti ekspertus, pasidalinti
įspūdžiais, nuomonėmis, pareikšti savo poziciją.
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Kava užpiltas pasaulis
Kavos puodelis pusryčiaujant, per pietų pertrauką, pasitarimo su kolegomis metu ar bėgant iš
vieno susitikimo į kitą, aptariant verslo reikalus arba susitikus su draugais – neatsiejama kasdienybės
dalis daugeliui vakariečių, taip pat ir mums, lietuviams. Pastaruoju metu kava tapo kultiniu mados
reiškiniu ir ją masiškai įpranta gerti vis jaunesni žmonės.

Pelnas augintojų
nepasiekia
Kai gersite kitą kavos puodelį, ši maloni
smulkmena jums jau atrodys visai kitaip.
Kavos gėrimo niekaip nebeišeina laikyti

je, Kosta Rikoje, Meksikoje, Indonezijoje.
Iš viso apie 90 proc. kavos produkcijos yra
išgaunama besivystančiose šalyse, o jos
pasižymi tuo, kad sunkiai tvarkosi tiek
su žmogaus teisių, tiek su gamtosaugos
pažeidimais.
„Sąžiningos prekybos“ (angl. Fair Trade) principais, kurie eliminuoja žmonių
išnaudojimą ir tausoja gamtą, remiantis
gaminama kava vis dar sudaro tik mažytę dalį kavos rinkos. Išsikeroję didžiuliai
kavos tiekėjai lėmė, kad didžioji dalis
žmonių, auginančių kavą, buvo atriboti
nuo didžiojo pelno. Trečiojo pasaulio šalių
ūkininkai gauna apie šimtąją dalį nuo galutinės mažmeninės kavos kainos – tarkime, du centus už du eurus kainuojantį
kavos puodelį. Nors pateisinama, kad
kavos galutinę kainą sudaro daug kintamųjų (mokesčiai, logistika, draudimas,
sandėliavimas ir panašiai), vis dėlto tiesa
tokia, kad pačių ūkininkų ekonominė gerovė tik mažėja, konkurencija auga, smulkūs ūkininkai sukasi kreditų ir mažėjančių

supirkimo kainų karuselėje, nes nuolat
auganti industrija orientuota į mažas kainas ir didelį vartojimą.

Masiniai miškų kirtimai ir
vaikų darbas
Pasaulyje kavos kultivavimui skiriama
apie 11 mln. hektarų žemės. Daugiausiai kavos išauginančiose šalyse yra vykdomas didžiausias miškų kirtimas, itin
bloginantis pasaulio klimato būklę. Šie
regionai kavos plantacijoms užleidžia net
pačių delikačiausių ekosistemų vietas.
„Tradiciškai“ kava auginama medžių
šešėliuose, kai išlaikomos sąlygos toliau
gyventi gyvūnams ir vabzdžiams, vykti
natūraliems procesams, yra užkertamas
kelias dirvožemio erozijai, o cheminio
tręšimo poreikis eliminuojamas. Tačiau
toks kavos auginimo būdas nebepatenkina drastiškai užkeltų rinkos poreikių, tad
dabar kava auginama atviruose laukuose.
Saulėtose plantacijose auginamą kavą

mažmožiu, jeigu įvertiname faktą, kad
pasaulyje kasmet išgeriama apie 500
mlrd. jos puodelių. Kai šiandien gersime
savąjį, jis bus vienas iš 2 mlrd. tą pačią
dieną išgertų puodelių. Pasaulinė kavos
industrija vertinama apie 100 mlrd. JAV
dolerių ir yra antroje vietoje po naftos,
per metus atnešanti apie 40 mlrd. JAV dolerių pelno. Kavos pramonėje dirba apie
25 mln. žmonių. Viskas atrodo puiku.
Tačiau aplinkosaugos prasme kava yra
ne mažesnis teršėjas nei ekonomine –
pelno nešėjas. Ir taip yra ne veltui. Kavos
kelyje nuo sėklos iki mūsų puodelio yra
itin daug galimybių išnaudoti žmones ir
gamtą.
Kava yra auginama penkiasdešimt trijose pasaulio šalyse, daugiausia Brazilijo-

23,5 mln. t atliekų
susidaro kasmet
dėl kavos, ruošiamos
aparatuose. Kai kitą
kartą iš kavos aparato
išmesime panaudotą
kavos kapsulę, ji taps šių
milijonų tonų praktiškai
neperdirbamų atliekų
dalimi. Kaip ir visos
pakuotės, į kurias
pakuojamos kavos
pupelės ar malta kava.

reikia smarkiai tręšti, taip vis labiau teršiant aplinką. Pakinta didžiulių teritorijų
ekosistemos, kertami milžiniški miškų
plotai.
Vadinamosios kavos pupelės iš tiesų
yra kavos medžio sėklos, kurios bręsta į
vyšnią panašiose uogose. Uogos surenkamos, kai per maždaug septynis devynis
mėnesius tampa raudonos. Kiekvienas
medis per metus duoda apie 2,5–3 kg
uogų, iš kurių gaunama apie 500 g žalių
pupelių arba 400 g skrudintų.
Derlius nuimamas per kelis mėnesius,
kadangi uogos subręsta ne vienu metu,
ir jis daugiausia nurenkamas rankomis.
Deja, kavos industrijoje yra didelė vaikų
darbo problema. Pavyzdžiui, Brazilijoje
apie 37 proc. aukštesnis vaikų darbo rodiklis ir 3 proc. mažesnis vaikų mokymosi
rodiklis yra regionuose, kuriuose auginama kava. Vaikai dažniausiai dirba 8–10
valandų per dieną, susiduria su daugeliu
sveikatos ir saugumo iššūkių rinkdami ir
apdorodami kavą, kaisdami saulėje, apsinuodydami agrochemikalais. Derliaus
nuėmimo metu Hondūre apie 40 proc.
darbininkų yra vaikai. Jiems mokama
mažiau nei suaugusiems, tarkime, Kenijoje – 12 dolerių per mėnesį.

Didžiuliai energijos
poreikiai

SXC

š tiesų puodelis kavos – mažas ritualas, smulkmena, kuri papuošia kasdienybės rutiną. Tačiau iš daugybės tokių smulkmenų susideda didelės aplinkosaugos
problemos. Tokios didelės, kad šalys turi
skirti milijonus daromai žalai mažinti,
o šie milijonai atkeliauja ne iš gausybės
rago, o iš mūsų pačių kišenių. Pažvelkime,
kas vyksta iki ir po tos „magiškos“ akimirkos, kai gurkštelime šio, atrodytų, taip
gerai pažįstamo juodojo gėrimo.

„Tradiciškai“
kava auginama medžių šešėliuose,
kai išlaikomos sąlygos
toliau gyventi gyvūnams
ir vabzdžiams, vykti
natūraliems procesams,
yra užkertamas kelias
dirvožemio erozijai, o
cheminio tręšimo poreikis
eliminuojamas. Tačiau
toks kavos auginimo
būdas nebepatenkina
drastiškai užkeltų rinkos
poreikių, tad dabar kava
auginama atviruose
laukuose. Saulėtose plantacijose auginamą kavą
reikia smarkiai tręšti,
taip vis labiau teršiant
aplinką.

Rūta Grigolytė

KĘSTUČIO JONAIČIO
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Nurinkus derlių, kavos pupelės apdorojamos šlapiu būdu, jeigu ruošiama aukštos
kokybės kava, ir sausu, jeigu pupelės skirtos mažiau kvapiai kavai gaminti. Vidinis
uogos minkštimas yra saldus, tačiau jis
– pašalinis kavos apdorojimo produktas
ir tampa tiesiog atliekomis. Mechaniškai
atskyrus odelę ir minkštimą, viskas paliekama fermentuotis, kad atsiskirtų minkštimo likučiai.
Kavos gamintojai teršia upes, atliekos patenka į bendrus vandens telkinius.
Pavyzdžiui, Kosta Rikoje tai yra itin skaudi problema. Jau su teršalais užaugintos

kavos sėklos parą mirkomos vandenyje,
kad nuslinktų jas dengiantis gelis. Sezono pabaigoje šių procesų rezultatas –
milžiniški minkštimo plaušienos kiekiai
vandenyse, teršalų ir cukraus prisodrintas upių vanduo, mažėjantis deguonies
kiekis bei dėl viso to vandenyse mirštanti
gyvūnija.
Po minkštimo atskyrimo kauliukai
nuplaunami, nusausinami ir džiovinami.
Dažniausiai tai daroma mechaniškai, ir
labai retai – saulėje.
Taigi, visi šie procesai, įskaitant vėlesnį skrudinimą ir patį ruošimą, reikalauja
daug elektros energijos ir vandens išteklių.
Iš kavos gamintojų šalių kavos pupelės transportuojamos urmu konteineriuose laivais, sunkvežimiais ir geležinkeliu.
Kavos pupelės turi būti gabenamos tam
tikromis temperatūros ir oro drėgmės sąlygomis, kad nebūtų sugadintos, tad šios
sąlygos turi būti išlaikomos transporto
priemonėje.
Vėliau kava išvežiojama po eksporto
šalis, jose – po pakavimo vietas, parduotuves ir kavines. Visoje transportavimo grandinėje daugiausiai naudojamas
iškastinis kuras, kaltinamas dėl didelės
įtakos visuotiniam klimato atšilimui.

Viską vainikuojanti tarša
Ir pagaliau, nukeliavusi tokį ilgą kelią kava
mus pasiekia ir mes galime užsiplikyti šio
juodo tonizuojančio gėrimo porciją.
Tačiau kai gersime kitą kavos puodelį,
galime prisiminti, jog tai vienas daugiausiai vartojamų produktų pasaulyje, o 99
proc. jo žaliavos atliekų yra tiesiog išpilamos. Išpilti kavos tirščiai lemia didėjančią
kofeino koncentraciją vandenyse, juose
besikaupiančio panašiai kaip ir vaistai
bei kontraceptikai. Pavyzdžiui, Ramiojo
vandenyno pakrantėje prie Oregono atlikti moksliniai tyrimai parodė padidintą
kofeino lygį, kuris veikia midijas ir kitą
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lio šalyse spręstų tokias problemas kaip
skurdas, užterštumo sukeliamos ligos,
neteisingas darbo užmokestis, ekologinės problemos, ir mes visi zujame, bėgame, sukamės, dirbame, kad tuos pinigus
surinktume. Išgeriame kavos, ir lekiame
toliau.
Už patį kavos importavimą taip pat
mokamas muitas, kurio pasaulinis vidurkis yra beveik 20 proc. Ir kurio vienas iš teorinių tikslų yra garantuoti patenkančios
į importo šalį prekės kokybę. Tačiau kavos
kontrabanda, atrodo, ne ką menkesnis
verslas už prekybą narkotikais. Tarkime,
intensyvi kontrabanda vykdoma iš Hondūro į Gvatemalą, kad būtų pasipelnyta
iš didesnių kainų, kurios mokamos už
medžių šešėliuose auginamą Gvatemalos
kavą, ir mokesčių vengimo. Kasdien į Gvatemalą atkeliauja ištisi karavanai sunkvežimių tokios kavos pupelių.

BMC

Ar tikras kavos poreikis?

gyvūniją. Dar didesni kofeino kiekiai rasti
vandenyse prie Masačiusetso.
23,5 mln. t atliekų susidaro kasmet
dėl kavos, ruošiamos aparatuose. Kai kitą
kartą iš kavos aparato išmesime panaudotą kavos kapsulę, ji taps šių milijonų
tonų praktiškai neperdirbamų atliekų
dalimi. Kaip ir visos pakuotės, į kurias
pakuojamos kavos pupelės ar malta kava.
Jeigu lakstydami su darbais, tokie
užsiėmę ir reikšmingi, užbėgę į kavinukę
pasiimame tik mums skirtą vienkartinį
kavos puodelį ir jaučiamės kaip filmo arba
bent jau reklamos herojai, nes visa aplinka ir laikas dabar paklūsta mūsų ritmui,
mes apsigauname. Vienkartiniai kavos
puodeliai, kuriuos dažnas laiko draugiš-

Vadinamosios
kavos pupelės
iš tiesų yra kavos
medžio sėklos, kurios
bręsta į vyšnią
panašiose uogose.
Uogos surenkamos, kai
per maždaug septynis
devynis mėnesius tampa
raudonos. Kiekvienas
medis per metus duoda
apie 2,5–3 kg uogų, iš
kurių gaunama apie
500 g žalių pupelių arba
400 g skrudintų.

kais gamtai, visai nėra tokie perdirbami,
kaip gali atrodyti. Juose yra naudojamas
plastikas, o jis yra bene didžiausia ekologinė planetos problema atliekų srityje.
Biodegeneraciniai puodeliai egzistuoja, bet jie gerokai brangesni.
Esame pasiruošę už juos mokėti? Ar kavinės, kuriose
perkame kavą, pirko
brangesnius, gamtą
išties tausojančius
vienkartinius puodelius? Taigi, kai
kitą kartą nusipirksime kavos
vienkartiniame
puodelyje iš
pardavėjų, kurie nekreipia
dėmesio į savo
verslo
įtaką
aplinkai, šis išmestas puodelis
taps dalimi 300
mln. tonų plastiko
atliekų, išmetamų
pasaulyje per metus.

Kaip mūsų geriama kava auginama? Kas
ją surenka? Kur ji ruošiama, kur nukeliauja po jos gamybos likusios atliekos? Į
visa tai atsižvelgę tikriausiai sugebėsime
nuryti tik išties brangią kavą ir vietoje
trijų puodelių įstengsime įpirkti tik vieną.
O ar mums tikrai reikia trijų puodelių per
dieną, o ne vieno? Kodėl mums jos apskritai prireikė lyg būtinos kasdienio
vartojimo prekės?
Čia galima

klaminiams šablonams? Įbruktiems mitams, kad „mūsų klimato juostoje“ juk be
kavos negalima gyventi? Kas šiuos mitus
suformavo – mūsų reali gyvenimiška patirtis ar pardavėjai? Tarsi pasididžiavimas
skamba „šiandien išgėriau dešimt kavos
puodelių“, nes esu visiems labai reikalingas ir daug dirbu. Filmuose toks elgesys
atrodo gal ir žavingai, tačiau skirtumas
tas, kad aktoriams už tai mokamas honoraras, o filmų kūrėjams moka tos kompanijos, kurių puodelį aktorius tuo metu
laiko rankoje. O štai mums niekas už tokį
vaidmenį nemoka. Tiksliau, mes už jį patys sumokame, ir dar tai padarome kelis
kartus: pirma, pirkdami kavą, antra – per
mokesčius, bandant palengvinti viso to
padarinius. Argi tai nėra visų didžiųjų
industrijų genialiausias triukas – taip
apsukti žmonėms protus, kad jie susimokėtų kelis kartus?
O kiek žinome faktų apie tai, kaip
kofeinas veikia žmogaus kūne? Tarptautiniame ligų klasifikatoriuje psichikos ir
elgesio sutrikimai, lemiami stimuliatorių,
įskaitant kofeiną, vartojimo, priskirti F15
kategorijai, kuri apima ir priklausomybes.
O reguliariai geriant kavą, abstinencijos
simptomai juntami porą savaičių. Kas yra
išbandę, tiems nė ligų klasifikatoriaus nereikia – žino ir patys.
Žinoma, puikiausia, kad visi
tu-

Mokesčiai ir
kontrabanda
Patys mokame vis didesnius mokesčius, nes šalys dūsta nuo didėjančios taršos ir turi surinkti vis daugiau lėšų to padariniams mažinti. Dėl to turime lakstyti
dar greičiau su dar daugiau darbų. Dėl to
geriame dar daugiau kavos ir dar intensyviau bėgame gatve, įsikibę į vienkartinį
kavos puodelį. Bet atsakomybė vis tiek
greitesnė už mus. Vakarai skiria didžiulius
finansinius išteklius, kad trečiojo pasau-

grįžti prie
to paties, nors
galbūt ir retorinio, klausimo, – kaip
kava tapo tokia reikalinga preke, jog yra
antroje vietoje po naftos?
Gal tas lakstymas su puodeliu kavos
nėra laisvė, o neįsisąmoninta vergovė re-

rime
teisę rinktis,
ką ir kaip vartoti. Tik ne visuomet stabtelime susimąstyti, ar tikrai
pasirinkome sąmoningai, ar paklusome
rinkodaros triukams arba mūsų kūnus
veikiančioms medžiagoms.

Pasekmes palengvinančios
išeitys
Ne panacėja visoms aplinkosaugos problemoms spręsti, bet galimybės šiek tiek
etiškiau vartoti kavą būtų tokios:
„Fair Trade“ pažymėta kava. „Sąžininga prekyba“ (angl. Fair Trade) – tai prekybos partnerystė, siekianti sudaryti geresnes prekybos sąlygas sunkioje padėtyje
esantiems trečiojo pasaulio šalių ūkininkams, darbininkams ir taip prisidėti prie
vystomojo bendradarbiavimo politikos
įgyvendinimo. Prie ,,Fair Trade“ ženklu
pažymėtos prekės pagaminimo prisidėję
darbininkai gauna didesnes algas, dirba
geromis sąlygomis, jiems užtikrinamos
stabilios produkcijos supirkimo kainos,
su gamintojais sudaromi ilgalaikiai, stabilūs kontraktai. „Sąžiningos prekybos“
ženklu pažymėtos prekės yra pagamintos
nepažeidžiant žmogaus teisių, aplinkosauginių reikalavimų, griežtai draudžiant
priverstinį vaikų darbą (Aplinkosaugos
informacijos centro informacija).
„Atogrąžų miškų aljanso“ sertifikatą
turinti kava. Nevyriausybinė sertifikavimo organizacija „Atogrąžų miškų aljansas“ rūpinasi, jog pramonės veikiamose
vietose būtų saugoma tos vietovės
bioįvairovė bei užtikrinamos darnios
praktikos, nekenkiančios aplinkai ir čia
dirbantiems žmonėms (Lietuvos vartotojų instituto informacija).
Tradiciškai auginama kava (angl.
shade-grown coffee). Apie 85 proc.
„Fair Trade“ sertifikatus turinčios kavos yra auginama
būtent taip, tačiau nebūtinai visa tradiciškai
auginama kava gali
atitikti ir kitus sąžiningos prekybos
kriterijus, taigi
jeigu jums rūpi
visi sąžiningos
kavos pramonės aspektai
nuo jos augintojo gerovės iki aplinkosaugos, vis
tiek dairykitės
gaminių
su
sertifikatu „Fair
Trade“.
Kavos tirščius
galima įvairiai panaudoti: grožio procedūroms,
kompostui ir kitaip.
Galiausiai, nebūtina pradėti nuo kavos. Tokių smulkmenų, iš
kurių susideda didelės mūsų kasdienės
elgsenos pasekmės, kaip minėta straipsnio pradžioje, yra daugybė: nuo drabužių
pasirinkimo iki arbatos, nuo vandens
plastikiniame butelyje iki dušo želės ir
taip toliau. Galime permąstyti kiekvieną
jų ir nuolat, kasdien bręsti kaip atsakingi
vartotojai. Nuo ko pradėsite jūs?
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BFL

Komentaras

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
politikos skyriaus vedėjas Vaidas Jusis: „Nepaisant to, kad pjuvenos
didino dulkėtumą, aplinkosaugininkai negalėjo nieko padaryti.
Juk pjuvenos, nors jų sukaupta daugiau, nei leidžia priešgaisrinės
saugos reikalavimai, aplinkai nekenkia. Įmonės turimame taršos
leidime nereglamentuojamos žaliavos.“

Bendrovės „Gairelita“ teritorijoje kilusio gaisro
aplinkybes jau pradėjo aiškintis ir prokurorai.
Šiaulių apygardos Šiaulių apylinkės prokuratūroje
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus turto
sunaikinimo ar sugadinimo. Tyrimas taip pat vyksta
dėl aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo
arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos
pavojingos medžiagos, yra potencialiai pavojingų
įrenginių, priežiūros, naudojimo taisyklių pažeidimo.

Komentaras

Radviliškio medžio granulių gamykloje siautėjęs gaisras paliko milžinišką pėdsaką. Liepsnos ir dūmai ne tik
išgąsdino gyventojus, bet ir pakenkė jų sveikatai, pridarė didžiulių nuostolių namams, išlaidų savivaldybėms.
O štai Pakruojo rajono Petraičių tvenkinys liko beveik be žuvų ir užterštas.

K

ad liepsnos gali įsisukti į didžiulį medžio pjuvenų kalną, žinojo visos
institucijos, bet vis tiek neužkirto tam
kelio. Ar pareigūnai ir valdininkai tikrai
padarė viską, kad užtikrintų žmonių saugumą? Ar ne per ilgai ir pasyviai priešgaisrinius saugos reikalavimus pažeidinėjusią
ir radviliškiečių gyvenimą kartinusią bendrovę bandė auklėti juokingai mažomis

Simona Kvederytė
baudomis? Kol kas tarnybos pirštais rodo
viena į kitą ir atsakomybės kratosi. Tyrimą
dėl gaisro aplinkybių pradėjo prokurorai.

Siautėjo gaisras
Šių metų spalis liko įsimintas Radviliškio
miesto Žironų gatvės gyventojams. Naktį
į spalio 5 dieną juos pabudino traškesys,

dūmų smarvė – už lango jau šmėžavo ugnis.
Ji įsisuko į čia pat buvusį milžinišką pjuvenų kalną, priklausiusį bendrovei „Gairelita“.
Jos teritorijoje atvira liepsna degė kone 45
tūkst. t ir apie 21 m aukščio pjuvenų krūva.
Gaisras apėmė apie 10 tūkst. kv. m plotą.
Dėl kilusio gaisro buvo sušaukta Radviliškio rajono savivaldybės ekstremalių
situacijų komisija. Ji mieste paskelbė eks-

tremalią padėtį. Apie dangų apgaubusius tirštus dūmus gyventojai įspėti SMS
žinutėmis. Netoli gaisro gyvenantiems
žmonėms dalyti respiratoriai. Radviliškiečiams rekomenduota vengti eiti į lauką,
užsandarinti langus ir duris.
Gaisrui numalšinti prireikė 13 dienų.
Įvykio vietoje dirbo apie 60 ugniagesių iš
visų aplinkinių rajonų – Pakruojo, Šiaulių,

Panevėžio, Mažeikių. Suvažiavo kone 15
automobilių, autocisternų, gaisrinių kel
tuvų, taip pat prireikė galingų mobiliųjų
švirkštų, siurblinės stoties. Gaisrą gesinti
padėjo keliasdešimt kariškių, kariuomenės sraigtasparnis „Mi-8“.
Ugniagesiai plušėjo dieną ir naktį, nes
degė ne tik didžiulės pjuvenų krūvos viršus
– smarkios liepsnos įsisuko ir į jos vidų. Iki

TOMO VYŠNIAUSKO

ŠRAAD

Gaisras Radviliškyje sunaikino
ir pasitikėjimą tarnybomis

Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis: „Situaciją bendrovėje
„Gairelita“ bandome išspręsti jau daugmaž pusantrų metų. Dėl
pjuvenų kaupo mažinimo ne kartą bandėme susitarti su įmonės
vadovais. Kreipėmės į visas įmanomas institucijas, taip pat –
Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijas.“

ugnies židinių ugniagesiams teko prisikasti. Trūko ir ekskavatorių, krautuvų, pagalbininkų. Darbus apsunkino stiprus, kryptį
kaitaliojantis vėjas, gendanti technika. Degančių pjuvenų gesinimui buvo sunaudota
daugiau kaip 120 tūkst. kub. m vandens. Iš
jų – 26 tūkst. kub. m geriamojo vandens.
Milžiniškas gaisras nugalėtas tik spalio 18
d. Po gesinimo darbų ugniagesiams teko per-

kasti pjuvenas, kad jos nesmilktų, o gaisras
neatsinaujintų. Taip pat jie kurį laiką dar stebėjo, ar į pjuvenų krūvą vėl nesisuka liepsnos.

Žala gyventojams
Dėl gaisro nukentėjo ne tik bendrovės
„Gairelita“ turtas. Liepsnos pakenkė gyventojų sveikatai, namams, aplinkai.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento (RAAD) duomenimis, spalio 8-ąją (4 gaisro dieną) Žironų gatvėje
vidutinė kietųjų dalelių koncentracija
daugiau nei tris kartus viršijo normą (50
ug/m³) ir siekė 168 ug/m³. Anglies monoksido maksimali koncentracija buvo
lygi 28 mg/m³ ir kone tris kartus viršijo
normą (10 mg/m³). Be to, spalio 7 dieną
kenksmingos medžiagos normą viršijo
Žironų gatvės ketvirto namo patalpose ir
bendrovės „Radviliškio šiluma“ administracinėse patalpose.
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Šiaulių departamento duomenimis, į sveikatos priežiūros įstaigas kreipėsi 5 suodžių prisikvėpavę ir apsinuodiję
gyventojai.

„Kietosios dalelės gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimo reiškinius. Dėl šių
medžiagų gali paūmėti lėtinių kvėpavimo takų ligos, ypač bronchinė astma,
obstrukcinis bronchitas. Žmogus, apsinuodijęs anglies moniksido dujomis, jaučia
silpnumą, galvos skausmą, pykinimą.
Jautriai reaguoja širdies ir kraujagyslių
ligomis sergantys ligoniai“, – teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus vedėja Loreta Stirblienė.
Dūmai ir tarša nebuvo vienintelė gyventojų problema. Šalia gaisro gyvenančios trys šeimos baiminosi, kad lankstančios žiežirbos pasieks jų namus. Kad taip
neatsitiktų, ugniagesiams teko laistyti
gretimų namų stogus. Dabar namai prisi-

tvenkę drėgmės, lupasi tapetai, kiemuose
telkšo suodino vandens pelkės.
Radviliškio rajono savivaldybės atstovai pažymėjo, kad gyventojų namai buvo
apdrausti, todėl draudimas rūpinsis nukentėjusiais pastatais, o vėliau greičiausiai padengti patirtas išlaidas reikalaus iš
„Gairelitos“.

Sukėlė ekologinę nelaimę
Nelaimė pasiekė ir Pakruojo rajoną. Jau antrą gaisro dieną pastebėta, kad milžiniškas
kiekis suodžiais ir ugniagesių naudotomis
cheminėmis medžiagomis, vadinamuoju putokšliu, užterštas vanduo sutekėjo į
netoli buvusius šulinius, per juos pateko į
nuotekų tinklus, o vėliau – į nuotekų valymo įrenginius. Teršalai sutrikdė biologinį
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Aplinkosaugininkus
kaltina aplaidumu
Pakruojo rajono savivaldybė, nors informaciją apie gaištančias žuvis gavo šių
metų spalio 13 dieną, ekstremalų įvykį
paskelbė tik spalio 17-ąją. Savivaldybės
administracijos direktorė Erika Kižienė piktinasi, kad to anksčiau nebuvo
įmanoma padaryti – nebuvo oficialaus
pagrindo. Mat nei ugniagesiai, nei aplinkosaugininkai nepateikė informacijos,
koks teršalas pateko į Petraičių tvenkinį.
Nebuvo aišku, ir koks cheminių priemonių
kiekis į jį nutekėjo.
„Vienintelis būdas skelbti ekstremalų
įvykį buvo laukti, kol viename tvenkinio
hektare nugaiš ne mažiau nei 500 žuvų.
Jas reikėjo kažkaip suskaičiuoti. Tą bandė
daryti savivaldybės ekologė Kazimiera
Klabienė. Ar ne juokinga? Ji bandė skaičiuoti žuvis, kol aplinkosaugininkai stebėjo, kad niekas tų žuvų neišvežtų ir nebrakonieriautų“, – apie situaciją kalbėjo
E. Kižienė.
Ji piktinosi, kad aplinkosaugininkai
apie nelaimę pranešė itin vėlai.
„Gaisras kilo spalio 5 d. naktį, aplinkosaugininkai tyrimus dėl vandens taršos
atliko 8 dieną, o mums apie tai pranešė
tik 13 d. Situacija buvo pavėluota. Kodėl
spalio 8 d. savivaldybei nebuvo duotas
joks signalas? Baisu, kad niekas nebuvo rimtai pasiruošęs tokiems įvykiams.
Viskas vyko ekspromtu – negalvojo, kad
gaisro gesinimui reikės tiek daug vandens, nepasirūpino vandens pratekėjimo
užaklinimu, neužsandarino nuotekų tinklų“, – stebėjosi E. Kižienė.

Bendrovė
„Gairelita“
pažeidė priešgaisrinius
saugos reikalavimus
– ji galėjo sandėliuoti
iki 14 tūkst. t medžio
pjuvenų, tačiau jų
sukaupė apie 45 tūkst.
Dėl to įmonė bausta
ne kartą, tačiau kalno
nesiteikė mažinti.

išduodamos žuvų sveikatingumo pažymos, parodančios, ar šios neužterštos pavojingomis medžiagomis. Tokia pažyma
yra privaloma. Tačiau tyrimai, nepaisant
ekstremalios situacijos, buvo atliekami
nuo vienos iki kelių savaičių, todėl žvejai
gaišti laiko neketino – gelbėjo gyvybingas žuvis.
Tik spalio 20 d. Pakruojo valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT)
viršininkė Valentina Svečiulienė informa
vo, kad Petraičių tvenkinio žuvys virusais
ar parazitais nėra užsikrėtusios. Nepaisant to, pastebėta, kad pažeisti jų organai, todėl šių žuvų gyventojams patarė
nevalgyti. Dar po savaitės gauti tyrimai,
kad kenksmingų medžiagų žuvyse nėra,
tačiau Pakruojo VMVT specialistai vis tiek
rekomendavo nevalgyti tų žuvų, kurios
liko Petraičių tvenkinyje.

Nepaisant gerėjančios vandens telkinių situacijos, manoma, kad teršalai
niekur nedingo. Jie galėjo nusėsti ir į
Petraičių tvenkinio dumblą. Realią padėtį
turėtų parodyti tolimesni tyrimai.
Šiuo metu yra sudaryta nauja Ekstre
malios situacijos darbo grupė iš Pakruojo
ir Radviliškio savivaldybių atstovų, Šiaulių RAAD aplinkosaugininkų, įtraukiant
ministerijos specialistus ir mokslininkus.
Ieškoma vandens telkinius galinčių išvalyti priemonių.
Viename Pakruojo rajono savivaldybės posėdžių pasigirdo mintis, kad būtų
tikslinga užterštą Petraičių tvenkinį tiesiog palaidoti. Dabar tokia idėja atmesta.
Kol kas mokslininkai siūlo vietos vandens
telkinyje įrengti filtrus, kurie galėtų išvalyti iš tvenkinio tekantį vandenį.

Vandens telkiniai valosi

Užteršė ugniagesių
„nuodai“?

Šiaulių RAAD Radviliškio rajono agentūros aplinkosaugininkai gaisro metu
Radviliškio rajone paveiktas teritorijas
neutralizavo gesintomis kalkėmis. Jų sunaudojo bent 2 t. Be to, praėjus kelioms
savaitėms po gaisro likvidavimo, aplinkosaugininkams teko imtis ir papildomų
Obelės upės apsaugos priemonių – operatyviai užtvaromis stabdyti prie upėje
esančios užtvankos besikaupiančias putas. Manoma, kad jos susidarė dėl gaisro
gesinimo metu ugniagesių naudotų chemikalų, tačiau tikrosios priežastys paaiškės po tyrimų.
Dabartiniai tyrimai rodo, kad vandens
būklė Obelės upėje ir Petraičių tvenkinyje
po truputį gerėja – mažėja vandens rūgštingumas, didėja deguonies kiekis, todėl
teršalai neturėtų toliau sklisti. Iki šiol
baimintasi, kad jie pasieks Kruojos upę,
Pakruojo tvenkinį.

Ar ekologinės katastrofos Petraičių tvenkinyje buvo galima išvengti? Apie galimus atsakymus į šį klausimą ir kaltininkus
svarsto visi – Pakruojo rajono savivaldybės valdininkai, aplinkosaugininkai ir
ugniagesiai. Jie vienas kitam negaili priekaištų, o kaltės savo veiksmuose nemato.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovai praneša, kad į
vandens telkinius pateko vanduo, užterštas tiek degimo produktais, tiek galimai
ugniagesių naudotomis cheminėmis
medžiagomis, vadinamuoju putokšliu. Ši
gesinimo medžiaga, sumaišyta su skysčiais, tampa patvariomis putomis, kurios
stipriai atšaldo degantį paviršių, atskiria
deguonį nuo ugnies židinio ir taip neleidžia gaisrui plisti.
Tokio putokšlio ant pjuvenų sugulė
apie 25 kub. m. Pasirodo, kad jis yra toksiškas žuvims ir patekęs į vandenį nesuy-

„Viską padarė gerai“

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD)
Administravimo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Artūras Konderauskas: „Nežinojome, kad gesinimui naudotos
medžiagos buvo taršios. Be to, niekas negalėjo pagalvoti, kad prireiks
tokio milžiniško kiekio vandens. Aplinkosaugininkai negalėjo žinoti,
kad užterštas vanduo nutekės į Obelės upę ir Petraičių tvenkinį.
Pastebėję pirmuosius ženklus, reagavome tikrai operatyviai.“

ra. Privaloma užtikrinti, kad ši medžiaga
nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir
gruntinius vandenis.
Buvęs aplinkos viceministras Algirdas
Genevičius stebėjosi, kad ugniagesiai
naudojo tokį gamtai žalingą „nuodą“. Jo
teigimu, sertifikatuose nurodyta, kad tai
rusiška cheminė medžiaga, kuri uždrausta Lietuvoje naudoti gaisrams gesinti.
„Nereikia kaltų ieškoti tarp aplinkosaugininkų. Jų darbas – kontroliuoti ir bausti
pažeidėjus. Aplinkosaugininkai nežinojo,
kas ant pjuvenų krūvos buvo pilama ir
negalėjo tikėti, kad naudojama aplinkai
kenksminga medžiaga. Būtent ji telkinius
ir užteršė. Kas daugiau? Dabar ugniagesiai
gali aiškinti, ką tik nori. Jie ketina išvengti
nemalonumų, bet nepavyks“, – teigė buvęs viceministras A. Genevičius.

Ugniagesiai ginasi
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Kęstutis Bautronis kaltės kratosi. Jis sako, kad ugniage-

siai chemines medžiagas naudojo, nes
stengėsi kuo greičiau užgesinti gaisrą
– kad šis neišplistų, nenukentėtų aplinkiniai gyventojai ir jų turtas.
„Gaisro metu pjuvenų krūvoje vyko
rūgimo procesas, susidarė rūgšti terpė.
Ją numalšinti gali tik specialios putos –
šarmas, kitaip sakant, ūkinis muilas. Su
putomis vanduo pasidaro skvarbesnis
– geriau gesina. Jos izoliuoja ir viršutinį
sluoksnį, todėl ugnis negauna deguonies
ir taip slopsta“, – aiškino K. Bautronis.
Jo teigimu, atsakomybę dėl nutekėjusių teršalų turėtų prisiimti aplinkosaugininkai. Jie ir visi Radviliškio savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos nariai turėjo daugiau kompetencijos, tad privalėjo
vadovauti darbams. Jie turėjo nurodyti,
kokias priemones naudoti. To esą nedarė.
Maža to, K. Bautronis sako, kad apie
besikemšančius nuotekų valymo įrenginius pranešė ne aplinkosaugininkai, o
juos eksploatuojančios įmonės darbininkai.

Bendrovę „Gairelita“
priversti sumažinti pjuvenų
kalną bandė Radviliškio rajono
savivaldybė, Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamento
Radviliškio rajono agentūra,
Šiaulių apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Radviliškio
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,
Aplinkos ir Vidaus reikalų
ministerijos. Nei vienai institucijai
problemos išspręsti nepavyko.

ŠRAAD

valymą – nevalytos nuotekos sutekėjo į
Obelės upę. Į ją užterštas vanduo pateko ir
per lietaus kanalizacijos griovį. Galiausiai
upė teršalus atplukdė į Pakruojo rajone
esantį apie 60 ha ploto Petraičių tvenkinį.
Petraičių tvenkinio vanduo pajuodavo, ėmė smelktis suodžių smarvė. Telkinyje sumažėjo deguonies kiekis, todėl ėmė
dusti žuvys – leisgyvės jos iškilo į paviršių
ir nuklojo pakrantę.
Spalio 8 d. paimtų Obelės upės vandens tyrimų rezultatai rodė, kad biologi
nis deguonies suvartojimas (BDS) normą
(6 mg/L) viršija 400 kartų. Amonio azoto
kiekis normą viršijo 20 kartų. Fosfatų leis
tinas kiekis – 0,4 mg, o litre Obelės van
dens aptikta 14,2 mg.
Spalio 13 d. Lietuvos žvejų ir medžio
tojų draugijos Pakruojo skyriaus nariai,
gavę aplinkosaugininkų nurodymą,
pradėjo dūstančių žuvų perkėlimą iš Petraičių tvenkinio į švarius rajono vandens
telkinius. Iš viso pergabenta apie 16 t
žuvies. Daugiausiai jų išvežta į Pakruojo ir
Šukionių tvenkinius.
Įdomu tai, kad visa tai daryta be Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
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„Niekas negalėjo pagalvoti, kad gaisro
gesinimas bus toks sudėtingas ir prireiks
tokio milžiniško kiekio vandens. Nežinojome, kad ugniagesių naudotos medžiagos yra taršios. Juk negalėjome klausti jų,
trukdyti dirbti. Informaciją apie medžiagas gavome tik spalio 25 dieną“, – nuo
kaltinimų ginasi Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamento Administravimo
ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Artūras Konderauskas.
Jis teigia, kad aplinkosaugininkai reagavo operatyviai. Šiaulių RAAD Radviliškio rajono agentūros atstovai, pastebėję
galimai kenksmingų medžiagų patekimą į nuotekų valymo įrenginius, nurodė
ugniagesiams nebenaudoti putų, o nuotekų valymo įrenginius eksploatuojančiai
bendrovei „Radviliškio vandenys“ pranešė, kad būtina užsandarinti nuotekų
tinklus, kuriais gaisro gesinimo vanduo
tekėjo į perpumpavimo siurblinę. Tai pavyko padaryti tik po daugiau nei penkių
parų.
A. Konderauskas priduria, kad aplinkosaugininkai pirmuosius Obelės upės
mėginius paėmė spalio 8 d., rezultatus
turėjo gauti tik po 8 dienų. Tačiau jau spalio 10 d. paaiškėjo kitų tyrimų rezultatai,
parodę, kad iš nuotekų valymo įrenginių
ištekantis vanduo neatitinka aplinkosaugos reikalavimų. Nepaisant to, Šiaulių
RAAD specialistai apie grėsmę Pakruojo
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rajono savivaldybę ir žvejus informavo tik
spalio 13 d., nes būtent tą dieną aplinkosaugininkai išsiaiškino, kad Obelės upėje
krenta deguonies lygis. Situacija jau buvo
katastrofiška.

Gaisro „laukė“
Kas iš tikrųjų atsakingas už gaisro „Gairelitoje“ priežastis? Tik priešgaisrinės
saugos pažeidimų nesugebėjusi pašalinti
bendrovė? Ar atsakingomis turėtų jaustis
ir institucijos, nesugebėjusios sukontroliuoti gamybos proceso ir garantuoti aplinkinių gyventojų saugumo?
Bendrovės „Gairelita“ gamykloje kilęs
gaisras nebuvo toks ir netikėtas. Gyventojai skundais dėl netoli jų namų plytinčio
milžiniško pjuvenų kalno ne vienerius
metus atakavo Radviliškio rajono savivaldybę, aplinkosaugininkus, ministerijas.
Tai patvirtina ir Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis: „Kelios šalia pjuvenų gyvenančios šeimos nuolat skundėsi
dėl milžiniškos medžio pjuvenų krūvos visai šalia jų namų. Į jų kiemus vėjas nuolat
nešė žaliavą. Taip pat ore buvo daug dulkių, kuriomis žmonėms tekdavo kvėpuoti
kiekvieną dieną – ilgiau pastovėjus lauke
net jausdavosi toks saldumo skonis.“
Mero teigimu, radviliškiečiai visuomet baiminosi, kad pjuvenų kalnai gali
užsiliepsnoti. Nuojauta pasiteisino. Pasak

Žala: penki
Radviliškio
gyventojai apsinuodijo
dūmais, šalia gaisro
gyvenančių šeimų
namai sulaistyti
vandeniu, Obelės upė
ir Petraičių tvenkinys
užteršti ir liko beveik
be žuvų. Radviliškio
ir Pakruojo rajonų
savivaldybės skaičiuoja
šimtatūkstantinius
nuostolius.

A. Čepononio, kiek vėliau Radviliškio valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai nustatė, kad pjuvenų krūvos dydis
tris kartus viršija priešgaisrinės saugos
reikalavimus. Teritorijoje plytėjo apie 45
tūkst. t žaliavų kalnas, o sandėliuoti buvo
galima tik iki 14 tūkst. t.

Atsakingi pareigūnai
neskubėjo
Pasak rajono mero A. Čepononio, pjuvenų
krūvos kauptis pradėjo prieš porą metų,
kai 2001-aisiais įsteigta UAB „Gairelita“
pradėjo plėstis ir dirbti intensyviau –
nusipirko papildomą žemės sklypą ir pastatė naują pjuvenų granuliavimo linijos
gamyklą. Netrukus kilo nesklandumų
– užstrigo technologiniai procesai, granulių gamyba vyko vangiai, kol galiausiai
Švedijos ir Danijos užsakovai ilgalaikes
sutartis nutraukė. Nepaisant sustojusios
gamybos, pjuvenos keliavo į įmonės teritorijoje esančią aikštelę ir čia jos kaupėsi.
„Radviliškio rajono savivaldybė su
pjuvenų kalnu bandė kovoti kone pusantrų metų“, – piktinasi A. Čepononis.
Jis nurodo, kad ne kartą Ekstremalių
situacijų komisijoje buvo svarstyta situacija bendrovėje „Gairelita“. Komisija
kreipdavosi į bendrovę, teikdavo jai nurodymus.
„Gairelitos“ vadovas Edmundas Vilčiauskas raštiškai savivaldybei pasižadėjo, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. biologinės žaliavos krūva sumažės 20, o iki 2016
m. kovo 31 d. – 60 proc. apimties. Tačiau
šių metų sausį bendrovės „Gairelita“ gamybinėje bazėje kilo gaisras, dėl kurio
buvo sugadinta technologinė įranga, o
granulių gamybos procesas buvo sustabdytas, todėl žaliava liko nenaudojama, o
jos kalnai tik dar padidėjo. Nepaisant to,
„Gairelitos“ vadovas pasižadėjo sumažinti krūvą iki 2016 m. gegužės pabaigos.
Tačiau ir to nepadarė.
Radviliškio rajono savivaldybė taip
pat ne kartą raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Radviliškio rajono agentūrą, Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio
skyrių, Šiaulių apskrities priešgaisrinės

gelbėjimo valdybos Radviliškio priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Šios institucijos
sugebėjo skirti bendrovei „Gairelita“ tik
administracinę baudą.
Rajono savivaldybė šią vasarą raštus
išsiuntinėjo ir Aplinkos, Vidaus reikalų,
Sveikatos apsaugos ministerijoms. Vėliau
dėl viešojo intereso gynimo ketino kreiptis ir į prokuratūrą. Tačiau nespėjo – tai
padarė jau kilus gaisrui. Šiaulių apylinkės
prokuratūros paprašyta išsiaiškinti susidariusios situacijos kaltininkus, gyventojų nuostolius atlyginsiančius atsakovus.
„Anksčiau negalėjome kreiptis į prokuratūrą, nes turėjome ministerijų oficialius raštus, kad situacija pasitaisys, įmonė
pažeidimus panaikins iki šių metų spalio
10 d. Neva, ko jūs čia skubate, lekiate į
priekį. Bet štai koks to neskubėjimo rezultatas“, – stebisi Radviliškio meras A.
Čepononis.

Baudos įmonės neauklėjo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento duomenimis, bendrovė
„Gairelita“ buvo bausta kelis kartus. Baudų sumos „įspūdingos“ – nuo 30 iki 310
eurų.
2015 m. gegužę pareigūnai nustatė,
kad pjuvenos sandėliuotos nesilaikant
nustatytų krūvos aukščio ir pločio reikalavimų. Už tai įmonės direktorius E.
Vilčiauskas ne tik turėjo sumokėti baudą,
bet ir pašalinti pažeidimą.
Po penkių mėnesių atlikto operatyvinio patikrinimo metu nustatyta, kad
situacija nepasikeitė. Be to, ugniagesiai
rado ir daugiau pažeidimų – iš darbo
vietų nustatytu atstumu nepašalintos degios medžiagos, šios vietos neaprūpintos
gaisro gesinimo priemonėmis. Įmonės
vadovui buvo surašytas administracinių
pažeidimų protokolas ir nurodymas gerinti objekto priešgaisrinę būklę.
Negana to, šių metų sausį ir gegužę
bendrovės „Gairelita“ gamybinėse patalpose kilo du gaisrai. Nustatyti pažeidimai
parodė ir gaisro priežastis. Už tai vėl buvo
surašytas protokolas.
„Šių metų birželį atlikto dar vieno
patikrinimo metu vėl buvo aptikta pažeidimų. Medienos pjuvenos sandėliuo-
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tos nesilaikant nustatytų reikalavimų,
neužtikrintas aktyviųjų gaisrinės saugos
sistemų veikimas, patalpose neišmontuota nenaudojama elektros instaliacija,
nebuvo gesintuvų laikymo vietą nurodančių ženklų, buvo netinkamai įrengtos
rūkymo vietos, gamybinėse patalpose
nuo įrenginių nevalytos dulkės“, – rašoma Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento atsakyme.
Už minėtus pažeidimus pritaikytos piniginės baudos. Duotas naujas terminas
pašalinti priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitinkantį žaliavų perteklių iki
spalio 10 d.
Spalio 10 d., gaisro įkarštyje, vėl atliktas bendrovės operatyvinis priešgaisrinis
techninis patikrinimas. Jo metu nustatyta, kad bendrovėje nepašalinti birželį
atlikto patikrinimo metu nustatyti pažeidimai. Bendrovės vadovui buvo surašytas
eilinis administracinio teisės pažeidimo
protokolas. Be to, visa medžiaga dėl pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymų
buvo perduota nagrinėti Radviliškio rajono apylinkės teismui.

Griežtesnių suvaržymų
netaikė
Priešgaisrinės apsaugos pareigūnų baudos, skirtos bendrovei „Gairelita“, nebuvo
labai veiksmingos – pažeidimai nuolat
kartojosi. Tačiau ugniagesiai griežtesnių
priemonių nesiėmė, nors teisinė bazė tai
leidžia daryti.
Priešgaisrinės saugos įstatyme priešgaisrinės priežiūros pareigūnams suteikta
teisė imtis ir griežtesnių priemonių – uždrausti fiziniams ir juridiniams asmenims
eksploatuoti statinius, įrenginius, įrangą,
sustabdyti statinių statybos, rekonstravimo, remonto darbus, įrenginių gamybą,
technologinių linijų naudojimą. Tai galima padaryti, jei yra nustatomi priešgais-

rinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimai, dėl kurių gali kilti gaisras,
sprogimas. Taip pat – jeigu rašytiniai
valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai nevykdomi.
Kodėl Radviliškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnai netaikė
griežčiausių sankcijų, nors, rodos, gaisro
grėsmė egzistavo, o pažeidimai ilgą laiką
nebuvo pašalinami?
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas (PAGD) raštu atsakė, kad
pjuvenų sandėliavimas atvirojoje teritorijoje (nors ir pažeidžiant išmatavimus,
taikomus pjuvenų krūvoms) gali ir nekelti
tiesioginės gaisro ar sprogimo grėsmės,
jei vieta tinkamai prižiūrima. Todėl ugniagesiai, nustatę pažeidimus, pirmiausia
nustato terminus, per kuriuos pažeidimai
turi būti pašalinti.
„Įmonės veiklos uždraudimas yra
išskirtinė priemonė. Ji taikoma, kai veiklos vykdytojas sąmoningai nevykdo
nurodymų ir nepašalina priešgaisrinės
saugos pažeidimų. Tada jis įspėjamas
raštu, nustatomas ne ilgesnis nei 1 mėnesio pažeidimų pašalinimo terminas. Jam
suėjus ir situacijai nepakitus, gali būti
priimtas sprendimas uždrausti objekto
eksploataciją“, – atsakyme tvirtina PAGD
specialistai.
Kodėl PAGD pareigūnai nesiėmė stabdyti įmonės veiklos, jei pažeidimai kartojosi ir po kelių mėnesių nuo protokolo
surašymo ir baudos skyrimo?
PAGD direktoriaus pavaduotojas Jūris
Targonskas taip pat vengia atsakomybės
už kilusį gaisrą. Jis teigia, kad stabdyti
bendrovės „Gairelita“ veiklą nebuvo reikalo, nes pačios pjuvenų krūvos negalėjo
sukelti gaisro. Šalia nebuvo jokio ugnies
šaltinio.
„Priešgaisrinės saugos reikalavimai,
numatantys įmonės laikomą žaliavų
kiekį, krūvų plotį, aukštį, tarpus tarp jų,

reikalingi tik gaisro atveju – kad ugniagesiai galėtų lengviau pasiekti ugnies židinį ir efektyviai, greitai užgesinti gaisrą.
Tie reikalavimai gaisro savaime nesukėlė.
Galėjo užsidegti ir mažesnė krūva“, – aiškina J. Targonskas.
Jis įsitikinęs, kad bendrovės veiklos
stabdymas buvo galimas, tačiau tai – ne
išeitis. Esą tuomet įmonė galėtų bankrutuoti ir jau nebūtų kam pjuvenų krūvos
sutvarkyti ir pašalinti priešgaisrinės saugos pažeidimus. Tai padaryti paskatinti
turėjo baudos. Specialistas pripažįsta, kad
piniginės sankcijos nebuvo veiksmingos.
J. Targonskas abejoja, ar gaisro buvo
galima išvengti. UAB „Gairelita“, žaliavas
sandėliavusi pagal visus reikalavimus,
galėjo sumažinti tik gaisro mastą ir padarinius.
„Bet kokiu atveju, jei įmonė būtų
neįvykdžiusi mūsų reikalavimų (o taip ir
atsitiko), buvome pasiruošę spalio 10 d.
kreiptis į teismą. Tą ir padarėme. Teismas
spręs, ką daryti su šia įmone“, – sako J.
Targonskas.

Reikia didinti baudas
Buvęs vidaus reikalų ministras Tomas
Žilinskas tikino, kad priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai „Gairelitos“
pažeidimus bandė suvaldyti visomis įmanomomis priemonėmis. Uždaryti įmonės
esą nereikėjo, nes ji pirmiausia turėjo
gauti laiko pažeidimams pašalinti.
„Žinoma, susiklosčiusi situacija rodo,
kad nėra viskas tvarkoje. Administracinės nuobaudos nepasiekė savo tikslo. Tai
dar kartą parodo, kad įmonei lengviau
susimokėti baudą ir toliau nepaisyti jokių priešgaisrinių saugos reikalavimų.
Baudas reikia būtinai didinti“, – sakė T.
Žilinskas. Tačiau jis tai suprato gana vėlai
– besibaigiant ministro kadencijai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui buvo liepta išnagrinėti
susidariusią situaciją, išsiaiškinti galimas
priežastis. Taip pat nustatyti, ar reikalingas tokių ir panašių įvykių teisinio reglamentavimo tobulinimas, Vidaus reikalų
ministerijai pateikti siūlymus.

Pjuvenos aplinkai nekenkė Rūpesčių padės išvengti
Šiaulių RAAD pareigūnai iki šiol bendro- bankrotas
vei „Gairelita“ priekaištų beveik neturėjo.
Pernai nubaudė už neparengtą išmetamųjų teršalų inventorizacijos apskaitą,
o šiemet – už klaidingai dokumentuose
nurodytus į orą patekusių teršalų kiekius.
Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politikos skyriaus
vedėjas Vaidas Jusis teigia, kad aplinkosaugininkai negalėjo nieko padaryti, nes pjuvenos aplinkai nekenkia, todėl valstybės
institucijos nubausti bendrovę ar riboti jos
veiklą neturėjo jokio teisinio pagrindo.
„Aplinkosaugos teisės aktuose nėra
reglamentuotos sandėliuojamos žaliavos,
jų kiekis, aukštis, plotis. Juk tai yra švari
pjuvena, o ne atliekos“, – ginasi V. Jusis.
Ar nebuvo jokių priemonių, galinčių
įpareigoti įmonę sutvarkyti į gyventojų
kiemus dulkančių pjuvenų kalną?
„Tą patį klausimą uždaviau ir mūsų
Šiaulių RAAD pareigūnams, vykdantiems
kontrolę. Atsakymas toks: jūs pabandykite sustabdyti įmonę, kuri gauna tokius
pelnus. Nežinau, kas ten tokio turi būti...“,
– atskleidžia V. Jusis. Jis, paprašytas patikslinti šią savo mintį, išsigynė ne taip
suformulavęs sakinį, tačiau abejonė, kad
aplinkosaugininkai labiausiai paiso pelną
gaunančios įmonės interesų, lieka.
Buvęs aplinkos viceministras A. Genevičius žodžių į vatą nevyniojo: „Ne mano
reikalas, ar galima buvo išvengti gaisro.
Klauskite gaisrininkų. Aplinkos ministerija neatsako už pjuvenų sandėliavimą.
Mes prižiūrime atliekas.“
Viceministras sakė, kad ministerija
apie gaisro pavojų žinojo, tačiau į galimas
liūdnas pasekmes aplinkai esą nebuvo
kaip atsižvelgti. O gal nenorėta to daryti?
„Jei taip galvotume, dar ir pagalvę
privalėtume visada padėti. Aplinkosaugininkai neturėjo numatyti, kas bus, jei
užsidegs. O gal ir neužsidegs? Jei buvo
pažeidimų, ugniagesiai turėjo sakyti: vyrukai, susitvarkykite“, – kalbėjo A. Genevičius. Jis pabrėžė, kad pavojingą situaciją
bendrovėje „Gairelita“ visai ne aplinkosaugininkai turėjo spręsti.

Aplinkos apsaugos agentūros Šiaulių
skyriaus vedėja Virgilija Kozakienė sakė,
kad bendrovė „Gairelita“ turi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
(TIPK). Jame numatoma, kaip įmonė turi
išvengti taršos. Jei ji pažeidžia numatytas
sąlygas, tokį leidimą pareigūnai gali sustabdyti ar atimti – kartu sustabdoma ir
veikla. Tačiau to taip pat nebuvo imtasi,
nes TIPK nereglamentuoja žaliavų sandėliavimo.
„UAB „Gairelita“ paraiškoje leidimui
gauti buvo nurodžiusi, kad sandėliuos
ne daugiau nei 8 tūkst. t medžio pjuvenų. Nors jie dabar laiko kur kas daugiau
žaliavų, mums pateikti skaičiai buvo
tik kaip papildoma informacija. Įmonė
jokių taršos leidimo sąlygų nepažeidė
paprasčiausiai todėl, kad leidimas reglamentuoja tik teršalų išmetimą į orą,
taršą atliekomis, nuotekų tvarkymą. Dokumente nenumatomos žaliavų laikymo
sąlygos, nes jas apibrėžia priešgaisrinės
apsaugos įstatymas“, – aiškino V. Kozakienė.
Nors dėl gaisro įmonės teritorijoje į
aplinką išmestų kenksmingų medžiagų
kiekis kelis kartus viršijo normas, „Gairelitos“ taršos leidimas nebuvo stabdomas.
Tam, V. Kozakienės teigimu, nebuvo pagrindo. Verslas su valstybe atsiskaitys per
apskaičiuotą žalos aplinkai mokestį. Jį sumokėjusi įmonė vėl galės gyvuoti ir taip
pat nepaisyti taisyklių bei kelti grėsmę
aplinkiniams gyventojams?
„Tai buvo avarinė situacija. Tokių atvejų turbūt nei vienas teisės aktas neapima.
Šiuo atveju įmonė elgėsi nesaugiai, blogai, tačiau policininko visur nepastatysi.
Įmonės vadovas turėjo užtikrinti saugą,
laikytis reikalavimų. Bet bendrovei „Gairelita“ žala aplinkai atsieis skaudžiai. Manau, ši sumokės baudas ir bankrutuos“,
– neabejoja V. Kozakienė. O gal bendrovė
bankrutuos tam, kad nereikėtų mokėti
baudų bei atlyginti nuostolių gyventojams, rajonui?

Gaisras – Dievo valia
Radviliškio rajono savivaldybė informavo, kad bendrovė „Gairelita“ įpareigota
sumažinti 45 tūkst. t pjuvenų kaupus,
apie tai kiekvieną savaitę informuoti valdininkus. Tai kol kas bendrovė ir atlieka
– po truputį mažina kaupą. Be to, ji prisidėjo prie kai kurių aplinkosaugininkų ir
savivaldybės inicijuotų gaisro padarinių
likvidavimo darbų, savo lėšomis žada
sutvarkyti šalia gaisro esančių namų kiemus.
„Gairelitos“ vadovas E. Vilčiauskas
nenusiteikęs komentuoti situacijos. Kodėl
nevykdė ugniagesių, savivaldybės prašymų ir reikalavimų, jis taip pat nenorėjo
aiškinti.
„Buvo sustojusi gamyba, žaliavas
turėjome kažkur laikyti. Juk tie kalnai
mums pelno nenešė“, – teigia E. Vilčiauskas.
Jis taip pat pabrėžia, kad už priešgaisrinės saugos pažeidimus atsilygino
– sumokėjo „įspūdingas“ baudas. O nuo
nelaimės esą negalėjo apsaugoti niekas.
„Nesvarbu, kokie buvo pažeidimai –
mažesni ar didesni. Pjuvenos ten vis tiek
buvo. Žinoma, jei pjuvenų būtų buvę mažiau, gaisro mastas būtų buvęs mažesnis.
Bet užsidegė, tai užsidegė. Tai – Dievo
valia. Kiek dega ir lentpjūvių, medžio
perdirbimo įmonių? Vyksta tyrimas, bus

Radviliškyje
įsikūrusios
UAB „Gairelita“
teritorijoje degė apie
45 tūkst. t, kone 21
m aukščio medžio
pjuvenų krūva. Gaisrą
13 dienų gesino apie 60
ugniagesių, suvažiavo
15 automobilių, prireikė
net sraigtasparnio.

nustatyta, kas kaltas ir dėl visos ekologinės nelaimės Pakruojo rajone“, – sakė
bendrovės „Gairelita“ direktorius.

Kaltininkus aiškinsis
prokurorai
Bendrovės „Gairelita“ teritorijoje kilusio
gaisro aplinkybes jau pradėjo aiškintis
ir prokurorai. Šiaulių apygardos Šiaulių
apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus turto
sunaikinimo ar sugadinimo. Tyrimas taip
pat vyksta dėl aplinkos apsaugos, gamtos
išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos
medžiagos, yra potencialiai pavojingų
įrenginių, priežiūros, naudojimo taisyklių
pažeidimo.
Radviliškio miesto gyventojai, kurių
gyvenamieji namai yra šalia buvusios
gaisravietės, prašo pripažinti juos nukentėjusiais byloje ir ketina pateikti prašymus atlyginti patirtą neturtinę žalą.
Savo ruožtu nuostolius skaičiuoja ir
nelaimių ištiktų miestų valdininkai. Pakruojo rajono savivaldybė ekstremalaus
įvykio – Obelės upės ir Petraičių tvenkinio
užteršimo – išlaidų dar nesumavo.
Radviliškio rajono savivaldybės ekst
remalių situacijų komisijos materialiųjų
išteklių darbo grupė apskaičiavo prelimi
narias gaisrui gesinti sunaudotas išlaidas.
Jos sudaro apie pusantro šimto tūkstan
čių eurų. Tai pinigai už gaisrui gesinti su
naudotus 26 tūkst. kub. m vandens, už
transporto nuomą, degalus, kelio pritai
kymą privažiuoti sunkiasvorei gelbėtojų
technikai.
Išlaidų suma turėtų padidėti į sąmatą
įtraukus ugniagesių ir kitų tarnybų kaš
tus, taip pat išlaidas už ugniai malšinti
naudotą kariškių sraigtasparnį, žalą gy
ventojams.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamentas taip pat skaičiuos žalos
aplinkai dydį, kuris, spėjama, bus milžiniškas, nes žala padaryta tiek orui, tiek
paviršiniams vandens telkiniams, o ypač
Petraičių tvenkiniui ir Obelės upei.

Aplinkos ministro Kęstučio Navicko
varomoji jėga – pozityvus požiūris
17-tos Vyriausybės aplinkos ministras Kęstutis Navickas prisipažįsta labai nemėgstantis dviejų dalykų –
kai žmonės gąsdinami įvairiomis ekologinėmis katastrofomis ir kai piešiamomis juodomis spalvomis jiems
sukeliama nuolatinė baimė. Politikas neabejoja, kad tik pozityvus nusiteikimas padeda siekti užsibrėžtų
tikslų, ir šiuo požiūriu sėkmingai vadovaujasi.

Kalbėjosi Algirdas Aušra
Jūs įkūrėte Aplinkosaugos koaliciją. Kokiam tikslui ji buvo įkurta?
Ką koalicija yra pasiekusi? Ką
šiandien gali padaryti pilietinės
iniciatyvos ir judėjimai, sprendžiant aplinkosaugos ir sveikos
aplinkos klausimus?
Tikslas – suvienyti aplinkosaugos organizacijas, kad jos būtų labiau girdimos. Iš
esmės tai klasikinė lobistinė organizacija.
Iš pradžių ji buvo kuriama pagal jungtinės
veiklos sutartį ir nebuvo juridiniu asme-

niu, kurį įsteigti buvo nuspręsta tuomet,
kai mane išrinko Aplinkosaugos koalicijos
pirmininku.
Koalicija gyvuoja nuo 2004 m. Jos vadovu buvau išrinktas 2010 m. Nuo to laiko
ši organizacija gyvuoja kaip asociacija.
Organizacija buvo įkurta, nes mums
reikėjo turėti stipresnį balsą kalbantis su
Aplinkos ministerija, kitomis valstybės
institucijomis, juolab kad tuo metu labiausiai buvo matomas ir visur kviečiamas tik Lietuvos žaliųjų judėjimas, kuris

netgi buvo įrašytas į teisės aktus. Kita
vertus, tuomet buvo labai daug nevyriausybinių aplinkos apsaugos organizacijų,
kurios išsiskaidė ir neturėjo bendro tikslo.
Ar tikslas pasiektas? Jums leidus, pajuokausiu: jei šios organizacijos vadovas
eina į aplinkos ministrus, galima sakyti,
kad tikslas tarsi ir pasiektas.
Jei rimtai, esame nuveikę nemažai
darbų. Blokavome siūlymus, kad nebūtų tvenkiamos upės, nes dar ministro
Kundroto laikais buvo sudarytas sąra-

šas Lietuvos upių, kurios yra svarbios
savo ichtiologiniais ištekliais ir negali
būti tvenkiamos. Buvo siekių išteisinti
statybas miškuose, todėl daug dirbome
tobulindami Miškų įstatymą. Vienas
pastarųjų darbų vyko Rokiškio rajone
esančioje Juodynės aukštapelkėje dėl į
Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų
išsaugojimo.

Jūs esate koalicijos pirmininkas,
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos na-

rys. Pagrindinė partijos programos
koncepcija – „Darni Lietuva“.
Kokią įtaką ir reikšmę programai
turi darnios aplinkos klausimai?
Kaip darni aplinka bus susieta su
kitais šalies ekonomikos sektoriais?
Nuo šių metų lapkričio 18 dienos jau
nesu Aplinkosaugos koalicijos pirmininkas. Laikinai šias pareigas eina Žymantas
Morkvėnas. Tapdamas ministru, tikėtina,
galiu atsidurti savotiškoje opozicijoje
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šiai organizacijai, tačiau manau, kad išmintingas oponavimas yra labai sveikas
dalykas.
Pradėjęs eiti aukštas pareigas žmogus
patenka į iliuzijų erdvę, kad jis yra labai
svarbus, kad viskas gerai, kad jį visi gerbia
ir su juo sutinka. Tačiau pačiam žmogui
tai nėra gerai, nes toks įsivaizduojamas
matymas niekur neveda. Taigi, kažkas
turi pasakyti, kad „karalius nuogas“. Stipri
opozicija verčia tobulėti ir valstybė nuo to
tik išlošia.
Su ministro kėde visos savo būsimos
karjeros nesieju, tačiau aktyviai veikti esu
pasiruošęs, nes matau, koks šis sektorius
apleistas, ir man skauda „dūšią“. Tačiau,
kaip sakau, sėdėti ant sofos ir kritikuoti
valdžią yra daug patogiau nei pačiam
dirbti.
Viešojo asmens pozicija turi labai aiškius rėmus, kurie yra susiję ir su valstybės
raida. Būnant valdžioje kompromisai priimami greičiau, nei būnant opozicijoje ar
vieno sektoriaus koalicijos nariu.
Ministro statusas įpareigoja tarnauti
valstybės interesams. Manau, kad Aplinkosaugos koalicija, kaip idėjinė organizacija, išliks ir turi išlikti, nes jeigu nebus institucijos ar struktūros, kuri kitaip
mąsto ar mato, tada būdamas valdžioje
negalėsi pasitikrinti, ar sprendimas, kompromisas yra galimas ar neįmanomas.
Neabejoju, kad bus atvejų, kai teks ginti

aplinkos apsaugos interesus. Šiuo atveju
už nugaros stovi ne koalicija, o žmonės ir,
kaip sakau, miškas.
Puikiai suvokiu, kad bendram tikslui
turi telktis visa Vyriausybė. Jei dėl biurokratinių suvaržymų liksime nepatrauklia
investuotojams šalimi, visuomenės „neprikelsime“ ir proveržio Lietuvoje nepadarysime.
Su visomis aplinkosaugos struktūromis dar nesu susipažinęs, bet jau pavyko
daug kuo pasidomėti ir susidarė įspūdis,
kad valstybės tarnautojai susikuria reguliavimo priemones, kuriomis pateisinama
darbo vieta. Galbūt kas nors turi daug
laiko ir gali vykdyti kontrolę dėl kontrolės, tačiau mane, kaip ministrą, spaudžia
laikas. Per ketverius kadencijos metus
turiu spėti daug nuveikti, juolab kad esu
atsakingas tiems žmonėms, kurie išreiškė
pasitikėjimą manimi, ir privalau įgyvendinti numatytų darbų programą.
Labai džiaugiuosi, kad naujai suformuotos Vyriausybės programos dalimi
yra koncepcija „Darni visuomenė ir aplinka“. Vienas svarbiausių viešojo valdymo
dalykų turėtų būti valstybės strateginių
dalykų tęstinumas, nors būdai ir priemonės jiems įgyvendinti gali būti skirtingi.
Nauja valdžia gali imtis savo būdų ir priemonių, tačiau esminė valstybės kryptis
neturi keistis. Tai ir yra vienas darnios
politikos principų.
Antras labai svarbus dalykas yra
politikos suderinamumas. Kiekviena
asignavimų valdytoja į savo pusę tempia
paklodę, t. y. valstybės biudžeto pinigus,
bet niekas neužtikrina bendros krypties.
Noriu akcentuoti, kad tarpinstitucinis
bendradarbiavimas darnaus vystymosi
politikoje yra vienas iš kertinių dalykų.
Dar yra ir daugiau principų, kuriais remiasi ši politika, bet jos bendras tikslas
– šiandien gyventi ne ateities kartos
sąskaita. Kitaip tariant, politiką ir veiksmus projektuoti taip, kad būsimoms
kartoms gyvenimo kokybė nebūtų blogesnė.
Programoje yra nemažai dalykų, susijusių su gamtos ir aplinkos tausojimu.
Tarkime, viena iš programos užduočių
yra viešojo transporto ir elektromobilių naudojimo sistemos skatinimas. Tai
galime pasiekti atsakingai planuodami
miestų infrastruktūrą. Kita vertus, energijos efektyvumas transporte, mažiau
taršūs autobusai taip pat labai svarbu, ir
šiuo atveju politiką formuojanti Aplinkos
ministerija negali būti viena.
Ekologiški ir sveikos gyvensenos principai yra tiek Sveikatos apsaugos, tiek
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų
dalykai, susiję su Aplinkos ministerija.
Mums ypač svarbu, kad, pavyzdžiui,
maistas nebūtų apdorojamas cheminėmis medžiagomis be reikalo, nebūtų
švaistomas, nes jam pagaminti reikia didelių energijos išteklių, kad būtų optimaliai naudojamos ir tvarkomos pakuotės.
Mėtydami maistą skriaudžiame skurdžiai
gyvenančius žmones ir teršiame aplinką,
tad mūsų programoje griežtai pasakyta
spręsti šią problemą. Ir tai mes darysime.
Man nepatinka, kai aplinkui labai

daug negatyvo, todėl noriu, kad pozityvas visur ir visada būtų truputį aukščiau. Aplinkosaugos politikoje, sakyčiau,
nuolat vyksta kova su drakonu. Vieni
sako: „Žinai, susitelkiame ir kovojame su
klimato kaita.“ Gi kiti, pasižvalgę į kaimynus, kurie į tai numoję ranka, tvirtina
nieko čia nepakeisią. Tačiau manau, kad
tik pozityviai nusiteikę netgi politikoje
galime pasiekti labai nemažai, ir neabejoju, jog visuomenės švietimas ir ugdymas turi vykti vadovaujantis teigiamais
dalykais.
Išteklių ir intelektinių pajėgumų švietimo srityje turime. Bėda, kad dabartinė
ministerija neturi strategijos ir vertybių
vykdyti nuoseklų švietimą. Niekada nesutikčiau, jei visuomenei skirta žinia būtų
„išmėtyta“ per daugelį programų. Būtina
laikytis vientisumo. Jei skatiname sveiką
gyvenseną, turime dirbti kartu. Politikas
turi rodyti pavyzdį, o ne tik sakyti žodžius.
Maksimaliai norėtume skatinti atsinaujinančius energijos išteklius – tiek
saulės, tiek vėjo, biomasės, biodujų, bet
daug ką lemia pinigai.
Iki 2020 m. numatoma Europos Sąjungos parama, tačiau kiek neramu dėl
laikotarpio po to. Šiuo atveju būtų labai
svarbi esamų projektų peržiūra, efektyvumo įvertinimas. Turime pakankamai
rimtų signalų. Norime peržiūrėti visą
būsto renovacijos kreditavimo sistemą,
nes skiriamos solidžios pinigų sumos,
o gyventojai nėra patenkinti. Be to, dėl
valstybės paramos intensyvumo programos vyrauja įtampa biudžete. Klimato
kaitos programa, kuri finansuojama
valstybės lėšomis, gali pareikalauti papildomos pinigų injekcijos. Jau šiandien
turime ieškoti išeities, kaip sušvelninti
ateityje numatomą situaciją, kai europinių investicijų nebeliks. Ir jau šiandien
turime aktyviai imtis regioninės plėtros
politikos.

Koks yra centrinės valdžios ir
savivaldos institucijų atsakomybės
santykis, sprendžiant poveikio
aplinkai klausimus?
Mūsų programoje yra nuostata, kuriai ir
pats pritariu, dėl savivaldybių galimybių
stiprinimo. Manau, kad daugelį dalykų
vietos valdžia gali atlikti gerokai efektyviau ir greičiau. Bet tuo pačiu neturime
sumenkinti kontrolės, nes įstatymų privalo laikytis visi, o teisės aktų laikymąsi turi
užtikrinti centrinės valdžios institucijos.
Šiuo metu sugrįžtama prie diskusijos
dėl Poveikio vertinimo aplinkai įstatymo.
Jo projektas jau yra Seime. Matyt, savivaldybės nori turėti vienų ar kitų projektų
vertinimo teisę.
Kaip pavyzdį paminėsiu sąvartyną.
Visos savivaldybės turbūt vetuos, bet tai
valstybinės svarbos dalykas. Manau, kad
savivaldybėms galima suteikti veto teisę,
bet susikirtus valstybės ir savivaldos interesams, turi atsirasti kažkoks arbitražas,
t. y. trečias instrumentas, kuris priima
sprendimą. Mano galva, savivaldybių
sprendimus kontroliuoti turėtų Valstybės
kontrolė, statybos inspekcijos, saugomų
teritorijų tarnybos, aplinkos apsaugos departamentai. Juk turime kontroliuojančių
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institucijų ir jos turi dalyvauti šiame procese, bet nebūtinai prisiimti atsakomybę
už sprendimus.

Ar bus reorganizuojami aplinkos
ministerijos padaliniai (departamentai) bei jai pavaldžios įmonės
ir įstaigos?

policininkai būtų matomi, būtų gatvėse.
Taip, mes, aplinkosaugininkai, norime to
paties. Tik mes turime būti ne gatvėse, o
lauke, miške.

Kokie prevencinių priemonių
pokyčiai yra planuojami, sprendžiant nusikaltimų gamtai masto
Kalbėdamas apie Aplinkos apsaugos mi- mažinimą?
nisterijos padalinių ir pavaldžių jai įstaigų
veiklos efektyvumą norėčiau pabrėžti,
kad man svarbu jų atliekamų funkcijų
suderinamumas. Sakykime, regionuose atsiradus kokiai nors problemai, net
ir mūsų kontroliuojančios institucijos
stumdosi atsakomybės sritimis. Jų daug
– aplinkosaugos situaciją regionuose
kontroliuoja bent keturios. Tiesa, ne visos
vieną objektą, bet susikirtimo galimybių
yra labai daug, todėl man svarbu išgryninti jų pavadinimus ir funkcijas.
Norėčiau pasiūlyti, kad optimizuojant
kontroliuojančias įstaigas būtų nubrėžta
jų aiški prevencinė veiklos kryptis, tačiau
jos neturėtų teisės bausti. Nieko nėra
blogiau, kai vienas ir tas pats pareigūnas
metų metus tikrina įmones ir turi teisę jas
bausti. Taip susidaro palanki terpė skaidrumo trūkumui. Tikiuosi, kad išsigryninti funkcijas pavyks padedant ekspertams.
Kontrolės institucijos galėtų imti pavyzdį iš tos pačios policijos, kur yra ir imuniteto tarnyba, ir jų vadovybė nori, kad

Vien baudos nėra prevencinės priemonės,
todėl pirmiausia norėčiau įtikinti žmones,
kad laikytis aplinkosaugos reikalavimų
verta, o pareigūnai iš karto su vėzdu
neateina, tik su noru konsultuoti. Jokiu
būdu negalima elgtis taip, kad visada yra
tik gėris ir blogis.
Aplinkos ministerija, įvesdama įvairius apribojimus, turi tam tikrą logiką.
Man labai gaila, kai toji logika neperteikiama tam, kas ją turi įgyvendinti. Juk
yra daug priežasčių, kodėl vienas ar kitas
apribojimas priimamas, tai nėra visiška
kvailystė. Taigi, įtikinti žmones, kad tai
padaryti išties verta, yra tas pats švietimas ir prevencija. Kitaip ir būti negali.
Viena iš mano siekiamybių – panaikinti landas, kurios leidžia piktnaudžiauti. Mažinti baudų už, tarkime, aplinkos
taršą, statybų reikalavimų pažeidimus,
jokiu būdu negalima, tačiau jas taikyti
reikėtų tik kraštutiniu atveju. Visuomenei daroma žala negali būti toleruojama.
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Visuomenės apklausa.
Ar palaikote atliekų
rūšiavimą?

Aš esu prieš rūšiavimo sistemą,
jei visada stovės tokie konteineriai. Tie „teletabiai“ – neestetiški. Į juos reikia kišti ranką, jei
nori įmesti šiukšlę. Nesąmonė.
Juk gali atvežti normalius,
uždarus konteinerius – atidarai
ir įmeti. Be to, manau, konteineriai turi stovėti toliau nuo
daugiabučių. Dabar skaitau
knygą, pakeliu akis, o ten –
konteineriai su šiukšlėmis.
Nemalonu. Pati gyvenu viena,
neturiu ko rūšiuoti. Į konteinerį
pieno pakelį ar dar kokį nieką
įmetu, o plastikinius butelius
priduodu.

Sergėjus Loss
Inžinierius

Artūras Andrijauskas

40
metų

Tarptautinio verslo ir
telekomunikacijų specialistas

Rūšiuoju atliekas, nes esu kilęs iš
Anykščių. Čia daug kam gamta
ir švara labai svarbu. Tad ir aš
pakuotes, stiklinę tarą nunešu į
parduotuvę. Kartais net stiklainius išplaunu – juos švarius
išmetu. Gyvenu Perkūnkiemio
gatvėje, konteineriai patogioje
vietoje. Jei taip ir nebūtų, esu
jaunas, todėl man nesunku
šiukšles išmesti ir į tolimesnius
konteinerius.

Algis Mateika
Muzikos pedagogas

57
metų

Rūšiuoju. To gyvenimas, gamta,
aplinka išmokė. Tik kad tvarkos
šalia konteinerių nėra – jie
perpildyti. Tada žmonės savo
atliekas krauna bet kur, tuo
ir baigiasi rūšiavimas. Bet vis
tiek dabar geriau nei anksčiau.
Sovietiniais laikais niekas apie
rūšiavimą net negalvojo, todėl
ir šiukšlių kalnai kaupdavosi.
Puiku, kad šiais laikais atliekos
perdirbamos, antrą gyvenimą
įgyja.

Daiva Liekienė
Ministerijos darbuotoja

52
metų

Namie rūšiuoju atliekas. Tai
svarbu – kam dergti tą mūsų
žemę ir šiukšlėmis naikinti pačius save? Gyvenu nuosavame
name. Šiukšles iš konteinerių
išveža normaliu dažnumu, bet
yra kita bėda – trūksta skirtingų
rūšiavimo konteinerių. Manau, kad reikėtų atskirų talpų
lemputėms, kenksmingoms
atliekoms, rūbams, statybinėms šiukšlėms ir kitoms atliekoms. Nebūtinai kiekvienas turi
pasistatyti po atskirą konteinerį
įvairioms šiukšlėms. Galima
viename miesto rajone turėti
vieną, pavyzdžiui, statybinių
medžiagų konteinerį. O dabar
kur tas įvairias atliekas dėti? Nevažinėsi po miestą ieškodamas
jiems išmesti skirtų vietų. Tada
ir meti viską kartu su maisto
atliekomis.

Edmundas Šimonis
Transporto vadybininkas

31
metų

Žinoma, kad palaikau. Pats
rūšiuoju atliekas. Tai svarbu
– juk plastikas pats savaime
nesunyksta. Manau, žmonės
jau įprato rūšiuoti. Anksčiau
nerūšiuodavo, nes nebuvo
specialių konteinerių – dabar
prie mūsų namų jų yra. Jei kur
ir nėra, nesunku važiuojant
kitur įmesti šiukšles. Sąlygos
rūšiuoti yra gana geros. Nors
būna, kad šalia namų esantys
konteineriai pilni, tada tenka jau ant viršaus dėti arba
šalia. Aišku, norisi tikėti, kad
išrūšiuotas atliekas perdirba.
Kitaip dingtų viso to proceso
prasmė.

Romas Ramšė
Termoinžinierius

Politikos mokslų studentas

23
metų

Rūšiuoju. Taip mano šeimoje įprasta, tėvai išmokė, kad
reikia. Savo namuose turiu
turbūt keturias šiukšliadėžes.
Iki konteinerių reikia eiti apie
200 metrų – toloka, bet nueinu. Dar būna, kad konteineriai
pilni, tada nieko nepadarysi,
sumetu viską į bendrą.

metų

Atliekų rūšiavimą palaikau,
bet, deja, pats to nedarau.
Naujininkuose, šalia mano
namo, nėra konteinerių,
skirtų rūšiavimui. Gal kažkur
toli ir yra, bet tada šiukšles
reikėtų nešti toli. Niekada
ir nesirūpinau, kad tuos
konteinerius kas nors atvežtų
– ir be rūšiavimo turiu kitų
rūpesčių. Jei konteineriai
būtų arti, rūšiuočiau. Manau,
tai yra labai svarbu aplinkai.

37

Odeta Kislauskaitė
Nerūšiuoju. Prie mano
namo Lazdynuose, Architektų gatvėje, nėra konteinerių rūšiavimui. Man šiukšles rūšiuoti ir nešti toliausiai
nepatogu. Jei konteineriai
būtų arti, gal ir rūšiuočiau.
Dabar nebent plastiko butelius nešame priduoti, nes
tai daryti apsimoka. Kitas
šiukšles metame name į
vamzdį, per kurį jos atsiduria konteineryje.

metų

Labai palaikau rūšiavimą. Gyvenu individualiame name,
turiu rūšiavimo konteinerių,
tad atliekas rūšiuoju jau daugiau nei penkerius metus.
Tai problemų nesukelia, nes
kiekvieną dieną išnešame
šiukšles. Jei prikauptų konteinerių neišveža, atliekas
atvežu į miestą ir išrūšiuoju.
Tikiu, kad išrūšiuotos šiukšlės
yra perdirbamos, nes teko
lankytis rūšiavimo vietose,
o ten viskas gana tvarkinga.
Už tai atsakingos įmonės
net papildomai išrūšiuoja
šiukšles, nes jiems finansiškai
taip naudingiau.

24
metų

Rinkodaros specialistas

31
metų

Palaikau rūšiavimą, bet
tikriausiai nerūšiuoju. Nepatogu – konteineriai stovi už
kelių šimtų metrų. Dauguma
namo kaimynų irgi į bendrą
konteinerį meta šiukšles per
vamzdį. Taip patogiau, nereikia niekur eiti. Pastebėjau,
kad naujesniuose Vilniaus
rajonuose žmonės rūšiuoja,
nes ten konteineriai patogiai sustatyti. Be to, turbūt
remiasi kitų pavyzdžiu – jei
kaimynas rūšiuoja, reikia ir
man.

21
metų

Agnė Zapolskienė

33
metų

Politikos mokslų studentė

Psichologė

Rūšiavimą palaikau, nes tai yra
gera idėja – reikia tvarkytis,
prižiūrėti aplinką, kurioje gyvename. Bet atliekas rūšiuoju
tik tėviškėje, Panevėžyje. Ten
gyvenu nuosavame name.
Tėvai yra sakę, kad išrūšiuotų
atliekų išvežimas kainuoja
brangiau nei bendrųjų šiukšlių.
Pati Vilniuje nerūšiuoju, nes
gyvenu bendrabutyje, o ten
kaupti atliekas sąlygų nėra.
Neturime konteinerių. Yra tik
durelės, kurias atidarę įmetame šiukšlių maišą, o šis įkrenta
į bendrą atliekų konteinerį.
Pasidžiaugiame, kad nereikia lipti laiptais žemyn. Šiaip
nebūna laiko, kada apie tas
atliekas galvoti. Visas dėmesys
sutelktas į mokslus, kontrolinius, rašto darbus.

Nežinau, ar palaikau rūšiavimą. Prie namų nėra rūšiavimo
konteinerių. Neturėčiau kur
išmesti išrūšiuotų šiukšlių.
Šiaip gal ir norėčiau pradėti
rūšiuoti. Nes siaubas, kas
darosi. Šalia mūsų namo stovi
bendrabutis. Ten vaikai šiukšlina bet kur, o po to žaidžia
tame šiukšlyne. Svarbiausia,
kad šalia yra kažkoks aplinkos
apsaugos biuras. Jų darbuotojai netoliese stato savo
automobilius, mato situaciją,
galėtų ją sukontroliuoti, bet
nieko nedaro.

Irmina Tamoševičiūtė

21
metų

Grafinio dizaino specialistė
Rūšiuoju, nes man tai patinka. Gera, kai gali prisidėti prie
kažkokio bendro tikslo, gėrio.
Šiuo atveju – aplinkos švaros.
Esu įpratusi rūšiuoti, dabar net
nesinori mesti visko bendrai.
Konteineriai šalia namų, juos
dažnai išveža. Problemų nėra.
Jų žmonės dažnai prisigalvoja,
kai nenori ko nors daryti.

Vaiva Daktarienė
Tomas Knabikas

Namų šeimininkė

Karolis Krukonis

27

metų

Greta Lukoševičiūtė

Pedagogė
Rūšiuoju, nes noriu, kad
aplinka būtų švari. Tačiau tai
tikrai nepatogu. Tam nepritaikytos virtuvės, nes reikia
jas apkrauti šiukšliadėžėmis.
Problemų kelia ir tai, kad prie
namų nėra rūšiavimo konteinerių. Išrūšiuotas šiukšles
vežame tolėliau. Būna,
kad kitur konteineriai pilni,
neišvežti, o šalia jų – krūvos
šiukšlių. Sąlygos rūšiuoti tikrai prastos. Tai daryti skatina
nebent papildomas plastiko
butelių apmokestinimas.
Todėl ir mano šeima juos
priduoda. Juk tai irgi pinigai.

49

Viktoras Mūžas

40
metų

Valstybės įmonės darbuotojas
Palaikau rūšiavimą ir rūšiuoju.
Tai – kiekvieno žmogaus reikalas. Juk viską, ką išmetame
į gamtą, ten ir lieka, kenkia
aplinkai ir mums patiems.
Sąlygos rūšiuoti dabar yra
neblogos. Mūsų rajono
daugiabučių gyventojai prie
to prisideda. Namų pirmininkai keliskart per metus
organizuoja talkas. Gyventojai
surenka sukauptus sulūžusius
baldus, statybines medžiagas,
kitas atliekas – jas bendrai
išveža. Kaimynai taip pat
priduoda makulatūrą – už tai
gauna tualetinio popieriaus
ar dar ko nors. Taip draugiškai
ir tvarkomės.

metų

Danguolė Butkienė
Maisto technologė

60
metų

Valstybės įmonės darbuotoja
Visus skatinu rūšiuoti. Mano
dukros šeima ir jos draugai
tai irgi daro. O aš, gal kartais
ir netinkamai, bet vis tiek
rūšiuoju. Manau, kad mums
visiems dar trūksta informacijos apie tinkamą rūšiavimą.
Juk reikia žinoti, pavyzdžiui,
kur kokią plastikinę pakuotę
galima mesti. Žinoma, gal
tik aš nežinau, nors manau,
kad informacijos internete
netrūksta.

metų

Rūšiuoju, nes taip reikia.
Plastikines pakuotes priduodu, atskiriu popierių, stiklą,
kitas atliekas. Tik konteineriai
Kalinausko gatvėje, šalia mano
daugiabučio, nepatogūs. Jų
net vietas keičia. Neši šiukšles,
bet neberandi konteinerio,
kuris anksčiau stovėjo toje
vietoje. Tada sugaišti laiko, kol
konteinerį surandi. Nors kaimynai pasakojo, kad atliekas
šiukšliavežiai vis tiek sumeta
į bendrą krūvą. Klausimas –
kam tada rūšiuoti?

Ričardas Ališauskas
Ministerijos darbuotojas

56
metų

Rūšiuoju atliekas tiek, kiek
galiu. Žinoma, tai kelia papildomų rūpesčių, nes reikia
turėti daug atskirų šiukšlinių,
tad kartais griežtai rūšiuoti
atliekas ne visuomet pavyksta.
Popierių dedu atskirai, o stiklo
ir plastiko pakuočių greitai
neprikaupiu. Kartais jomis patogiau ir greičiau atsikratyti su
bendromis šiukšlėmis. Pavyzdžiui, šveicarai stengiasi atliekas suglamžyti, supakuoti tam,
kad jos užimtų kuo mažiau
vietos, nes nuo tūrio priklauso
ir šiukšlių išvežimo mokestis.
Pas mus to dar nėra.

Eimantas Abelkis
Medicinos studentas

Marija Paskočinienė

44

23
metų

Palaikau atliekų rūšiavimą.
Namie tėvai rūšiuoja. Aš
daugmaž irgi prisidėdavau,
kai ten gyvendavau. Dabar
bendrabutyje nerūšiuoju, nes
nėra rūšiavimo konteinerių.
Metame viską bendrai. Bet jei
šalia būtų konteinerių, tikrai
rūšiuočiau. Žinau, kad kitur
Europoje įvestos griežtos
rūšiavimo taisyklės. Šią vasarą
buvau Italijoje – ten daug kas
rūšiuoja atliekas. Lietuviams tai
dar nėra įprasta. Nors puikiai tą
daryti skatina plastikinių butelių surinkimas – už tai žmonės
gauna pinigų. Todėl plastiką ir
aš nunešu į punktą.
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Bena Razbadauskienė:
konkurso „Pakuočių sektoriaus lyderiai
2016“ laimėtojus vienija atsakingas
požiūris į aplinką ir inovacijas
Petras Vizbaras

ASMENINIO ARCHYVO

VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“ direktorė
Bena Razbadauskienė

patrauklumo, apsaugo produktą nuo
aplinkos poveikio, leidžia jį saugiai pristatyti vartotojui. Įmonės įdeda daug
energijos, fantazijos ir pinigų, kol sukuria vartotojams patrauklų įpakavimą, o
štai tapusi atlieka jis mums sukelia daug
rūpesčių. Akimirka, kai pakuotė tampa
atlieka ir mes ne visada žinome, kaip
teisingai jos atsikratyti, tampa visų mūsų
galvos skausmu. Pirkdami prekę sumokame ne tik už pakuotę, bet ir pakuotės
atliekų sutvarkymą, todėl reikia elgtis
taip, kad už ją nemokėtume antrą kartą.
Jei pakuotę mesime į mišrių komunalinių
atliekų konteinerį, už jos sutvarkymą mokėsime dar kartą, didės sąvartynai, žaliavos nebus naudojamos naujų produktų
gamybai. Ką daryti, kad šios aplinkosauginės problemos sumažėtų?
Kadangi atliekų susidarymo visiškai
išvengti nepavyks, reikia bent jau pasi-

BMC

P

irma, įvertinome, kad pakuočių
srityje yra daug inovatyvių dalykų, apie
kuriuos mažai kas kalba. Antra, priimant
sprendimus pakuočių gamybos, pakuočių
atliekų tvarkymo ir visuomenės švietimo
apie atliekų tvarkymą srityse labai svarbu
pabrėžti ne tik ekonominius, bet ir aplinkosauginius aspektus. Būtent todėl ir
gimė idėja parodyti, kad Lietuvoje yra nemažai įmonių, įstaigų, kurios atsakingai
žiūri į pakuotės pasirinkimą, jos perdirbimo galimybes, visuomenės švietimą ir
informavimą pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo klausimais.
Su pakuotėmis kiekvienas iš mūsų
susiduriame mažiausiai du kartus: pirmą
kartą – nuėję į parduotuvę ir įsigydami
prekes, o antrąjį tada, kai išimame prekę, o įpakavimas tampa mums nebereikalingas ir juo reikia atsikratyti. Niekas
nepaneigs, kad pakuotė prekei suteikia
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stengti, kad žala gamtai būtų kuo mažesnė. Labai svarbu, kad gamintojai ir
importuotojai atkreiptų dėmesį, į kokias
pakuotes jie pakuoja savo gaminius, iš
kokių medžiagų jų pakuotės sukurtos
– tinkamų perdirbti ar ne, ar pasirinktas pakuotės dydis – optimalus ir pan.
Optimizuojant pakuotes gamintojai ir
importuotojai gali ne tik sutaupyti transportavimo kaštus, sumokėti mažesnius
mokesčius už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, bet ir žymiai sumažinti
į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį.
Anksčiau pakuotėms nebuvo skiriamas
toks didelis dėmesys, o dabar gamintojai
ir importuotojai žiūri, kad pakuotės kuo
mažiau terštų aplinką, kad jas galima
būtų perdirbti, nes tokiu būdu didinamas
įmonės konkurencingumas pasaulinėse
rinkose.
Lietuvoje esanti didžioji pakuočių
dalis, ypač pagamintų iš plastiko, nėra
perdirbama. Vadinasi, galima daryti
prielaidą, kad jau pirminėje stadijoje
greičiausiai pasirenkamos pakuotės iš
pigesnių, bet lengviau įpakavimo funkciją atliekančių medžiagų. Tačiau tokių
medžiagų pakuočių atliekų perdirbimas
yra sudėtingas ir brangus. Tarkime, kiaušinių dėklai yra ne tik popieriniai, bet ir
plastikiniai. Juk vartotojui peršviečiama
pakuotė labai patogu: joje matyti prekinė
produkcijos išvaizda. Viskas gerai, jei įpakavimas perdirbamas, tačiau jei pakuotė
gali būti naudojama tik energijai gauti,
klausimas ginčytinas. Viena vertus, dėl
tokių pakuočių, pavyzdžiui, gali pigti šiluma Klaipėdoje ar kitame Lietuvos mieste.
Antra vertus, jeigu neperdirbama pakuotė netinkamai sutvarkoma, ji patenka į
sąvartyną.
Plastikinių pakuočių tvarkymas be
jokios abejonės kainuoja brangiau, tačiau
popierinės pakuotės ne visada gali atlikti
tokias pačias funkcijas kaip plastikinės
pakuotės.

Žvelgdami į perspektyvą, neabejojame, kad pakuočių atliekų perdirbimas
turi didėti, o patenkančių į sąvartyną pakuočių atliekų kiekis – mažėti. Norėčiau
išskirti šias pagrindines su pakuotėmis
ir jų tvarkymu susijusias grupes – tai
gamintojai, kurie tiekia supakuotus gaminius vartotojui, savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai, kurie
rūpinasi atliekų tvarkymo organizavimu
savivaldybėse, ir atliekų tvarkytojai,
kurie tvarko atliekas. Ir pagrindinis dalyvis šioje sistemoje yra gyventojas,
kitaip sakant, vartotojas. Mūsų tikslas
yra stengtis, kad kiekviena iš šių grupių,
vykdydama savo veiklą, siektų to paties
galutinio rezultato pakuočių atliekų tvarkymo srityje.
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
veikia jau 4 metus, o pasiekti rezultatai
yra akivaizdūs. Surinktų pakuočių atliekų kiekis savivaldybių organizuojamose
sistemose dėl rūšiuojamojo surinkimo
priemonių padidėjo nuo 22 tūkst. t (2013
m.) iki 36 tūkst. t, planuojamų pasiekti
šiemet. Tam įtakos turėjo ne tik gyventojų
rūšiavimo įgūdžių stiprinimas, švietimo
programų įgyvendinimas, bet ir patogesnės rūšiavimo sąlygos gyventojams,
infrastruktūros plėtra.
Gyventojų rūšiavimo procentas taip
pat padidėjo. Per pastaruosius metus pradėjo rūšiuoti 47 proc. gyventojų. Dar šiek
tiek trūksta kolektyvinio rūšiavimo priemonių prie daugiabučių. Tikimės, kad šios
problemos sprendimui teigiamos įtakos
turės ES parama, skirta savivaldybėms
infrastruktūros plėtrai.
Pakuočių bet kuriuo atveju neišvengsime, vadinasi, turime žiūrėti, kokią
pakuotę pasirenkame: gražią, bet neperdirbamą, ar ne tokią gražią, bet lengvai
perdirbamą ir draugišką aplinkai. Vartotojus kviesčiau pasirinkti prekę, įpakuotą
į kaip įmanoma labiau draugišką aplinkai
pakuotę bei nepamiršti rūšiuoti. Atsakin-

gi turi būti ir gamintojai, ir atliekų tvarkytojai, ir gyventojai.

Konkurso užkulisiai
Konkursą VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (PTO) organizavo kartu su partneriais: KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų
centru, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija,
Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų
asociacija bei bendrove UAB „Papyrus
Lietuva“.
Konkursu „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ buvo siekiama paskatinti
teigiamus pokyčius pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo srityje. Tikimės, kad šis
projektas gyvuos ir toliau, o kitąmet konkurse bus dar daugiau dalyvių ir naujų
idėjų, gerųjų pavyzdžių.
Dalyvauti konkurse buvo kviečiami ne
tik regioniniai atliekų tvarkymo centrai,
savivaldybės, atliekų tvarkytojai, bet ir
gamybine veikla užsiimančios verslo įmonės, importuotojai, pakuočių gamintojai.
Ekspertų komisija, įvertinusi pateiktas
paraiškas, išrinko 15 konkurso kriterijus
labiausiai atitikusių projektų. Juos inicijavusios ir įgyvendinusios organizacijos
tapo pirmaisiais Lietuvos aplinkosauginių
iniciatyvų konkurso laimėtojais.
Buvo pristatytos per praėjusius arba
šiuos metus įgyvendintos arba dar tebevykstančios veiklos, iniciatyvos ir projektai, vienaip ar kitaip susiję su pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimu ir vystymu. Konkursas „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ atskleidė,
jog į pažangias pakuotes, jų tinkamą rūšiavimą ir perdirbimą investuoja įvairios
organizacijos ir įmonės iš visos Lietuvos:
paraiškas teikė ir savivaldybės bei regioniniai atliekų tvarkymo centrai, ir gamybos bei verslo kompanijos. Dalyvių sąraše
yra gerai žinomos įmonės: „Thermo Fisher

Scientific Baltics“, „Vilkyškių pieninė“,
„DS Smith Packaging Lithuania“ ir kitos.
Dalyviai pagal savo veiklos rūšį buvo suskirstyti į keturias grupes, kiekvienoje jų
paraiškas buvo galima teikti keliose kategorijose.
Iš patyrusių ekspertų sudaryta komisija, vertindama konkurso dalyvius, vadovavosi aplinkosauginiu, inovatyvumo,
kūrybiškumo, pritaikomumo, sprendimų
kompleksiškumo bei kitais konkurso
nuostatuose išvardintais kriterijais. Pagrindinis bruožas, į kurį buvo atsižvelgiama vertinant visų dalyvių grupių bei
kategorijų paraiškas – pakuočių poveikio
aplinkai mažinimas.
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
neslepia, jog rengdami konkursą susidūrė su įvairiais iššūkiais, tačiau neabejoja,
kad tokio pobūdžio renginiai šiandien
labai reikalingi ir tikina svarstantys tokį
konkursą šalyje organizuoti kasmet.
„Prisipažinsiu, kad surengti pirmąjį
tokio pobūdžio konkursą Lietuvoje pareikalavo tikrai nemažai laiko ir pastangų.
Iš pradžių buvo daug abejojančių jo sėkme, tačiau mūsų atkaklumas ir partnerių palaikymas parodė, kad ši iniciatyva
– laiku ir vietoje. Konkursas atskleidė,
kad atsakingas bei pažangus požiūris į
pakuotes bei jų poveikio aplinkai mažinimą yra aktualus gausiam būriui labai
skirtingų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų. Tai mus džiugina ir įpareigoja

pasistengti, kad konkursas taptų viena iš
inovatyviausių pakuočių sektoriaus idėjų
ir gerosios lyderių patirties mainų pagrindu“, – teigia VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“ valdybos vicepirmininkas
Aloyzas Gaudutis.
Konkurso „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ nugalėtojai buvo apdovanoti
didžiausiame Lietuvoje pakuočių sektoriaus renginyje PTO metinėje konferencijoje-diskusijoje „Koordinatės 54.70 N,
25.27 E“. Renginyje dalyvavo per 250
dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų: įstatymų leidėjai, ministerijų, savivaldybių,
atliekų tvarkymo įmonių bei gamintojų
ir importuotojų atstovai. Šiemet pagrindinis dėmesys buvo skiriamas naujajai
žiedinei Europos Sąjungos aplinkosaugos ir ekonomikos politikai. Apie jos
keliamus reikalavimus ir iššūkius, su
kuriais susidurs Lietuvos gamintojai,
importuotojai, atliekų tvarkytojai, visuomenė ir politikai, kalbėjo Europos
Komisijos aplinkos generalinio direktorato direktorius Kęstutis Sadauskas,
Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja
Vilma Karosienė, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos Vykdomosios direkcijos
patarėjas ekonomikos klausimais Aleksandras Izgorodinas, pakuočių dizaineris
Edvardas Kavarskas, UAB „Baltic Environment“ direktorė Loreta Juškaitė bei
UAB „Ecoservice“ generalinis direktorius
Arūnas Makauskas.

Lietuvoje esanti didžioji pakuočių dalis, ypač
pagamintų iš plastiko, nėra perdirbama.
Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad jau pirminėje
stadijoje greičiausiai pasirenkamos pakuotės iš
pigesnių, bet lengviau įpakavimo funkciją atliekančių
medžiagų. Tačiau tokių medžiagų pakuočių atliekų
perdirbimas yra sudėtingas ir brangus.

BMC
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Konkurso „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“
laimėtojai
GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI

PAKUOČIŲ GAMINTOJAI

Pakuotės optimizavimo inovacija – 1 vieta

Inovatyvi pakuotės funkcija / koncepcija – 1 vieta

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“

UAB „DS Smith Packaging Lithuania“

Sparčiai augant gamybos apimtims, bendrovėje per pastaruosius metus sunaudojamų pakuočių kiekis padidėjo daugiau
kaip 60 proc. Gamybos metu iki 6 t popieriaus per metus tapdavo
atliekomis. Įdėklų gamybai naudota sunkiai perdirbama medžiaga – porolonas. Dėl didelės pakuočių įvairovės produktų palečių
formavimas nebuvo optimalus, transportavimui skirtoms dėžėms
buvo sunaudojama per daug kartono, todėl buvo nuspręsta kompleksiškai išanalizuoti bei patobulinti produkcijos pakavimą, sumažinti pakavimo medžiagų naudojimą.
Projektas pradėtas 2015 m. rugsėjį ir truko 12 mėnesių. Jame
dalyvavo per 30 darbuotojų iš 5 šalių: Lietuvos, JAV, Norvegijos,
Olandijos ir Didžiosios Britanijos. Daugiausia iš jų – bendrovės

darbuotojai Lietuvoje. Į projektus įtraukti ir pakuočių bei pakavimo medžiagų gamintojai. Iš viso įgyvendinti 6 dideli tobulinimo
projektai. Buvo išanalizuotos ir atnaujintos daugiau kaip 300
skirtingų produktų pakuotės. Optimizuota per 60 pakuočių ir 30
pakavimo medžiagų rūšių, suprojektuoti nauji universalūs įdėklai.
Pakuočių ir pakavimo medžiagų optimizavimo metu sutaupyta 11,5 t popieriaus, sunkiai perdirbamas porolonas buvo pakeistas į ekologišką medžiagą, sutaupyta 0,176 t pakavimo medžiagos. Po visų pokyčių bendrovė jau šiais metais sutaupys 200
000 JAV dolerių. Jos klientai teigia, jog optimizuotos pakuotės yra
ne tik ekologiškos, bet ir palengvina šių produktų sandėliavimą,
pakuočių tvarkymą.

Pakuotės optimizavimo inovacija – 2 vieta
UAB „Mantinga Food“
Pakuočių optimizavimo projektą paskatino po produkto suvartojimo likdavęs didelis atliekų kiekis, kurį lėmė neoptimalus
pakuotės tūrio ir masės santykis. Perteklinių pakavimo medžiagų naudojimas didino ir galutinę gaminio savikainą. Įmonės
aplinkosaugos politika siekiama tausoti aplinką: mažinti taršą,
racionaliai naudoti gamtinius išteklius, prisidėti prie neigiamo
pakuočių poveikio aplinkai mažinimo. Projektas pradėtas siekiant pagerinti pakuotę ir sumažinti plastikinės plėvelės nau-

dojimą. Projekto įgyvendinimas užtruko 3 mėnesius.
Pakuočių optimizavimo klausimus bendrai sprendė įmonės
technologai, fasuotojai, meistrai, įrangos technikai, pakuočių
dizainerė. Jiems pavyko sukurti mažesnę, aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią pakuotę. Dabar gaminių pakuotės yra projektuojamos ir gaminamos taip, kad jų tūris ir masė būtų kuo mažesni. Kiekybinis projekto rezultatas – šiais metais sunaudojamų
pakavimo medžiagų kiekis sumažėjo 30 proc.

Aplinkosauginė švietimo iniciatyva – 1 vieta
UAB „Osama“
Gyvenant intensyviu ritmu ir ypač dėl informacijos stokos
žmonės tampa gamtinių išteklių eikvotojais, negalvojančiais apie
tai, kokiame pasaulyje teks gyventi jiems ir ateities kartoms. Dažnas vaikas net nėra važiavęs viešuoju transportu, vis rečiau būna
gamtoje. Vartotojai ieško greitai paruošiamo maisto, ir tik nedaugelis susimąsto, kur nukeliauja jų produktų pakuotės. Šio projekto
tikslas – ugdyti 3–6 metų ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos
gyvensenos ir rūpinimosi aplinka įgūdžius, pasitelkus netradicines
priemones bei edukacines veiklas.
Tai tarptautinė programa, pradėta įgyvendinti Lenkijoje. Čia
dalyvauja jau 2,5 mln. vaikų. Lietuvoje iniciatyva startavo prieš

4 metus, šiemet pristatytas 3-iasis programos leidimas. Į projekto veiklą įsitraukė 150 Lietuvos vaikų darželių, išdalinta beveik 15 000 edukacinių knygelių. Toks pat tiražas planuojamas
ir ateinančiais metais. Projekte dalyvaujantys vaikai sužinojo,
kad nebūtina išmesti pakuočių – iš jų galima pasigaminti įvairių žaislų, dekoracijų. Dalyviai netgi suorganizavo netradicinės
mados festivalį, kuriam aprangą vaikai gamino iš atliekų ir panaudotų pakuočių. Programa skatina vaikų, jų auklėtojų, tėvų
kūrybiškumą ir idėjų, kaip panaudoti ir kur savo aplinkoje galima pritaikyti antrines žaliavas ir atliekas, paiešką, propaguoja
atsakingą vartojimą.

Aplinkosauginė švietimo iniciatyva – 2 vieta
AB „Vilkyškių pieninė“
„Vilkyškių pieninė“ pakuočių ženklinimui visuomet naudojo
standartinius pakuotės rūšiavimo simbolius. Buvo pastebėta,
kad vartotojai ne visada žino jų reikšmę, ypač kai pakuotės sudėtingesnės, sudarytos iš dviejų skirtingų medžiagų, arba skirtos
geriamiesiems jogurtams, pienui, todėl buvo nuspręsta padėti
vartotojams rūšiuoti. Tuo tikslu atnaujintas šviežio pieno produktų „Vilkyškių“ linijos pakuočių dizainas, o ant pakuočių aiškiai
pateikta informaciją apie pakuotės medžiagą.

Buvo atnaujintos net 48 „Vilkyškių pieninės“, „Vilkyškių“ linijos produktų pakuotės. Naujo pakuočių dizaino darbai pradėti
2016 m. pavasarį. Šiandien atnaujintos pakuotės jau keliauja į
parduotuvių lentynas ir traukia vartotojų dėmesį: jie įdėmiau
apžiūri pakuotes ir ant jų randa skatinimą rūšiuoti bei aiškias
nuorodas, kaip tai daryti. Tai papildoma motyvacija tiems vartotojams, kurie jau rūšiuoja, bei paskatinimas tiems, kurie dar
nepradėjo.

Bendrovės tikslas buvo sukurti greitai
surenkamą pakuotę, kuri užtikrintų geresnę produkto apsaugą, patogų atidarymą,
nenaudojant peiliuko ir išvengiant pakuotės viduje esančio produkto pažeidimo
išpakavimo metu, bei atsisakyti plastiko
ir kitų papildomų medžiagų (pvz., lipnios
juostos) jos gamyboje.
Buvo parinktas optimalus pakuojamų produktų skaičius (3x2), išspęstas
konstrukcinis pakuotės surinkimas užfiksuojant atlankas tarp indelių (pusiau

automatinis surinkimas).
Įgyvendinus keitimus, pakuotė tapo
100 proc. perdirbama. Bendrovės klientas
atsisakė plastiko, kuriuo anksčiau buvo
aptraukiami produktai, taip pat sumažėjo
gamybai suvartojamos elektros sąnaudos.
Eksportuojamas produktas tapo labiau apsaugotas. Pakuotės projektuotos vadovaujantis standarto LST EN13428:2006 reikalavimais. Tai leido maksimaliai sumažinti
į rinką patenkančių ir tvarkomų pakuočių
bei jų žaliavų kiekius.

Pakuočių perdirbimą skatinanti inovacija – 1 vieta
UAB „Vinapack“
Augant vartojimui ir gamybai, daugėja
ir atliekų, kurių nemažą dalį sudaro pakuotės. Europos Sąjungos šalyse apie 40 proc.
pakuočių atliekų sudaro popieriaus ir kartono pakuotės. Tinkamas šios rūšies atliekų tvarkymas yra aktuali aplinkosaugos
sritis. UAB „Vinapack“ išsikėlė tikslą sukurti
popierinę kiaušinių pakuotę, kuri pakeistų
rinkoje vyraujančias plastikines pakuotes.
2015 m. UAB „Vinapack“ pradėjo
gaminti kiaušinių dėžutes iš popieriaus
plaušienos VINA10. Šiuo metu įmonė per

metus pagamina ir parduoda apie 1,5 mln.
naujųjų VINA10 kiaušinių dėžučių. Bendrovės klientai planuoja iki 80 proc. plastikinių pakuočių pakeisti naujosiomis dėžutėmis. Jų gamybai kas mėnesį perdirbama
70,5 t makulatūros, kurios didžioji dalis
yra perkama iš Lietuvos atliekų surinkėjų.
Bendrovės gaminamos dėžutės yra lengvai
perdirbamos ir suyra akivaizdžiai greičiau
nei plastikinės. Gamybai naudojant antrines žaliavas prisidedama prie gamtos išteklių tausojimo ir energijos taupymo.

Pakuočių perdirbimą skatinanti inovacija – 2 vieta
UAB „Achempak“
Bendrovė gamina biriems produktams
pakuoti skirtus didmaišius iš polipropileninio audinio. Gamyboje naudojama siuvimo technologija, kai siūlės sandarinamos
juostele iš poliesterio siūlų. Didmaišį vidutiniškai sudaro apie 92 proc. polipropileno
ir apie 8 proc. poliesterio. Dėl skirtingų
polimerų lydymosi temperatūrų perdirbėjai negali iš karto perdirbti viso didmaišio.
Pirmiausia reikia atskirti vieną medžiagą
nuo kitos. Tai – papildomos išlaidos ir net

ne visos perdirbimo įmonės pajėgios tai
atlikti.
Bendrovė „Achempak“ sukūrė technologiją, kuri leistų didmaišius su sandarintomis siūlėmis gaminti iš vienarūšės žaliavos – polipropileno. Per praėjusius metus
buvo pagaminta 107000 vnt. didmaišių
su sandarintomis siūlėmis, kurie svėrė
apie 267 t. Naujos pakuotės yra tinkamos
perdirbti iškart, nes visos jų sudedamosios
dalys dabar yra iš polipropileno.

21

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

SAVIVALDYBĖS IR REGIONINIAI ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAI
Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva – 1 vieta

Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva – 2 vieta

Utenos rajono savivaldybė

UAB „Specializuotas transportas“

2015 m. lapkričio 21–29 d. vyko Europos atliekų
mažinimo savaitės (EWWR) renginiai, prie kurių pirmą
kartą prisidėjo ir Lietuva. Savaitės metu visuomenė
buvo informuojama, kaip keičiant įpročius galima
taupyti išteklius ir mažinti susidarančių atliekų kiekį.
Utenos rajono savivaldybė taip pat aktyviai dalyvavo
atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Vykdant ekologinį švietimą savivaldybės teritorijoje buvo siekiama
atkreipti visuomenės dėmesį į atsakingą vartojimą,
pakartotinio naudojimo bei teisingo atliekų rūšiavimo
svarbą bei naudą.

Savaitės renginiuose dalyvavo 17 įstaigų, įmonių,
organizacijų, o bendras dalyvių skaičius siekė 1830.
Vyko kalėdinių žaislų gamyba iš atliekų, keitimosi
daiktais mugės, blusų turgus. Gyventojams buvo išdalinta per 1700 vnt. grafikų-kalendorių apie pavojingųjų ir pakuotės atliekų surinkimą, skelbiama apie nemokamą kompostuojamųjų atliekų surinkimą Utenos
miesto individualių namų kvartaluose, informuojama
apie nemokamai dalinamus kompostavimo konteinerius, didelių gabaritų atliekų surinkimą.

Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva – 2 vieta
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Statistikos duomenimis per metus Lietuvoje nuperkama daugiau kaip 115 mln. plastikinių pirkinių
maišelių, kurie dažniausiai nukeliauja į sąvartynus.
Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne vidutiniškai per metus pašalinama apie 11 tūkst. t
plastikinių maišelių. Atsižvelgiant į ES direktyvą mažinti plastikinių pirkinių maišelių vartojimą, Šiaulių
regiono gyventojams buvo nuspręsta parodyti, kuo
galima pakeisti plastikinius pirkinių maišelius ir kaip
jiems suteikti antrą gyvenimą. Projektas buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis,
iniciatyviais partneriais ir vyko trim etapais 2014,
2015 ir 2016 m. 2014 m. buvo organizuotas kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų konkursas, kurio metu

Šiaulių regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai kūrė daugkartinio naudojimo maišelius. 2015 m. vyko antrasis projekto etapas: minint
Pasaulinę žemės dieną iš Šiaulių miesto gyventojų,
ugdymo įstaigų buvo renkami seni skėčiai, iš kurių
Šiaulių miesto Jovaro progimnazijos vaikai ir pedagogai bei Profesinio rengimo mokyklos ugdytiniai
siuvo daugkartinio naudojimo pirkinių maišelius.
Trečiojo projekto etapo (2016 m.) tikslas yra parodyti antrinio plastikinių maišelių panaudojimo galimybes. Regiono mastu vykdytos ir tebevykdomos
iniciatyvos, kurių metu mokoma, kaip pasigaminti
aitvarą iš plastikinio pirkinių maišelio.

Iniciatyvą paskatino nekokybiškas atliekų rūšiavimas rajonuose: į konteinerius metamos ne tik
pakuotės, bet ir biologiškai skaidžios atliekos, maisto
atliekos. Projektas pavadintas „Rūšiuok atsakingai!“
ir orientuotas į Radviliškio ir Šiaulių rajonų kaimo
bendruomenes. Tikslinėms grupėms buvo išsiųsti
kvietimai atvykti į bendrovę „Specializuotas trans-

portas“ ir ten susipažinti su iš gyventojų surinktų
antrinių žaliavų perdirbimu, moderniausia Lietuvoje
antrinių žaliavų rūšiavimo linija. Mokymo ir kitoms
įstaigoms bus suteikiamos kartoninės rūšiavimo
dėžutės. Projekte dalyvavę Šiaulių rajono Bazilijonų
mokyklos mokiniai sakė dabar dar atsakingiau rūšiuosią atliekas.

Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva – 3 vieta
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Dėl įvairių priežasčių privačių valdų gyventojams
nebuvo patogu rūšiuoti buityje susidariusias atliekas,
todėl pagrindinis iniciatyvos tikslas buvo sudaryti kuo
palankesnes sąlygas Panevėžio miesto privačių valdų gyventojams rūšiuoti atliekas bei mažinti į mišrių
komunalinių atliekų srautą patenkančių pakuočių
atliekų kiekį. Projekto metu 5000 privačių namų valdų
buvo aprūpintos individualiomis rūšiavimo priemonėmis. Konteinerių pristatymo metu bendrovės darbuotojai atliekų turėtojui ne tik perduodavo konteinerį,
bet ir suteikdavo informaciją apie konteinerių naudojimo naudą, paaiškindavo, kaip reikia tinkamai rūšiuoti
atliekas, koks yra atliekų išvežimo grafikas.
Visi pakuočių atliekų surinkimo konteineriai yra

sužymėti identifikaciniais numeriais, kurie leidžia
vykdyti kiekvieno aptarnauto konteinerio išpylimo
kontrolę. Siekiant užtikrinti, kad į konteinerius patektų tik pakuočių atliekos, vykdoma konteinerių sudėties
kontrolė: prieš konteinerių išpylimą atsakingi bendrovės darbuotojai patikrina, kokios atliekos konteineryje.
Radus netinkamų atliekų, konteineris yra nevežamas
ir ant jo pritvirtinamas informacinis lipdukas, žymintis, kas buvo neteisingai išrūšiuota.
Įdiegta sistema sudarė galimybes Panevėžio miesto gyventojams tinkamai rūšiuoti atliekas, taip mažinant į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius patenkančių pakuočių atliekų kiekį.

Inovatyvus veiklos vystymo sprendimas – 1 vieta
UAB „Biodegra“

Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva – 3 vieta
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
2012–2015 m. visiems Alytaus regiono gyventojams buvo išdalinti individualūs pakuočių rūšiavimo
konteineriai, kartu pateikti ir lankstinukai su informacija, tačiau gyventojai vis tiek į konteinerius mesdavo netinkamas atliekas. Tai paskatino peržiūrėti
kiekvienais metais rengiamas gyventojų švietimo
programas, kuriose daugiausiai dėmesio buvo skiriama vaikų švietimui, ir sugalvoti naują gyventojų informavimo priemonę, kuri tiesiogiai šviestų suaugusiuosius bei padėtų sugriauti rūšiavimo mitus. Buvo
sugalvotos pakuočių atliekų rūšiavimo varžybos ir

suaugę žmonės bendruomeninių švenčių, renginių
metu mokėsi rūšiuoti atliekas. 2016 m. rūšiavimo
varžybų programa buvo papildyta testu apie atliekų rūšiavimą. Tokiu būdu gyventojai pasitikrina bei
pagerina savo rūšiavimo įgūdžius; ne tik vaikai, bet
ir kaime ar mieste gyvenantys suaugusieji daugiau
sužino apie atliekų rūšiavimą; paaiškėja, kokiais
klausimais gyventojams reikia daugiau informacijos.
Galima teigti, kad palyginti su 2015 m., mažiau gyventojų mano, kadi išrūšiuotos atliekos kraunamos į
šiukšliavežį ir sumaišomos.

Tvarkant pakuočių atliekas aptiktos medinės ir
popierinės pakuotės, užterštos naftos produktais bei
sunkiaisiais metalais, šiuo metu dažniausiai yra sudeginamos. Deginant reikia naudoti specialius išmetamųjų dūmų valymo filtrus, todėl toks tvarkymas
yra labai brangus. Projekto tikslas – aplinkosaugos
bei ekonominiu požiūriu pažangesnė naftos produktais užterštų pakuočių tvarkymo technologija – tai
susmulkintos pakuotės įterpimas į mikrobiologinę
naftos produktais užteršto grunto valymo technologiją. Projektas plėtojamas remiantis žiedinės
ekonomikos iniciatyva bei žaliavos (medienos) grąžinimo grunto pavidalu gamtai principu. Pigiausias
ir aplinką tausojantis metodas yra biologinis teršalų
suardymas, tad valant naftos produktais užterštą

gruntą būtina naudoti struktūrinę medžiagą, šiuo
atveju tam gali būti pritaikyta užteršta pakuotė.
Grunto valymui bus naudojamos biologinės aktyvios
medžiagos, kurios skaido naftos produktus, vėliau
įterpiant ir probiotines kompozicijas, visiškai suskaidančias užterštą pakuotę. Vienas iš rezultatyvumo
parametrų – mažesnė kaina, nes pavojingų atliekų
deginimo technologija yra itin brangi dėl technologinių bei transportavimo aspektų. Biologinio valymo
metodas padės sumažinti naftos produktais užterštų
medinių bei popierinių pakuočių tvarkymo išlaidas,
tai taip pat paskatins sąžiningai tvarkyti susidarančias pavojingas pakuočių atliekas. Išvalyta pakuotė
kartu su gruntu pateks atgal į aplinką, nesukeldama
jokio pavojaus gamtai.

ATLIEKŲ TVARKYTOJAI

Inovatyvus veiklos vystymo sprendimas – 2 vieta

Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva – 1 vieta

UAB „Ecoservice“

UAB „Jonavos paslaugos“
Iniciatyvos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į atliekų tvarkymo problemas Jonavos rajone bei
skatinti kasdienių atsakingo vartojimo bei teisingo
rūšiavimo įgūdžių formavimąsi. Veikla pradėta 2016
m. vasarį ir tęsiama iki šiol. Įgyvendinta socialinė
akcija „Mes stebime, kaip Jūs rūšiuojate“, numatyta
parengti informacinį bukletą „Atliekų tvarkymo vadovas“. Ypatingas dėmesys viso projekto metu skiriamas informacijos sklaidai per socialinius tinklus,
bendravimui su gyventojais. Bendrovės socialinio

tinklo „Facebook“ paskyroje buvo patalpinta 17 vaizdo įrašų, straipsnių, informacinių pranešimų atliekų
rūšiavimo, atliekų tvarkymo, aplinkos saugojimo
temomis. Rezultatai: per rugsėjį nebuvo užregistruota klausimų apie pakuočių atliekų rūšiavimą.
Prie konteinerių sumažėjo arba visai nebuvo palikta
nerūšiuotų atliekų. Socialiniame tinkle „Facebook“
gyventojai aktyviai domisi aplinkosaugine akcija,
rašo komentarus, dalinasi informacija savo socialinių
tinklų paskyrose.

Gyventojams aktyviai rūšiuojant buityje susidarančias pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas,
didėja popieriaus, plastiko, metalo ir jų pakuočių
atliekų kiekiai. Esama atliekų rūšiavimo infrastruktūra
nepajėgi susidoroti su vis gausėjančiomis atliekomis.
Bendrovė ,,Ecoservice“ nusprendė modernizuoti rūšiavimo įrangą, kad ji galėtų tinkamu metu ir kokybiškai
išrūšiuoti vis didėjančius antrinių žaliavų ir pakuočių
atliekų kiekius.
Įgyvendinant projektą buvo įrengti privažiavimo
keliai, pastatytas naujas angaras, moderni, iš dalies
automatizuota rūšiavimo linija. Projektas įgyvendin-

tas per 6 mėnesius. Dėl modernios antrinių žaliavų bei
pakuočių atliekų rūšiavimo įrangos 30 proc. padidės
perdirbimui tinkamų atliekų ir pakuočių atliekų; tris
kartus padidės rūšiavimo pajėgumai, nauja rūšiavimo
linija leis padidinti išrūšiuotų atliekų kiekį ir frakcijų
skaičių. Be to, iki minimumo sumažintas gautų antrinių žaliavų bei pakuočių atliekų sandėliavimo laikas,
tarša ir triukšmo lygis. Greitas atvežtų atliekų išrūšiavimas žymiai pagerins popieriaus, kartono, kombinuotųjų (popierinių) pakuočių ir makulatūros kokybę. Bus
galima priimti daugiau rūšiuotinų antrinių žaliavų iš
atliekų surinkėjų.
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Metai,
atiduoti žmogaus ir gamtos harmonijai

„Aplinkosauga – tai visų pirma priemonė Lietuvos žmonių gerovei ir sveikatingumui pagerinti“, – ne kartą
teigė Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, lapkričio pradžioje atšventęs 90-metį ir iš tų metų beveik trečdalį
atidavęs ekologiškesnių žmogaus ir gamtos santykių kūrimui. „Gamtos trauką jaučiau nuolat, drįsčiau vadinti
save tikru gamtos vaiku. Gyvendami JAV savo sklype pasodinome ąžuolyną – vieno hektaro plote žaliavo 82
ąžuolai. Manau, dėsninga, kad susiformavo noras saugoti ir globoti gamtą“, – save apibūdina V. Adamkus.

Prezidentas Valdas Adamkus:
„Buvau gamtosaugininkas ir širdyje likau.“

DŽOJOS GUNDOS BARYSAITĖS

Š

ių metų pradžioje bendras buvusių šalies vadovų ir kelių politinių partijų lyderių pareiškimas dėl Baltarusijos
Astravo atominės elektrinės yra vienas
paskutinių Valdo Adamkaus pasirašytų
dokumentų, kuriuo siekiama apsaugoti
žmogų ir gamtą nuo galimų grėsmių.
„Šitas pareiškimas yra dabartinės tarptautinės tylos padarinys“, – po dokumento
pasirašymo sakė Prezidentas, pabrėždamas, kad siekdama atkreipti tarptautinės
bendruomenės dėmesį į netoli Lietuvos
vykstančias, su „tarptautiniais susitarimais nesuderinamas“ statybas, šalies Vyriausybė Astravo AE klausimą turėtų kelti
į tarptautinių diskusijų lygį. Jo teigimu,
neteisinga, kad Europos Sąjunga, spaudusi Lietuvą uždaryti Ignalinos atominę
elektrinę, kurioje buvo sumontuoti rusiški
ir Vakaruose nesaugiais laikomi reaktoriai,
į Astravo atominės elektrinės statybas nereaguoja. Atominė elektrinė statoma visai
šalia Lietuvos sienos ir Neries upės kilpoje,
tad atsitikus nelaimei teršalai per kelias
sekundes pasiektų Lietuvą oru ir vandeniu.
Prieš porą metų, išlydėdamas aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį dirbti
į Europos Parlamentą, V. Adamkus kritikavo idėją per Kuršių marias pastatyti
tiltą, jungiantį Kuršių neriją su Klaipėda.
„Ministerija turėtų daryti viską, kad tilto
nebūtų. Tokiu būdu sunaikinsime unikalią
gamtą. Tiltas yra pražūtis. Esu pasiruošęs
prisidėti, kad jo nebūtų. Esu UNESCO geros valios ambasadorius ir man buvo pasakyta, kad jei bus tiltas, Lietuva iš sąrašo
bus išbraukta“, – susitikimo metu kalbėjo
Prezidentas.

Genovaitė Paulikaitė
Didžiausi darbai ir
pasiekimai
Ryškiausi V. Adamkaus aplinkosaugos
darbai atlikti JAV, 27 metus vadovavus
didžiausio Amerikoje Vidurio Vakarų
regiono Aplinkos apsaugos agentūrai,
kurios jurisdikcijai ekologijos klausimais
priklausė 6 valstijų gubernatoriai, 5 kongresmenai ir 12 Amerikos senatorių.
Vienas didžiausių gamtosaugininko
V. Adamkaus vadovaujamos JAV Aplinkos
apsaugos agentūros darbų buvo Didžiųjų
ežerų išvalymas nuo sparčiai besivystančios pramonės išmetamų teršalų. „Kova
už švarią gamtą ir aplinką prasidėjo apie
1968-uosius. Sakau „kova“, nes tuomet
situacija gamtosaugai dar nebuvo labai
palanki. Mums, apsisprendusiems saugoti gamtą, valyti teršalus, teko susigrumti
su tais, kuriems rūpėjo pelnas ir pinigai.
Kova pirmiausia vyko teismo salėse. Oponentai operavo milijoninėmis sumomis,
metamomis iš savo pozicijas ginančios
pramonės. Po kelių dešimtmečių pamatėme rezultatą: įsitikinusi to darbo
prasmingumu visuomenė persiauklėjo.
Pramonininkai tapo atsakingi už savo
veiksmus, jau neraginami stengdavosi
ieškoti sprendimų, kad nebūtų pakenkta gamtai“, – ne kartą yra pabrėžęs V.
Adamkus.

Gąsdino šiferis, vanduo ir
sąvartynai
Ne viename leidinyje yra užfiksuoti V.
Adamkaus įspūdžiai, patirti per pirmąjį

apsilankymą Lietuvoje 1972 m. Šiurpą
kėlė valdžios ir visuomenės abejingumas
aplinkosaugai, nesuvokimas, kaip reikėtų
mažinti oro ir vandens taršą, kaip tvarkyti sąvartynus. Nerimo kėlė geriamojo
vandens kokybė ir šiferio stogai. „Viena
iš onkologinių ligų priežasčių – šiferis.
JAV regione, kuriame dirbau, privertėme
keisti stogus. Ten šie darbai prasidėjo
anksčiau“, – ne sykį nemalonius pirmuosius potyrius prisimena V. Adamkus
ir pasidžiaugia, kad pastaraisiais metais
šiferinių stogų Lietuvoje lieka vis mažiau.
„Vienas didžiausių Lietuvos pasiekimų
yra vandentvarkos srityje, sustabdant
vandens taršą ir užtikrinant geriamojo
vandens kokybę. Šioje srityje mes tikrai
daug pasiekėme. Džiaugiuosi, kad net
ir iki nepriklausomybės atgavimo vandenvaloje atliktos pertvarkos davė gerų
rezultatų. Tuo pačiu apsaugojome ir tam
tikrus gamtos išteklius, būtent žuvininkystę, nes šioje srityje buvo daug sureguliuota ir daug padaryta. Tai yra patys
ryškiausi pasiekimai aplinkosaugoje“,
– minint KTU Aplinkosaugos technologijos katedros 75-ąsias metines kalbėjo
Prezidentas.
Tačiau dalindamasis mintimis apie
problemas V. Adamkus ne sykį apgailestavo dėl oro taršos šalyje. „Esame
turtingesni, beveik kiekviena šeima jau
turi po du automobilius, todėl didėja
kenksmingų išmetamųjų dujų kiekis. Su
dideliu skausmu širdyje sakau, kad ekologijai Lietuvoje kol kas skiriama per mažai
dėmesio. Kad šalis žengtų ne vieną ir ne
du žingsnius į priekį gamtosaugos srityje,

mums reikia jaunosios kartos specialistų“,
– teigė Prezidentas.
Švęsdamas 90-metį V. Adamkus
džiaugėsi, kad į Seimą išrinkta daug naujų veidų, tačiau apgailestavo, kad diskusijose didžiausias dėmesys skiriamas ne
svarbiausioms problemoms, bet alkoholio kainoms. Buvęs šalies vadovas įsitikinęs, kad gamtosaugą reikėtų sugrąžinti į
šalies mokyklas ir žiniasklaidą.

Gamtinė aplinka yra nepakartojama, o
jos turtai – riboti. Kultūringai žmonių
bendruomenei iškeltas uždavinys surasti
harmoningą sugyvenimą su gamta, kad
būtų užtikrintas civilizacijos vystymasis
ir kultūrinių vertybių plėtojimas“, – teigia
V. Adamkus.

Širdyje –
aplinkosaugininkas

90-ojo gimtadienio proga kalbėdamas
per Lietuvos radiją Prezidentas Valdas
Adamkus pabrėžė, kad Lietuvos kraštovaizdis – ypatingas. „Mes neturime Alpių,
kalnų, bet mūsų lygumos yra gražios,
turime kuo pasidžiaugti. Turbūt turėčiau
išskirti Neringą. Ji graži ne tik mums, bet
ir pasauliui, kuris ją pamato. Žmonės, pamatę Neringą pirmą kartą, klausia, kodėl,
turėdami tokį gamtos grožį, jo nereklamuojame, neparodome visam pasauliui ir
laikomės vien tik sau. Tad Nida, Neringa
man daro ypatingą įspūdį. Zarasų kraštas visai kitoks, taip pat turi savitą grožį.
Negaliu išvardinti visko, bet nuoširdžiai
sakau: Lietuva – išskirtinis kraštas savo
grožiu. Žinoma, kitos vietos Europoje taip
pat turi savo išskirtinį grožį, kitokią gamtą
nei Lietuvoje, bet jaučiu, kad mes nė kiek
nenuskriausti. Lietuva labai graži, ir mūsų
pareiga – ją tokią išlaikyti“, – pabrėžė buvęs šalies vadovas V. Adamkus.

Į provokuojančius žurnalistų klausimus, kas – aplinkosauga ar politika – tapo svarbiau grįžus į Lietuvą, V.
Adamkus tuo metu sakė: „Buvau gamtosaugininkas ir širdyje likau.“ Ir jei reikėtų
iš naujo rinktis gyvenimo kelią, Prezidentas nedvejotų. „Gamtosaugininko! Nesuabejočiau nė sekundės. Jo misija be galo
reikšminga. Be to, šioje srityje matau
tyrą nuoširdumą žmonių, kurie atiduoda jėgas apsaugoti gamtai – tam, kas
nepakartojama ir svarbiausia“, – neretai
pabrėžia V. Adamkus.
Pasak jo, civilizacija ir pramonė vystėsi
taip sparčiai, kad daug kur gamtos ir jos
turtų laiku apginti nesuspėta, prasidėjo
neregėtas jos naikinimas – teršimas. Padaryta milžiniškų nuostolių atmosferoje,
Žemėje, užterštas vanduo. Blogiausia, kad
žmonės ilgai nesuprato tos žalos masto ir
pasekmių. Bet laikai keičiasi į gerąją pusę.
„Mano pažiūra į gamtą, natūralią aplinką yra blaivi: žmogus turi būti realistas
– sunaikins gamtą, sunaikins pats save.

Lietuva – nuostabus
kraštas

Sveikiname Prezidentą
Valdą Adamkų 90-mečio
jubiliejaus proga.
Redakcija.
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Apkartęs „Toksikos“ dūmas

Ekspertai negailestingi
Pasak Ramūno Peciulevičiaus, kuris vadovaudamas „Toksikai“ ir užkūrė visą tą pirtį,
suprasdamas, kad Lietuvai bandoma įpiršti ne tą daiktą, kurio norėta, „Toksikoje“ visuomet buvo dvi istorijos. Pirma – galimas
sukčiavimas nuo pat konkurso pradžios iki
pastatymo ne to, kas buvo perkama. Antra
– pastatyto daikto įteisinimas, dangstantis šūkiu „nepraraskime europinių lėšų“.
Pirma istorija jau turi savo logišką
finalą: du minėti asmenys eis į teismą,

Kodėl nusižudė Hitleris? Jį ištiko šokas, kai sužinojo dujų, kurios buvo naudojamos koncentracijos stovyklose
nužudytiesiems belaisviams deginti, kainą. Šis kraupokas anekdotas esą yra populiarus visame pasaulyje. Kyla
panašių asociacijų kalbant apie Šiaulių rajone Auštrakių kaime esančią pavojingų atliekų tvarkymo aikštelę ir
deginimo įrenginį, kurie yra UAB „Toksika“ nuosavybė. Ši ilgokai užsitęsusi ES pinigų įsisavinimo istorija galėtų
būti klasikiniu neūkiškumo, korupcijos ir sukčiavimo pavyzdžiu.

FNTT baigti ir nebaigti
tyrimai
Šių metų birželį Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba (FNTT) prie Vidaus reikalų

reikalavimų neatitinkanti Italijos bendrovė laimėtų konkursą bei suprojektuotų ir
pastatytų reikalavimų neatitinkantį pavojingų atliekų deginimo įrenginį, kuris buvo
numatytas sutartyje su rangovu.
Tyrimo metu buvo gautos Viešųjų
pirkimų tarnybos ir Valstybės kontrolės
išvados dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pa-

žeidimų vykdant statybos darbų rangovo
atranką, kai konkursą laimėjo kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis rangovas
ir su juo buvo pasirašyta sutartis dėl daugiau nei 25 mln. eurų vertės darbų, finansuojamų iš Europos Sąjungos sanglaudos
fondo ir valstybės biudžeto lėšų, atlikimo.
Europos Komisijos ekspertai patvirtino,

kad pavojingų atliekų deginimo įrenginys
Lietuvoje pastatytas nesilaikant rangovo
pasiūlymo, pirkimo dokumentų ir rangos
sutarties sąlygų. Įtariamajam H. Hafneriui
paskirta kardomoji priemonė – užstatas,
V. Daubarui – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tirti baigta baudžiamoji byla yra
perduota Vilniaus apylinkės teismui.

TOKSIKA

ministerijos kartu su Vilniaus apygardos
prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl
pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos. Įtarimai dėl didelės vertės sukčiavimo pareikšti Italijoje registruotai įmonei
ir jos vadovui H. Hafneriui. Tyrimo metu
nustatyta, kad Italijos bendrovės vadovas
H. Hafneris projekto pirkimo komisijai pateikė melagingus duomenis apie Italijos
bendrovės kvalifikacinius gebėjimus, pajėgumus ir patirtį statyti pavojingų atliekų deginimo įrenginį Lietuvoje. Siekiant
laimėti daugiau kaip 25 mln. eurų vertės
konkursą, buvo apgaulingai nurodyta,
kad minėta Italijos įmonė Vokietijoje yra
sėkmingai pastačiusi tris pavojingų atliekų perdirbimo įrenginius. Tyrimo metu
paaiškėjo, kad realiai Vokietijoje buvo pastatytos rangovo darbo broką turinčios trys
biomasę deginančios elektrinės, o ne pavojingas atliekas deginantys įrenginiai. Tyrimo duomenimis, bendrovės „Toksika“ generaliniam direktoriui V. Daubarui pateikti
kaltinimai dėl netinkamo pareigų atlikimo,
t. y. jis sudarė sąlygas, kad kvalifikacinių

jiems gresia gana nedidelis 2,1 mln. eurų
ieškinys. „Toksika“ jau gavo ES lėšų grąžinimo baudą už Viešųjų pirkimų įstatymo
pažeidimus konkurso metu (354 991,46
EUR), dėl kurios teisiasi su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).
Antra istorija įdomesnė. Kaip ir kodėl
gamykla buvo įvertinta kaip tinkama,
kai bandymų rezultatai ir nepriklausomų
ekspertų išvados rodė, kad ji neatitinka
pirkimo sąlygų ir yra žymiai galingesnė,
o tai reiškia, kad bus baudos ir reikės
grąžinti ES lėšas. Be to, dar reikės visus
20 gamyklos eksploatavimo metų apmokėti nemažas papildomas eksploatavimo
išlaidas.

TOKSIKA

ficialiame šios ne vienerius
metus linksniuojamos įmonės puslapyje
vis kartojama, kad „Toksikos“ deginimo
įrenginyje vykdyti nenuolatiniai išmetimų
matavimai. Gauti rezultatai parodė, kad
nei sunkiųjų metalų, nei dioksinų ir furanų
ribinės vertės nebuvo viršytos. Kartais šių
kenksmingų aplinkai (ir žmonėms) nuodingų produktų išmetimai yra 23 kartus
mažesni už leidžiamą normą. Atrodytų,
kad viskas sekasi puikiai ir vienintelė Baltijos šalyse pavojingų atliekų deginimo įrenginį ir sąvartyną eksploatuojanti bendrovė
„Toksika“ per 2015-uosius metus saugiai
veikiančiame pavojingų atliekų deginimo
įrenginyje per praėjusius metus sudegino
daugiau nei 6000 t pavojingų atliekų.
Tačiau kai kurioms Lietuvos institucijoms šis idiliškas vaizdas atrodo kitaip.

Rimantas Varnauskas

TOKSIKA

O

Kaip turėjo būti ir kaip to buvo galima
išvengti? Pirmiausia, pasak R. Peciulevičiaus, „Toksika“ (kartu su Ūkio ministerija) turėjo nušalinti rangovus, perstatyti
gamyklą prieš tai paskelbusi naują konkursą už savo lėšas ir išlaidas pateikti apmokėti senam rangovui. Tuomet liktų tik
ES bauda už viešųjų pirkimų pažeidimus
ir nebūtų antros EK baudos už gamyklos
pirkimo sąlygų neatitikimą bei būtų galimybė iš kaltų susigrąžinti pinigus.
O kaip buvo elgiamasi? Atėjus į valdžią buvusiai ministrei Birutei Vėsaitei ir
buvusiam viceministrui Mariui Busilui, į
Ūkio ministeriją su vizitu atvažiavo Italijos ambasadorius. Po to buvo pakeista
bendrovės „Toksika“ valdyba (pirmininku
tapo viceministras M. Busilas) ir paskirtas
naujas gamyklos direktorius – A. Dirvinskas, įgijęs didelę patirtį dirbdamas
nekilnojamojo turto brokeriu ir vadovaudamas bendrovei, administruojančiai
patalpų nuomą Gariūnuose. Nušalinti
italai grąžinti į projektą, pakeisti statybos
priežiūros specialistai, kurie buvo pateikę
neigiamas bandymų rezultatų išvadas, ir
atlikti nauji „trumpi bandymai“, kurių rezultatuose kiekvienas matė tai, ką norėjo.
Pavyzdžiui, tuometis „Toksikos“ valdybos
pirmininkas M. Busilas manė, kad didesnis gamyklos galingumas – nežymus ir
nebaisus: „Buvęs „Toksikos“ valdybos pirmininkas ir Ūkio viceministras M. Busilas
sakė, kad politikai spekuliuoja skaičiais.
Jis teigė, kad įrengta deginimo gamykla
galingesnė 13 proc. Tuo metu rangovo
vadovas H. Hafneris tvirtino, kad apskritai
įrenginio galingumas yra nei per didelis,
nei per mažas. Esą statant gamyklą jis
buvo pritaikytas jos poreikiams ir jis yra
toks, koks turi būti. Taip pat M. Busilas
patikino, kad gamykloje ir bus deginama
8000 t pavojingų atliekų per metus, kuro

sąnaudos neviršys projektinių, dabar esą
sunaudojama 2,77 litrų vienai tonai. Tai
yra mažiau, nei buvo garantuota pagal
sutartį.“
Vėliau į valdžią atėjo Evaldas Gustas,
kuris irgi nieko neigiamo šioje istorijoje
nematė.
ES šūkį „nepraraskime ES lėšų“ tikriausiai suprato kaip bandymą apgauti
ir pradėjo tyrimą dėl baudos Nr.2, kur jau
nekalbama apie pirmą „Toksikos“ istoriją
(apie konkursą ir t. t.), o tik apie antrą
istoriją – apie lėšų panaudojimo teisėtumą. Ir čia suma jau didesnė – 13,6 mln.
eurų. Be to, galingesnės gamyklos metinės deginimo sąnaudos, kaip ir turėjo
būti pagal fizikos dėsnius, žymiai viršijo
pirkimo sąlygose numatytas.
Pagal pirkimo sąlygas „Toksika“ pateikė italams baudą už viršijančią sumą,
kad šie kompensuotų nuostolius. Bet pagal sutartį tokios 1 259 616 eurų baudos
galima reikalauti tik vieną kartą ir tik už

Pagal pirkimo
sąlygas
„Toksika“ pateikė
italams baudą už
viršijančią sumą,
kad šie kompensuotų
nuostolius. Bet pagal
sutartį tokios 1 259 616
eurų baudos galima
reikalauti tik vieną
kartą ir tik už pirmus
metus. O toliau – vien
nuostoliai valstybės
valdomai įmonei

SHUTTERSTOCK

Valstybės kontrolės 8-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Živilė
Simonaitytė informavo, kad savo atlikto
audito išvadą per Finansų ministeriją dar
2014 m. pateikė Europos Komisijai (EK),
kuri turi nuspręsti, ar Lietuvai teks grąžinti 13,6 mln. eurų europinės paramos
minėtam projektui.
Kol nėra gautas EK galutinis atsakymas, Valstybės kontrolė savo išvadų neviešina. Buvo išplatintas tik bendro pobūdžio pranešimas, kuriame teigiama, kad
„vertindami vienos iš didžiausių atliekas
tvarkančių įmonių (UAB „Toksika“) veiklos
efektyvumą auditoriai konstatavo, kad
pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė Šiaulių rajono Auštrakių kaime pradėta eksploatuoti neatlikus ekonominių paskaičiavimų. Todėl, padidėjus darbų apimčiai,
bendrovės nuostoliai per metus išaugo
beveik 4 kartus ir viršijo 1,1 mln. Lt.“
Pasak Ž. Simonaitytės, Valstybės kontrolės galutinė pozicija paaiškės tik tada,
kai bus pasibaigęs teisminis anksčiau
minėtos bylos nagrinėjimas ir dar vienas
FNTT tyrimas dėl galimai suklastotos
banko garantijos viešųjų pirkimų procese.
Šių tyrimų be teismų baigties laukia ir EK,
tad situacija dėl europinės paramos gali
paaiškėti dar labai negreitai.
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Valstybės kontrolė išvadas
jau padarė

pirmus metus. O toliau – vien nuostoliai
valstybės valdomai įmonei (devyniolika
metų) arba gamyklos rekonstrukcija biudžeto sąskaita – abiem atvejais mokės
mūsų šalies mokesčių mokėtojai.

Apie „švarų“ deginimą
Paskutinis faktorius – pagyros, kad
„Toksika“ švariai degina atliekas. Taip
bandoma įtikinti visuomenę. Bet jeigu
patyrinėtume monitoringą oficialiame
puslapyje nuo paleidimo, rasime dienų,
kai atskiri rezultatai viršija normas arba
neveikia davikliai. Tada skaičiai nėra pateikiami, nes nežinoma, kokie jie yra, tik
konstatuojama (?), kad neviršijo normos.
Taip neturėtų būti. Furanų ir dioksinų matavimai vykdomi kas pusmetį ir iš anksto
planuojamomis dienomis. Kokiomis dienomis maksimaliai yra deginamos atliekos, nėra aišku.
Svarbu yra tai, kad „Toksika“ rašo,
jog ir reagentų faktinės sąnaudos viršijo
nurodytas pirkimo sąlygose, todėl vargu ar reikia pagyrų, kad be proto pilant
brangius cheminius reagentus į dūmų
valymą, dūmas pasidaro švarus. Jis turėjo
būti švarus su pirkimo sąlygose numatytu
cheminių reagentų ribotu kiekiu.
Norisi retoriškai paklausti projekto
vykdytojų – kodėl nereikalaujate iš rangovo ištaisyti gamyklos trūkumų taip,
jog ši atitiktų pirkimo sąlygas, jei jūsų
„racionalumas“ vis vien veda prie ES
sankcijų? Šis klausimas išties tik retorinis,
nes matant tokią įvykių chronologiją ir
atliktus bei atliekamus veiksmus, niekaip
nepavyksta įsivaizduoti, jog „Toksikos“
pavojingų atliekų deginimo gamyklos
projekto nesėkmės yra paprasta statybų broko istorija. Tai labiau panašu į jau
spėjusį Lietuvoje pagarsėti paramos lėšų
įsisavinimą.
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Padidėtų aplinkos
užterštumas

ASMENINIO ARCHYVO

Komentaras

Seimo narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto
pirmininko pavaduotojas Algis Strelčiūnas teigia: „Daugiausia
nerimo būsima Kogeneracinė jėgainė kelia šiame rajone
gyvenantiems žmonėms, kurie jau devynerius metus įvairiais
būdais reiškia nepritarimą jų gyvenamosios vietos kaimynystėje
išaugsiančiam didelės taršos objektui.“

Nešvariai kvepiantis
verslas plėsis ar sustos?

BMC

SXC

Komentaras

Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas teigia: Skaičiai, kuriuos
pateikė Kogeneracinės jėgainės projektą vykdanti „Lietuvos
energija“, rodo, jog tai gali piginti šilumą vilniečiams, taigi
esame suinteresuoti, kad šis projektas būtų įgyvendintas.“

2014 m. Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė patvirtino atliekų tvarkymo planą. Jame numatyta, kad Lietuvoje turėtų veikti trys atliekas deginančios kogeneracinės elektrinės didžiuosiuose Lietuvos
miestuose. Šiuo metu veikia Klaipėdos kogeneracinė elektrinė „Fortum“.

L

ietuvos žaliųjų partijos Seimo
narys, Aplinkos apsaugos komiteto narys
ir Europos reikalų komiteto pirmininko
pavaduotojas Linas Balsys teigia, kad
klausimus dėl naujų elektrinių statybos
komitetuose yra svarstę ne vieną kartą,

Kogeneracinėje
jėgainėje bus
deginamas biokuras ir
atliekos – be jau minėtų
170 tūkst. t atliekų dar
bus sudeginama 500
tūkst. t biokuro per
metus.

Irena Venclovaitė
juolab kad tai susiję su jo rinkėjų gyvenimo kokybės prastėjimu. Pasak jo, Europos
Sąjungoje (ES) šiuo metu paskelbtos žiedinės ekonomikos gairės, kurios netrukus
turbūt taps direktyvomis. O žiedinės ekonomikos gairės reiškia, kad Europa pereina prie ekonomikos be atliekų – jų turi
likti minimaliai, jos turi būti laidojamos
sąvartynuose arba deginamos. Atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos principus,
keičiasi visa koncepcija tiek iš ES, tiek iš
Europos Komisijos (EK) pusės. Koncepcija turi keistis ir Lietuvoje. Vadovaujantis
žiedinės ekonomikos principais galima
teigti, kad dar dvi gamyklos, be veikiančios Klaipėdoje, yra perteklinės. Iš naujo
paskaičiavus akivaizdu, kad Lietuvoje,
vykdant žiedinės ekonomikos reikalavimus, neturėtų likti tiek atliekų, kiek pa-

skaičiuota anksčiau. Klaipėdoje veikianti
„Fortum Heat Lietuva“ kogeneracinė
elektrinė gali sudeginti iki 180 tūkst. t
atliekų per metus, nauja planuojama
jėgainė Vilniuje galėtų sudeginti iki 160
tūkst. t, o Kaune – 200 tūkst. t. Vadinasi,
jos visos kartu galėtų sudeginti 540 tūkst.
t, o skaičiuojama, kad deginti skirtų atliekų Lietuvoje net be rekomenduojamos
žiedinės ekonomikos direktyvų susidarytų tik apie 350 tūkst. t per metus. EK
nelinkusi remti dar dviejų kogeneracinių
elektrinių statybos, nes joms neužteks
atliekų.
Dėl Vilniaus jėgainės būtinumo vasaros viduryje žiniasklaidai buvo užsiminęs
buvęs Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, tačiau jis tuomet teigė, kad jėgainė
Kaune – tikrai nereikalinga.

Pasak L. Balsio, Vilniuje atliekų deginimo gamykla nereikalinga, Kaune, ko
gero, irgi. Klaipėdos „Fortum“ pajėgumų
visai Lietuvai pakaktų, ypač turint omenyje, kad „Akmenės cemento“ gamykla
taip pat gali užsiimti kai kurių atliekų
deginimu. „Vadinasi, Lietuva turėtų tapti
atliekų importo šalimi, nes savų atliekų
tiek neturėsime“, – konstatuoja Žaliųjų
sąjungos narys. Jis kartu su kolega yra
parašęs paklausimą ES aplinkos apsaugos
komisarui ir gavo atsakymą, kad ES skaičiavimais, Lietuvoje tiek atliekų nebus ir
nerekomenduojama statyti naujų elektrinių. ES prioritetai yra pasikeitę ir pinigų skyrimas atliekų deginimo gamyklai
jau vargu ar įmanomas. A. Butkevičiaus
Vyriausybė, paskelbusi šį projektą prioritetiniu, rizikuoja, kad europinės paramos

neturėsime ir visa statybų našta guls ant
gyventojų pečių, kaip atsigulė SGD terminalas. Pats Vyriausybės vadovas vasarą
naujienų agentūrai BNS teigė, kad vyksta derybos ir dėl Vilniaus kogeneracinės
elektrinės finansavimo jis yra tikras, dėl
Kauno irgi vyksta derybos ir tikimasi gauti paramą ir šiam projektui. Tačiau, kaip
žinome, derybų baigties niekada neįmanoma numatyti, juolab su ES.
Pasak L. Balsio, jei elektrinė Vilniuje
bus pastatyta, turėsime dar vieną objektą, kuris bus brangi ir sunkiai atsiperkanti
investicija. Naujoji jėgainė bus pritaikyta
deginti tiek atliekas, tiek biokurą, taigi,
jei atliekų nebus, bus deginamas biokuras, nors būtų daug pigiau pastatyti tik
biokuro deginimo gamyklą.
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Parlamentaro teigimu, dar viena didelė
problema, dėl kurios gamyklos Vilniuje
nereikėtų statyti – aplinkos užterštumas.
Naująją elektrinę Vilniuje planuojama
statyti Jočionių gatvėje, Gariūnuose, kur
nedidelėje teritorijoje sukoncentruota
daug aplinką teršiančių įmonių. Čia veiklą
jau vykdo bendrovės „Ecoservice“ stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė,
komunalinių atliekų rūšiavimo gamykla
su mechaninio-biologinio apdorojimo
įrenginiais ir Vilniaus miesto nuotekų valykla. Čia dar planuojama įkurdinti bendrovės „Forest Investment“ biokuro katilinę, nuotekų dumblo galutinio utilizavimo
įrenginius, „Pasteksos“ antrinių žaliavų
perdirbimo ir plastikų gaminių gamyklą.
Aplinkinių rajonų gyventojai jau ne kartą
kreipėsi į įvairias institucijas ir į Seimo narius, prašydami neleisti statyti čia atliekų
deginimo gamyklos. Gyventojų bendruomenė labai aktyvi ir domisi būsimomis
statybomis. Jei nebūtų tokios didelės ir
aktyvios bendruomenės, gamyklos statybos gal būtų jau prasidėjusios. Gyventojų
atstovai važiavo į rūšiavimo gamyklą, į
atliekų deginimo gamyklą Klaipėdoje ir
domėjosi, kaip pasikeistų jų gyvenimo
kokybė, jei tektų gyventi kogeneracinės
elektrinės kaimynystėje.
Sostinės Lazdynų rajone išrinktas Seimo narys Algis Strelčiūnas sako, kad daugiausia nerimo būsimas statinys kelia šiame rajone gyvenantiems žmonėms, kurie
jau devynerius metus įvairiais būdais reiškia nepritarimą jų gyvenamosios vietos
kaimynystėje išaugsiančiam didelės
taršos objektui. „Ši elektrinė planuojama
labai didelių pajėgumų, arti gyvenamųjų
rajonų (iki Lazdynų – trys kilometrai),
o vyraujant pietvakarių vėjams, tarša
pasklis ir po kitus rajonus, – pasakoja A.
Strelčiūnas. – Ji galėtų stovėti toliau nuo
miesto ir norėtųsi, kad daugiau dėmesio
būtų skirta rūšiavimui, o ne šiukšlių deginimui. Viena iš problemų – neišspręstas
maisto atliekų atskyrimas nuo kitų atliekų.“ Šiuo metu Jočionių gatvėje, greta
planuojamos kogeneracinės elektrinės,
pastatyta rūšiavimo gamykla. Parlamentaras su gyventojais, nuvykęs į rūšiavimo gamyklą, pastebėjo, kad nemažai
plastmasės lieka tarp maisto atliekų. Gali
būti, jog nuo vasario pradėjus grąžinti
pinigus už depozitinę tarą, plastmasės
kiekis maisto atliekose sumažėjo, tačiau
maisto atliekos vis tiek nėra grynos, o
deginant plastmasę bus išmetama daug
kenksmingų medžiagų.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad kuro deginimo
metu gali susidaryti aplinkos oro teršalai,
kenksmingi žmonių sveikatai: anglies
monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, gyvsidabris, arsenas, švinas,
amoniakas ir kiti. Vien amoniako galėtų
būti išmetama apie 15 t per metus. Ypač
sveikatai kenksmingi dioksinai ir furanai,
besikaupiantys organizme ir pasižymintys kancerogeninėmis ypatybėmis. Šie
junginiai gali pakenkti virškinimo, širdies

ir kraujagyslių sistemoms, sukelti galvos
skausmus, miego sutrikimus, lemti apsigimimus. Neseniai žiniasklaidoje buvo
rašyta, kad Kaune 30 mln. eurų ES lėšų
kainavusi Kauno mechaninio biologinio
atliekų apdorojimo gamykla apkartino
kauniečių gyvenimą. Nors gamykla stovi
už miesto, į šalia esančias gyvenvietes
sklinda pūvančių atliekų dvokas, o aplinkosaugininkai pripažįsta, kad gamykla
neveikia taip, kaip turėtų, bei užsimena
apie avariją. Neįmanoma atverti langų,
nėra kuo kvėpuoti, nėra kaip būti gryname ore. Labai suprastėjo Ramučių gyvenvietės vaikų sveikata: dažną kamuoja
pykinimas, alerginės reakcijos, odos bėrimai, suaugusieji skundžiasi galvos svaigimais, perštėjimais, gerklės perštėjimais,
dusuliu, o pykinimas – nuolatinis palydovas. Buvęs Aplinkos viceministras Algirdas
Genevičius žiniasklaidai teigė, jog galbūt
įvyko avarija ir filtrai neveikia taip, kaip
turėtų, ir patarė žmonėms pakentėti. Kas
bus, jei tai įvyks ir pastačius atliekų deginimo gamyklą arti gyvenamųjų namų
sostinėje? Be to, netinkamai pastačius
gamyklą, pinigus ES gali tekti grąžinti.

Gyventojai nepatenkinti
Lazdynų rajono gyventojai, siekdami apsaugoti savo sveikatą, kreipėsi į įvairias
institucijas, prašydami parinkti Vilniaus
komunalinių atliekų deginimo gamyklai
kitą vietą. Savo prašymus išsakė 12 tūkst.
gyventojų. Pasak A. Strelčiūno, gyventojų
susirūpinimą sukėlė medicininių atliekų
deginimo gamykla „Senovė“, kuri degino
medicinines atliekas 750–800 laipsnių
Celsijaus temperatūroje, o turėtų deginti
esant 1100 laipsnių temperatūrai. Esant
žemesnei temperatūrai, išsiskiria daugiau
nuodingųjų medžiagų. Po ilgų diskusijų
ir įvairių valdininkų vizitų, visuomenės
spaudimo ta gamykla buvo uždaryta. Buvo
iškilę problemų ir dėl „Vilniaus vandenų“
nuotekų gamyklos: daugiau negu ketverius metus Lazdynuose jautėsi už trijų kilometrų esančios gamyklos dumblo kvapas.
Lazdynų bendruomenė reikalauja, kad dar
iki gamyklos statybų Lazdynuose, netoli
Greitosios pagalbos universitetinės ligoninės, būtų pastatyta taršos matavimų stotelė, kadangi netoliese yra daug gamybinių objektų. Dabar rengiama aplinkos oro
teršalų koncentracijų matavimo programa.
A. Strelčiūnas dėl planuojamos statyti
gamyklos kreipėsi į buvusį ministrą pirmininką A. Butkevičių, į buvusį Aplinkos ministrą K. Trečioką, buvo pateikta įstatymo
pataisa kartu su buvusiu Seimo aplinkos
apsaugos komiteto pirmininku, dabar
žmogaus teisių komiteto nariu Algimantu Salamakinu. Pasak pašnekovo, galima
būtų liūdnai pajuokauti, kad gerai bent
tiek, jog tokių jėgainių Vilniuje numatyta
statyti tik vieną vietoj anksčiau planuotų
trijų – tai užtikrino Atliekų tvarkymo įstatymo pataisa. Įstatymas numato, kad tokių objektų Lietuvoje gali būti ne daugiau
kaip trys. „Jau yra numatyta, kad dumblas
nebus deginamas šioje gamykloje, tai sudarytų 15 tūkst. t per metus. Sumažėjo ir
planuojamos statyti gamyklos pajėgumas:
dabar numatytas galingumas yra 170
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tūkst. t atliekų per metus. Susikaupė krūva
raštų, tačiau atsakymai nekonkretūs, –
pasakojo parlamentaras. –Problemų bus
daugiau, negu galvojama. Juk dar padidėtų automobilių srautas, 300 sunkvežimių
per parą vežtų atliekas. Reikėtų mažinti
triukšmą. Ir dabar Oslo gatvėje triukšmingumas viršija normas. Kalbėta, kad
turėtų stovėti garsą sugeriančios sienelės.
Didžiausia gudrybė yra pats jėgainės pavadinimas – ji pavadinta ne atliekų deginimo gamykla, o kogeneracine jėgaine,
tad nemažai gyventojų į ją numoja ranka.“
Kogeneracinėje jėgainėje bus deginamas biokuras ir atliekos – be jau minėtų
170 tūkst. t atliekų dar bus sudeginama
500 tūkst. t biokuro per metus. Aplinkos ministerija, į kurią kreipėsi Lazdynų
gyventojai dėl planuojamos statyti jėgainės, atsakė gyventojams, kad viskas
atitinka normas. „Aplinkos ministerija
turėtų labiau ginti viešąjį interesą“, – įsitikinęs parlamentaras. Jo teigimu, būtų
idealiausia, jei po rūšiavimo sudeginti
liktų apie 20 proc. atliekų, tačiau apsilankius rūšiavimo gamykloje Klaipėdoje
įsitikinta, kad deginti lieka apie 50 proc.
atliekų. Kitose valstybėse didesnis kiekis
atliekų patenka į kompostą.

Savivaldybės pozicija
Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas
teigia, kad naujasis projektas atrodo reikalingas, nes nauja kogeneracinė elektrinė tieks ir šilumą vilniečiams: „Viena
vertus, skaičiai, kuriuos pateikė projektą
vykdanti „Lietuvos energija“, rodo, jog tai
gali piginti šilumą vilniečiams, taigi esame suinteresuoti, kad šis projektas būtų
įgyvendintas. Kita vertus, tai rizikinga,
nes „Lietuvos energija“, vykdydama šį
projektą, iš esmės panaudos visai Lietuvai
skirtą ES paramą, numatytą biokuro naudojimui šilumos ūkyje. Savivaldybė, kuri
kitais metais susigrąžins savo išnuomotą
turtą iš „Vilniaus energijos“, įsivertins
turto būklę ir galbūt teks keisti turimus
dujinius įrenginius į biokuro, bet tą turėsime daryti jau iš savų ar vartotojų lėšų, o
ne iš ES paramos, nes jos jau nebus likę.
Be to, nuo šių metų pradžios Vyriausybės
sprendimu buvo sustabdyta termofikacinė elektrinė ir reikėtų jau turimą turtą
tinkamai įsivertinti. Akivaizdu, jog yra
daug nesusikalbėjimo. Dialogas vyksta,
bet, matyt, dėl artėjančių Seimo rinkimų
jis stringa. Iš esmės pritarėme ataskaitai dėl poveikio aplinkai vertinimo, tik
pabrėžėme, kad šioje miesto dalyje koncentruojasi daug jėgainių. Statybų vietos
pakeisti turbūt jau nepavyks, nes paraiška paduota EK nurodant konkrečią vietą,
pridėjus poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą. Viskas pasikeistų tik tuo atveju,
jei „Lietuvos energija“ apsigalvotų ir to
projekto nebevykdytų. Bet kokiu atveju,
savivaldybė dar savo žodį tars išduodama
statybos leidimą, derindama statybos
sąlygas. Be to, tame sklype, kur numatyta
statyti jėgainę, yra tam tikrų objektų, kuriuos turės išpirkti „Vilniaus energija“. Jai
teks daug bendrauti su savivaldybe ir teks
stengtis, kad abi pusės būtų patenkintos.
Viskas turės būti paaiškinta, atskleista
gyventojams.“

Klaipėdoje veikianti „Fortum
Heat Lietuva“ kogeneracinė elektrinė gali
sudeginti iki 180 tūkst. t
atliekų per metus, nauja
planuojama jėgainė
Vilniuje galėtų sudeginti
iki 160 tūkst. t, o Kaune
– 200 tūkst. t. Vadinasi,
jos visos kartu galėtų
sudeginti 540 tūkst. t, o
skaičiuojama, kad degin- Veržiasi bankrutuojanti
ti skirtų atliekų Lietuvoje bendrovė
net be rekomenduojamos Baigiant parengti spaudai straipsnį paaišžiedinės ekonomikos
kėjo dar viena pikantiška detalė – statyti
atliekų deginimo gamyklą siekia bankrudirektyvų susidarytų
tuojanti bendrovė, taigi neaišku, ar nuo
tik apie 350 tūkst. t per
pat statybų pradžios „Lietuvos energijai“
neteks minti teismų slenksčių.
metus.

Žiniasklaida skelbia, kad statyti Vilniaus kogeneracinę elektrinę siekia didelė
Ispanijos bendrovė, šiuo metu paskelbta
bankrutuojančia. Tai Sevilijos kompanija
„Abener Energia S.A.“, priklausanti Ispanijos atsinaujinančios energetikos kompanijai „Abengoa“. Ši bendrovė užsiima saulės,
biomasės ir gamtinių dujų elektrinių projektavimu, statyba ir valdymu. Užsienio
spauda skelbia, kad „Abener Energia S.A.“
yra skolinga 9 mlrd. eurų kreditoriams
visame pasaulyje, o pačios bendrovės vertė tesiekia vos 246 mln. eurų. Viena JAV
kompanija jau kreipėsi į teismą, prašydama apsaugos nuo bankroto, jei Ispanijoje
„Abener Energia S.A.“ būtų pripažinta
nemokia. O Lietuvoje ji siekia įrodyti, kad
ji verta statyti kogeneracinę elektrinę
labiau negu konkurso laimėtojas – trijų
įmonių konsorciumas, kurį sudaro Vokietijos „Steinmuller Babcock Enviromenment
GmbH“, Lenkijos „Budimex S.A.“ ir UAB
„Kauno dujotiekio statyba“.

Vis dėlto elektrinė bus
Prieš pat atiduodant žurnalą spaudai, gavome „Lietuvos energijos“ Kogeneracinių
jėgainių projektų tarnybos direktoriaus
Nerijaus Rasburskio komentarą: „Vilniaus
kogeneracinė jėgainė, priklausanti valstybės valdomai energetikos įmonių grupei
„Lietuvos energija“, su viešą konkursą laimėjusiais rangovais yra pasirašiusi biokurą ir atliekas deginsiančios kogeneracinės
jėgainės statybos darbų sutartis. Vilniaus
kogeneracinė jėgainė galės deginti atliekas – LR Vyriausybės ministrų kabinetas
yra pripažinęs jėgainę valstybei svarbiu
atliekų tvarkymo objektu. Europos Komisija taip pat yra patvirtinusi valstybės
pagalbą Vilniaus kogeneracinei jėgainei.
Šiuo metu vykdomi paruošiamieji statybos darbai ir rengiamas koncepcinis
projektas. Vilniaus kogeneracinė jėgainė
turėtų būti baigta statyti ir šilumą vilniečiams pradėtų tiekti 2018 m. šildymo sezono pabaigoje. Jėgainės vieta numatyta
Jočionių g. 13, Vilnius. Tai yra sklypas už
Gariūnų turgavietės, visai šalia šiuo metu
neveikiančios Vilniaus 3-ios termofikacinės elektrinės.“ Nors Vilniaus Lazdynų ir
kitų gretimų gyvenamųjų mikrorajonų
gyventojai nesutinka, kad prie Gariūnų
būtų statoma regioninė atliekų deginimo
įmonė, valdžia nusprendė kitaip.
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Oro nuodytojus įdavė gyventojai
Šių metų lapkričio vidurį Vilniaus aplinkosaugininkai, sureagavę į gyventojų skundus, Justiniškių gatvėje išaiškino didelį pažeidimą – vienos įmonės teritorijoje aptikta specialiai įrengta ir užmaskuota krosnis, skirta panaudotos alyvos deginimui ir patalpų šildymui.

ilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (VRAAD) Vilniaus
aplinkos agentūros vedėjas Evaldas
Matonis sakė, kad jų darbuotojai beveik
nuolat sulaukia įvairių miesto ir rajono
gyventojų skundų apie įtartinus dūmus
ir aplinkoje sklindančius nemalonius
kvapus. Ne visa gyventojų suteikta informacija pasitvirtina ir būna toliau išsamiai tiriama, tačiau tą kartą bendrovės
„Audelas“ teritorijoje Justiniškių gatvėje
Vilniuje atlikta apžiūra nustebino daug ką
mačiusius aplinkosaugininkus.
Pasak E. Matonio, iš kamino pastebėti kylantys dūmai dar nieko nereiškė,
nes krosnis kūrenant anglimis juodi ar
tamsūs dūmai matomi visada. Atliekant
bendrovės patalpų apžiūrą ne iš karto

Patalpų
šildymas
neleistinu būdu, oro
teršimas neturint taršos
leidimo, bendrovei gali
kainuoti iki 8 000 eurų.

buvo nustatyta, kad vienose buitinėse
patalpose, esančiose rūsyje, sumontuota
dekoratyvinė sienelė, šalia kurios netgi
buvo dedami darbininkų drabužiai, o
iš tikrųjų tai buvo tik širma, meistriškai
slepianti įėjimą į dar kitą patalpą, kurioje
ir buvo speciali krosnis, skirta deginti panaudotą alyvą.
„Tos krosnies buvimo vietą galėjome
išaiškinti tik sekdami sumontuotus ir ant
sienų paviršiaus matomus vamzdžius bei
vamzdelius, nes plika akimi nei susekti,
nei nustatyti krosnies vietą nebuvo įmanoma“, – kalbėjo E. Matonis.
Aplinkosaugininko teigimu, tokio
pobūdžio krosnies sumontavimas ir naudojimas patalpų šildymui nenuginčijamai
liudija, kad bendrovės vadovai sąmoningai suplanavo ir padarė nusižengimą.
Įmonės teritorijoje buvo rasta 7 t panaudotos automobilių alyvos, kuri naudota
kaip kuras. Tokį faktą patalpų šeimininkai
pripažįsta.
UAB „Audelas“ savo interneto tinklalapyje skelbia, kad atlieka įvairius automobilių priežiūros, remonto darbus bei
paslaugas, prekiauja automobilių atsarginėmis dalimis. Kaip teigė E. Matonis,

panašu, kad dalį savo valdomų patalpų
bendrovė nuomojo kitoms automobilių priežiūros paslaugas atliekančioms
įmonėms, todėl gali būti, kad neleistiną
aplinkos teršimo būdą suplanavo ir vykdė ne vienas juridinis asmuo: sukaupta
ir tinkamu būdu atliekų tvarkytojams
neperduota panaudota automobilių
alyva ėjo iš rankų į rankas. Be to, vienoje patalpas iš „Audelo“ nuomojančioje

įmonėje buvo rastas nemažas kiekis
panaudotos alyvos, kurią, sprendžiant
iš dokumentų, jau seniai reikėjo perduoti utilizuoti. Už nustatytų reikalavimų
ignoravimą bendrovei taip pat gresia
sankcijos.
Sostinės aplinkosaugininkai stebėjosi, kad taupydami grašius verslininkai
patirs tūkstantinius nuostolius. Pasak E.
Matonio, litro alyvos atidavimas atliekų

tvarkytojams kainuoja apie 10 centų, tad
7 t utilizavimas galėjo kainuoti per 700
eurų. O nelemtos alyvos deginimas krosnyje, patalpų šildymas neleistinu būdu,
oro teršimas neturint taršos leidimo bendrovei gali kainuoti iki 8 000 eurų. Baudos nusipelno ir minėtos įmonės vadovas,
kuriam gali būti skirta bauda iki 850 eurų.
O nelegalų katilą, deginusį alyvą, teks išmontuoti.
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Aplinkosaugos gerinimui
trūksta savikontrolės ir atsakomybės

V

ilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento (VRAAD) prie
Aplinkos ministerijos direktorius Marius
Švaikauskas kalbėjo, kad lietuviai jau
kitaip vertina gamtą, ją tausoja. Mus
supanti aplinka vis labiau ir geriau prižiūrima, mažėja brakonierių, nes mėgėjams
nelegaliai pažvejoti ar pašaudyti žvėrelius
pastaraisiais metais dešimteriopai padidintos baudos, gana veiksmingos ir kitos
aplinkosauginės priemonės, be to, savo
vaisius jau duoda nuoseklus visuomenės,
ypač jaunimo, švietimas ir mokymas.
„Jaunimas labai gabus ekologiniam
švietimui, galiu paminėti kad ir savo šeimos pavyzdį. Mano dukra jau žino, kad
atidirbusią ir nusekusią bateriją reikia parnešti namo ir įmesti į tam skirtą dėžutę. Ji
ir mus retkarčiais pamoko, kaip dera atsikratyti įvairiomis atliekomis, kad jas būtinai reikia rūšiuoti“, – pripažino direktorius.

Kiekvienam Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojui, kurių yra mažiau nei 100, tenka
kontroliuoti po 450 ūkinių subjektų. Departamento vadovas pripažįsta, kad tokie darbo krūviai ir palyginti
nedideli darbuotojų atlyginimai sunkiai padeda kovoti su aptvertų upelių ir ežerų pakrančių pažeidėjais, „carais
ir cariukais“, šeimininkaujančiais miškeliuose ir miškuose.

Andrius Juškevičius
VRAAD veikia bene didžiausiame
Lietuvos regione, kuriame daugiau kaip
800 tūkst. gyventojų, ūkinę veiklą čia
vykdo apie 41 proc. visų Lietuvos ūkinių
subjektų. Pasak M. Švaikausko, Vilniaus
regione aktualiausia lieka atliekų tvar-

kymo problema. Tikėtina, kad daug kas
pasikeistų, jeigu departamentas turėtų
daugiau darbuotojų, jeigu ūkiniai subjektai vadovautųsi didesnės atsakomybės
jausmu, jeigu geriau veiktų savikontrolės
mechanizmas.

„Ne tik darbuotojų trūkumas yra
mūsų bėda. Anksčiau esu dirbęs Vilniaus
miesto savivaldybėje ir gerai žinau, kaip
ten organizuotas darbas, gyventojų ir
visų klientų aptarnavimas, kokios naudojamos technologijos, kiti dalykai. Mūsų

Automobilių su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumo didžiausios
leistinos normos rodomos šioje lentelėje:
Automobilio pirmosios registracijos data ir Išmetamųjų dujų dūmingumo ribinė vertė – šviesos absorbcijos
kitos sąlygos
koeficiento reikšmė (m-1)
Pirmosios registracijos data iki 2008 m. liepos 1 d.:
- kai variklis be turbopripūtimo
2,5
- kai variklis su turbopripūtimu
3,0
Pirmosios registracijos data nuo 2008 m. liepos
1 d.
1,5
Išmetamųjų dujų dūmingumas neturi viršyti lygio, užrašyto transporto priemonės
Pirmosios registracijos data nuo 2012 m. sausio
gamintojo įrengtoje lentelėje arba, jei lentelės nėra arba jos negalima rasti, lygio,
1 d.
nurodyto kituose informacijos šaltiniuose, kuriuose pateikiami transporto priemonės tipo

patvirtinimo metu nustatyti duomenys

departamente ne tokia tobula informacinių technologijų bazė – esame geru
laipteliu žemiau nei Vilniaus miestas“, –
pripažino VRAAD direktorius.

Žaidimai su atliekomis
Neverta ilgai įrodinėti, kad regione,
kuriame yra daugiau kaip 800 tūkst. gyventojų ir tokia ūkinių subjektų gausybė,
bene svarbiausia gamtosauginė problema – atliekų surinkimas, rūšiavimas, utilizavimas ar išvežimas.
„Vienam mūsų darbuotojui tenka
kontroliuoti po 451 ūkinį subjektą, kituose regioniniuose departamentuose
šis skaičiaus siekia 117. Taigi, turime
tikrai didžiulį darbo krūvį, sakyčiau, trigubai didesnį nei kitur Lietuvoje, tačiau
netikiu, kad tik darbuotojų skaičiaus
didinimas padėtų tinkamai spręsti ga-
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Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos direktorius Marius Švaikauskas: „Mums visiems
svarbu kurti ir puoselėti gerai veikiantį ūkinių subjektų
savikontrolės mechanizmą, kuriame kiekvienas ne tik žinotų, bet
ir kruopščiai bei sąžiningai laikytųsi ir galiojančių įstatymų, ir
pasirašytų susitarimų. Dabar veikia nebloga ir aiški grandinė,
kurios principas – teršėjas moka.“
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myboje ar kitoje ūkinėje veikloje susidarančių atliekų klausimą“, – kalbėjo M.
Švaikauskas.
Kiekvienas ūkinis subjektas vienaip
ar kitaip susiduria su atliekų klausimu.
Vieniems tai gali būti plastikas, kitiems
– metalai, tretiems – dėl didelio eksploatuojamų automobilių kiekio susijusių
medžiagų (padangos, tepalai, metalai)
surinkimas. Ar didžiulis kontroliuojančių
pareigūnų skaičius pagerintų padėtį, ar
tada tikrai daug mažiau teršalų ar atliekų
patektų į aplinką? M. Švaikauskas įsitikinęs, kad tai vargu ar padėtų.
„Mums visiems svarbu kurti ir puoselėti gerai veikiantį ūkinių subjektų
savikontrolės mechanizmą, kuriame
kiekvienas ne tik žinotų, bet ir kruopščiai bei sąžiningai laikytųsi ir galiojančių
įstatymų, ir pasirašytų susitarimų. Dabar
veikia nebloga ir aiški grandinė, kurios
principas – teršėjas moka. Yra gamintojai, importuotojai, kurie yra ir atliekų
turėtojai. Nenorėdami užsiimti jiems
svetima ūkine veikla – panaudotos ta-

ros, pakuočių surinkimu – jie sudaro sutartis su organizacijomis, kurios už juos
atlieka tą darbą. Atrodytų, savaime suprantamas dalykas: jeigu pirkau paslaugą, mokėjau pinigus, aš kontroliuosiu,
kaip tai vykdoma – ar kokybiškai, ar
nesukčiaujama, ar nesugalvojama kokių
nors būdų mane apmauti“, – aiškino M.
Švaikauskas.
VRAAD vadovas minėjo, kad departamento teisininkai nuolat dalyvauja teismuose, kuriuose savo įsipareigojimų galimai nevykdę ūkiniai subjektai skundžia
departamento ieškinius. Ieškiniai dėl galimai netinkamo atliekų, panaudotos taros tvarkymo ir pasirašytų įsipareigojimų
nevykdymo pateikti bendrovei „Metrail“,
„Žaliajam taškui“, PTO ir EEPA. Kartu su
šiomis bendrovėmis į teismų ratą įsisuko
ir trečiosios šalys – „Sanitex“, „Maxima“,
„Kalnapilis“, „Coca Cola“.
Pasak VRAAD direktoriaus, departamentas kiekvienais metais atlieka kontrolinius patikrinimus, kaip ūkiniai subjektai atsiskaito, susitvarko su pakuotės

mokesčiu. Ne taip jau retai kyla įtarimų,
kad gali būti sukčiavimo bei valstybės apgaudinėjimo atvejų.
„Tikrinant 2013 m. duomenis mums
kilo įtarimų, kad bendrovė „Metrail“ galimai neteisėtai išrašė pažymą ir sudarė
sąlygas nemokėti pakuotės mokesčio.
Taip buvo vengiama didelės vertės turtinės prievolės ir valstybei padaryta didelė
žala. 2013 m. departamentas panaikino
daug panašių pažymų, kurių vertė siekė
7,3 mln. eurų. Mums pagrįstų abejonių
sukėlė dokumentai dėl tinkamo pakuočių
bei atliekų sutvarkymo“, – sakė M. Švaikauskas.
2014 m. tokių abejotinų pažymų
vertė siekė 6,6 mln. eurų. Gal verta pažymėti, kad teisminiai procesai, kuriuose
bylinėjamasi dėl žalos atlyginimo, tęsiasi
metų metus, procese paprastai dalyvauja
nemažai trečiųjų šalių, taip pat turinčių
savo interesų. Todėl dėl 2013 m. pažymų
teisme bus pradėta bylinėtis tik 2016 m.
rudenį, o jau prasideda procesai dėl 2014
m. 6,6 mln. eurų pažymų... Ilgas tiesos
ieškojimų kelias.
Kaip privilioti ar suvilioti aplinkosaugininką?
M. Švaikauskas pripažino, kad surasti
ir pakviesti žmogų dirbti departamente –
sunkus uždavinys.
„Atėjęs pas mus dirbti žmogus
gaus toli gražu ne prestižinį atlyginimą, kurio vidurkis – 702 eurai, kartu
su mokesčiais. Žmogus turi būti tiesiog
pasišventęs savo darbui ir profesijai, nes
už palyginti nedidelį atlyginimą turės
didelę atsakomybę, reikės nemiegoti
ir naktimis, nes mūsų pareigūnai budi,
kontroliuoja ir įstaigos nedarbo metu. Ar
manote, kad yra daug taip pasišventusių?“ – retoriškai klausė departamento
direktorius.
Tokia aplinkosaugininko padėtis
grėsminga kitu aspektu – korupcija. M.
Švaikauskas teigė, kad tarp savo kolegų
nežino nė vieno, pasidavusio korupcijos
įtakai, tačiau realius pavojus pripažino
rimtai. „Visuose vadovėliuose parašyta, ką
reiškia valstybės pareigūnas su pakankamai didele kontroliuojančia galia ir nedidele alga. Jis gana lengvai pažeidžiamas
ir čia tikrai yra realus korupcijos pavojus.
Prieš kelerius metus Specialiųjų tyrimų
tarnyba analizavo mūsų departamentą
ir korupcijos pavojai bei galimybės mums
buvo labai aiškiai nurodytos“, – kalbėjo
M. Švaikauskas.

Apie sostinės aplinkos
kokybę ir teršėjus
Direktorius teigė, kad Vilniaus miesto ir
viso regiono aplinkos kokybė pastaraisiais
metais yra patenkinamo lygio ir tuo gana
skiriasi nuo daugelio kitų Europos valstybių sostinių.
Nuolat vyksta oro taršos, paviršinių
vandens telkinių, gamtos stebėjimai.
Žinant didžiulę transporto, pramonės
koncentraciją Vilniuje ir apylinkėse, pasak
M. Švaikausko, oro tarša prie pavojingos
ribos priartėja ne taip dažnai, o paviršinių
vandens telkinių taršos rodikliai padidėja
laukų tręšimo metu arba per didžiausius
vasaros karščius.
Kai valstybėje išsprendžiamos įvairių
atliekų, tarp jų ir pavojingų, surinkimo,
utilizavimo klausimai, problemos sumažėja arba jų netgi nelieka. Sektinas
pavyzdys, M. Švaikausko nuomone, yra
naudotų tepalų surinkimas. Buvo laikas,
kai žmonės naudotus tepalus įsigudrindavo deginti buityje, kitaip manipuliuodavo,
teršdami jais aplinką. Kai susitvarkė jų supirkimo sistema, problemos beveik neliko.
Iki šiol dar ne iki galo sutvarkytas
naudotų automobilių padangų surinkimas, nors esminiai pokyčiai jau nuteikia
optimistiškai.
Pasak M. Švaikausko, kiekvienas aplinkos teršėjas ar pažeidėjas turėtų sulaukti
neišvengiamos bausmės. Už padarytą žalą
gamtai ne tik baudžiama gana įspūdingomis baudomis. Visada nurodoma ir likviduoti žalos padarinius. Gal ne visi iš karto
supranta ir įvertina, kad likviduoti padarytą žalą, atkurti buvusią padėtį pažeidėjui
gali kainuoti nepalyginamai daugiau nei
pati bauda? Būtent baudos neišvengiamumas yra stiprus argumentas su gamta
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Benzinu ir dujomis varomų automobilių leistinos teršalų normos – anglies
monoksido (CO) – nurodytos šioje lentelėje:
Automobilio pirmosios registracijos data ir kitos sąlygos
Pirmosios registracijos data iki 1986 m. gruodžio 31 d.
Pirmosios registracijos data nuo 1987 m. sausio 1 d.
Pirmosios registracijos data iki 2002 m. birželio 30 d. ir yra įrengta išmetamųjų dujų kontrolės sistema:
- varikliui veikiant tuščiąja eiga, esant minimaliam apsisukimų dažniui
-1
- varikliui veikiant ne mažesniu kaip 2000 min apsisukimų dažniu
Pirmosios registracijos data nuo 2002 m. liepos 1 d.:
- varikliui veikiant tuščiąja eiga, esant minimaliam apsisukimų dažniui
-1
- varikliui veikiant ne mažesniu kaip 2000 min apsisukimų dažniu

(CO) ribinė vertė, tūrio
procentais
4,5
3,5
0,5
0,3
0,3
0,2
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elgtis tinkamai, nepažeidžiant įstatymų,
o kasdieniame gyvenime efektyviausiai
turėtų veikti nuolatinis visuomenės švietimas gamtosaugos klausimais.

Automobilių patikra
Birželio pradžioje artėjant Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai aplinkosaugininkai organizavo akciją, kurios metu
visoje Lietuvoje buvo tikrinami automobilių išmetamųjų dujų teršalų kiekiai.
Pasak departamento direktoriaus M.
Švaikausko, tokie patikrinimai paprastai
vyksta bent du kartus per metus. Nors visuomenė apie panašias akcijas informuojama iš anksto, niekada nenurodoma,
kuriose vietose tai vyks. Suprantama, gali
būti, kad tą dieną vairuotojai, jaučiantys,
kad jų automobiliai nelabai tvarkingi ir
gali įkliūti, gal ir pasisaugos, nevažinės,
tačiau svarbiausias akcijos tikslas – ugdyti vairuotojų ir visuomenės pilietiškumą,
supratimą, kad prižiūrėdamas, besirūpindamas savo mašina ne tik tausoji aplinką,
bet saugai ir kitų žmonių sveikatą.
VRAAD direktorius priminė, kad vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu
yra patvirtintos įvairiomis degalų rūšimis
varomų automobilių didžiausios leistinos
išmetamųjų dujų teršalų normos.
Pasak M. Švaikausko, regioninių aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai
per metus patikrina tūkstančius transporto priemonių. Vidutiniškai keturiuose
iš dešimties automobilių nustatomi leistinos teršalų normos išmetamosiose dujose viršijimai. Naujuose automobiliuose
pažeidimų pasitaiko rečiau, o vairuojant
techniškai tvarkingą automobilį ir pilantis kokybiškus degalus tokių pažeidimų
galima apskritai išvengti.
Administracinių teisės pažeidimų
kodeksas (ATPK 82 str.) transporto ir kitų
judamų priemonių, viršijančių išmetamų
teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, savininkams numato baudas nuo
28 iki 57 eurų. Jei pažeidėjas įkliūva antrą
kartą, gresia dvigubai didesnės baudos –
nuo 57 iki 144 eurų.
M. Švaikauskas teigė, kad pastaraisiais metais mūsų vairuotojai vis geriau
prižiūri savo automobilius, tad bendra
tendencija nuteikia gana optimistiškai.
Aplinkos apsaugos departamente bei
Aplinkos ministerijoje jau kurį laiką kalbama, ar nevertėtų vairuotojus įpareigoti
dažniau atlikti automobilių technines
apžiūras. Visi supranta, kad toks nurodymas taptų papildoma finansine našta
vairuotojams, todėl reikalai nelabai juda
iš vietos, tačiau važinėjant su aplinką mažiau teršiančiais automobiliais išloštų visi.
Aplinkos ministerija, apibendrindama automobilių patikros rezultatus
birželį, pastebėjo, kad tendencija gana
džiuginanti. Iš 316 patikrintų automobilių tik nedidelė dalis (15) akivaizdžiai
teršė aplinką – viršijo nustatytas anglies
monoksido išmetamosiose dujose vertes
arba jų dūmingumas buvo gerokai didesnis, negu leidžiama. Patikrintų tvarkingų
automobilių vairuotojai su šypsena veide
vyko toliau, o pažeidėjus, deja, teko bausti piniginėmis baudomis.

Kaimą nuodija
gyvulininkystės komplekso srutos
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Bendruomenė užsimojo
padėti

Kauno rajono Margininkų kaimo gyventojai kenčia nuo gyvulių fermose
netvarkomo mėšlo ir srutų dvoko. Ūkininkas Audrius Banionis aplinkiniams
kaimynams vis žada susitvarkyti, tačiau metų metus niekas nesikeičia. Vietinė
valdžia turėtų atstovauti gyventojams, bet ji pataikauja ūkininkui. Šia situacija
susidomėjo žurnalas „Aplinkosauga“.

auno rajono Margininkų kaimo
gyventojų ir gyvulininkystės komplekso konfliktas buvo užprogramuotas dar
sovietmečiu. 1976 m. pastatytos fermos
buvo įterptos į miestelio centrą. Artimiausi gyvenamieji namai, kurie stovi
iki šiol, atsidūrė vos už 10–100 m nuo
fermos tvoros. Sovietmečiu gyventojai
kiaulių ir karvių kaimynyste nesiskundė.
Margininkų bendruomenės pirmininkas, socialinių mokslų daktaras Justinas
Rimas, tikina, jog tuomet komplekso
projektinis pajėgumas buvo 200 vietų
karvėms ir 700 vietų kiaulėms. Anot jo,
situacija kardinaliai pasikeitė, kai 2007
m. fermas privatizavo ūkininkas Audrius

Banionis, kuris pradėjo auginti keliskart
daugiau kiaulių ir galvijų.
„Per pastaruosius devynerius metus
kompleksas labai stipriai išsiplėtė. Kiek
man žinoma, šiandien fermose auginama apie 3000 kiaulių, 1000 galvijų ir 200
avių, – pasakojo J. Rimas, – todėl gyvulininkystės komplekso teritorijoje ėmė
kauptis labai dideli mėšlo ir srutų kiekiai.“

Kenčia nuo dvoko
Kauno rajono Margininkų kaimo gyventojai tikina, jog visą vasarą negali atverti
namo langų, nes nuo amoniako ir nuo
smarvės tiesiog gniaužia kvapą.
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Sigitas Gudžiūnas
Sodietis Romualdas Vaičiukynas pasakoja, jog jo sodyba atsidūrė prie pat komplekso tvoros, kai ūkininkas A. Banionis
išplėtė fermas.
„Kol buvusio kolūkio fermos nebuvo
didelės, tol ir didelės srutų smarvės nesijautė, tačiau kai A. Banionis kiaulių ir galvijų skaičių padidino 4–5 kartus, mano
gyvenimas virto kančia“, – bėdojosi sodietis. Jis tikina nesąs prieš ūkininkavimą,
tačiau reikia laikytis sanitarinės tvarkos.
„Kadangi ūkininkas nesugeba tinkamai susitvarkyti su srutomis ir mėšlu, beveik penkerius metus gyvename nuolatiniame dvoke. Lauke padžiauti skalbiniai
prisigeria srutų smarvės. Daugybę kartų
prašėme ūkininko susitvarkyti, bet situacija nesikeičia“, – apie patiriamus nemalonumus pasakojo R. Vaičiukynas. Jis
teigė šiuo metu sodyboje gyvenantis tik
su sūnumi, nes kiti jo šeimos nariai negali
ištverti amoniako smarvės. R. Vaičiukynas
neslepia, jog nuo fermų sklindanti smarvė jam trukdo ir ūkininkauti.

Margininkų
bendruomenė
kreipėsi į Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentą ir paprašė
atlikti kompleksinę
aplinkosauginę gyvulininkystės komplekso
patikrą bei įvertinti jo
daromą poveikį aplinkai.
„Dirbu apie 30 ha žemės. Turiu apie
1,5 ha sodo. Ūkininkas neturi lietaus kanalizacijos, todėl lyjant lietui vanduo nuo
fermų stogų subėga į sodybos kiemą ir
jame esantį tvenkinį. Sode išmirksta obelys“, – sielojosi Margininkų kaimo gyventojas R. Vaičiukynas.
Panašiai skundėsi ir šalia ūkininko A.
Banionio fermų gyvenantis Rimantas Gai-

Kauno rajono Margininkų bendruomenės pirmininkas daktaras Justinas Rimas
tikina, jog sodiečiai nenori išvaryti verslo
iš kaimo, tačiau jis privalo susitvarkyti:
dirbti taip, kad šalia gyvenantys žmonės
nekentėtų, kad nesklistų tokia smarvė,
kad veikla būtų vykdoma pagal visus reglamentus.
„Bendruomenė, siekdama Margininkų kaime sumažinti oro taršą ir nemalonius kvapaus, sklindančius iš ūkininko A.
Banionio fermų komplekso, partnerystės
pagrindais sudarė darbo grupę, į kurią
įtraukė Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentą, Aplinkos vadybos ir audito institutą iš Vilniaus bei patį ūkininką,
– prisiminė Margininkų bendruomenės
vadovas. – Išsiaiškinome, kokie yra fermų
taršos šaltiniai. Po to visi priėjome prie
išvados, kad fermoje reikėtų panaudoti
pažangiausias biotechnologijas, kurias
taiko išsivysčiusios Vakarų Europos šalys
kiaulių kompleksuose. Tai probiotinės
kompozicijos, kurios taikomos higienizuojant gyvulių laikymo patalpas, skysto
mėšlo rezervuarus ir išorinę fermų pastatų teritoriją maždaug iki 20 metrų.“
Pasak J. Rimo, šios priemonės buvo
pradėtos įgyvendinti 2011 m., o 2014
m. kaimo gyventojai pajuto pirmuosius
rezultatus: gerokai sumažėjo sklindančių
kvapų intensyvumas, kaime sumažėjo
musių.
„Jau puoselėjome viltį, kad šis mūsų
darbo grupės rezultatas pasiteisins ir galėsime sukauptą patirtį perteikti visiems
Lietuvos ūkininkams. Buvome netgi
suplanavę kartu su Aplinkos ministerija
organizuoti respublikinę konferenciją“, –
atviravo J. Rimas.

Ūkininko pažadai liko
pažadais
Šiandien Margininkų kaimo gyventojai
labai nusivylę, nes ūkininko A. Banionio
pažadai taip ir liko tik pažadais.
„Atsitiko taip, kad ūkininkas neįvykdė
esminių įsipareigojimų, kuriuos darbo
grupėje buvome sutarę. 2015–2016 m.
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žauskas. Anot jo, visą vasarą neįmanoma
išbūti lauke. Ne ką geriau ir namo viduje.
„Dėl nuo fermų sklindančios smarvės
jaučiamės taip, lyg kambaryje gyventume kartu su kiaule, – neslėpė apmaudo
Rimantas. – Ūkininkas A. Banionis vis
žadėjo, jog imsis priemonių, kad nuo
fermų nesklistų kvapai, tačiau fermos vis
plėtėsi, o kiaulių mėšlo ir srutų smarvė tik
stiprėjo.“
„Aplinkosaugos“ žurnalo korespondentui atvažiavus prie R. Vaičiukyno
sodybos, jautėsi nepakeliamas pūvančių
srutų dvokas ir ore tvyrantis stiprus amoniako kvapas. Pagal ES reikalavimus tam,
kad žmones nuodijantis amoniakas negaruotų, rezervuaras turi būti uždengtas.
O dabar, kai papučia vėjas, nuodais kvėpuoja visi Margininkų kaimo gyventojai,
tarp jų – ir vaikai.
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laikotarpyje jis buvo įsipareigojęs savo
fermose įrengti automatizuotą purškimo sistemą, taip pat purkštukus skysto
mėšlo rezervuaruose, kurie automatiškai įsijungtų nuo tam tikros amoniako
koncentracijos ir sunaikintų kvapus, bet
to nepadarė, todėl nuo gyvulininkystės
komplekso vėl ėmė sklisti baisus dvokas,
nuodijantis gyventojus. Pastarieji neapsikentę pradėjo rašyti skundus įvairioms
institucijoms“, – pasakojo Margininkų
bendruomenės pirmininkas. Jo teigimu,
kadangi bendruomenė atstovauja gyventojų interesams, ji ir pati kreipėsi į Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamentą.
„Spalį įvyko mūsų posėdis, į kurį buvo
susirinkę visi partneriai. Iki tol rinkdavomės du kartus per metus aptarti rezultatus ir priimti naujus įsipareigojimus, kad
žingsnis po žingsnio tos naujos technologijos būtų pritaikytos, tačiau ūkininkas
įsipareigojimų neįgyvendino“, – neslėpė
apmaudo bendruomenės vadovas. Anot
jo, per šių metų spalį įvykusį susirinkimą visi darbo grupės partneriai priėmė
sprendimą sustabdyti partnerystės sutartį su ūkininku A. Banioniu iki tol, kol jis
įgyvendins susitarimus, kurie buvo priimti nuo pat 2011-ųjų metų.

Ekologinė situacija tik
blogėja
Pasak J. Rimo, šiandien ūkininko A. Banionio gyvulininkystės kompleksas užima
beveik 10 ha plotą. Akivaizdu, kad dėl to
ekologinė situacija Margininkų kaime tik
blogėja, nes fermos yra gyvenvietėje, o
ne jos pakraštyje.
„Netoli šito komplekso yra XVII a.
architektūros bažnyčia, kurioje pastoviai
vyksta Pažaislio muzikos festivalio koncertai. Prie bažnyčios yra veikiančios kapinės, o atstumas nuo fermų komplekso

iki bažnyčios – tik apie 500 m. Kitoje pusėje yra Dubravos eksperimentinis miškų
ūkis, todėl susirinkime kėlėme visų prima
kraštovaizdžio klausimą“, – pasakojo J.
Rimas. Be to, kompleksas yra smarkiai
išplėstas, tačiau nėra atliktas poveikio
aplinkai vertinimas. Žmonės gyvena
gyvenvietėje. Sklindantis kvapas – amoniakas – turi neigiamą poveikį sveikatai,
ypač sergantiems alerginėmis ligomis.
„Maža to, šis stambus gyvulininkystės kompleksas dar ir šiandien neturi nei
buitinio, nei paviršinio, nei technologinio
vandens valymo įrenginių. Fermų teritorijoje yra skerdykla, tačiau ji galimai
nelegali. Kyla klausimas, kur iš jos nuteka
nuotekos? – viešai svarstė Margininkų
bendruomenės pirmininkas. Anot jo, yra
drenažo sistema, melioracijos grioviai.
Tikėtina, kad visos tos srutos papuola į
netoliese esantį Vyčios upelį. „Vienu žodžiu, visa šita gamybinių objektų gausa
gyvenvietėje ir išmetamų teršalų kiekis
turi ar tiesioginę, ar netiesioginę įtaką
žmogaus sveikatai“, – įsitikinęs J. Rimas.
Tiesa, fermoje yra trys srutų rezervuarai, kurių talpa siekia iki 10 tūkst. kub. m.
Vienas iš jų ruošiamas eksploatacijai ir jį
dabar tikrina Statybos inspekcija.
„Kiek man yra žinoma, jų statyba nėra
suderinta su Kauno rajono aplinkosaugininkais. Be to, nėra ir poveikio aplinkai
vertinimo, sanitarinių apsaugos zonų, todėl galimos savavališkos statybos. Kalbama, kad A. Banionio ūkyje yra ir daugiau
nusižengimų, kurie turi neigiamą poveikį
aplinkai ir kraštovaizdžiui“, – sielojosi J.
Rimas.
Margininkų bendruomenė, atsižvelgdama į gyventojų nusiskundimus, kreipėsi į Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentą ir paprašė atlikti kompleksinę aplinkosauginę gyvulininkystės
komplekso patikrą bei įvertinti jo daromą
poveikį aplinkai.

Fermų teritorijoje yra skerdykla, tačiau ji
galimai nelegali. Kyla klausimas, kur iš
jos nuteka nuotekos? – viešai svarstė Margininkų
bendruomenės pirmininkas. Anot jo, yra drenažo
sistema, melioracijos grioviai. Tikėtina, kad visos tos
srutos papuola į netoliese esantį Vyčios upelį.

„Gyventojams kyla dar ir kitas klausimas: ar žmogus, kuris pagal Socialdemokratų partijos sąrašą yra išrinktas į
Kauno rajono savivaldybės tarybą, gali
atstovauti rinkėjams, jeigu jis nesilaiko
galiojančių įstatymų? – retoriškai klausė
Margininkų bendruomenės pirmininkas
J. Rimas. Anot jo, bendruomenė atliko
tyrimą, norėdama išsiaiškinti, kodėl nuo
1990 m. kaime nėra nei vieno naujakurio
ir kodėl žmonės bėga iš šio kaimo.
„Tyrimo metu paaiškėjo, jog pirmiausia jaunimas išvažiuoja dėl to, kad esantis
gyvulininkystės kompleksas gyvenvietėje
skleidžia smarvę“, – teigė bendruomenės
vadovas.

Kiaulių ferma ne saldainių
ar cukraus fabrikas
Kauno rajono Margininkų kaimo ūkininkas A. Banionis pasakojo, jog savo ūkį pradėjo kurti 1998 m. nuo plyno lauko. Šiuo
metu jis dirba apie 1500 h žemės, augina
apie 2800 kiaulių, 700 galvijų ir 200 avių.
Didesnę dalį užaugintos produkcijos perdirba savo ūkyje.
„Turiu skerdyklą, mėsos cechą, gaminame sūrius, kepame duoną. Produkciją realizuojame turguose“, – atviravo
ūkininkas A. Banionis. Anot jo, sodiečių
priekaištai dėl nuo fermų sklindančios
smarvės yra gerokai perdėti.
„Fermose yra sumontuoti srutų rezervuarai, įrengtos mėšlides. Stengiuosi
su visais bendrauti ir kiek įmanoma
atsižvelgti į priekaištus, – kalbėjo A. Banionis. – Kad sumažinčiau nuo fermos
sklindančius kvapus, naudoju probiotikus. Kita vertus, juk kiaulių ferma – tai
ne saldainių ar cukraus fabrikas. Tą dalyką
irgi reikėtų suprasti.“
Ūkininkas A. Banionis neslepia manąs, jog yra keletas aktyvistų, kurie nori
parodyti, kad dirba, todėl jie ir inicijuoja
tuos skundus.
„Stengiuosi su visais gražiais sugyventi. Visiems šypsausi ir linkiu laimės bei
džiaugsmo. Stengiuosi bendruomenę paremti. Nupirkau treniruoklius, noriu įrengti
vaikų žaidimo aikštelę, pastatyti laidotuvių
namus, – atviravo ūkininkas. Jo teigimu,
gyvulininkystės komplekse darbo turi per
100 žmonių, daugiausia – iš Margininkų
kaimo.
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„Bet kai sudaroma tokia nuomonė,
žinokite, man svyra rankos... Galvoju, kad
galiu gyventi ir be to ūkio“, – neslėpė apmaudo ūkininkas A. Banionis.

Seniūnė smarvės nejaučia
Kauno rajono Taurakienio seniūnijos
seniūnė Danutė Glinskienė piktinasi, kad
sodiečiai tokie nepakantūs ir neįvertina
sukuriamų darbo vietų.
„Juk daugiausia Margininkų kaimo
gyventojų ir dirba pas ūkininką A. Banionį“, – kalbėjo seniūnė. Ji įsitikinusi, jog
sodiečiai kelia audrą, ko gero, vien tik iš
lietuviško pavydo.
„Vos ne kiekvieną dieną pravažiuoju
pro tą kaimą. Ten yra bažnyčia, kapinės.
Dabar domiuosi, kaip kapinės tvarkomos.
Tikrai kas savaitę atvažiuoju į Margininkus po kelis kartus. Būna dienų, kai nesijaučia jokio kvapo, nes ūkininkas fermoje
naudoja probiotikus. Viskas priklauso nuo
vėjo krypties. O jeigu kada ir padvelkia,
ką daryti? Juk fermoje kiaulės ir galvijai, o
ne bandelės. Ir žmonės turi džiaugtis, kad
turi darbo. Suprantama, jog seniūnijai iš
to irgi tik nauda: mažiau rizikos šeimų,
mažiau pašalpų gavėjų“, – aiškino Taurakiemio seniūnė.

Kodėl aplinkosaugininkai
užmerkia akis?
Margininkų kaimo gyventojai įsitikinę,
kad valstybinės institucijos, kurios turi
vykdyti gyvulininkystės komplekso aplinkosaugos kontrolę, yra tikrosios jo verslo
atstovės, tačiau Kauno regiono aplinkos
apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Drąsutis Štuopis su tuo nesutinka, nors ir pripažįsta, jog apie sodiečių

keliamas problemas nėra nieko girdėjęs ir
negalįs komentuoti.
„Vakar mes iš Margininkų bendruomenės pirmininko J. Rimo gavome skundą dėl
ūkinės veiklos patikros ir poveikio aplinkai
vertinimo atlikimo Margininkų kaimo fermos komplekse. Aišku, sudarysime komisiją
ir atliksime tyrimus. Kiek žinau, ten yra daug
savavališkų statybų, bet statybų mes nekontroliuojame. Tuo užsiima Statybos inspekcija“, – kalbėjo D. Štuopis. Jis akcentavo, jog
iki šiol aplinkosaugininkai A. Banionio fermoje amoniako taršos viršijimo nenustatė.
Vadinasi, Margininkų kaimo gyventojai skundžiasi be pagrindo? Tačiau nuo atsakymo į šį klausimą aplinkosaugininkas
išsisuko... Tiesa, D. Štuopis neslėpė, jog
ūkininko laukia dideli nemalonumai.
„Jeigu bus nustatyta, kad A. Banionio
statybos savavališkos, tokius pastatus
jam teks nugriauti. O jeigu bus viršytas
ir leistinų galvijų skaičius, jam bus liepta
atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir gauti
taršos leidimą“, – kalbėjo Kauno regiono
aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas D. Štuopis.
Ūkininkas A. Banionis artimiausiu
metu sulauks dar ir komisijos iš Kauno
visuomenės sveikatos centro. Šio centro
Kontrolės skyriaus vedėja Romutė Smolskienė informavo, jog yra gautas Margininkų kaimo gyventojų skundas dėl kvapų,
kurie sklinda nuo A. Banionio gyvulininkystės fermų.
„Kitą savaitę vyksime atlikti šių kvapų tyrimą. Žiūrėsime, ar jų intensyvumas neviršija
teisės aktuose numatytų normų“, – kalbėjo
Kauno visuomenės sveikatos centro Kontrolės skyriaus vedėja R. Smolskienė.
Žurnalas „Aplinkosauga“ ir toliau domėsis situacija Kauno rajono Margininkų
kaime.
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Tekėjo pieno upė

S. LIKO

Komentaras

Šią vasarą virto ir vieno didžiausių pieno
perdirbėjų Lietuvoje AB „Rokiškio sūris“
krovininis automobilis su priekaba-cisterna. Ši nelaimė įvyko Biržų rajone, Vabalninko miesto apvažiavimo kelyje.
Panevėžio AVPK duomenimis, „Rokiškio sūrio“ pienovežis, prasilenkdamas su
miškovežiu, nesilaikė saugaus atstumo,
priekaba užvažiavo ant šlaito ir nuvirto ant
šono. Į melioracijos griovį ištekėjo 8 t pieno.
Nusidriekė apie 50 metrų balto skysčio upė.
„Pienovežį vairavo 1962 m. gimimo
blaivus Kupiškio rajono gyventojas. Jis
nenukentėjo. Tačiau jam dėl eismo įvykio
paskirta bauda“, – informavo Panevėžio
AVPK atstovai.
Vairuotojas nubaustas 28 eurais
(maksimalus baudos dydis – 57 eurai).
Jie skirti už eismo įvykį, kurio metu buvo
apgadintas svetimas turtas – sunkvežimis, priekaba-cisterna, kelio šlaitas.

Panevėžio regiono aplinkos
apsaugos departamento Biržų
rajono agentūros vedėja Elona
Pipiraitė: „Apvirtusio „Rokiškio
sūrio“ pienovežio pienas iš
melioracijos griovio galėjo
nutekėti į Vabalos upę. Teršalas
būtų pabloginęs vandens būklę.
Prasidėtų rūgimo, puvimo
procesai, naudojantys telkinio
deguonį. Dėl to žūsta žuvys,
vandens augalija.“

Komentaras
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Išsisuks su minimalia žala
aplinkai

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros
vyriausiasis specialistas Valdas Glazauskis: „Dėl avarijos metu į aplinką
išsiliejusio bitumo vairuotojui skirsime baudą už aplinkos teršimą
cheminėmis medžiagomis – turbūt apie 28 eurus. Įmonei nereikės
mokėti žalos aplinkai mokesčio, nes atlikti tyrimai parodė, kad gruntui ir
požeminiam vandeniui žalos padaryta nebuvo.“

kunkuliuojantis, viską deginantis, dusinantis. Gali nudeginti žmogų, pakenkti ir
kokiam skruzdėliukui, varlytei. Bet šiaip
avarija įvyko visai dėkingoje vietoje. Ne
šalia žmonių gyvenvietės, vandens telkinio, miško. Šį kartą tiesiog išdegino žolę,
užteršė aplinką. Į paviršinius vandenis
nenutekėjo“, – aiškino specialistas.
Jo teigimu, virtusio vilkiko savininkė
UAB „Postūmis“ įvykdė aplinkosaugininkų reikalavimus – surinko bitumą. Apie
20 t jo pardavė Latvijos bendrovei, kuri
statybinę medžiagą lydys ir vėl naudos.
Dar tris tonas pasiliko savo reikmėms.
Likusi dalis bus atiduoda atliekų tvarkytojams.
„Postūmis“ taip pat užterštą gruntą
pakeitė kitu, įvykio vietoje užsodino žolę.
Be to, aplinkosaugininkų įpareigojimu,
užsakė grunto ekologinius tyrimus. Jie
parodė, kad tarša naftos produktais nėra

Aplinką teršė bitumo ir pieno upės
Šiaulių ir Panevėžio regionų aplinkosaugininkus liepą ant kojų sukėlė dvi sunkvežimių avarijos. Į aplinką iš
vienos mašinų išsiliejo verdantis bitumas. Kito automobilio krovinys melioracijos griovį pavertė pieno upe.
Įmonės skaičiuoja nuostolius, tačiau jau aišku, kad nuo daugiatūkstantinių mokesčių už žalą jos išsisuks.

Nuostolius dengs ir
vairuotojas
UAB „Postūmis“ vadovas Vitalijus Šibanovas sako, kad vilkikas tą dieną bitumą

Įmonę įpareigojo
susitvarkyti
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros vyriausiasis
specialistas Valdas Glazauskis informavo,
kad vilkiko cisternoje buvo 25 t bitumo. Į
griovį ištekėjo 23 t. Nedidelė dalis pateko
ir į lietaus kanalizacijos tinklus.
Bitumas susikaupė nedideliame plote. Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai ir
kelininkai spėjo užtvaromis užtvenkti jo
tekėjimą. Surinkti tiršto naftos produkto
iškart negalima – tai atliekama tik naftos
produktui atvėsus.
„Bitumas vandenyje nesiskaido, iškart
stingsta. Nėra nuodingas, bet turi poveikį. Blogiausia tai, kad jis buvo karštas,
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tiek bitumo nutekėjo ir į lietaus kanalizacijos tinklus.
Vairuotojas po eismo įvykio iškart buvo
išgabentas į Respublikinę Šiaulių ligoninę ir
kurį laiką gydytas Neurochirurgijos skyriuje. 44 metų Joniškio gyventojui diagnozuotas galvos skliauto lūžimas, dilbių žaizdos.
„Toje vietoje įvykusi avarija buvo pirmoji per mano darbo metus. Kelias buvo
geras – su lygiu asfaltu, kelio ženklai
savo vietoje. Matomumas taip pat puikus, neužstoja jokie objektai. Vairuotojas
buvo blaivus. Avariją lėmė žmogiškasis
faktorius – per didelis greitis. Vairuotojui greičiausiai bus skirta bauda“, – sakė
Šiaulių AVPK Kelių policijos tarnybos
Administracinės veiklos ir eismo įvykių
tyrimo skyriaus tyrėja Agnė Jackevičienė.
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ių metų liepos 15 dieną, apie
8:30 val., Šiaulių rajone netoli Kairių
gyvenvietės apvirto vilkikas MAN, priklausantis Joniškyje įsikūrusiai bendrovei
„Postūmis“. Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kelių policijos tarnybos duomenimis, vairuotojas, užvažiavęs
ant viaduko, posūkyje nepasirinko saugaus greičio, nepilnoje cisternoje buvęs
skystas bitumas pasislinko į vieną šoną.
Dėl sukeltos inercijos ir netolygaus krovinio svorio pasiskirstymo cisternoje nesuvaldytas sunkvežimis virto.
Atitvarai prakirto sunkiasvorės mašinos cisterną, iš kurios į aplinką pasileido
verdantis, iki 200 laipsnių įkaitęs, bitumas. Jo upelis apliejo kelią, o didžioji dalis
nutekėjo nuo šlaito ir pripildė griovį. Šiek

Simona Kvederytė

padidėjusi, aplinka atkurta iki pirminės
būklės. Dėl to aplinkosaugininkai žalos
aplinkai mokesčio, įprastai siekiančio ne
vieną tūkstantį eurų, neskaičiavo.
V. Glazauskio teigimu, virtęs vilkikas
buvo tvarkingas, tinkamas vežti bitumui. Įvykio kaltininkas – vairuotojas. Jei
jam už eismo įvykį baudos neskirs Kelių
policija, tą padarys aplinkosaugininkai.
Vairuotojas būtų baudžiamas už aplinkos
teršimą cheminėmis medžiagomis. Tokia
bauda fiziniams asmenims siekia nuo
57 iki 115 eurų. Pirmą kartą prasižengusiems taikoma pusė minimalios baudos
– 28 eurai.

vežė iš Mažeikių į „Šiaulių plento“ asfaltbetonio bazę Joniškyje.
Pasak V. Šibanovo, nuostoliai dar
skaičiuojami, tačiau jie bus tikrai nemaži.
Įmonė dengia bitumo išvežimo ir utilizavimo, grunto tyrimų, aplinkos sutvarkymo išlaidas. Automobilio remontuoti
neapsimoka – jis bus keičiamu kitu MAN
vilkiku, kainuosiančiu apie 20 tūkst. eurų.
Įmonė taip pat dengs nuostolius dėl prarasto krovinio.
„Privalomuoju draudimu buvo apdraustas tik automobilis. Pavojingų (ADR)
krovinių draudimo neturėjome – brangus
malonumas. Todėl apie draudimo visų
nuostolių padengimą nėra nė kalbos.
Šiuo metu tiksliai žinome tik tiek, kad
draudimas kompensuos sugadintų kelio
atitvarų atstatymą“, – skaičiavo įmonės
vadovas.
Jo teigimu, vairuotojas turės prisidėti
prie nuostolių kompensavimo. Klausimas
dėl konkrečios dalies – derybų objektas.
„Automobilis buvo techniškai tvarkingas, prieš mėnesį atliko techninę apžiūrą.
Viskas – dėl greičio. Jis yra kiekvieno
pasirinkimas. Tokiame kelyje, posūkyje,
reikėjo važiuoti 10–20 km/val greičiu.
Vairuotojas gal kiek staigiau pasuko?
Todėl jis turėtų pats susivokti, kad reikės
prisidėti“, – aiškino V. Šibanovas.
Jo žiniomis, tai antroji darbuotojo
avarija. Pirmoji, įvykusi dėl slidžios kelio
dangos, baigėsi beveik be nuostolių –
lengvai apgadinto automobilio taisymo
išlaidas padengė draudimas. Tačiau vairuotojas – gana patyręs. 1971 m. gimimo
vyras turi apie 20 metų vairavimo stažą.
Įmonėje „Postūmis“ dirba apie 7 metus.
Visą tą laiką vairavo sunkvežimį su cisterna.

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Biržų rajono agentūros vedėja
Elona Pipiraitė sako, kad „Rokiškio sūris“
išpumpavo 144 t pienu užteršto vandens.
Kurį laiką buvo stebima, ar užterštas vanduo
nepateko į Vabalos upę, esančią už 2,6 km
nuo įvykio vietos. Tačiau to išvengti pavyko.
Aplinkosaugininkai avarijos dieną ir po
vandens išsiurbimo iš melioracijos griovio
bei Vabalos upės paėmė mėginius laboratoriniams tyrimams. Jų rezultatai parodė,
kad melioracijos griovio vanduo pirmąją
dieną buvo itin užterštas – bendras deguonies sunaudojimas siekė 21 700 miligramų viename litre (leidžiama norma – 6
mg/l). Upėje tarša nenustatyta.
E. Pipiraitės teigimu, mėginių, imtų
po išvalymo, tyrimo rezultatai parodė,
kad užterštumo beveik nebėra. Likusią
minimalią taršą bus leista išvalyti pačiai
gamtai. „Rokiškio sūris“ privalės sumokėti
žalą aplinkai, kuri, preliminariai skaičiuojama, sieks minimalų mokestį – apie 200
eurų. Pinigai pateks į Aplinkos apsaugos
rėmimo programą, kur sukauptos lėšos
skiriamos įvairių šalies vietų aplinkai gerinti, valymo įrenginiams, projektams.

Kelyje
Panevėžys–
Šiauliai avarijos metu
iš apvirtusio vilkiko
cisternos į griovį
ištekėjo 23 tonos
karšto, iki 200 laipsnių
įkaitusio, bitumo. Jį
iš aplinkos pašalinti
prireikė dviejų savaičių.
„Stengėmės priartinti gamtą prie buvusios būklės. Tai dažnai nėra įmanoma.
Bet įmonė labai daug pieno išsiurbė, išvalė
tiek, kiek galėjo. Taršos liko tikrai nedaug.
O ir į upę pieno nepateko, nes avarija įvyko
labai dėkingoje vietoje – nepratekančiame
melioracijos griovyje. Pienas yra itin bjaurus produktas. Jį iš upės ištraukti būtų neįmanoma, nes niekas to nedaro. Lengviau
pašalinti net naftą – ją galima suskaidyti“,
– aiškino Biržų rajono agentūros vedėja.
Jos teigimu, pienas pablogina vandens telkinio būklę. Prasideda rūgimo,
puvimo procesai, kurie naudoja telkinio
deguonį. Dėl sumažėjusio jo kiekio vandenyje žūsta žuvys, vandens augalija.

Norėjo išvengti
aplinkosaugininkų
Bendrovės „Rokiškio sūris“ logistikos viršininkas Alvydas Mekšėnas piktinasi, kad
Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai aplinkosaugininkus iškvietė be reikalo.
„Pikta. Kam Biržų policija pranešė
aplinkosaugininkams? Su jais per 20 mano
darbo metų nėra tekę susidurti, nors mašinos virsta kasmet. Pasikeliame, išsivežame sunkvežimį, o pienas į žemę susigeria
ir viskas. Juk čia pienas, o ne nafta. Tokių
įvykių ir kitoms įmonėms būna – ne tik
lietuvių, bet ir latvių, estų. Bet tyku ramu
būna“, – mano A. Mekšėnas.
Jis sako, kad įmonė dar skaičiuoja
nuostolius. Dėl sugadinto automobilio ir
prarasto krovinio kilusias išlaidas turėtų atlyginti draudimas. Aplinkos tvarkymo kaštus dengs įmonė. Vairuotojo prisidėti prie
išlaidų kompensavimo nebus prašoma.
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Užtvankos avarija
pakirto lydekų populiaciją

ŠRAAD

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Marius Senulis: „Nepriklausomų ekspertų išvados parodė, kad užtvankos
avarijos priežastis – statybos metu padarytos klaidos. Užtvanką
eksploatuojanti bendrovė „Baltic Hydroenergy“ rugsėjo mėnesį pakeis
pažeistą šliuzo skydą ir jį reguliuojančias kojas. Taip pat bus atlikta kitų
skydų būklės ekspertizė – esant reikalui, jie taip pat bus tvarkomi.“

Smūgis žuvų populiacijai
P. Nykštelis sako, kad avarija didžiausią
smūgį sudavė Lietuvos žvejų pamėgto
Dvariukų tvenkinio žuvų populiacijai.
Ypač nukentėjo neseniai baigusios neršti
lydekos. Iki pusantro metro gylyje padėti
ikrai žuvo dėl smarkaus vandens nusekimo. Dauguma suaugusių lydekų, manoma, pasitraukė į upės žemupį. Gamtos
tyrimo centras suskaičiavo, kad vien
lydekų ištekliams padaryta žala galėtų
siekti nuo 0,5 iki 1 mln. eurų.
„Kaip žvejys galiu pasakyti, kad žuvų
tvenkinyje smarkiai sumažėjo. Beveik nebeliko ne tik lydekų, bet ir starkių, karpių,
linų. Dalis jų, senkant vandeniui, esant
tokiai stresinei situacijai, pasitraukė į

Pakruojo rajone Dvariukų hidroelektrinėje pavasarį įvykusios avarijos padariniai – didžiuliai. Pražuvo lydekų nerštas, pasitraukė žvejus viliojusios žuvys, o suskaičiuota žala aplinkai siekia bent 138 tūkst. eurų.
Nepaisant to, kaltųjų paieškos tęsiasi – užtvanką valdanti bendrovė atsisako atlyginti nuostolius.

akruojo rajone, Guostagalio
seniūnijoje, Dvariukų kaime esančios
užtvankos avarija įvyko balandžio 23
dienos pavakarę. Nustatyta, kad sulinko
užtvankos šliuzo skydo pakėlimą reguliuojančios atraminės kojos. Per šonus
ir apačią ėmė plūsti vanduo. Jo lygis
tvenkinyje kiekvieną valandą krito po
10–12 cm, o išsiliejęs milžiniškas kiekis
vandens tekėjo į Mūšos žemupį, Pasvalio link. Patvinusi Mūša užliejo didžiules
teritorijas.
Pakruojo rajono savivaldybės Civilinės
saugos ir mobilizacijos vyriausioji specialistė Daiva Rocienė sako, kad planuota
evakuoti dvidešimties sodybų gyventojus, tačiau vanduo jų nepasiekė.
Įvykio vietoje dirbo ne tik specialiosios tarnybos, bet ir aplinkosaugininkai.
Jie tvenkinį saugojo nuo brakonierių, ti-

krino žvejus ir gyventojus. Brakonieriavimo atvejų neužfiksuota. Tačiau keturiems
žvejams, nenusipirkusiems žvejo bilieto,
surašyti protokolai.
Avarijos tą patį šeštadienio vakarą
likviduoti nepavyko. Atsiųstas kranas
mėgino užtvenkti vandenį plokštėmis,
tačiau nesėkmingai. Technikos keliamoji
galia buvo per menka ir dėl vakaro sutemų darbai buvo nutraukti. Juos pratęsęs
galingesnis kranas vandenį sustabdė tik
sekmadienį.
„Tai buvo nekasdienis įvykis. Tokį krioklį per savo gyvenimą mačiau antrą kartą.
Vanduo buvo nusekęs 2,2 metro. Dabar
gerai, kad jis grįžo į savo vėžes“, – iki šiol
stebisi Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento (RAAD) Pakruojo rajono
agentūros vyriausiasis specialistas Petras
Nykštelis.
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Užtvankos
avarija
labiausiai pakenkė
lydekoms – dėl 2,2
metro nusekusio
vandens lygio žuvo
šiųmetinis nerštas.
Gamtos tyrimų centro
skaičiavimais, žala šių
žuvų ištekliams galėtų
siekti nuo 0,5 iki 1
milijono eurų.

plakiai. Pasak specialisto, savaime buvusi
populiacija atsikurtų per 10–15 metų.
Jei tam būtų skirta lėšų, dirbtinai įleistas
mailius viską į savo vietas grąžintų per
metus.
Kokia žala padaryta žuvų ištekliams,
dar spręs Žuvininkystės tarnyba.

Prižiūrėtojai atsakomybės
kratosi

Mūšos žemupį, Pasvalio rajoną, Latviją.
Kitos – į aukštupį. Nei vienos, nei kitos
turbūt jau nebegrįš“, – pasaka P. Nykštelis.
Jo teigimu, dabar Dvariukų tvenkinyje
liko menkavertės žuvys – raudės, karosai,
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Šiaulių RAAD aplinkosaugininkai apskaičiavo žalą gamtai – ji siekia 138 tūkst.
eurų. Šią sumą turėtų sumokėti nuomos
teise užtvanką valdanti UAB „Baltic Hydroenergy“, bet kol kas ji pinigų atiduoti
neskuba.
„Skaičiavome padarytą žalą aplinkai dėl staigiai tvenkinyje nukritusio
vandens lygio. Rėmėmės teisės aktų
nuostatomis, joje numatyta metodika.
Atsižvelgėme į tvenkinio aukščio, gylio,
ploto sumažėjimą. Suma galėjo būti
daug didesnė, jei būtume susumavę žuvies populiacijos sumažėjimą. Toks skaičiavimas būtų nenutrūkstamas, todėl
nenorėjome veltis“, – paaiškino Šiaulių
RAAD vyriausiasis specialistas Stanislovas Rukevičius.
„Baltic Hydroenergy“ kol kas ne tik
neatlygino aplinkos žalai – bendrovės
generalinė direktorė Aušra Skaudaitė
teismui apskundė aplinkosaugininkų
nutarimą, kuriuo jai skirta 60 eurų bauda.
Specialistų teigimu, tokia suma numatyta, nes bendrovės vadovė neužtikrino hidrotechninio statinio saugaus naudojimo
ir normalaus vandens lygio tvenkinyje
žuvų neršto metu.
„Teisminis ginčas dar nebaigtas. Kai
bus priimtas sprendimas, žiūrėsime,
ką toliau daryti, nes kol kas bendrovė
nesumokėjo ir už žalą aplinkai“, – teigė Šiaulių RAAD Administracinių bylų
nagrinėjimo skyriaus vedėjas Edvardas
Sungaila. Aplinkos specialistas pridūrė,
kad žalos aplinkai atlyginimo klausimas
taip pat gali atsidurti teisme, kai tik bus
nuspręsta dėl baudos mokėjimo.

Kaltės dėl avarijos nejaučia
„Baltic Hydroenergy“ nuosavybės teisėmis nuo 2002 m. valdo Dvariukų kaime
esančią hidroelektrinę. Užtvanką, kurioje
įvyko avarija, nuomoja iš Pakruojo rajono
savivaldybės. Bendrovė teritorijoje gali
veikti 99 metus.
Bendrovės direktorė A. Skaudaitė
sako, kad 60 eurų baudą ginčija, nes nesijaučia neatlikusi savo pareigų. Bendrovė
hidroelektrinę ir užtvanką prižiūri, prireikus remontuoja.
Anksčiau žurnalui „Aplinkosauga“
A. Skaudaitė sakė, kad avarijos kaltininkas nėra aiškus. Priežastis turėtų nurodyti bendrovės pasamdyti ekspertai. Tada
bendrovė spręs, ką daryti toliau.
„Užtvanką prižiūrėjo ir savivaldybė.
Dažnai tikrindavo aplinkosaugininkai.
Niekas nematė jokių trūkumų. Vadinasi,
yra kažkokios priežastys, nepriklaususios
nuo manęs, aplinkosaugininkų, savivaldybės. Ekspertai atsakys, ar avarija įvyko
dėl nepriežiūros, o gal blogo pastatymo,
suprojektavimo. Taip pat – ar mums, nuomininkui, savininkė valstybė įsūdė blogą
daiktą“, – aiškino hidroelektrinę eksploatuojančios bendrovės vadovė.

Avarijos priežastis –
statybininkų klaidos
Pakruojo rajono savivaldybėje buvo sudaryta komisija, sprendžianti dėl avarijos
priežasčių. Ji nagrinėjo nepriklausomų
ekspertų, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakulteto mokslininkų, tyrusių hidromazgo šliuzo skydą (segmentinį uždorį) ir jo
kojas, pateiktas išvadas. Ekspertai pagrindine avarijos priežastimi laiko užtvankos
statybos metu padarytas klaidas.
„Nustatyta, kad dauguma suvirintų
jungčių siūlių su trūkumais. Jų kokybė turi
įtakos visos konstrukcijos mechaniniam
atsparumui ir pastovumui. Nepakankamas suvirinimo siūlių tvirtumas pačioje
konstrukcijoje įrengimo (statybos) metu, o
ypač atraminiame mazge, yra viena iš pir-

minių ir pagrindinių avarijos priežasčių“, –
rašoma mokslininkų tyrimo išvadose.
Jie taip pat nurodė ir kitas priežastis.
Nustatyta, kad uždorio kojų santvarų
juostoms panaudoti dvitėjiniai profiliai
yra netinkami – per mažo skerspjūvio
mechaniniam stabilumui užtikrinti. Tai,
tyrėjų nuomone, galėjo būti neįvertinta,
nes projektas rengtas pagal to meto tipinį
katalogą. Be to, šliuzo skydo kojų suvirinimo darbai statybų metu buvo atlikti
nekokybiškai. Skydo reguliuojančių kojų
nestabilumą galėjo lemti ir korozija.
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas Marius Senulis sako,
kad užtvanką eksploatuojanti bendrovė
„Baltic Hydroenergy“ rugsėjo mėnesį
ketina keisti pažeistą trečiąjį skydą ir jį
reguliuojančias kojas.
„Tikimės, kad visi darbai, jei orai leis,
bus atlikti šiemet. Taip pat bendrovė planuoja samdyti ekspertus, atliksiančius
kitų šliuzo skydų ir jų kojų ekspertizę.
Aiškinsis jų būklę. Jei reikės, bus keičiami
ar remontuojami visi nestabilūs skydai ir
jų atraminės kojos. Taigi, bendrovė imasi
iniciatyvos ir tvarko situaciją. Mums, savivaldybei, svarbiausia, kad tokia avarija
nepasikartotų“, – sako M. Senulis.
Aplinkos ministerija skelbia, kad
užtvanka pastatyta 1982 m., o hidroelektrinė – 2001 m. Neseniai statiniai
rekonstruoti. Praėjusiais metais turėjo
būti atliekami skydų kėlimo mechanizmų
remonto darbai.

Dvariukų
hidroelektrinę
eksploatuojanti
bendrovė „Baltic
Hydroenergy“ žalos
aplinkai dar nepadengė,
bet pasamdė ekspertus,
tiriančius avarijos
priežastis.
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Komentaras

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono
agentūros vyriausioji specialistė Sidona Vindžigelskienė: „Pažeidėjas
sakė, kad į Pakalnės upę netyčia išpylė 100 gramų degalų. Turėjome
patikėti. Patys tikslaus išlietų degalų kiekio nustatyti negalėjome, nes
neturime tam įrankių. Tad skaičiavome minimalią žalą aplinkai.“

BFL
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Komentaras

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius
Andrius Kairys: „Didžiausią galvos skausmą kelia apleisti laivai. Jų
kasmet turime po vieną ar du. Būna, kad jie skęsta, tada į vandenį
patenka teršalai, operatyviam situacijos sprendimui tenka skirti
dideles aplinkosaugininkų, specialiųjų tarnybų pajėgas.“

Degalais užteršta Pakalnės upė
Šią vasarą Nemuno deltoje tekanti Pakalnės upė nukentėjo nuo degalų nuotėkio. Dyzeliną į vandens
telkinį išliejusiam pažeidėjui aplinkosaugininkai išrašė baudą ir minimalų mokestį už padarytą aplinkai
žalą. Šiemet užfiksuoti dar 8 taršos atvejai Klaipėdos sąsiauryje ir Baltijos jūroje.

iepos pabaigoje aplinkosaugininkai gavo pranešimą apie Šilutės rajone, Rusnės seniūnijoje, Pakalnės upėje,
įtekančioje į Kuršių marias, išsiliejusius
dyzelinius degalus. Čia atvykę specialistai
pamatė upės paviršiuje besidriekiančią
degalų plėvelę. Nustatyta, kad dyzelinas
išsiliejęs vieno kilometro ruože.
Pakalnės upę išvalė į įvykio vietą atvykusios Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo
pajėgos. Ugniagesiai, pildami dispergentus, suskaidė didžiąją dalį teršalų – likusią

jų dalį paliko išvalyti pačiai upei. Degalų
nuotėkos Kuršių marių nepasiekė.
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamento Šilutės rajono agentūros
vyriausioji specialistė Sidona Vindžigelskienė pasakojo, kad apie įvykį pranešė
pakrantėje, kaimo turizmo sodyboje, buvę
žmonės. Jie matė kaip vyras, pildamas į
upėje buvusį laivelį degalus, dalį jų išliejo
į vandens telkinį. Pažeidėją aplinkosaugininkai sučiupo pakrantėje, šalia jo laivo.
„Pažeidėjas prisipažino. Jis paaiškino,
kad degalus į upę išliejo netyčia. Vyras,

pildamas degalus į vandenyje esančio
laivo baką, netyčia jų prapylė, nes pro šalį
plaukęs kitas laivas susiūbavo bangas,
sujudino stovintį laivą“, – pasakojo S.
Vindžigelskienė.
Jos teigimu, pažeidėjo pramoginis
12 vietų laivas turėjo reikiamus dokumentus, įrodančius tinkamą transporto
priemonės techninę būklę. Pilti degalų į
vandenyje stovinčio laivo baką įstatymai
leidžia, nes tam specialių vietų nėra numatyta jokiuose teisės aktuose. Esą svarbiausia, kad nebūtų teršiama aplinka.

Atsipirks su minimaliais
mokesčiais
Pasak S. Vindžigelskienės, pažeidėjas
nurodė, kad į upę išsiliejo tik 100 gramų,
t. y. pusė stiklinės dyzelino. Esą mažai tikėtina, kad į upę pateko tik tiek degalų,
tačiau aplinkosaugininkai tikslaus kiekio
nustatyti negalėjo ir nusprendė patikėti
incidento kaltininko parodymais.
„Upėje degalų šleifas buvo ilgokas.
Matėsi tokia plona blizgi plėvelė. Nusprendėme patikėti vyro parodymais. Bet
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kiek iš tikrųjų degalų buvo išlieta, niekas
nustatyti negalėjo. Neturime galimybių
apskaičiuoti degalų kiekio. Iš akies nusprendėme, kad į upę pateko nedaug
teršalų“, – sako S. Vindžigelskienė.
Ji sako, kad ugniagesiai teršalus upėje
suskaidė naudodami dispergentus. Purškiami chemikalai suardė degalų plėvelę
– ją suskaidė į labai smulkias dalis ir jos
plačiai pasklido vandens paviršiuje. Toliau
valymo darbas paliktas mikroflorai ir mikrofaunai – aplinkoje esantys organizmai
ištirpdo teršalų likučius.
„Jei matytume, kad degalų buvo išpilta daugiau, juos rinktume su specialia
technika. Tada būtų aiškus išpiltas kiekis.
Kiek surinkta teršalų, tiek, vadinasi, ir išpilta“, – teigia S. Vindžigelskienė.
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos (APGV) Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Rimantas Mačijauskas sako, kad teršalų
kiekį vandens telkinyje neretai tenka
matuoti iš akies. Mažam naftos produktų
kiekio skaidymui naudojamas cheminis
dispergentas. Itin dideliam – vandens
paviršiuje statomos boninės užtvaros, sulaikančios teršalus, kuriuos vėliau ugniagesiai išveža.
„Yra ir užtvarų, nukreipiančių teršalus
į vieną pusę. Tada juos reikia susiurbti
kartu su vandeniu. Tačiau siurblius turi tik
Klaipėdos APGV. Juos kviečiame tik tada,

kai įvyksta didelis incidentas. Pavyzdžiui,
siurblius naudojome, kai per potvynį Šilutės rajone užliejamose laukuose buvo
apsivertusi kariškių vikšrinė amfibija ir iš
bako pasipylė dyzeliniai degalai“, – sako
R. Mačijauskas.
Pažeidėjui tereikės sumokėti minimalų mokestį už žalą aplinkai – 200 eurų.
Didesnę sumą tektų atriekti tik tada, jei
išpiltų į upę degalų kiekis siektų bent 2
kg. Neatsargiai į laivo baką degalų pylusiam vyrui taip pat už aplinkos teršimą
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
ir preparatais skirta 57 eurų bauda.
S. Vindžigelskienė sako, kad į vandens
telkinį patekęs didelis degalų kiekis –
ypač žalingas gamtai. Dyzelinas siurbia
deguonį. Dėl jo trūkumo žūsta ir vandens
augalai, ir gyvūnai. Dabar esą teršalai florai ir faunai beveik nepakenkė.

Ugniagesiai upei pakenkė
labiau?
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Aplinkos inžinerijos fakulteto Vandentvarkos inžinerijos katedros vedėjas doc.
dr. Mindaugas Rimeika mano, kad Pakalnės upėje pasirodžiusi vaivorykštė reiškia,
kad teršalų išpilta tikrai nedaug. Tačiau
jų kiekis gali svyruoti nuo 100 gramų iki
5 ir daugiau litrų. Tiksliai nustatyti negali
niekas.
„Esu buvęs ne viename teismo posėdyje, kuriame buvo įrodinėjami tokie
dalykai. Bet šiuo atveju galima daryti tik
prielaidas. Aplinkosaugininkai spėjamą
kiekį galėjo nesunkiai atsekti. Pažeidėjas pylė degalus iš kanistro, kurio talpa
dažniausiai siekia apie 5 litrus. Todėl reikėjo tik pasižiūrėti, kokia jo talpa ir kiek
degalų jame liko. Žinoma, tai būtų buvę
subjektyvu, bet arčiau tiesos“, – mano M.
Rimeika.

Jis stebisi ir ugniagesių panaudota
taršos skaidymo priemone. Mokslininko
teigimu, dispergentas yra skirtas tik vizualiniam grožiui – padeda negąsdinti
gyventojų, besiilsinčių prie vandens telkinio, nukentėjusio nuo teršalų nuotėkio.
Bet ši cheminė medžiaga nepašalina teršalų, juos tik išskaido ir išmaišo vandens
paviršiuje.
„Nematai teršalų, nėra ir problemos, – juokiasi dr. M. Rimeika. – Tačiau
šiuo atveju dispergento buvo galima ir
nepilti. Juk degalų juosta būtų ilgainiui
nuplaukusi ir išsisklaidžiusi savaime. Nafta – natūralus gamtos produktas. Naftos
produktų tankis yra mažesnis už vandenį,
todėl lengvesni degalai kyla į paviršių,
natūraliai skiedžiasi, maišosi ir po truputį
tirpsta vandenyje. Nedidelis jo kiekis –
nuo 100 gramų iki 10 ar 20 litrų – susinaikina per metus savaime.“
Štai ugniagesių naudotas dispergentas – cheminis produktas. Jis gamtai kenkia labiau nei dyzelinas. Be to, jo natūralus pasišalinimas užtrunka kur kas ilgiau.
„Dispergento naudojimas tikrai nebuvo geras sprendimas. Jau geriau būtų
nedarę nieko – rezultatas būtų geresnis.
Bet, matyt, kitokių priemonių ugniagesiai
neturėjo“, – teigia mokslininkas.
Pasak jo, Pakalnės upėje išsklaidytas
dyzelinas ir dispergentas didelio poveikio
gamtai neturės. Tačiau teršalų lašai gali
būti kenksmingi augalams, vabzdžiams,
varliagyviams ir kitiems pavieniams
smulkiems organizmams.

Galvos skausmas – apleisti
laivai
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriaus Andriaus
Kairio teigimu, laivai nėra didžiausi
vandens telkinių teršėjai. Fiksuojami tik

nežymūs taršos atvejai. 2014 m. aplinkosaugininkai gavo tik 13 pranešimų
apie nežymią taršą Klaipėdos sąsiauryje, 2015 ir 2016 m. – po 8 pranešimus.
Dažniausios vandens teršimo priežastys
– netvarkingi pramoginių ar didžiųjų
laivų įrenginiai, įgulos ar laivų savininkų
klaidos.
„Šiemet pasitaikė įvairių situacijų.
Laivų bunkeriavimo metu, kai pilami degalai, šalinamos nuotekos ar vandenys,
laivų šonai apsineša įvairiomis atliekomis, teršalais. Viskas patenka į vandenį,
bet tai laikome nežymiu teršimu. Taip
pat būna, kad didžiųjų laivų įgulos nariai
netyčia atidaro ne tą sklendę, pro kurią
išbėga vanduo, o kartais ir nuotekos“, –
pasakojo A. Kairys.
Pasak jo, aplinkosaugininkai rimtesnių laivų taršos atvejų pastaraisiais
metais nenustatė, nes dideliems laivams

Liepos pabaigoje aplinkosaugininkai gavo pranešimą
apie Šilutės rajone,
Rusnės seniūnijoje,
Pakalnės upėje, įtekančioje į Kuršių marias,
išsiliejusius dyzelinius
degalus. Čia atvykę
specialistai pamatė upės
paviršiuje besidriekiančią degalų plėvelę.
Nustatyta, kad dyzelinas išsiliejęs vieno
kilometro ruože.

Lietuvos saugios laivybos administracija
kelia griežtus reikalavimus – techninė
būklė privalo būti kone nepriekaištinga.
Todėl tokie laivai aplinką ir vandenį teršia
labai retai. Daugiau problemų kelia nenaudojami laivai.
„Klaipėdos uoste kasmet turime po
vieną ar du nebenaudojamus laivus. Jei
apleisto laivo neprižiūri komanda, būna,
kad laivo aušinimo sistema žiemą užšąla,
pavasarį atšyla ir suskyla, o laivas ima
skęsti ir taip užteršia Klaipėdos uosto
vandenį. Tokių situacijų yra buvę ne viena. Mes reaguojame. Kartu su Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija, Saugios
laivybos administracija sprendžiame situaciją. Laivas užtveriamas, surenkami
išsipylę teršalai, laivų savininkams skiriamos nuobaudos, duodami nurodymai
plaukiojimo priemones iškelti“, – aiškino
A. Kairys.
Jis sako, kad ir dabar jau kelerius
metus Klaipėdos uoste stovi bankrutuojančios įmonės žvejybinis, apie 25 metrų
ilgio laivas. Jame apsigyventi bandę benamiai prineša atliekų. Aplinkosaugininkai baiminasi, kad apleistas laivas gali
imti skęsti, o tada į vandenį pateks ne
tik teršalai, bet ir sukauptos šiukšlės. Tad
periodiškai laivo savininko reikalaujama
sutvarkyti transporto priemonę.
A. Kairys priduria, kad šiemet Klaipėdos apskrities vandens telkinių pakrantėse dažniausiai prasižengdavo žvejai.
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamento specialistai užfiksavo 531
pažeidimą. Žvejai bausti už mėgėjo kortelės neturėjimą, mėgėjų žvejybos įrankių
skaičiaus viršijimą, žvejybą draudžiamose
vietose, neteisėtai sugautas žuvis.
Dar 190 žmonių statė automobilius
neleistinose vietose: per arti vandens
telkinių, ant miško paklotės ar žalios
vejos.
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Seimo nariu tapęs gydytojas psichiatras, biomedicinos
mokslų daktaras, sveikatos ministras Aurelijus Veryga rinkimuose sako dalyvavęs tam, kad Seime galėtų
realizuoti savo idėjas, vardan kurių beveik dvi dešimtis
metų paskyrė nevyriausybinei veiklai. Politikas tikisi,
jog kolegų ir kitų visuomenės narių palaikomas pasieks, kad Lietuva taps blaivesne, sveikesne, saugesne ir
jaukesne šalimi. Būdamas ministru medikas viliasi padaryti sveikatą svarbiausiu dalyku visuose sektoriuose.

Kalbėjosi ALGIRDAS AUŠRA
Kaip vertinate dabartinę aplinkos būklę,
turinčią įtakos žmonių sveikatai?
Daug kas priklauso nuo to, kurią aplinką vertiname.
Jei kalbame apie oro taršos situaciją ar, sakykime,
vandens telkinių užterštumą, Lietuva gyvena labai
neblogai. Pasižiūrėkite – kai pramonė apnyko, žuvys
vėl ėmė gyventi ir veistis. Žodžiu, mūsų gamta po
truputėlį grįžta į savo vėžes.
Pas mus nėra tokio dalyko kaip smogas, kuris
Kinijoje nuolat „kabo“ ore. Jis čia kyla tik tada, kai
mieste labai šalta ir ore smarkiai padaugėja kietųjų
dalelių. Neturime nei cunamių, nei žemės drebėjimų,
nei didelių potvynių. Gyvename palyginti ramiai.
Man teko matyti atliktą Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų vertinimą. Lietuva yra gavusi
aukščiausius įvertinimus, nes pas mus katastrofų ar
stichinių nelaimių, kurios kenktų žmonių sveikatai,
beveik nėra. Tačiau bėdų vis dėlto turime. Pirmiausia – tai neišspręsti infrastruktūros klausimai. Žmonės juda į didelius miestus, kurie pučiasi, nors nėra
pasirengę priimti didesnio gyventojų skaičiaus. Taip
atsiranda daug problemų: transporto spūstys, oro

Pingantis alkoholis
skatina perkamumą.
Nelogiška, kad jaunimui
nuėjus į klubą alkoholis gali
kainuoti pigiau nei, tarkime,
sultys. Kaina turi būti didesnė,
bet protinga, kad nebūtų
skatinamas „šešėlis“, o didesnis
akcizas generuotų didesnes
biudžeto pajamas.

tarša, padidėjęs triukšmo lygis. Patalpos, kuriose
žmonės gyvena, nebuvo projektuotos taip, kad gyventojai būtų apsaugoti nuo didelio triukšmo. Gal
kam nors ir įdomu pasiklausyti, ką už sienos veikia
kaimynas, tačiau jei kalbėtume rimtai, mūsų šalyje
triukšmo problema yra labai didelė. Daug žmonių dėl
šios aplinkybės kenčia, vargsta.
Anksčiau labai plačiai buvo naudojamos statybinės medžiagos, kurios skleidžia radiaciją. Anais
laikais vykdydami miesto gyvenamųjų rajonų plėtrą,
statytojai apie tai net nemąstė, nes ne tai buvo prioritetas. Šiandien turime labai gerą žodį – darnus. Jei
mes kažką planuojame, turime tai daryti derindami
su gamta, žmogaus poreikiais ir pagrindinis mūsų
tikslas neturėtų būti tik pajamos, pelnas.

Nuo ko labiausiai kenčia žmonės?
Su aplinka susijęs ir mūsų maistas. Sunku būtų apibūdinti šiandienos situaciją žemės ūkyje. Domėjausi
ir sužinojau, kad toje srityje taip pat yra problemų,
susijusių su pesticidų ir herbicidų, kitų cheminių medžiagų naudojimu, nors nebūtinai ūkiuose naudojamos minėtos medžiagos pačios savaime yra blogis.
Tenka bendrauti su mažesniuose miesteliuose
gyvenančiais žmonėmis, kurie patys užsiaugina
vaisių, uogų ar daržovių. Jie sako, kad gausiai tręšia
mėšlu, todėl jų produktai yra labai ekologiški. Deja,
organinių trąšų naudojimas dideliais kiekiais taip pat
nėra labai sveikas dalykas. Tokiose daržovėse labai
daug nitratų, o žmonės to nežino, nes jiems trūksta
ekologinio išprusimo.
Daug ką lemia ir maisto rūšis. Mums turbūt būtų
sunku save prilyginti, pavyzdžiui, Ispanijai ar Turkijai,
kur klimatas leidžia nuolat turėti šviežių daržovių.
Turime tenkintis atvežtinėmis daržovėmis ar vaisiais,
kuriuos dar kažkokiais būdais turime apdoroti, kad
būtų ilgesnis jų vartojimo laikas.
Cheminių medžiagų naudojimas yra negeras
dalykas, o ir produktai praranda šviežumą, todėl vis

garsiau kalbama, kad „grandinėlė“ nuo pagaminimo
iki stalo galėtų būti gerokai trumpesnė, nes tik tada
išliktų daugiau vertingų maisto medžiagų.
Bet mes Ispanija niekada nebūsime, ir būtų geriausia, kad išnaudotume tai, ką turime patys. Bet ar
išnaudojame? Vargu.
Panagrinėkime vaikų maitinimą darželiuose.
Mūsų ūkininkams sudėtinga į juos patekti su savo
produktais. Ūkininkai netgi norėtų šias įstaigas paremti daržovėmis, bet to neleidžia teisinė sistema,
kurioje sudėta daugybė saugiklių net ir tada, kai
nėra ko ir nuo ko saugoti. Ką jau reikėtų padaryti su
tomis daržovėmis, kad jos vaikui pakenktų labiau
nei, sakykime, bulvių traškučiai? Čia perlenkta lazda, o ten, kur iš tiesų yra bėda, iš viso niekas nepadaryta.
Didelė žmonių dalis maistą vis dar renkasi pagal
kainą. Pigūs maisto produktai yra gaminami naudojant įvairius maisto pakaitalus ar medžiagas, kurių
maistinė vertė beveik nulinė. Pavyzdžiui, pridėtas
krakmolas tesukuria balastinį kiekį, ir tiek.
Mūsų šalyje nėra politikos, kuri skatintų naudoti
sveikatai naudingą maistą. Yra ne viena šalis, kuri
aktyviai imasi iniciatyvų. Suomiai labai neblogai
susitvarkę su druskos kiekiu maiste. Jie susitarė su
gamintojais labai iš lėto mažinti druskos dalį, kad
žmonės nepajustų, iki daugmaž saugaus kiekio.
Manau, verta būtų papildomai apmokestinti produktus, kuriuose yra daug cukraus. Tegul jie nebūna
draudžiami, bet būna brangūs, ypač mūsų situacijoje, kai žmonės žiūri į kainą. Tie produktai taptų
nepatrauklūs ir pirkėjai rinktųsi sveikatai palankesnį
maistą.
Lietuvoje būta natūralaus eksperimento per ekonomikos krizę, kai žmonės prarado pajamas ir daugelio dalykų tiesiog negalėjo įpirkti. Jie ėmė vartoti
daugiau kruopų, duonos, vietos daržovių. Pagerėjo
sveikatos rodikliai. Be abejo, tai jokiu būdu nereiškia, kad vėl reikia sunkmečio, bet sukurti finansinę
paskatą produktams, kurie sveikatai palankesni, išties vertėtų.
Galbūt verslas nebūtų patenkintas, jei politikai kištųsi į jų reikalus, bet nebūtinai tai visada yra
blogai. Pavyzdžiui, tabako ar alkoholio gamintojai
produkto negali pakeisti: jei iš tabako gaminių bus
išimtas tabakas, tai jau nebebus tabako gaminys,
jei iš alkoholinių gėrimų bus išimtas etilo spiritas, iš
jo liks kompotas ar sultys. O maisto gamintojai produkto sudėtį keisti gali. Dabar vyksta diskusija dėl
hidrintų riebalų naudojimo ir jų pašalinimo iš maisto.
Juos yra kuo pakeisti, o cukraus ir druskos kiekį irgi
galima mažinti. Tai nėra beviltiška situacija, o prekybininkams, manau, skirtumo parduoti salotas ar
sausainius nėra, jei tik gaus tą patį pelną.
Dar vienas klausimas – pasiūla. Anksčiau lietuviai
naudodavo labai daug gyvulinės kilmės riebalų. Augalinis aliejus tada buvo labai prastas. Padidėjus šių
produktų pasiūlai ir skonio įvairovei už priimtiną kainą, vartotojai vis dažniau ėmė pasirinkti šį sveikatai
naudingą produktą.

Aš mieliau valgyčiau viso grūdo duoną, jei jos
būtų už normalią, o ne trigubai didesnę kainą. Jei
atsirastų pasiūla, dalis žmonių tikrai būtų pasiruošę
ją pirkti. Ieško jos ir dabar turgeliuose ar ekologiškų
prekių parduotuvėse. Manau, kad tik laiko klausimas,
kada verslininkai susivoks. Vieni jų jau pradeda siūlyti duonos gaminius be mielių, be cukraus, produktus
be laktozės. Žodžiu, reikia, kad verslininkus išjudintų
visuomenė.
Žmonės dažnai pyksta, kad jų artimieji ar pažįstami miršta dėl medikų klaidų ar neteisingo gydymo.
Dažnai traktuojama, kad ligonis mirė, nes laiku nebuvo suteikta tinkama medicinos pagalba arba jos
iš viso nebuvo. Tokiais atvejais būnu sarkastiškas: jei
žmonės miršta dėl medikų klaidų, uždarykime ligonines, atsisakykime gydytojų paslaugų, ir tada niekas
nebemirs! Neneigiu, kad sveikatos sistemoje būna ir
klaidų, ir nepageidaujamų įvykių. Jų išvengti neįmanoma, nes neklysta tik tas, kas nedirba. Susergame
ne dėl medikų kaltės, o todėl, kad netinkamai gyvename. Be abejo, daugelį ligų lemia užteršta aplinka.
Gamtos taršos ar aukšto triukšmo lygio patys galbūt
negalėsime išvengti ir tuo jau turi pasirūpinti valstybė, tačiau daugiausiai mūsų sveikatą vis dėlto lemia
gyvensena. Labai žmogiška ir tai, kad mums nerūpi,
kol nesusergame. Pasakysiu metaforiškai – skambučių „iš aukščiausios kanceliarijos“ apie savo sveikatą
ir jos problemas juk gauname ne po vieną. Blogiausia, kad „paskambina“ kokius 2 ar 3 kartus, o po to
nukerpa laidą. Ar mes išgirstame tuos skambučius, ar
kreipiame rimtą dėmesį į mums siunčiamus ženklus,
o išgirdę keičiamės ar keičiame savo gyvenimo būdą?
Deja, nemaža dalis žmonių net ir tada nemato reikalo savimi rūpintis. Daug yra kardiologijos pacientų, kurie išėję iš palatos už ligoninės pastato kampo
stovi ir rūko. Juk negali žmogui uždrausti numirti, jei
jis taip pats nori, jei jo toks planas, tačiau jis tada neturėtų priekaištauti ir medikams.

Kokios gyvenimo būdo priemonės labiausiai
žaloja žmones?
Dviračio išradinėti nereikia – yra aiški statistika.
Žmonės serga keliomis ligų grupėmis ir nuo jų miršta. Tai širdies bei kraujagyslių ligos, onkologiniai susirgimai, kvėpavimo takų sistemos ligos. Mirtys nuo
išorinių priežasčių (traumos, nelaimingi atsitikimai,
eismo įvykiai) – taip pat didelė problema Lietuvoje.
Žinomos ir mirčių priežastys. 80 proc. šių bėdų
sukelia 4 rizikos veiksniai: rūkymas, alkoholinių gėrimų vartojimas, sveikatai nepalanki mityba ir mažas
fizinis aktyvumas. Šiuos neigiamus faktorius žinome
jau labai seniai. Problema yra ta, kad tai žinodami
niekaip nesugebame tokio gyvenimo būdo atsisakyti. Nesitikime blogiausio.
Šiandien vis labiau suprantame, kad Lietuvoje
būtina riboti besaikį alkoholio vartojimą, ir šiam
tikslui pasiekti yra pakankamai efektyvių priemonių.
Žinoma nemažai būdų, kad valstybei tai nieko nekainuotų, o kartais ir generuotų pajamas. Pirmiausia turėtume atsisakyti alkoholio reklamos. Antra,
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Dr. Aurelijus Veryga:
„Vienas didžiausių mano norų –
sveikata kaip prioritetas visose srityse“

alkoholiniai gėrimai pas mus turi kainuoti brangiau
nei dabar. Pingantis alkoholis skatina perkamumą.
Nelogiška, kad jaunimui nuėjus į klubą alkoholis gali
kainuoti pigiau nei, tarkime, sultys. Kaina turi būti
didesnė, bet protinga, kad nebūtų skatinamas „šešėlis“, o didesnis akcizas generuotų didesnes biudžeto
pajamas. Trečias dalykas – alkoholio prieinamumo
mažinimas: parduotuvių skaičiaus, alkoholio laiko
pardavimo reguliavimas, pardavimo amžiaus nustatymas. Tai irgi nieko nekainuoja.
Tai trys banginiai, kuriuos rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Greta to yra ir kitų
priemonių: pagalba žmonėms, priklausomiems nuo
alkoholio, ankstyvas problemos nustatymas, sveikos
gyvensenos nuo pat vaikystės ugdymas, švietimas,
užimtumas.
Lietuvoje yra nustatytos metodikos alkoholizmo
problemai spręsti, bet jos niekada nebuvo naudojamos. Mūsų šalyje trūksta specialistų, kurie padėtų
žmogui, norinčiam išsivaduoti iš šios priklausomybės, trūksta vietų, kur būtų teikiama nemokama pagalba. Jei tokia pagalba nesuteikiama, tada valstybė
moka dar daugiau: skiria jiems pašalpas, išlaiko kalėjimuose, prarandamos žmonių gyvybės ir sveikata.
Vadinasi, padėti žmogui ir gydyti jį nuo alkoholizmo
yra pigiau nei negydyti.
Galima sakyti, nieko valstybei nekainuoja ir nulio
promilių reikalavimas vairuotojams, jis taip pat turės
būti įgyvendintas.

Ar reiktų skatinti visuomenę mažiau vartoti
brukamų vaistų?
Man pačiam teko dirbti gydytoju ir stebėti savotišką fenomeną – kartais yra priemonių, kurios leistų
sveikatos bėdas išspręsti be vaistų. Pavyzdžiui, tos
pačios psichikos problemos išsispręstų, jeigu žmonės
sutvarkytų savo gyvenseną: imtų daugiau judėti,
pakeistų mitybą, atsisakytų žalingų įpročių, laikytųsi
miego higienos. Kai kalbi su žmogumi ir sakai, kad
jam yra du pasirinkimai – vaistai, dėl kurių išnyks
ligos simptomai, bet problema liks, arba sveikas gyvenimo būdas, pacientas pasirenka tabletę. Žmogui
taip patogiau ir paprasčiau.
Nei vienas vaistas nėra švęstas vanduo. Kiekvienas jų turi šalutinį poveikį. Jei įmanoma medikamentų išvengti, jų ir reikėtų vengti.
Manau, kad vaistai neturėtų būti reklamuojami. Blogiausia, kad neturintys tinkamo išsilavinimo
žmonės puola užsiimti savigyda. Jei geriama vaistažolių arbata, nieko blogo, bet cheminiai preparatai be
gydytojų žinios neturėtų būti vartojami. Jau žinome
apie antibiotikų vartojimo savo nuožiūra problemą,
žmogaus organizmui, ypač inkstams, labai kenkia ir
be recepto perkami priešuždegiminiai vaistai.
Vaistų reklama kelia ir daugiau rūpesčių. Žmonės daugybę vaistų prisiperka apskritai be reikalo,
jų net nesunaudoja, bet negali atsispirti neėmę,
jei vaistinė pasiūlo „du už vieno kainą“. Po to jų labai daug išmetama ir tokiomis atliekomis taip pat

teršiama mūsų aplinka. Be jokio reikalo išleidžiami
pinigai.
Beprotiškai išplėtotas papildų verslas. Neneigsiu, kai kas yra racionalu, o kai kas – manipuliacijos
žmonėmis, kurie pradeda sakyti: „Na, va, nebeturiu
pinigų, man viskas labai brangiai kainuoja.“ Gaila,
kad nėra kam žmogų tokiais atvejais paprotinti, pakonsultuoti. Parduoti nori visi, juolab kad perkančiųjų pakanka.
Tiek medikai, tiek farmacinės kompanijos turėtų
elgtis atsakingai. Jų santykis turėtų būti labai skaidrus ir aiškus, kad visuomenei nekiltų įtarimų ar
papildomų klausimų. Beje, skirtingos yra ir pačios
farmacinės kompanijos. Vienos jų stengiasi dirbti
skaidriai, o kitoms priešingai – drumstas vanduo yra
labai priimtinas, jame žvejoti labai gerai, nes niekas
nemato, kas vyksta.

Ar Lietuvos sveikatos sistema atitinka
nustatyto 65 m. pensinio amžiaus santykį?
Ne, nustatytas pensinis amžius nėra susietas su
sveikata. Šis amžiaus cenzas susijęs tik su mūsų valstybės ekonomine būkle, ir situacija yra tokia, kad visuomenė sensta. Ir ne tik todėl, kad ilgėja gyvenimo
trukmė, nors Lietuvoje ji viena trumpiausių Europos
Sąjungoje.
Bėda ta, kad žmonės vis anksčiau pradeda sirgti,
būtent todėl privalome garsiai kalbėti ne tik apie tai,
kiek jie gyvena, bet ir kaip jie gyvena. Sutikite, juk

yra didelis skirtumas, jei aš gyvenu 80 metų, bet 60
iš jų prasergu, ir jei gyvenu tokį pat amžių, o susergu
tik paskutiniaisiais savo gyvenimo metais.
Norėčiau paminėti įdomų pavyzdį. Viena tabako
kompanija atliko skandalingą tyrimą Čekijoje ir paskelbė, kad valstybei naudinga rūkanti visuomenė,
nes rūkaliai numiršta anksčiau ir jiems nebereikia
mokėti pensijų. Sukėlusi nepasitenkinimo bangą, ši
kompanija vėliau atsiprašė visuomenės pripažinusi,
kad pasakyta buvo negerai.
Tie, kas domisi fantastika, galėjo matyti filmą
„Matrica“, kurio pagrindinė mintis yra labai gera ir
įdomi. Požiūris, kad žmogų galime laikyti baterija, kurią energijai pasibaigus galima paprasčiausiai išmesti,
yra tragedija. Civilizuoti kraštai rūpinasi, kad išėjęs į
pensiją žmogus užtarnautą poilsio laiką galėtų skirti
sau. Kad pensinio amžiaus žmogus galėtų mėgautis
savo laisvalaikiu, jis turėtų būti sveikas, o ne dienas
leisti ligoninėse. Tai ir yra pagrindinė siekiamybė.
Ir netiesa, kad ilgai gyvenantys žmonės – žala
valstybei. Pagyvenę, bet sveiki šalies gyventojai taip
pat gali kurti pridėtinę vertę. Bėda, kai senjorai yra
užmiršti, jie sėdi namie, nelaimingi, kartais ir visai
apleisti. Galima gana nesudėtingomis priemonėmis
jiems padėti – parodyti, kad jie visuomenei reikalingi, nepaisant jų solidaus amžiaus. Lietuvoje tikrai yra
pavyzdžių, kai pagyvenę žmonės labai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, ir jie tokie yra labai
mums reikalingi.

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

BMC

BMC

Komentaras

Daiktų kelionės
iš rankų į rankas

„Greita mada, trumpas produkto naudojimas ir išmetimas –
tokiai grandinei pritariantys pirkėjai neša didžiausius pelnus.
Mes su sese buvome augintos kitaip, ir tokia kultūra mums –
visai nepriimtina. Tad ir pačios kuriame, ir norisi kitiems skleisti
mintį, kad galima gyventi kitaip, sąmoningai“, – pasakojo
seserys Justė Kondratė ir Onė Maldžiūnaitė.

Aplinkosaugos vertybės ir drabužių pramonė – tai dažniausiai nesuderinamos
sąvokos, tačiau šiuolaikiškai mąstantys žmonės randa netikėtų būdų suderinti ir
labiausiai prieštaringus dalykus. Naujam gyvenimui prikelti drabužius bei aksesuarus,
kuriuos žmonės jau būtų pasirengę išmesti – tokios misijos ėmėsi trys vienos šeimos moterys,
nesitaikstančios su mados industrijos peršamu kuo greitesniu daiktų sudėvėjimu.

vi sesės Onė ir Justė bei jų
mama Jurgita savo parduotuvėlėje Vilniaus senamiestyje iš žmonių priima
dėvėtus daiktus, kurie būna suplyšę, sutrūkę, moraliai pasenę ar kitaip nugyvenę
savo gyvenimą. Įvertinusios kiekvieno jų
galimybes, savo dirbtuvėse juos persiuva,
perdaro, sukombinuoja ir padaro viską,
kad tai taptų nauju visaverčiu kūriniu,
kuris laukia naujo pirkėjo.
Moterys viską daro savo rankomis,
išskyrus paskutinius susiuvimus, kuriuos
patiki profesionaliai siuvėjai. Ką bekalbėti
apie patį verslo administravimą, naujų
galimybių paiešką, gaminių kokybės užtikrinimą ir tai, kad daiktus tenka kaupti
ir sandėliuoti savo namuose, savose spintose.
Tokio perdaryto, pataisyto ir pagerinto drabužio, papuošalo, kuprinės ar
rankinės kaina vis tiek jau būna mažesnė
nei naujo, o savikaina padidėjusi, tad tai
tikrai nėra tinkamas verslo planas norint
pralobti. Tačiau dirbant intensyviai ir su
meile jau per vienerius metus ši veikla
tapo visų trijų moterų pragyvenimo šaltiniu. Tiesa, sekasi joms turbūt labiausiai
dėl to, kad jos trokšta daryti būtent tai ir
dega entuziazmu.

Rūta Grigolytė
Vietoj skylės – naujas
kūrinėlis
Daiktų prikėlimu naujam gyvenimui besirūpinančios moterys pasakojo, jog kartais
su drabužiu tenka užsiimti valandų valandas, o kartais, net pradėjus darbuotis,
tenka jį atidėti ir vėl grįžti prie jo tik po
kelių dienų – kai grįžta būtent šio daikto
pajautimas. „Kartais matosi, kad drabužis
turi tokį didelį potencialą būti gražus,

Mados sektorius
yra labai
teršiantis aplinką, ypač
sintetika, drabužių
pramonėje naudojama
itin daug cheminių
medžiagų, didžiuliai
kiekiai brokuotų
gaminių yra tiesiog
užkasami žemėje.

o aš nežinau, kaip jam padėti. O kartais
atvirkščiai – iš karto aišku, ko trūksta, ką
reikia nuimti“, – apie kūrybinį procesą
kalbėjo Onė.
Ji išvardijo ir keletą triukų, kaip drabužiams galima padėti tapti tarsi naujiems,
kai būna suplyšę arba, kaip sakoma, „nusidėvėję moraliai“. „Kartais prie marškinių
apykaklės prisiūti karoliukai ir pridėtinė
kišenė visiškai pakeičia įvaizdį arba paslepia kokį trūkumą, pavyzdžiui, neišplaunamą dėmę, o kartais reikia smarkiai
paplušėti. Ypač dažnai taip nutinka su
vintažinėmis suknelėmis. Viena vertus,
jos atrodo puikios – keisti reikia labai
nedaug... Bet pradedi ir supranti, kad
reikės įdėti pastangų. Truputį pasiaurinti
rankovės, truputį pamažinti pečius (ir nuimti petukus), truputį patrumpinti, truputį pamažinti krūtinės įsiuvus ir pakeisti
sagas. Iš pažiūros lyg niekas kardinaliai
nepasikeičia, bet suknelė jau moderni,
figūra su ja atrodo gražiai. Ir atliktas darbas gal ne taip jau ryškiai matosi, bet juk
persiuvau beveik visas siūles!“, – pasakojo pašnekovė.
Dar vienas gana paprastas variantas,
kurį siūlo kūrėja, yra turint du nusibodusius švarkelius sukeisti vieno su kitu ran-

koves. Taip gimsta du nauji švarkeliai. Taip
pat, Onės teigimu, vintažiniai sijonai dažnai būna gražūs ir puikių audinių, tačiau
ilgis neatitinka mados ir niekas nebenori
jų nešioti. Poros centimetrų pokytis tokį
sijoną gali prikelti iš mirusių, paversti
madingiausiu drabužiu. „Kartais, kai perdarinėjame drabužius, žmogus net negali
pasakyti, kas tai buvo prieš visą įdėtą darbą. Tarkime, iš vyriškų kelnių padarytas

sijonas, iš plataus sijono – palaidinė“, –
vardijo mergina.

Tarp Vakarų ir Gruzijos
Drabužių bei aksesuarų reabilitavimo idėja
moterims kilo iš vidinio priešinimosi vartotojiškoms vertybėms, kai Lietuvai įsiliejus į
vakarietišką pasaulį tapo itin ryški atskirtis
tarp žmonių, kuriems įskiepyta pagarba
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aplinkai, meilė gamtai, atsakingo vartojimo poreikio supratimas, ir žmonių,
kurie pasidavė itin vartotojiškai, skubančiai nesusimąstymo kultūrai.
Tokios kultūros masišką įsigalėjimą Justė ypač pajuto studijuodama
Olandijoje. Čia žmonės drabužius
nusiperka savaitgaliui ir juos išmeta.
Tai merginoms kėlė didžiulį vidinį
pasipriešinimą. „Gruzinai, atvirkščiai,
perdaro viską. Net juokėmės, kad pas
juos atliekų rūšiavimo konteineriai
nebeturi prasmės, nes jie patys viską
perdaro. Tarkime, butelį įvairiai panaudoja dešimt kartų, o po to jį perpjovę
dar žvakidę pasidaro“, – savo įspūdžius
iš viešnagės Gruzijoje pasakojo Onė.
Merginų teigimu, lietuviai yra tarsi
pusiaukelėje tarp šių dviejų skirtingų
požiūrių. Jos viliasi, kad niekada nepasieksime Vakarų Europos vartotojiškumo lygio, bet ir pastebi, kiek daug
galimybių daiktų perdirbimui, naujam
panaudojimui dar neišnaudojame.
Vartotojų sąmoningumas, informuotumas taip pat nėra itin aukštas.
Kai kuriems žmonėms, merginų
pastebėjimu, galbūt nėra visai priimtina pirkti kito žmogaus jau naudotą
daiktą. Tačiau, jų teigimu, jeigu drabužis būna naujai persiūtas, jis labiau
traktuojamas kaip naujas. Kai kuriems
lietuviams taip pat dar sunku įsivaizduoti, kad daiktus taisyti, perdaryti,
prikelti naujam gyvenimui gali skatinti ne nepriteklius, o tiesiog etiškas
požiūris į vartojimą. Vis dėlto kūrėjos
stebi ir vis didėjantį žmonių susidomėjimą jų veikla ir norą vis daugiau žinoti
apie perkamus produktus ir prekes.
„Mados sektorius yra labai teršiantis aplinką, ypač sintetika, drabužių pramonėje naudojama itin daug
cheminių medžiagų, didžiuliai kiekiai
brokuotų gaminių yra tiesiog užkasami žemėje. Pamažu apie tai jau kalbama, bet dar nedaug vartotojų yra apie
tai ką nors girdėję. Pavyzdžiui, garsių
prekybos tinklų savininkai itin turtingi, bet ar etiškas šis verslas, jeigu jų
drabužiai kuriami taip, kad po poros
skalbimų jau būtų išmetami?“, – klausė Justė.
Drabužių industrija yra negailestingai „greitėjanti“. Pavyzdžiui, vienas turtingiausių planetos žmonių
yra „Zara“ įkūrėjas Amancio Ortega.
„Zara“ drabužiai yra ganėtinai kokybiški, už nedidelę kainą, o didelį tinklo
populiarumą lėmė dar ir itin greitas
kolekcijų keitimas, kai konkurentai
su šia įmone tiesiog visiškai nespėja.
Tokia pati greita mada ir dar greitesnis drabužių susidėvėjimas turtuoliais
pavertė ir „H&M“ savininkus.
„Greita mada, trumpas produkto naudojimas ir išmetimas – tokiai
grandinei pritariantys pirkėjai neša didžiausius pelnus. Mes su sese buvome
augintos kitaip, ir tokia kultūra mums
– visai nepriimtina. Tad ir pačios kuriame, ir norisi kitiems skleisti mintį, kad
galima gyventi kitaip, sąmoningai“, –
pasakojo rūbų dizainerė Justė.
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Lietuvos ežerų būklė kelia vis didesnį nerimą
Daugelio Lietuvos ežerų būklė jau ne vieną dešimtmetį kelia susirūpinimą. Iš beveik
3 tūkst. ežerų bei tvenkinių kone 40 proc. netraukia maudynių mėgėjų dėl padidėjusios
taršos ir negerėjančios vandens kokybės. Be to, Nemuno upės baseino rajone žemdirbystės plotai užima apie 50 proc. visos baseino teritorijos, o intensyvus žemės ūkis yra
vienas pagrindinių Lietuvos vandens telkinių užterštumą lemiančių veiksnių. Uždumblėję,
makrofitais užžėlę, žydintys ežerai ne tik atgrasina poilsiautojus nuo maudymosi. Pūvantys vandenyje plūduriuojantys ar į krantą išmesti dumbliai skleidžia gaižų kvapą. Dzūkai
šiemet tokį reiškinį pamatė Dusios ežere, kauniečiai – Kauno marių 2-ajame paplūdimyje. Žinoma, žydėjo ir kiti ežerai, nors daugelis ne taip gausiai ir ilgai.

D

usia istoriškai buvo laikomas
vienu švariausių Lietuvos ežerų, tačiau,
kaip sako ekologijos mokslų daktaras
Aušrys Balevičius, jau gerus 15 metų
žvejai ir ežerą tiriantys hidrobiologai
kalba apie kartais pasitaikantį Dusios
ežero vandens žydėjimą. Žvejai žydėjimą
stebėdavo jau anksčiau ežero viduryje,
tačiau šiemet dumbliai nuklojo pakrantę
bei plakėsi vandenyje prie kranto, be to,
vanduo žydėjo kur kas ilgiau nei įprasta. Alytaus regiono aplinkos apsaugos
departamento (RAAD) direktorius Stasys Vanagas sakė, kad Dusia – didžiulis
ežeras, kurio išvalyti neįmanoma, tačiau
vandens žydėjimas dar nėra katastrofa,
ežerai visuomet žydėdavo. Kaip teigė direktorius, jau paimti vandens mėginiai iš
ežero ir iš į jį įtekančių upelių. „Nemanau,
kad būtų viršytos kokios nors pavojingos
ribos. Niekada dar to nebuvo, bet tikriname, ar nepadaugėjo vandenyje azoto bei
fosforo“, – sakė S. Vanagas.
Tuo tarpu kauniečiai jau buvo uždraudę maudytis Kauno mariose, nes
mėginiai parodė, kad tai pavojinga ne
tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tiesa,
pažiūrėjus į tirštai dumbliais sužaliavusį
Kauno marių vandenį, prie kranto su-
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plaktą melsvabakterių plėvelę bei bangų išmestas žuvusias žuvis ir moliuskus,
daugumai poilsiautojų noras maudytis
išgaruodavo ir be oficialių draudimų. Šių
metų rugpjūtį, praėjus lietums, vandens
žydėjimas Kauno mariose sumažėjo,
maudytis vėl buvo leista.
Ežeras – kaip ir žmogus. Jį galima gan
ilgą laiką teršti, tačiau nedideliais kiekiais į
vandenį patenkantys teršalai tik kurį laiką
nesukelia pavojingų ekosistemos pokyčių.
Kiekvienas ežeras turi vadinamąją buferinę talpą. Giliuose ežeruose ji didesnė,
sekliuose – mažesnė. Tad kol ta talpa neužpildyta, teršimo ar eutrofikacijos (ežero
praturtinimo maisto medžiagomis, pvz.,
azoto ir fosforo junginiais) žala ežero ekosistemai nepastebima, nėra vandens žydėjimo, žuvų dusimo ir kitų pragaištingų
požymių. Tačiau kai ji persipildo, įvyksta
katastrofa. Tai gali įvykti visiškai netikėtai, net jei ežero tarša jau nutraukta arba
sumažinta iki minimumo: tiesiog paskutinis lašas perpildo taurę. Užtenka karštesnės vasaros, nedidelio kiekio su liūties
nuoplovomis patekusių maistmedžiagių,
savaiminių ar žvejybos sukeltų žuvų pokyčių ir prasideda staigūs, negrįžtami ežero
ekosistemos pokyčiai.

Ežerų uždumblėjimas ar užžėlimas
makrofitais iki tam tikros ribos ežero
ekosistemai nėra toks pavojingas kaip
vandens žydėjimas. Dumblą bei augalus
galima išvalyti, o kaip išvalysi mikroskopinius dumblius? A. Balevičius teigia, kad
vandens žydėjimą sukeliantis fitoplanktonas (dumbliai bei melsvabakterės) susitelkia paviršiniame vandens sluoksnyje. Jei
vandenyje gausu maisto medžiagų (neorganinių fosforo ir azoto junginių) – fitoplanktonas sparčiai dauginasi, vandeniui
suteikdamas žalsvą ar net intensyviai žalią
spalvą. Vandens žydėjimo metu sumažėja
vandens skaidrumas, dugne augantiems
makrofitams pradeda trūkti šviesos, vandens žydėjimams ežere tęsiantis metų
metus, povandeninė augalija sunyksta,
o augalų surištos maisto medžiagos be
didesnės konkurencijos atitenka tam
pačiam fitoplanktonui. Ežere didėjant
fitoplanktono produkcijai, didėja ir žuvusio fitoplanktono (detrito) kiekis, kurio
skaidymui yra sunaudojamas vandenyje
ištirpęs deguonis. Pavyzdžiui, Gauštvinio
ežere Tytuvėnų regioniniame parke jau
kelintą vasarą stebimi žuvų dusimai, kurie
vyksta tada, kai nusistovi karšti ir ramūs
orai, vandens temperatūra pasiekia 25–

26 laipsnius ir ežeras intensyviai sužydi.
Iš pradžių ežero mėginius imantys Šiaulių
RAAD specialistai labai stebėjosi, kaip gali
vykti žuvų dusimas, jei vandenyje ištirpusio deguonies kiekis Gauštvinio ežere
yra gerokai didesnis nei kituose švariuose
ežeruose. Deguonies kiekis Gauštvinyje intensyvaus vandens žydėjimo metu iš tiesų
buvo įspūdingas (~13–14 mg/l), tačiau
toks jis buvo tik dieną, kol planktono dumbliai vykdė fotosintezę. Tuo tarpu naktį žuvusi dumblių biomasė šiltame vandenyje
intensyviai skaidydavosi ir visas vandenyje
ištirpęs deguonis buvo suvartojamas.
Į ežerus didžioji dalis teršalų bei
maisto medžiagų paprastai patenka iš
ūkininkų dirbamos žemės ir su prastai
tvarkomomis nuotekomis. Pastaruoju
metu prie ežerų eutrofikacijos vis daugiau prisideda ir dumblą litoralėje formuoja neprižiūrimų ežerų apsauginėse
juostose augančių lapuočių medžių ir
krūmų (ypač juodalksnių) nuokritos. Kai
kurių ežerų būklės ir vandens kokybės
nepavyksta pagerinti dėl susikaupusios
taršos, paprasčiau tariant, dumblo, iš
kurio apsipalaiduoja maisto medžiagos,
įsukančios ir palaikančios eutrofinės ežero ekosistemos biotinius ciklus.
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Visi sutaria, kad būtina gerinti Lietuvos ežerų būklę, tačiau niekaip nesutariama dėl metodų. Birželio pabaigoje surengtoje aplinkosaugininkų konferencijoje buvo svarstoma Vandens srities plėtros galimybių programa
2017–2023 m. Ežerų mechaninio bei cheminio valymo šalininkai aršiai įrodinėjo savo ginamo metodo privalumus. Galutinis rezultatas: cheminis valymas, bent jau artimiausiais metais, Lietuvoje nebus taikomas. Tokią
kryptį – gal ir dėl neigiamos visuomenės nuomonės – pasirinko Aplinkos ministerija.

A. Kniežaitei-Gofmanei, kad kol ežeras
valosi, reikia itin griežtai kontroliuoti, kad
į jį nepatektų taršos, prižiūrėti apsaugos
juostas. Būtina sekti, kad apsauginėse
juostose nebūtų tręšiama žemė, nebūtų
įrengti tualetai ar tvartai, maisto medžiagos ežero nepasiektų su drenažo sistemų
vandeniu ar paviršiaus nuoplovų srautais.
Be to, kai kuriuose dideliuose ežeruose
nemažai jachtų, todėl reikia stebėti, kur
išpilamas jų tualetų turinys. Bet ir griebusis tokių priemonių savaiminis didelio
ežero apsivalymas užtruktų gal net kelis
šimtmečius.

Dumblo valymas –
kraštutinė priemonė
Seniai žinomas ir bene vienintelis Lietuvoje naudojamas ežerų tvarkymo būdas

– išsiurbti ežere susikaupusį dumblą.
2007–2013 m. panaudojant ES struktūrinių fondų paramą buvo valyta kelios dešimtys ežerų bei tvenkinių. Tačiau A. Balevičius tokio metodo nelaiko panacėja,
galinčia pagerinti visų ežerų būklę. Pasak
jo, visiškas arba dalinis (>50%) dumblo
pašalinimas kai kuriais atvejais gali iš esmės pagerinti labai stipriai uždumblėjusių (didžiausias vandens gylis nesiekia 3
m, o vidutinis – 1,5 m) ežerų ekosistemų
būklę jau vien dėl padidėjusio gylio ir pakitusios ežero vandens masės termikos.
Tačiau nereikia pamiršti, kad dumblo
valymas yra pats grubiausias įsikišimas į
ežero ekosistemą, taigi, jis turi būti atliekamas tik tada, kai kiti, mažiau ekosistemą destabilizuojantys metodai nepajėgūs pagerinti jo būklės. Geras gydytojas
iš karto nenupjaus ligoniui skaudančios
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G

erinant vandens telkinių būklę
naudojamos mechaninio valymo, biomanipuliacinės ir cheminės fosforo surišimo
į patvarius junginius priemonės. Visas jas
tikslinga taikyti tik visiškai sustabdžius ar
iki minimumo sumažinus teršalų patekimą į ežerus. Būtent tai ir teigia Aplinkos
ministerijos Vandenų departamento direktorė Agnė Kniežaitė-Gofmanė. „Ežerų
valymas yra jau antraeilė priemonė, nors,
žinoma, ji nėra nesvarbi. Prioritetas turi
būti taršos prevencija: pirmiausia reikia
sukurti sąlygas, kad ežeras nebūtų teršiamas, o tik tada imtis jo valymo“, – sakė
specialistė.
Ežero gelbėjimas, kaip ir jo eutrofikavimas, – ilgalaikis procesas. Pasak
ekologijos mokslų daktaro Aušrio Balevičiaus, kai kuriais atvejais geriausia
leisti ežerui tvarkytis pačiam. Jis pritaria
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kojos; pirmiausiai jis išrašys tepalų, kompresų, antibiotikų... Nereikia pamiršti,
kad kai kurie seklūs, stipriai uždumblėję
eutrofiniai ar distrofiniai ežerai tokios būklės yra dėl natūralaus dešimtį tūkstančių
metų vykstančio senėjimo. Juose ir apipelkėjusiuose apyežeriuose susiformavusi savita, neretai labai turtinga biologinė
įvairovė, ežerai ruošiasi per keletą šimtų
ar tūkstančių metų virsti pelkėmis (pvz.,
Čepkelių rezervate telkšantis Lynežeris,
palių apsuptas Žuvintas, neišbrendamų
pelkynų saugomas Urkis ir keli šimtai mažesnių ežerų). Ar juos tikrai būtina skubiai
pulti valyti nuo susikaupusio dumblo?
O gal geriau nesikišti ir palikti viską susitvarkyti motulei Gamtai? Ji milijonus
metų puikiai tvarkėsi be mūsų žemsiurbių, susitvarkys ir dabar ir tikrai padarys

Ežerų valymas
būtų efektyvus,
jei būtų išvalytas
visas ežeras ar bent
jau didžioji jo dalis,
atkurtos jo duburio
morfometrinės
charakteristikos, vėliau
atkurta ar sukurta
geros būklės vandens
telkiniui būdinga
biocenozė – augalų,
dugno faunos, žuvų
bendrijos.

geriau ir tvariau nei tai padarytume mes.
Tik duokime laiko ir netrukdykime.
Žinoma, turime ir antropogeniškai
(dėl žmogaus veiklos) užterštų bei eutrofikuotų ežerų. Kai kurie jų (pvz., Obelių
ežeras, į kurį buvo pilamos Obelių spirito
varyklos nuotekos, Skripkų ežerėlis, į kurį
kelias dešimtis metų buvo išleidžiamos
tik mechaniškai apvalytos Visagino miesto nuotekos) tikrai greitai neatsigaus be
žmogaus įsikišimo, nes šių ežerų buferinė
talpa perpildyta kelis ar keliasdešimt kartų. Taigi, dumblas turėtų būti valomas tik
iš tų ežerų, kuriuos subjaurojo žmogaus
ūkinė veikla, kuriems tai gyvybiškai būtina ir tik tada, kai būklės pagerinti negalima jokiais kitais metodais.

Techninės problemos
Pastaraisiais metais vykdyti vandens telkinių, tarp jų ir ežerų, valymo projektai atskleidė įvairių techninių ir ekologinių problemų klodus: Lietuvoje turima technika
(žemsiurbės) nepritaikyta ežerų valymui.
Kai žemsiurbės siurblys yra sumontuotas
ant denio, ji dumblo pulpos formavimui
sunaudoja itin daug vandens (vandens išsiurbiama 10–40 kartų daugiau nei dumblo), todėl tokio tipo žemsiurbės ežerus
valo daugiau nuo vandens nei nuo dumblo. Natūralu, kad išsiurbus tiek vandens,
nukrenta ežero vandens lygis, žūsta dalis
litoralės augalijos ir „lėtesnės“ gyvūnijos,
užsitęsus žemo VL periodui, išsiplečia šakniastiebinių pakrantės augalų (nendrių,
švendrų) sąžalynai. Ne mažiau problemų
didžiulis išsiurbto vandens kiekis sukelia
ir krante: reikia didelių sėsdintuvų plotų; vandens nepavyksta nuskaidrinti iki

aplinkosauginių normų, todėl, baikščiai
dairydamiesi, ar neatvažiuoja inspektorius, rangovai nepakankamai nuskaidrėjusį vandenį išleidinėja atgal į valomą
ežerą; kartais didžiulė vandens masė
išplauna sėsdintuvų pylimus ir į aplinką
išsilieja ne tik vanduo, bet ir dalis sėsdintuve sukaupto dumblo...
Kita neišsemiama problemų grupė –
iš ežerų išsiurbto dumblo džiovinimas ir
tvarkymas. Net ir dirbant su pažangiausia
šiuo metu Lietuvoje turima universalia
suomiška žemsiurbe, dėl vietovės sąlygų ar dėl projektuotojų klaidų dumblo
sėsdintuvai neretai įrengiami prie pat
kranto, ežero apsaugos juostoje. Net nebeminint visą Nevėžio upės ruožo Panevėžyje valymo epopėją lydėjusių kuriozų
(pvz., rudenį iškastas ir upės pakrantėse
susandėliuotas dumblas buvo nuneštas
pavasarinio potvynio), taupant pinigus,
vykdant kai kuriuos vandens telkinių valymo projektus (Talkšos ir Masčio ežerų,
Agluonos upės) sėsdintuvai su visu dumblu buvo ten ir palikti, tik išlyginti ir užsėti
žole. Ežerų dumble gali būti nuo 5 iki 75
proc. organinės medžiagos (ežerų dumblo (sapropelio) trąšos yra vertingesnės
nei mėšlas), ji sėsdintuvuose po truputį
mineralizuojasi iki mineralinių azoto bei
fosforo junginių ir su lietaus nuopjovomis
bei gruntiniais vandenimis pasiekia vandens telkinį. Taigi, viena vertus, ribojame
ūkinę veiklą apyežeriuose bei apsaugos
juostose, valome nuotekas, kita vertus,
apyežeriuose bei apsaugos juostose drąsiai įrenginėjame ir paliekame dumblą.
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Ežerų valymas: kol kas laimi mechaninio,
o ne cheminio valymo šalininkai
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Dar blogiau tai, kai dėl riboto finansavimo, turimos technikos parametrų, ir/ar
vandens telkinių ekologijos neišmanančių projektuotojų pasiūlytų sprendimų iš
ežero išvalomas vos pusmetrio ar pusantro metro dumblo sluoksnis, kai tuo tarpu
ežere pasiliekančio dumblo sluoksnis
yra gerokai storesnis (5–12 m). Šalinant
dumblą sunaikinami makrofitai, dumblo
bei molio dalelėmis sudrumsčiamas vanduo, sujudintas dumblas gauna daugiau
deguonies, paspartėja jo mineralizacija.
Be to, paviršinis dumblas, kuris nusiurbiamas, dažniausiai jau būna gerokai
mineralizuotas, o gilesnis bedeguonėje
aplinkoje slūgsantis dumblo sluoksnis
paprastai pasižymi didesniu organinės
medžiagos kiekiu. Pašalinus paviršinį
dumblo sluoksnį, atidengiamas organika turtingesnis dumblas, o žemsiurbės
purentuvo sukeliama turbulencija bei
vandenyje ištirpęs deguonis paskatina šio
dumblo mineralizaciją. Augalai ir dumbliai įsisavina ne organines, o būtent mineralines medžiagas (mineralinius azoto,
fosforo, kalio junginius), todėl neretai netrukus po ežero valymo padidėja vandens
telkinio produktyvumas. Jei valymo metu
sunaikinama didelė dalis makrofitų,
ežeras gali pavirsti dumblių karalija, poilsiautojus „džiuginančia“ žaliu vandens
žydėjimu.

Būklė tik blogėja
Pastebėta, kad beveik visų tirtų valytų
ežerų būklė po valymo pablogėjo (pvz.,
prieš valymą 2009 m. Masčio ežeras buvo

vidutinės būklės, valymo laikotarpiu
(2012 m.) ir po valymo (2015 m.) jo būklė
įvertinta kaip bloga ir labai bloga; Talkšos
ežeras iki valymo 2007 m. buvo vidutinės
būklės, valymo metu (2013 m.) fiksuota
labai bloga ežero būklė, tačiau po valymo
(2015 m.) ežero ekosistema vėl grįžo į
vidutinę būklę). Ši Lietuvos patirtis tik
patvirtina pasaulinio garso ežerų restauravimo specialistų teoriją, kad norint
pagerinti vandens telkinio ekosistemos
būklę, būtina įgyvendinti kompleksinę
telkinio restauravimo ir priežiūros programą, tuo tarpu pavienės priemonės, net jei
jos atliekamos su pačiais geriausiais norais ir labai, labai kokybiškai, gali duoti
priešingą rezultatą.

Naudojamas biologinis
būdas
Daugumoje Europos šalių pastaraisiais dešimtmečiais dumblo šalinimas
kaip ežerų būklės gerinimo metodas
beveik nebenaudojamas dėl metodo
brangumo ir riboto efektyvumo. Ežerų
vandens žydėjimo problemai spręsti jau
daugiau kaip 3 dešimtmečius sėkmingai
naudojamas biologinis būdas – vadinamoji žuvų bendrijos biomanipuliacija.
Tokiais atvejais, įvertinus įvairius veiksnius, yra įveisiamos arba pašalinamos
tam tikros žuvų ir/ar kitokių gyvūnų ar
augalų rūšys, kurios savo veikla padeda
subalansuoti ežero ekosistemą.
Pirmieji šį metodą pasiūlė Švedai,
kurie apvertė klasikinę ežero ekosistemos
mitybos grandinę (mineralinės maisto
medžiagos – fitoplanktonas – zooplanktonas – planktonėdės žuvys – plėšriosios
žuvys) aukštyn kojomis ir iškėlė hipotezę,
kad padidinus plėšriųjų žuvų kiekį, sumažėtų zooplanktonu mintančių planktonėdžių žuvų, o tai padidintų zooplanktono kiekį ir būtų efektyviau išėdamas
fitoplanktonas. Šiuo metodu per kelerius
metus pavyko sumažinti fitoplanktono kiekį vandenyje ir išvengti vandens
žydėjimo keliuose šimtuose Švedijos,
Suomijos, Nyderlandų, JAV, Kanados ir
kitų šalių ežerų. Tačiau prieš atliekant
biomanipuliaciją reikia atlikti išsamius ir
kompleksinius tyrimus: išanalizuoti galimą ežero taršą, uždumblėjimą, vandens ir
dumblo cheminę sudėtį, fitoplanktoną ir
makrofitus, žuvų bei zoobentoso bendri-
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jas ir parengti kompleksinę ežero būklės
gerinimo strategiją.
Dar vienas nesudėtingas ir ekosistemai visiškai nepavojingas vandens telkinio būklės gerinimo būdas – kasmet
nušienauti aplink ežerą augančią nendrių
ar švendrų juostą. Augalai veikia kaip
biofiltras: augdami jie savo biomasėje
suriša maisto medžiagas, todėl vėlų rudenį nupjovę, surinkę ir ištraukę į krantą
jų biomasę, iš telkinio pašalinsime tam
tikrą kiekį maisto medžiagų. Tačiau šiuo
būdu vandens kokybės pagerėjimą pasieksime negreit. Nendrynus iki vandens
kokybės pagerėjimo galima šienauti ištisus dešimtmečius, tad šis metodas yra
gana brangus. Gal todėl dumblo siurbimo
entuziastai, išgirdę apie makrofitų šienavimo galimybę, bemat ima kalbėti būtent
apie dumblo išsiurbimą kaip gerokai greitesnį, efektyvesnį ir pigesnį būdą.

Cheminis surišimas –
greičiausias būdas

Pastebėta, kad
beveik visų tirtų
valytų ežerų būklė po
valymo pablogėjo (pvz.,
prieš valymą 2009 m.
Masčio ežeras buvo
vidutinės būklės, valymo laikotarpiu (2012
m.) ir po valymo (2015
m.) jo būklė įvertinta
kaip bloga ir labai
bloga; Talkšos ežeras
iki valymo 2007 m.
buvo vidutinės būklės,
valymo metu (2013 m.)
fiksuota labai bloga
ežero būklė, tačiau po
valymo (2015 m.) ežero
ekosistema vėl grįžo į
vidutinę būklę).

Korupcijos elementai

Šalininkai:
toksinio poveikio nėra

Lietuvoje dar netrūksta būgštaujančių,
kad fosforui surišti naudojami aliuminio
ar geležies chloridai gali turėti toksinį poveikį žuvims, ekosistemoms ar žmonėms.
Tą ne kartą yra pareiškęs ir šia problema
besidomintis Seimo narys Linas Balsys,
kuris dėl pasiūlymo taikyti šį metodą net
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Beje, jis
pasisako ir prieš visas kitas ežerų būklės
gerinimo priemones, išskyrus ežerų dumblo valymą.
„Pasirodžius duomenims, jog Aplinkos apsaugos agentūra, žinant Aplinkos
ministerijai, planuoja Lietuvos ežerus
valyti gamtai pavojingomis cheminėmis
technologijomis, kreipiausi į Generalinę
prokuratūrą, prašydamas inicijuoti tyrimą, kad būtų nustatyta, ar šioje istorijoje nėra nusikalstamos veikos požymių.
Įtariama, jog planuojamas naujas ežerų
valymo metodas ne tik gali padaryti didelę žalą gamtai, bet ir už cheminio ežerų
valymo metodo protegavimo gali slypėti
korupciniai ryšiai. Aš buvau tas, kuris ir
sukėlė triukšmą dėl tokio metodo taikymo“, – teigė L. Balsys.

Tuo tarpu cheminio metodo šalininkai
tikina, kad aliuminis yra vienas labiausiai
paplitusių cheminių elementų žemėje,
molis yra didžia dalimi sudarytas iš aliuminio ir silicio oksidų. Taigi, dirvoje, ežero
duburyje ar į ežerą atitekančiuose, dirvos
erozijos produktus nešančiuose paviršinio
vandens srautuose aliuminio daug daugiau, negu papildomai atsirastų panaudojus šį metodą.
Prisiminkime, ką valgėme pietums.
Šiek tiek pagalvoję atrasime, kad kepsnį
pasūdėme ar prėską sriubą pagardinome
žiupsneliu druskos, t. y. natrio chlorido.
Dar šiek tiek pasidomėję atrasime, kad
tas pats „baisusis“ polialiuminio chloridas kaip koaguliantas visame pasaulyje
ir Lietuvoje bene 50 metų naudojamas
kiekvienoje vandenvietėje ruošiant geriamą vandenį, kiekvienoje modernesnėje
nuotekų valykloje, surišant skendinčias
daleles bei fosforą ir dar daugelyje mūsų
gyvenimo sričių.
Atsižvelgdami į ežero problemos
pobūdį, Švedai fosforo surišimą vykdo
keliais būdais: labai praskiestą polialiu-

Pasak jo, cheminis metodas pasaulyje ir Europoje paprastai taikomas tik
dirbtiniams, pramoniniams aušinimo
baseinams prižiūrėti, bet jokiu būdu ne
gyviems gamtiniams ežerams. Žalieji,
susipažinę su Aplinkos apsaugos agentūros užsakyta studija, rekomenduojančia Lietuvos ežerus valyti pripilant į juos
fosforą surišančių chemikalų, įspėja, kad
šis metodas gali padaryti didelę žalą
žuvims, biologinei įvairovei ir žmonių
sveikatai. Net patys studijos autoriai
teigia, jog, taikant šį metodą, ežere turės
būti išnaikintos visos ežere gyvenančios
ir dugną rausiančios žuvys, tokios kaip
karpiai, karšiai, lynai, karosai, šamai,
unguriai, sazanai, nes kitaip technologija
neveiks. Politiko teigimu, šiandien sunku
prognozuoti, koks bus poveikis užaugusioms polialiuminio chlorido „dribsnių
sluoksnyje“ žuvims ir sveikatai žmonių,
kurie jas gaudo ir valgo.

KĘSTUČIO JONAIČIO

Pasak ekologo A. Balevičiaus, viena
greičiausių priemonių yra cheminis mineralinio fosforo surišimas į patvarius
kompleksinius junginius. Azotas ir fosforas yra pagrindinės maisto medžiagos,
ne veltui perkame NPK trąšas. Be jų tiek
žemėje, tiek vandenyje negali formuotis
augalinė biomasė. Azotas plačiai paplitęs
visoje biosferoje, jei jo trūksta dirvoje ar
vandenyje, kai kurie organizmai azotą
gali fiksuoti iš oro. Tuo tarpu fosforas yra
„deficitinis“ elementas, mineralinių jo
junginių paprastai trūksta visose ekosistemose, todėl sumažinus mineralinio fosforo kiekį, galima reguliuoti ekosistemos
produktyvumą. Užsienyje (JAV, Švedijoje,
Vokietijoje) toks fosforo surišimo ir nusodinimo į dugno nuosėdas metodas taikomas nuo 1970-ųjų. Patirtis liudija, kad šis
metodas – labai veiksmingas.

minio chlorido tirpalą per keletą kartų
specialiu įrenginiu suleidžia į vandens
masę arba paviršinį (iki 30 cm storio)
puraus dumblo sluoksnį, kur esantys
mineraliniai fosforo junginiai per keletą
sekundžių surišami į chemiškai stabilų
kompleksinį junginį. Kitas būdas taikomas tik tiems ežerams, kurių dugnas dėl
praeityje į ežerą leistų pramonės nuotekų yra stipriai užterštas sunkiaisiais
metalais (pvz., gyvsidabriu, kadmiu,
chromu, švinu). Jei užteršto dumblo
neįmanoma ar neracionalu išsiurbti, dugne suformuojamas 5–6 cm storio polialiuminio chlorido dribsnių sluoksnis,
kuris veikia kaip barjeras, neleidžiantis
į vandens masę plisti dugno nuosėdose
esantiems teršalams.
Kaip teigia daktaras A. Balevičius, taip
smarkiai užterštų ežerų Lietuvoje nėra,

todėl užtektų fosforą surišti pačioje ežero
vandens masėje bei kai kuriais atvejais
paviršiniame dugno nuosėdų sluoksnyje.
Kaip minėta, šis būdas yra ir efektyvus,
ir greitas – planktono sumažėjimas pastebimas po keleto dienų ar savaitės. Užsienio šalių literatūroje nei man, nei šio
metodo oponentams kol kas nepavyko
aptikti įtikinamų šio metodo sukeltų ekologinių katastrofų ar kitokių „aliuminio
apokalipsės“ aprašymų.
Nors, užsienio bei Lietuvos ežerų
specialistų teigimu, fosforo surišimas yra
viena pažangiausių ežerų būklės gerinimo priemonių, jos sąnaudos yra gana
nedidelės, o poveikis – ypač geras, šiuo
metu, kai sukurta nepalanki visuomenės
nuomonė, šio metodo į Lietuvos vandenų
srities plėtros 2016–2021 m. programos
projektą nutarta neįtraukti. Tad kol kas
tik miglotai puse lūpų užsimenama, kad
galbūt ateityje ir bus galima pagalvoti
apie jo taikymą.
O kol kas naujame ES struktūrinių
fondų finansavimo įsisavinimo etape
ežerų būklės gerinimui siūloma taikyti
tik dumblo siurbimą. Teigiama šio metodo pusė – iš ežero per palyginti trumpą
laiką pašalinamas maisto medžiagomis
turtingas dumblas, valytoje vietoje padidėja ežero gylis, neigiama – siurbimas
išplaka neišsiurbtą dumblą, azotu bei
fosforu turtingomis dumblo dalelėmis
sudrumsčia ežero vandens masę, paskatina fitoplanktono vystymąsi, todėl daugumos ežerų būklė po tokio valymo žymiai
blogėja, jie gali pradėti intensyviai žydėti,
nes fitoplanktonas labai greitai įsisavina
mineralizavusias organines medžiagas.
Ežerų valymas būtų efektyvus, jei
būtų išvalytas visas ežeras ar bent jau didžioji jo dalis, atkurtos jo duburio morfometrinės charakteristikos, vėliau atkurta
ar sukurta geros būklės vandens telkiniui
būdinga biocenozė – augalų, dugno
faunos, žuvų bendrijos. Tačiau 50–70 ha
ploto stipriai uždumblėjusio ežero išvalymui ir ekosistemos subalansavimui reiktų
bent 6–8 metų ir, skaičiuojant praeito ES
finansavimo periodo dumblo siurbimo
kainomis, 12–18 mln. eurų.
Tad kol kas padėtis neguodžianti:
ankstesnei vandens telkinių būklės gerinimo programai buvo skirta apie 100
mln. litų, pinigai panaudoti telkinių valymui nuo dumblo, o situacija nepakito, kai
kuriuose tekiniuose netgi pablogėjo.
Žinant, kad 2015–2021 m. vandens
telkinių būklės gerinimo programai planuojama skirti apie 22 mln. eurų, galėtume kokybiškai išvalyti tik keletą ežerų.
Tuo tarpu probleminių vandens telkinių,
įtrauktų į Rizikos vandens telkinių sąrašą,
priskaičiuojama apie šimtą.
Šių metų programą ketinama patvirtinti per artimiausius mėnesius, tačiau
kas žino, ar ji bus pakankamai efektyvi, ar
tik vėl suris milijonus ir neduos rezultato.
2024 ar 2027 m. Lietuva turės atsiskaityti ES, kaip panaudoję struktūrinių fondų
paramą pagerinome vandens telkinių būklę. Jei būklė nepagerės, gresia baudos,
tikėtina, kad gali tekti grąžinti ir neefektyviai panaudotas lėšas.
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Lietuvos geologijos tarnybos Požeminio vandens monitoringo
poskyrio vedėja Jurga Arustienė: „Atlikdami valstybinį požeminio
vandens monitoringą sekame, kokia natūraliomis gamtinėmis
sąlygomis vyrauja vandens sudėtis ir kaip ji kinta. Tačiau mūsų
duomenis papildo savivaldybių, didesnių vandenviečių tyrimai.
Taip pat – ir bendrovės.“

Požeminis vanduo:
kur nuves lėšų stygius
ir ribota kontrolė?

ASMENINIO ARCHYVO
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Klaipėdos universiteto geologijos mokslų daktaras ir Geologijos
įmonių asociacijos direktorius Jonas Šečkus: „Lietuvos geologijos
tarnyba labai prastai kontroliuoja bendroves, privalančias savo
teritorijoje vykdyti požeminio vandens monitoringą, taip pat – jų
samdomas, darbus atliekančias įmones. Vieša paslaptis, kad
dauguma jų pareigas vykdo nekompetentingai.“

Lietuvoje požeminio vandens monitoringo tyrimai atliekami jau 70 metų. Jie padeda nustatyti vandens sudėtį
ir žinoti apie būtinas pašalinti medžiagas – taip užtikrinama geriamojo vandens kokybė. Ar tyrimai vykdomi
tinkamai, o vandens tarša sekama sklandžiai? Aiškėja, kad niekas iki šiol negalėjo aptikti naujos kartos pesticidų – dabar geologai spėja, kad jie į gruntinį vandenį patenka. Be to, atsakingos institucijos dėl lėšų stygiaus
negeba tinkamai kontroliuoti potencialiausių požeminio vandens teršėjų – žemės ūkio ir pramonės bendrovių.
Atsakomybė už savo vandenį patikėta patiems gyventojams. Ar yra dėl ko nerimauti?

L

ietuvos geologijos tarnyba (LGT)
atlieka valstybinį požeminio vandens –
svarbiausio geriamojo vandens šaltinio
– monitoringą. Tai procesas, kurio metu
specialistai tikrina skirtingose gamtinėse
sąlygose vyraujančio gruntinio (pasiekiamo per šulinius) ir giliau slūgsančio spūdinio (naudojamo vandenviečių) vandens
sudėtį ir kaip ji keičiasi.
LGT kasmet vandenyje tiria bendrą
vandens cheminę sudėtį – permanganato indeksą, bendrąjį kietumą, savitąjį
elektros laidį, cheminį deguonies sunau-

Simona Kvederytė
dojimą, pH rodiklius. Taip pat chloridų,
sulfatų, hidrokarbonatų, nitritų, nitratų,
natrio jono, kalio jono, kalcio jono, magnio jono, amonio jono, fosfatų koncentracijas. Tiriamos ir arseno, kadmio,
chromo, vario, švino, nikelio, gyvsidabrio,
amonio medžiagos. Iš specialiai parinktų
gręžinių imami mėginiai, kuriuose geologai ieško angliavandenilių, pesticidų.
„Lietuvos geologijos tarnyba monitoringo ataskaitoje tik konstatuoja faktą
apie užfiksuotą nitratų, sulfatų ir kitų medžiagų koncentraciją, nesiima priemonių

iki pastebi, kad neleistinų medžiagų koncentracija viršija normas ir nuolat didėja“,
– sako LGT Požeminio vandens monitoringo poskyrio vedėja Jurga Arustienė.
Požeminio vandens kokybė pagal
valstybinę aplinkos monitoringo programą tiriama kartą per metus. Specialistai
vyksta prie įrengtų gręžinių, ima mėginius, juos pargabena į laboratoriją ir
ištiria.
„Turimi pajėgumai leidžia vandenį
tirti kartą per metus. Mažiau žinomose
sąlygose reikėtų tą daryti dukart per

metus, nes priklausomai nuo sezono vandens sudėtis keičiasi. Turėtume mėginius
imti pavasarį, kai vandens lygis pakyla, ir
rudenį, kai nusileidžia. Dabar tai darome
vasarą, mūsų tikslas yra sužinoti bendrą
foną, tad tam pakanka ir vieno karto“, –
aiškina J. Arustienė.

Vandens sudėtį seka tik
neužterštose teritorijose
Lietuvoje įrengta 180 gręžinių. 80 jų tiriama gruntinio, 100 – giliau slūgstančio

spūdinio vandens būklė. Jų yra įvairiose
šalies vietose. Dauguma gręžinių įrengti
dirbamoje žemėje, pievose ir miškuose,
šalia upių – mažiau užterštose teritorijose. Tik keli gręžiniai yra urbanizuotose
teritorijose, kur požeminio vandens tarša
mažiausia. Kodėl?
„Mūsų tyrimus galime palyginti su
žmogaus sveikatos tyrimais, kai orientuojamasi į nerūkančius ir negeriančius
asmenis. Siekiame įvertinti, kokia formuojasi vandens sudėtis, kai jos neveikia
intensyvi tarša. Mums svarbiausia yra
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Vanduo – tik žmogaus
atsakomybė?

bendras fonas. Žiūrime, kokia vandens
kokybė formuojasi gamtinėmis ir pasklidosios taršos (patenkančios iš oro per
dirvožemį ir žemės ūkyje paskleistų trąšų)
sąlygomis. Taikome analogijos principą –
panašioje gamtinėje aplinkoje (tokiame
pat dirvožemyje, miške, laukuose, vykstant tokio paties masto ūkinei veiklai)
požeminio vandens sudėtis bus kone vienoda. Jei ji skirsis, galime sakyti, kad čia,
brolyti, yra kažkas ne taip – reikia ieškoti
teršėjo“, – paaiškina J. Arustienė.
Jei geologai požeminio vandens kokybę tikrina mažai teršiamose vietose, kam
reikalingas monitoringas?
„Tarnybos funkcija nėra tirti konkrečioje teritorijoje esančio vandens kokybę
ir jo tinkamumą vartoti. Tai daro vandenvietės, gręžinių ar šulinių savininkai.
Lietuvos geologijos tarnybos rezultatai
reikalingi kitiems hidrogeologams. Taip
pat – žmonėms žinoti daugiau apie požeminį vandenį, jei jie tuo domisi. Tai įdomu
nedaugeliui. Bet kiekvienas informaciją
apie monitoringo rezultatus gali rasti
Lietuvos geologijos internetinėje svetainėje“, – nurodo specialistė.
Geologai naujus gręžinius gali įrengti
tik valstybinėje žemėje. Ūkininkas ar kitas
privatus asmuo neprivalo leisti tai daryti
jo žemėje. Jam gręžinys gali trukdyti, o
savo laukuose rasti taršą jis net nėra suinteresuotas.

Monitoringą atlieka su
latviais ir lenkais
Lietuvos geologijos tarnyba stebi ir šalies
pasienyje slūgsančius požeminius vandenis. Šioje srityje bando bendradarbiauti
su kaimynėmis – Latvija, Lenkija, Baltarusija, Kaliningrado sritimi.
„Su kaimynėmis kartu sekame požeminio vandens kokybės ir lygių pokyčius,
keičiamės informacija. Taip galime žiūrėti, ar kitos šalies ir mūsų geologai dirba
panašiai, ar skiriasi to paties vandens
tyrimai Vilniuje ir Varšuvoje. Taip pat stebime, ar tikrai iš kitos šalies atitenkantis
požeminis vanduo neteršia mūsiškio ir ar
mes jų neteršiame“, – teigia J. Arustienė.
Ji sako, kad intensyviausiai Lietuvos
geologijos tarnyba bendradarbiauja su
Lenkija, kartu dirba 20 metų. Vyksta
bendri lauko darbai – lietuvių ir lenkų
komandos važiuoja į Lietuvos ir Lenkijos
pasienį ir kartu ima vandens mėginius
iš abiejų šalių gręžinių. Vanduo yra gabenamas į laboratorijas, kur kiekviena
komanda atlieka vandens kokybės tyrimus.
Šiemet Lietuvos geologijos tarnyba
pradėjo bendradarbiauti su Latvijos valstybinės agentūros Aplinkos, geologijos ir
meteorologijos centru. Abi tarnybos pasirašė sutartį dėl pasienio požeminio vandens monitoringo. Geologai kartu paėmė
ir pirmuosius vandens mėginius, kuriuos
ištyrė savose laboratorijose.
„Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos pasieniuose problemų nėra, nes
nevykdoma intensyvi žemės ūkio veikla,
nėra pramonės ar kasybos objektų, darančių didžiausią poveikį kaimynų pože-
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minio vandens kokybei. Vandens tyrimai
taip pat geri“, – sako poskyrio vedėja J.
Arustienė.

Rusija atsitvėrė tylos siena
Kitos Lietuvos kaimynės – Kaliningrado
– geologai bendradarbiauti nenusiteikę.
J. Arustienės teigimu, ryšių palaikymas
ir keitimasis informacija apie vandens
kokybę su jais visada buvo pasyvus. Prieš
kelerius metus bendravimas visai nutrūko.
„Kaliningrado hidrogeologai neturi
jokio savarankiškumo. Viską sprendžia
centrinė įstaiga, esanti Sankt Peterburge,
Rusijoje. Jie neprivalo bendradarbiauti.
To nereglamentuoja jokie jų teisės aktai.
O štai mes vykdome Europos Sąjungos
direktyvą, todėl Lietuvos, kaip ir kitų
šalių narių, geologijos tarnybos turi vykdyti bent minimalų bendradarbiavimą
su kaimyninėmis šalimis“, – sako geologijos specialistė. Ji pridūrė spėjanti, kad
iš Kaliningrado atkeliaujantis požeminis
vanduo Lietuvos vandeniui įtakos netu-

ri, nors geologai, neturėdami konkrečių
duomenų, tuo garantuoti negali.
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas kiek aktyvesnis. Abiejų šalių geologai keičiasi duomenimis apie požeminio
vandens kokybę pasienyje, tačiau bendrų
tyrimų neatlieka.

Gyventojai nėra
garantuoti, ar
monitoringo neapimtoje
teritorijoje esančio
šulinio, gręžinio vanduo
bus tinkamos kokybės.
Taip pat, ar bet kurioje
vietoje galima saugiai
įrengti savo vandens
šaltinį. Jie tuo turi
įsitikinti patys, savo
lėšomis atlikdami
tyrimus.

Baltarusijos pasienyje dygsta potencialus taršos šaltinis – Astravo elektrinė.
Ji, J. Arustienės teigimu, grėsmę požeminiam vandeniui keltų tik avarijos metu.
„Įvykus avarijai, radioaktyvios medžiagos gali užteršti Neries upę. Preliminariais skaičiavimais, teršalai iki Vilniaus
atitekėtų ir patektų į šalia upės įrengtų
vandenviečių gręžinius, iš kurių viešai
tiekiamas geriamas vanduo, per 5–14
dienų“, – teigia J. Arustienė.
Geologai numatė, kad geriamojo vandens taršos radioaktyviomis medžiagomis
galima išvengti. Vandenviečių sistemą reikia sureguliuoti taip, kad į jas nepatektų
upės vanduo: dalį vandenviečių išjungti,
kitose – reguliuoti vandens paėmimą.
Tam Vilniaus savivaldybė ir vandens tiekėjai turėtų būti pasirengę iš anksto, tačiau
plano niekas iki šiol neruošia.
„Vilniaus požeminius vandenis teršalai iš Astravo elektrinės pasiektų greičiausiai. Bet tokia pat grėsmė egzistuoja
ir Jonavai, ir Kaunui. Kitų miestų neesame analizavę“, – teigia poskyrio vedėja J.
Arustienė.

Lietuvos geologijos tarnybos gręžiniai
fiksuoja teritoriją 100–200 m spinduliu.
Valstybinio monitoringo duomenis papildo savivaldybės. Trylika jų turi įrengusios
207 gręžinius. Dauguma jų yra labiausiai užterštose vietose – šalia buvusių ir
esamų sąvartynų, pesticidų saugojimo
vietose, buvusiose naftos bazėse. Monitoringą atlieka ir tą daryti įpareigotos
įmonės – potencialūs teršėjai ir vandenvietės, imančios daugiau nei 100 kub. m
vandens per parą. Stebėjimo duomenys
yra perduodami Lietuvos geologijos tarnybai.
J. Arustienė pripažįsta, kad gyventojai
nėra garantuoti, ar monitoringo neapimtoje teritorijoje esančio šulinio, gręžinio vanduo bus tinkamos kokybės. Taip
pat, ar bet kurioje vietoje galima saugiai
įrengti savo vandens šaltinį. Iš kur žinoti,
kad žemė, kurioje statomas būstas, bus
neužteršta?
„Tiesa, kad ne visus žmones pasiekia vandentiekis, todėl jie rengiasi savo
gręžinius, šulinius. Patariu pasidomėti,
kokie objektai yra buvę aplinkui. Lietuvos
geologijos tarnyba turi potencialių taršos
židinių duomenų bazę, kurioje užregistruota apie 13 tūkst. taršos objektų. Jei
teritorijoje stovėjo pramonės pastatai,
bendrovės ir kiti taršos šaltiniai, nepatariu įrengti individualaus gręžinio, nebent
jį gręžti giliai. Šulinio bet kokiu atveju
nerekomenduoju. Jį apsaugoti sudėtinga.
Net jei įrengsite švarioje vietoje, tyrimai
parodys, kad vandens kokybė tinkama,
šulinys gali būti teršiamas laikui bėgant.
Urbanizuojama teritorija užsiteršia. Gruntinis vanduo nėra apsaugotas, tad anksčiau ar vėliau tarša jį pasiekia. Geriausia
rinktis centralizuotą vandentiekį“, – sako
J. Arustienė.
Ji taip pat pabrėžia, kad gręžinį įrengti
gali tik įmonės su veiklą leidžiančia licencija. Be to, gręžinio gręžimui būtinas ir
leidimas. Jį gavusios įmonės gali pradėti
darbus. Tačiau išgręžto gręžinio vanduo
turi būti ištirtas. Jei tyrimai teigiami,
galima baigti įrengti gręžinį, jei ne, reikia
gręžti giliau arba gręžinį užkasti.
Šulinio įrengimas – paprastesnis. Nereikia jokių leidimų ir licencijuotų įmonių
samdymo. Ištirti šulinio vandenį gyventojas gali tik savo noru.

Požemyje daug fluoridų,
chloridų ir sulfatų
2015 m. Lietuvos geologijos tarnybos
monitoringo duomenys rodo, kad požeminio vandens situacija – gera. 95 proc.
gręžinių spūdinis (geriamasis) vanduo
buvo labai geros arba geros kokybės.
„Labai gera kokybė reiškia, kad vanduo yra susiformavęs natūraliai, o atskirų
junginių koncentracija neviršija geriamajam vandeniui nustatytų reikalavimų.
Gera kokybė signalizuoja, kad gamtinių
indikatorinių rodiklių (sulfatų, chloridų,
amonio) koncentracijos nežymiai viršija
leistinas arba stebimi žmogaus veiklos
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skonį. Turi vidurių laisvinamąjį poveikį.
Tokio vandens pavadinti geru negalima.
Jis netinkamas naudoti maisto gamybai,
pavyzdžiui, agurkams raugti“, – sako J.
Arustienė.
Jos kolegė, LGT Požeminio vandens
monitoringo poskyrio vyriausioji specialistė Jurgita Kriukaitė, priduria, kad
kartais vandenį su sulfatais gerti sveikiau,
nei jį valyti su namie įrengtais filtrais.
„Labai išfiltruotas vanduo žmogaus
sveikatai kenkia labiau. Jis būna perfiltruotas, išplauna iš organizmo mineralus.
Tada širdis baladojasi, dantys byra“, –
sako J. Kriukaitė.

Gruntinis vanduo geras,
šulinyje – prastas
Praėjusių metų monitoringo rezultatai
taip pat rodo labai gerą ir gerą gruntinio
vandens kokybę. Tokia ji užfiksuota 83
proc. gruntinio vandens gręžinių.
Prastesnis vanduo vyrauja šiaurės,
vidurio Lietuvoje ir Suvalkijoje, nes čia
žemės ūkio veikla intensyvesnė. Kai kur
vandenyje aptikta nitratų koncentracija viršija higienos normą. Taip pat yra
daugiau nei leidžiama fosfatų, sulfatų,
chloridų.
Paradoksalu – bendra gruntinio vandens kokybė gera, bet daugiau nei trečdalis Lietuvos šulinių yra užteršti. Kodėl?
„Gruntinį vandenį tiriame neurbanizuotose, tiesiogiai neužterštose vietose.
Netiriame šulinių vandens. Jis daugelyje
vietų yra prastas, nes vietovę aplink šulinį užteršia patys žmonės. Dažniausiai tai
būna tarša bakterijomis ir nitritais. Tai
aplinkinės veiklos rezultatas arba šulinio
nepriežiūra. Jei išgręžtume šulinį už gyvenvietės ribų, nitratų rastume mažiau, o
bakterinės taršos išvis nebūtų“, – paaiškina J. Arustienė, pridūrusi, kad Lietuvoje
priskaičiuojama apie 300 tūkst. šulinių.
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Pesticidams aptikti nėra
laboratorijų
Pasak J. Arustienės, iki šiol vykdyta požeminio vandens monitoringo programa
nebuvo skirta tirti žemės ūkyje naudojamų naujos kartos augalų apsaugos
priemonių, vadinamųjų pesticidų. Dabar
spėjama, kad jie į gruntinį vandenį gali
patekti. Bėda, kad to iki šiol niekas – nei
geologai, nei geriamojo vandens tiekė-

jai – nežinojo, tad vandenvietės naujųjų
pesticidų neaptikdavo, vadinasi, ir nevalydavo. Jiems rasti reikalingi brangūs
tyrimai, todėl jie šalyje nebuvo vykdomi.
„Valstybinė augalininkystės ir Lietuvos geologijos tarnybos kartu vykdo
projektą. Keliuose augalų veislių tyrimų
stočių laukuose, kuriuose auginami rapsai, įrengėme gręžinius. Tie rapsai kaip
tik veikiami mus dominusiais kelių rūšių
pesticidais, rinkoje esančiais apie 5–10
metų. Paėmėme vandens mėginius.
Preliminarūs tyrimų rezultatai rodo, kad
skildami naujos kartos pesticidai į gruntinį vandenį vis dėlto patenka. Vadinasi, jų
gali būti šulinių vandenyje. Kur ir kokiose
šuliniuose tų pesticidų yra, niekas negali
pasakyti, nes Lietuvos laboratorijos negeba jų ištirti. Tad nerimo yra“, – pasakoja
J. Arustienė.
Jos teigimu, praktika rodo, kad pesticidai patenka tik į gruntinį vandenį – gilesniuose sluoksniuose esančio vandens
šie teršalai nepasiekia. Naujų pesticidų
poveikis žmogaus sveikatai kol kas nežinomas.
J. Arustienė teigia, kad tikslią pesticidų problemą dar reikia ištirti. Nepaisant
to, jau dabar spėjama, kad Lietuvos laboratorijos taip pat privalės pradėti tirti
intensyviausiai naudojamus pesticidus.
„Dar neaišku, kokio lygio problema
egzistuoja. Jei pasirodys, kad tikrai didelė, reikės spręsti, ką darysime ateityje.
Turėsime keisti visą tyrimų strategiją,
nustatyti, ką toliau tirsime. Pesticidų yra
daug ir įvairių. Galvosime apie reguliavimą, galbūt siūlysime riboti žalingų augalų apsaugos priemonių ribojimą“, – sako
pašnekovė.

Žemės ūkio kontrolė
sudėtinga
Teršalai lengviausiai pasiekia gruntinį
vandenį, nes jis slūgso arčiausiai žemės
paviršiaus – nuo 1 iki 10 m. Sunkiau tarša
patenka į giliau esantį spūdinį vandenį,
kurį iš žemės gelmių traukia vandenvietės.
J. Arustienė teigia, kad didžiausias
teršėjas yra žmogus. Viena iš jo žalingų
veiklų – žemės ūkis. Ūkininkai laukus
laisto, tręšia įvairiais chemikalais.
„Prižiūrima gyvulininkystės ūkio teritorija bus švari. Jei ji netvarkoma, pavyzdžiui, aplink stovi nesandarios mėšlidės,
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sukelti vandens sudėties pasikeitimai,
neviršijantys leidžiamo lygio. Prasta
kokybė nurodo, kad medžiagos viršija
nustatytą normą ir gali kenkti žmogaus
sveikatai“, – teigia J. Arustienė.
Tyrimai rodo, kad šiaurės vakarų Lietuvos spūdiniame vandenyje gausu fluoridų. Kai kur šių medžiagų kiekis peržengia normos ribą – tada toks vanduo gali
būti kenksmingas žmogaus sveikatai. Jis
sukelia dantų ir kaulų fluorozę.
Suvalkijoje slūgsančiame vandenyje
yra nemažai jo kokybę bloginančių chloridų. Jie susidaro natūraliai dėl druskingų
žemės sluoksnių. Taip pat jų į vandenį
gali patekti, kai žmogus ant žemės išpila
druskos – pavyzdžiui, ja barsto kelius. Gilesniuose sluoksniuose pasitaiko ir geležies, mangano junginių, „išpurvinančių“
vandenį.
„Kai kur spūdiniuose vandenyse padidėjusi amonio koncentracija. Medžiaga
paprastai yra nekenksminga. Ją vandenvietės, valydamos geležį, pašalina. Amonis nesaugus, jei atsiranda urbanizuotose
teritorijose. Tai reiškia, kad medžiagos
padidėjimą sukėlė žmogaus veikla. Sąlyčio su oro metu amonis virsta į nitratą.
Taip galima ir apsinuodyti“, – aiškina
specialistė.
Šiaurės ir vidurio Lietuvoje, aplink
Kėdainių ir Marijampolės miestus, paplitusios sulfatų anomalijos, kurias sukelia
tirpstančios gipso uolienos arba žemę
teršiančios skalbimo priemonės, trąšos.
J. Arustienė neslepia, kad tik reta vandenvietė juos valo, mat neturi tam skirtų
įrenginių.
„Gamtos pakeisti negalime. Reikia
prisitaikyti. Žmogus turi žinoti, kad toje
teritorijoje yra sulfatų, kurie jam kels nepatogumų. Sulfatų vandenvietės neišvalo
– tai padaryti sudėtinga, o ir technologija yra brangi. Sulfatai keičia vandens
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vandens nuotekų valymo įrenginiai, tikėtina, jog teritorija bus užteršta“, – tikina
specialistė.
Ji pabrėžia, kad žemės ūkio veiklą
padaryti labiau draugišką aplinkai yra sudėtinga. Ūkininkai mažiau tręšti nėra suinteresuoti. Susekti, ar jie laikosi tręšimo
normų reikalavimų, taip pat neįmanoma.
Jie vykdo tręšimo planus, pildo dokumentus, kuriuose įrašo išnaudoję normos neviršijantį pesticidų kiekį.
„Belieka vienas receptas – įtikinti,
mokyti, šviesti, kad ne kiekvienam laukui
reikia pilti tiek trąšų. Baudos yra, bet viską
sužiūrėti sudėtinga“, – sako specialistė.

Teršia ir pramonė
Kiti dideli teršėjai – stambūs pramonės
objektai, didžiosios degalų saugyklos,
naftos bazės ar įmonės sąvartynai. Taip
pat vandenį teršia miestai. Jų infrastruktūra ir žmonių veikla labiausiai veikia
gruntinį vandenį. Kartais urbanizuotos
teritorijos ar įmonių tarša nusėda ir į mažiau grunto apsaugotą spūdinį vandenį.
„Pavyzdžiui, Vilnius plyti sudėtingose
hidrogeologinėse sąlygose. Taršos randame ir spūdiniuose vandenyse. Būna
padidėjusi nitratų, azoto ar chloridų koncentracija. To dažniausiai pasitaiko pramoninėse teritorijose“, – pavyzdį pateikia
J. Arustienė.
Ji sako, kad šiuolaikinės įmonės užteršia požeminį vandenį, kai neatsakingai
naudoja ir saugo pavojingas cheminės
medžiagas, taip pat – avarijos metu.
Naftos produktai į aplinką patenka iš nesandarių degalų saugyklų, jų perpylimo ir
avarinio išsipylimo vietose. Pati judriausia, o dėl to ir pavojingiausia medžiaga

– benzinas. Didesnis jo dalelių kiekis geriamajame vandenyje gali sukelti ūmias ir
chroniškas ligas.
„Sunkieji metalai įeina į naftos produktų sudėtį ir iš jų patenka į požeminį
vandenį. Tačiau pagrindiniai taršos metalais šaltiniai yra elektrinių nuotekos,
medžio perdirbimo ir konservavimo, dažų
pramonės, chemijos pramonės, akumuliatorių gamybos ir perdirbimo atliekos.
Sunkiaisiais metalais dažniausiai užteršiami tik viršutiniai žemės sluoksniai. Pavojingiausi žmogaus sveikatai yra švinas,
nikelis, gyvsidabris, kadmis, mažiau pavojingi – chromas, varis, cinkas, arsenas“,
– pasakoja specialistė.

Bendrovių prievolė
2015 m. poveikio požeminiam vandeniui
monitoringą vykdė 1105 įmonės ir 152
vandenvietės. Joms priklauso apie 3400
stebėjimo gręžinių.
J. Arustienės teigimu, įstatyme numatyta, kad monitoringą privalo vykdyti
tam tikros įmonių grupės. Tokia prievolė taikoma toms, kurios laiko, saugo,
perkrauna pavojingas, teršiančias medžiagas, pavyzdžiui, naftos produktus.
Tai – degalinės, naftos bazės ir panašios
bendrovės. Taip pat vandens kokybę turi
stebėti teršiančių medžiagų kaupimo
objektai – buvę ir esami sąvartynai,
pavojingų atliekų aikštelės. Tai privalu daryti ir nuotekų valymo įrenginius
eksploatuojantiems objektams arba dideliems žemės ūkio veiklos subjektams
– dideliems gyvulininkystės objektams,
ūkiams, paukštynams.
„Bendrovės samdo licencijuotas įmones, ištiriančias teritorijos pradinę būklę

ir jos užterštumą, geologines sąlygas,
sudarančias monitoringo programą.
Dažniausiai jos privalo tirti gruntinio
vandens kokybę, retai – gilesnį požeminį
vandenį. Jame stebi tam tikrų medžiagų
atsiradimą. Pavyzdžiui, benzino kolonėlė
dažniausiai tikrina, ar į gruntinį vandenį
nepateko naftos produktų, sunkiųjų metalų“, – sako specialistė.

Potencialūs teršėjai suka
uodegą
Ar potencialus taršos šaltinis, savo lėšomis samdydamas monitoringą atliekančias įmones, yra suinteresuotas surasti
taršą?
„Šioje sistemoje yra toks kabliukas,
kad bendrovės moka už savo paties kontrolę ir ne visada nori kažką surasti. Bet
mes peržvelgiame pateiktus duomenis,
kuriuos atsiunčia laboratorijos. Tiek protokolų esame matę, kad tikrai suprastume, jei duomenys būtų klastojami. Be to,
ir monitoringą atliekančioms įmonėms jų
leidimai yra reikalingi. Jų dėl netikrų tyrimų galima netekti“, – sako J. Arustienė.
Ji priduria, kad LGT įmonėms monitoringo leidžia nebevykdyti tada, kai ši
nutraukia potencialiai pavojingą veiklą.
Pavyzdžiui, netinkamų transporto priemonių apdorojimo aikštelė nusprendžia
nebetvarkyti pavojingų atliekų ir šią veiklą perduoda kitai bendrovei. Monitoringo prievolės gali atsisakyti ir bendrovės,
likviduojančios naftos saugyklą arba ją
rekonstruojančios ir taip sumažinančios
apyvartą. Ne paslaptis, kad šiomis spragomis bendrovės gali bandyti pasinaudo-

ti ir išvengti prievolės atlikinėti tyrimus.
Štai degalinės gali nebevykdyti požeminio vandens kokybės tyrimų, jeigu jų
metinė skystojo kuro apyvarta nukrinta
žemiau 400 kub. m. Taip pat privalo būti
užfiksuota, kad tokios kolonėlės teritorijoje esančiame vandenyje teršiančių medžiagų koncentracija neperžengė leistinos ribos ir per penkerius metus nedidėjo.
Be to, monitoringo leidžiama nevykdyti,
jei galimos taršos vietoje vanduo slūgso
daugiau nei 15 m gylyje.
Ne paslaptis, kad bendrovės šiomis
įstatymo spragomis gali ir bando pasinaudoti bei taip išvengti prievolės atlikinėti tyrimus. J. Arustienė prisimena ne
vieną atvejį, kai verslininkai nuo prievolės
atlikti požeminio vandens monitoringą
bandė išsisukti. Vieni kviečia LGT atstovus į diskusijas ir derybas, kurių tikslas
– sumažinti reikalavimus monitoringą
privalančioms atlikti įmonėms. Kiti ginčija reikalavimus ir juos vadina pernelyg
griežtais.
Pasitaiko, kad smulkių degalinių savininkai gudrauja – vienerius ar dvejus
metus neima mėginių iš gręžinių ir neatlieka tyrimų. Lietuvos geologijos tarnybai
tokius pažeidimus išaiškinti sudėtinga.
Tyrimų vengimą aptinka nebent bendroves tikrinantys aplinkosaugininkai ir taiko
baudas.

Kontroliuojančios
institucijos bendrovėmis
pasitiki
Kaip potencialūs teršėjai, monitoringą
privalančios atlikti bendrovės, kontro-

liuojamos? Sąžiningus požeminio vandens tyrimus turėtų užtikrinti Lietuvos
geologijos tarnyba (LGT), Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) ir Regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD).
Tačiau praktinė kontrolė beveik neegzistuoja – visos įstaigos tikrina tik samdytų
laboratorijų tyrimų ataskaitas ir kitus dokumentus.
Daugiausiai svertų turi LGT, kuri privalo kontroliuoti poveikio požeminiam
vandeniui monitoringo vykdymą, jo duomenų kokybę. Bendrovės savo teritorijose
esančio požeminio vandens tyrimų duomenis geologams teikia kartą per metus.
Jei kenksmingų medžiagų vandenyje
nėra randama daug ir jų smarkiai nedaugėja, jokių priemonių LGT nesiima.
„Vandens sudėties pokyčiai per metus nepasirodo. Būna, kad vienos ar kitos
medžiagos kiekis vandenyje padidėja, artėja prie normos ribų, bet kitąmet jau to
nebelieka. Tada laikoma, kad tai buvo tik
atsitiktinis nutekėjimas. Priemonių nesiimame. Jų imamės, jei taršos padidėjimas
lieka kelerius metus“, – sako geologė.
Štai po penkerių metų LGT ir AAA
gauna bendrovių penkerių metų vandens
stebėsenos apibendrintą ataskaitą. Jei
rezultatai rodo, kad vandens būklė prastėja, abi institucijos sprendžia, kokių priemonių bendrovė turėtų imtis. Jei vandens
kokybė nesikeičia, monitoringo reikalavimai švelninami – sumažinamas tyrimų
dažnumas, tiriamų medžiagų skaičius ir
kitos prievolės.
Vienintelis AAA vaidmuo – ūkio subjektų monitoringo programų derinimas.
Institucija kontroliuoja, kad parengtos

Lietuvos geologijos tarnybos
specialistai, vykdydami bandomąjį tyrimą,
nustatė, kad draugiški
aplinkai turėję būti
naujos kartos pesticidai patenka į gruntinį,
o gal ir mažai apsaugotą spūdinį vandenį.
To iki šiol niekas – nei
geologai, nei geriamojo vandens tiekėjai –
nežinojo.
programos (monitoringo turinys, apimtis,
dažnumas ir kiti aspektai) atitiktų teisės
aktų reikalavimus.
J. Arustienė sako, kad bendrovių atliekamo požeminio vandens stebėsenos pažeidimus dažnai geriau išaiškina RAAD‘ai.
Kita vertus, inspektoriai tik peržiūri dokumentus, turinčius patvirtinti, kad tyrimai
atliekami reguliariai ir sąžiningai.
„Žinoma, patikrinimų metu galime
įtarti, kad bendrovės teritorija yra užteršta. Atliekame ir grunto tyrimus, kurie
padeda tai išsiaiškinti. Tada jau spėjame, kad užterštas ir požeminis vanduo.
Kartais įpareigojame įmones atlikti ekogeologinius tyrimus. Jei jie rodo taršą,
imamės priemonių – galime surašyti privalomuosius nurodymus su reikalavimu
susitvarkyti, taikyti apsaugos nuo taršos
priemones. Čia jau prisijungia ir LGT, kuri
teikia pasiūlymus, pastabas“, – pasakoja
Vilniaus RAAD Kontrolės organizavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas
Lefikas.
Kiek Vilniaus RAAD inspektoriai kasmet patikrina požeminio vandens monitoringą vykdančių bendrovių, neaišku.
Kiek ir kokių pažeidimų randa, kokias
baudas skiria – taip pat nežinia. Ž. Lefikas
teigia, kad tokie duomenys atskirai nesisteminami.

Bendrovės savivaliauja
Klaipėdos universiteto geologijos
mokslų daktaras ir Geologijos įmonių
asociacijos direktorius Jonas Šečkus
mano, kad Lietuvos geologijos tarnyba
bendrovių, kurios privalo savo teritorijoje

vykdyti monitoringą, pakankamai nekontroliuoja. Esą patikrinti dokumentus, peržiūrėti ataskaitas ir jose pateiktus tyrimų
rezultatus neužtenka. Daugiau dėmesio
turėtų sulaukti ir samdomos, pačius požeminio vandens tyrimus atliekančios įmonės. Dabar joms LGT tik išduoda leidimus
žemės gelmėms tirti.
„Lietuvos geologijos tarnybos specialistai turėtų patys važiuoti į bendrovių
teritorijas, imti mėginius ir juos tirti. Taip
pat turėtų žiūrėti, kaip dirba monitoringą
atliekančios įmonės, kokie ir kaip dirba
specialistai. Visas šias teises ir net daugiau jų suteikia Lietuvos įstatyminė bazė,
reglamentuojanti požeminio ir gruntinio
vandens apsaugą. Ji yra puiki – geresnė
nei daugumoje Europos šalių. Tad pirmiausia tinkamai kontrolei ir vandens apsaugai reikia skirti pakankamai lėšų – jos
leis įgyvendinti visas priemones“, – mano
J. Šečkus.
Jis kritiką LGT žeria ne be pagrindo.
Mokslininkas dabartinius bendrovių
atliekamus požeminio vandens stebėjimo tyrimus vadina kone nieko vertais.
Beveik pusė iš maždaug dviejų šimtų
Lietuvoje leidimus žemės gelmėms tirti
turinčių ir vandens stebėsenos darbus
atliekančių įmonių neturi reikiamų specialistų ir pareigas vykdo nekompetentingai.
„Viskas vyksta paprastai. Bendrovė
pasamdo geologus, įvykdo Lietuvos geologijos tarnybos reikalavimus ir gauna
leidimą žemės gelmėms tirti. Tada reikalingus specialistus atleidžia. Taip įmonės
gali sumažinti savo darbų kaštus ir pasiūlyti mažesnę kainą – tampa patraukliomis užsakovams. Tačiau siūlomos darbų
kainos dažnai net nepadengia tikrųjų
kaštų, kurie būtini sąžiningai atliekamiems tyrimams. Tad panašu, kad jie net
neatliekami“, – sako Geologijos įmonių
asociacijos pirmininkas.
Jo teigimu, dauguma bendrovių, turinčių savo veiklos teritorijoje vykdyti monitoringą ir samdyti įmones, nesupranta,
kam to reikia. Verslininkai jį vykdo, nes
to reikalauja teisės aktai, bet už darbus
stengiasi mokėti kuo mažiau. Be to, jie
nėra suinteresuoti gauti blogų rezultatų – juk dėl nustatytos taršos turėtų investuoti į valymą, papildomas apsaugos
priemones. Tad J. Šečkus spėja, kad dalis
geologijos įmonių, siekdamos pratęsti
darbus, kaip įmanydamos bando įtikti
užsakovams ir gali kartais pateikti pakoreguotus rezultatus.
„Požeminio vandens monitoringas
reikalingas tam, kad žmonės žinotų,
kur ir kaip užterštas vanduo, tose vietose nerengtų šulinių, gręžinių. Be to,
tarša juk gali sklisti ir pasiekti jau dabar
gyventojų vartojamą vandenį. Jei bendrovės prastai atliks tyrimus ir niekas
to nežinos, kaip apsisaugosime nuo
taršos? Didelių nelaimių, kai žmonės
gertų itin kenksmingomis medžiagomis
užterštą vandenį, kol kas nepasitaikė. Ar
taip neatsitiks ir ateityje, sunku pasakyti. Jei kontrolė ir toliau bus vykdoma
atmestinai, visko gali būti“, – mano J.
Šečkus.
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Vandenvietės neišvalo ir
kitų teršalų

BMC

Komentaras

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos
saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė: „2015 m. ištirta
2110 šulinių, kurių vandenį vartoja nėščios moterys ir kūdikiai
iki 6 mėnesių. Iš jų 1497 mėginiai atitiko higienos normas, bet
603 (apie 30 proc.) šuliniuose nitratai ir nitritų koncentracija
buvo peržengusi leidžiamą ribą.“

BMC

BMC

Komentaras

Kokį vandenį geriame?

Buvęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas dr. Juozas
Jankauskas: „Daugumoje Lietuvos rajonų geriamojo vandens kokybė
neatitinka higienos normos – viena ar kelios medžiagos viršija leistiną
koncentraciją. Tuo teko pačiam įsitikinti – daug kur atlikau tyrimus.
Matyt, vadovaujamasi nuostata – blogas vanduo bėgo prieš dešimt
metų, toks bėga dabar, bėgs ir vėliau.“

Vandenį žmonės vartoja kasdien, bet kokį? Atsakingos institucijos skelbia, kad jis yra geras ir saugus, tačiau
kokybė įvairiose Lietuvos rajonuose skiriasi. Kai kurių regionų gyventojai vartoja itin švarų vandenį. Kiti geria
geležies, mangano, amonio, o kartais ir rimtas ligas ilgainiui galinčių sukelti medžiagų prisotintą vandenį. Jį
tiekėjai valo, bet nesiteikia apie tai informuoti, o ir kontroliuojančios įstaigos to padaryti neverčia. Kodėl?
Ar valstybė pakankamai kontroliuoja geriamojo vandens kokybę?

Šiaurės Lietuvos vidurinės dalies (Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybių) ir
šalies vidurio (Raseinių ir Kauno rajono
savivaldybių) gyventojai geria vandenį
su padidintu sulfatų kiekiu. Štai chloridais
prisotintą vandenį vartoja pietvakarių
Lietuvoje (Šakių, Vilkaviškio rajono, Kazlų
Rūdos savivaldybėse) gyvenantys žmonės.
„Nepaisant to, dalies vandenviečių
vanduo nėra tinkamai ruošiamas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
duomenimis, 2015 m. daugelyje vandenviečių buvo nustatyti sulfatų kiekiai, viršijantys nustatytas vertes. Tokie duomenys
užfiksuoti 15-oje Joniškio rajono savivaldybės vandenviečių. Taip pat – 8-iuose
Kėdainių rajono, 7-iuose Raseinių rajono
vandenvietėse. Chloridų koncentracija
viršijo normą Šakių, Vilkaviškio, Klaipėdos
rajonų savivaldybių vandenvietėse“, – informuoja V. Galdikienė.
Tiekiamame vandenyje yra ir amonio
– daugelyje vietų jo koncentracija viršija
higienos normas. 2015 m. didesnė amonio koncentracija vandenyje nustatyta
82 Klaipėdos, Vilniaus, Alytaus, Joniškio,
Kėdainių rajonų vandenvietėse. Taip pat
nemažai gyventojų geria vandenį ir su
geležimi bei manganu.
„Sulfatai, chloridai, amonis, geležis,
manganas nekenkia žmonių sveikatai,
bet dideli jų kiekiai pablogina vandens
skonį, spartina metalų koroziją vandentiekio tinkle, todėl tokį vandenį vandens
tiekėjai privalo išvalyti. Deja, tai pavyksta
ne visiems. Dažniausiai – dėl lėšų įrenginių modernizacijai stygiaus“, – sako V.
Galdikienė.

Vandens kokybė – tiekėjų
rankose
Kas kontroliuoja vandenviečių vandens
kokybę? Štai Lietuvos geologijos tarnyba, atsakinga už požeminio vandens
išteklius, daugumos vandenviečių siurbiamo, po žemės sluoksniais esančio vandens kokybės netikrina. Prievolę stebėti
požeminius išteklius turi tik didžiosios
vandenvietės, kurios rezultatus siunčia
Lietuvos geologijos tarnybai. Mažosios to
daryti neprivalo.

VMVT ne tik prižiūri jau tiekiamo geriamojo vandens kokybę, bet ir kontroliuoja 244 vandens tiekėjus, aptarnaujančius 1906 vandenvietes. Tačiau tarnyba,
sekdama vandens kokybę, pati tyrimus
atlieka tik ypatingais atvejais – sulaukusi
gyventojų skundų, valstybės institucijų ir
organizacijų pranešimų arba esant ekstremalioms situacijoms.
Dažniausiai VMVT, tikrindama vandens kokybę, apsiriboja duomenimis,
atsiųstais vandens tiekėjų. Pastarieji
bent kartą per metus iš vandenviečių ima
mėginius ir tiria toksinių medžiagų – arseno, boro, švino, kadmio, vario fluoridų,
pesticidų, nitratų, nitritų ir kt. – kiekį
vandenyje, bent keturis kartus per metus nustatinėja sveikatai nekenksmingus
rodiklius – bendrąją geležį, manganą,
drumstumą.
„Stengiamės reikalauti, kad vandens
tiekėjai atliktų tyrimus ir tai darytų atestuotose, akredituotose laboratorijose, –
paaiškina V. Galdikienė. – Tarnybai tirti
visų vandenviečių vandenį yra brangu –
nepakanka finansavimo, tad pasitikime
gaunamais duomenimis. Tiekėjai neslėps
problemų. Juk jos vis tiek dėl gyventojų
skundų išaiškėja. Nėra kur pasislėpti.“

Dalis šiaurės
vakarų Lietuvos
gyventojų geria
vandenį su higienos
normas viršijančia
fluoridų ir boro
koncentracija, kuri
žmogaus sveikatai
ilgainiui gali pakenkti.
Šiaurės ir vidurio
Lietuvoje gyvenantys
žmonės vartoja vandenį
su padidintu sulfatų
kiekiu, pietvakarių
Lietuvoje – su
chloridais.

Simona Kvederytė
Tačiau mažose vandenvietėse vandens
kokybė dažnai yra prastesnė – daug tiekėjų turi ribotus vandens valymo įrenginius“, – sako V. Galdikienė.
Vandenviečių tiekiamame vandenyje
randama boro. Jo kiekiai yra padidinti
vakarinėje Lietuvos dalyje – Klaipėdos ir
Kretingos rajonų savivaldybių vandenvietėse.
Daugiau problemų kelia fluoridai.
VMVT duomenimis, gyventojų, vartojančių geriamąjį vandenį su padidintu fluoridų kiekiu, skaičius nuo 2013 m. sumažėjo

apie 4 kartus. Tačiau problema išliko šiaurės vakarų, vakarų Lietuvoje – Kelmės,
Kretingos, Skuodo ir kitų savivaldybių
gyventojai vartoja vandenį su normas
viršijančia fluoridų koncentracija.
V. Galdikienė teigia, kad didelė fluoridų koncentracija vandenyje gali kenkti
žmogaus sveikatai, todėl gyventojams,
gaunantiems tokį vandenį, rekomenduoja dažniau gerti pirktą, fasuotą arba
šulinio vandenį.
„Daugeliui vandens tiekėjų fluoridų
problemą spręsti per brangu. Tam reikia

nemažai kainuojančių vandens valymo
įrenginių. Jų įsigyti ypač sudėtinga mažoms vandenvietėms. Jos vandenį tiekia
nedideliam būriui žmonių. Valymo įrenginio įsigijimas pabrangintų vandenį.
Kas papildomas išlaidas padengs? Todėl

vandens tiekėjai ieško kitokių būdų. Pavyzdžiui, Klaipėdoje, Palangoje vanduo
yra specialiais įrenginiais distiliuojamas
ir maišomas su vandeniu iš gręžinio. Taip
fluoridai neviršija leidžiamos normos“, –
aiškina specialistė.
Ji priduria, kad informacija apie fluoridų problemą yra pateikta Aplinkos ministerijai. Ši Europos Sąjungos sanglaudos fonde ieškos lėšų fluoridų valymo
įrenginiams įsigyti. Pinigų bus bandoma
gauti iš 2014–2020 m. finansavimo programos.

Vandenvietėse – vandens
kokybės pažeidimai
V. Galdikienės teigimu, VMVT specialistai
kasmet atlieka nebent nedidelio masto
planinius vandens tyrimus. Mėginius ima
iš rizikos grupėje esančių vandenviečių,
vandentiekio tinklų, vartotojų, fizinių
asmenų ūkių.
Pavyzdžiui, 2015 m. VMVT atliko
475 viešai tiekiamo geriamojo vandens
cheminius tyrimus. Trečdalis jų neatitiko
teisės aktų reikalavimų. Daugumoje vandens mėginių rastas padidintas fluoridų
kiekis, normas viršijo ir geležies bei amonio koncentracijos.
Taip pat VMVT specialistai atliko
461 tyrimą dėl mikrobiologinės taršos
žarniniais enterokokais, žarninėmis lazdelėmis, koliforninėmis bakterijomis.
Mėginiai imti mokyklose, ikimokyklinėse
įstaigose. Dviejuose jų iš čiaupo bėgančiame vandenyje rastos koliforminės
bakterijos. Jos žmogaus sveikatai nėra
kenksmingos. Nepaisant to, buvo imtasi priemonių: vienoje mokyklų vasaros
atostogų metu pakeistas geriamojo
vandens vamzdynas, kitai geriamasis vanduo pradėtas tiekti
centralizuotai.
„Svarbesnis
mikrobinis
rodiklis – mikrobinė tarša žarniniais enterokokais, lūžinėmis
klostridijomis. Jos pačios grėsmės
nekelia, bet rodo, kad vandenyje
gali būti ligų – gastroenterito,
hepatito, ameboidinės dizenterijos
– sukėlėjų. Jei tiekiamame vandenyje randame normą viršijusią
mikrobinę taršą, stabdome vandenvietės veiklą. Pernai laikinai nebuvo
tiekiamas vanduo tik iš mažos Gedrimų kaime Telšių rajone esančios
vandenvietės. Bet veiklos stabdymas
– reta priemonė. Jei mikrobinė tarša
nedidelė, užtenka gyventojus informuoti kol kas gerti tik virintą vandenį“,
– pasakoja pašnekovė.

Per pusantrų metų –
9 baudos

SXC

V

alstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atlieka geriamojo
vandens saugos ir kokybės kontrolę.
VMVT Maisto skyriaus vyriausiosios specialistės Vilijos Galdikienės teigimu, bendra Lietuvoje tiekiamo geriamo vandens
būklė yra gera.
„Tiekiamo geriamojo vandens kokybę
lemia daug veiksnių: požeminio vandens
kokybė, paruošimas, vandentiekio būklė, vandens sunaudojimas ir panašiai.
Didžiosiose vandenvietėse įdiegtos geriamojo vandens ruošimo technologijos.
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VMVT specialistai pernai patikrino apie
1000 vandenviečių – peržiūrėjo dokumentus, apžiūrėjo vandenviečių teritorijas. Pusėje patikrintų objektų rado
pažeidimų. Nustatyta, kad kai kurios
vandenvietės per metus ištiria mažiau
mėginių, nei reikalauja teisės aktai. Taip
pat dalis vandens tiekėjų vykdė savo veiklą prastomis sąlygomis – netvarkingoje,
statybinėmis medžiagomis užterštoje
teritorijoje, su nešvariomis gręžinių šachtomis. Kai kur vanduo ruoštas surūdijusiuose įrenginiuose.
Tačiau 2015–2016 m. įspėjimų nesulaukė joks vandens tiekėjas. Skirtos 9
baudos. Trijų nusipelnė UAB „Kretingos
vandenys“. Taip pat nubaustos bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“, „Ignalinos vanduo“, „Eišiškių komunalinis
ūkis“, „Jonavos vandenys“. Baudos už
Higienos norminių aktų bei žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

SHUTTERSTOCK

ASMENINIO ARCHYVO

Komentaras

Vandenyje esančios medžiagos

Fluoridas – jo optimali koncentracija yra 1,5 mg/l.
Fluoras saugo dantų audinį. Jei fluorido vandenyje trūksta,
vystosi dantų ėduonis. Rekomenduojama naudoti dantų
pastą su fluoru.
Nuolat vartojamas vanduo su higienos normas (0,5 mg/l) viršijančiu
fluoridų kiekiu gali sukelti dantų fluorozę – ant dantų atsiranda rudų
dėmių, emalis tampa trapesnis, nelygus. Dar didesnis kiekis sukelia ir kaulų
fluorozę – jos simptomais laikomas sąnarių skausmas, ribotas judrumas. Nerekomenduojama naudoti dantų pastos su fluoru, dažniau gerti fasuotą vandenį.
Geležis – žmogaus sveikatai nekenkia, o nedideli kiekiai yra net reikalingi. Tačiau higienos normas (0,2 mg/l) viršijanti
koncentracija nudažo vandenį rusvai, pablogina jo skonį ir kvapą. Dėl to rūdija buitinė technika, santechnikos įrenginiai.
Patariama įrengti vandens filtrą, bet filtruotą vandenį naudoti tik buityje. Tokio vandens gerti nerekomenduojama, nes
minkštas jis nebeturi žmogaus organizmui, ypač širdies ir kraujagyslių veiklai, reikalingų medžiagų.
Kietumas – jį lemia didesni kalcio ir magnio kiekiai. Skonis pasikeičia tik esant didelei (100–300 mg/l) kalcio ir magnio
koncentracijai. Virinant vandenį susidaro nuosėdų, gadinama buitinė technika. Patariama įrengti vandens minkštinimo
įrenginius, tačiau minkštintas vanduo tinka tik buitinei technikai. Tokio vandens gerti nerekomenduojama, nes minkštas jis
nebeturi žmogaus organizmui, ypač širdies ir kraujagyslių veiklai, reikalingų medžiagų.
Manganas – žmogaus sveikatai nekenkia, bet vandeniui suteikia pilką spalvą. Jei vandenyje jo daugiau nei 0,15 mg/l,
pablogėja vandens skonis, vamzdynuose kaupiasi pilkos nuosėdos, kurios gali ištepti skalbinius. Dėl tokių pavienių atvejų
patariama nesiimti jokių priemonių. Jei jie padažnėja, kreiptis į vandens tiekėjus ir gerti fasuotą vandenį.
Sulfatai – žmogaus sveikatai nekenksmingi, tačiau didelės koncentracijos gali sukelti vidurius laisvinančią reakciją.
Vanduo tampa kartus, jei sulfatų jame yra apie 250–500 mg/l. Nerekomenduojama tokio vandens naudoti maisto gamyboje, pavyzdžiui, agurkams raugti. Gyventojams, įtarusiems, jog vandenyje yra padidinta sulfatų koncentracija, kreiptis į
vandens tiekėjus ir vartoti fasuotą vandenį.
Chloridai – žmogaus sveikatai nekenkia, tačiau kai jų koncentracija vandenyje viršija 200–300 mg/l, atsiranda nemalonus prieskonis. Dar didesnis kiekis medžiagos gali suaktyvinti vamzdžių koroziją. Patariama įrengti vandens filtrą, bet
filtruotą vandenį naudoti tik buityje – žmogui gerti jo nerekomenduojama.
Nitritai ir nitratai – toksinės medžiagos, dažniausiai randamos šulinio vandenyje. Suaugęs žmogus, gerdamas vandenį su normą (0,5 mg/l) viršijančia šių medžiagų koncentracija, gali apsinuodyti. Toks vanduo pavojingiausias kūdikiams
iki 6 mėnesių ir nėščiosioms – sukelia dusulį ir net mirtį. Rekomenduojama tokį vandenį keisti į fasuotą ar viešai tiekiamą
vandenį. Jei tokios galimybės nėra, įrengti specialius filtrus nitratams šalinti, išgręžti naują ar gilesnį gręžinį.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Maisto
skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Galdikienė: „Pagrindinė
problema – žmogaus sveikatai kenksmingi fluoridai. Jų kai kuriose
vandenvietėse neišvalo, nes tiekėjai neturi tinkamų, brangiai
kainuojančių vandens įrenginių. Jų įsigyti ypač sudėtinga mažoms
vandenvietėms. Įrenginių atnaujinimas pabrangintų vandenį. Kas
tas papildomas išlaidas padengs?“

įstatymo pažeidimą siekia nuo 14 iki 289
eurų.
„Nustačius pažeidimus, geriamojo
vandens tiekėjai privalėjo parengti ir pateikti teritorinei VMVT trūkumų šalinimo
planus. Juose turi būti nurodytos trūkumus šalinančios priemonės ir jų įgyvendinimo terminai“, – pasakoja V. Galdikienė.

Informacijos pateikti
neskuba
Pasak V. Galdikienės, vandens tiekėjai gyventojus privalo informuoti apie vandens
kokybę, ypač jame padidėjusių neleistinų
ar nerekomenduojamų medžiagų kiekį,
tačiau tam dauguma įmonių pasitelkia tik
minimalias priemones. Apie vandens taršą skelbia tik savo interneto svetainėse,
išleidžia specialius leidinius, kurie prieinami tik siauriam ratui žmonių.
„Tų priemonių neužtenka. Juk dalis,
o gal net dauguma, vyresnio amžiaus
žmonių, pensininkų, internetu naudojasi
retai. Mūsų tarnybos pozicija – vandens
tiekėjai informaciją turėtų teikti su sąskaitomis už vandenį. Kelios įmonės tai
daro. Tačiau nieko reikalauti negalime. Informacijos teikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Teisės aktuose numatyti
būdai, o teikėjas juos gali laisvai rinktis“,
– teigia specialistė.

Užteršti šuliniai grasina
ligomis
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2015 m. prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos buvo
prisijungę apie 2,33 mln. arba beveik 80
proc. gyventojų. Likusieji verčiasi savomis

jėgomis. Vieni vartoja savo gręžinių vandenį, kiti turi šulinius, kurių specialistai
vadina pavojingų ligų šaltiniu.
Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba atlieka ir potvynių užliejamose
teritorijose esančių šachtinių šulinių vandens patikrinimus. 2015 m. nustatyta,
kad nitritų, nitratų, amonio koncentracija neatitinka higienos normų 3-uose,
o žarninių lazdelių, žarninių enterokokų,
lūžinių klostridijų – 5-iuose iš dešimties
tirtų šulinių.
Į šulinius ar negilius gręžinius vanduo
patenka iš arčiausiai žemės paviršiaus
esančio vandeningo sluoksnio, todėl jo
kokybė priklauso nuo šulinio vietos parinkimo, įrengimo, priežiūros ir netoliese
vykdomos ūkinės veiklos. Pagrindiniai
šulinio vandens taršos šaltiniai – trąšos,
pūvančios gyvūninės kilmės ar augalinės
liekanos, netinkamai įrengta ar prižiūrima nuotekų sistema.
Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras ir teritoriniai departamentai valstybės lėšomis, nemokamai, tikrina tik šulinių vandenį, kurį vartoja nėščios moterys ir kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus. Šios
dvi grupės yra labiausiai pažeidžiamos
– joms šulinio vandenyje dėl aplinkinės
taršos besikaupiantys nitratai ir nitritai
yra pavojingiausi.
„Nitratai žmogaus organizme yra
redukuojami į nitritus“, – sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vedėja Irena Taraškevičienė. – Nitritai
lengviau už deguonį jungiasi su hemoglobinu, neperneša deguonies į audinius.
Kai methemoglobino koncentracija 10
proc. viršija įprastinio hemoglobino koncentraciją, ima mėlynuoti oda, prasideda
dusulys. Tai dar pavojingiau kūdikiams.
Jų organizme nitratai lengviau redukuojami į nitritus. Kūdikių organizmas
gamina nepakankamai fermento, kuris
slopina methemoglobino susidarymą,
todėl ta pati nitritų dozė kūdikių organizme greičiau sureaguoja. Kūdikiai gali
uždusti ir mirti.“
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Jos teigimu, kūdikiai gali apsinuodyti,
kai nitratų koncentracija viršija 100 mg/l
vandens. Suaugusiems pavojų kelia žymiai didesnės nitratų koncentracijos, bet
esą yra duomenų, kad ilgainiui nitratais
užterštas vanduo gali sukelti kai kurių
organų vėžinius pakitimus.
2015 m. ištirti 2110 šulinių, kurių
vandenį vartoja nėščios moterys ir kūdikiai iki 6 mėnesių. Iš jų 1497 mėginiai atitiko higienos normas, bet 603 (30 proc.)
šuliniuose nitratai ir nitritų koncentracija
buvo peržengusi leidžiamą ribą.
Specialistė priduria, kad visų šulinių
vandens tyrimams nėra lėšų. Gyventojai
tai gali padaryti nebent savarankiškai.

Kenkia ir kitos medžiagos
I. Taraškevičienė sako, kad žmogaus sveikatai kenkia ne tik vanduo, prisotintas
nitratų ir nitritų. Ji toksiniu vadina ir fluoridą, kurio Lietuvos gruntiniame ir netgi
tekančiame iš čiaupo vandenyje netrūksta. Fluoridas gali teigiamai veikti danties
emalį – dėl to fluoro dedama į dantų pastą. Tuo pačiu didelės šios medžiagos koncentracijos sukelia dantų fluorozę, kuri
dažniausiai išsivysto vaikams iki 8 metų.
Ant dantų atsiranda rudos dėmės, dantų
emalis tampa trapesnis, nelygus.
Žmogus, nuolat gerdamas fluoridu
prisotintą vandenį, gali susirgti ir kaulų
fluoroze. Jos ankstyvais simptomais laikomas sąnarių skausmas, ribotas judrumas. Vėlesniuose ligos etapuose pažeidžiami raumenys, atsiranda jų skausmas.
Ūmaus apsinuodijimo atveju žmogus
vemia, jį pykina, skauda pilvą, kartais išsivysto traukuliai.
„Geriamajame, gruntiniame ir viešai
tiekiamame vandenyje dažnai aptinkami sulfatai, chloridai, geležis, manganas, amonis yra priskiriami geriamojo
vandens indikatoriniams rodikliams.
Jie nesiejami su kenksmingu poveikiu
žmonių sveikatai. Tačiau šios medžiagos
turi būti kontroliuojamos tam, kad būtų
galima rasti geriamojo vandens saugos ir
kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie
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pavojų ir imtis atitinkamų priemonių.
Vadinasi, šie rodikliai įspėja apie galimas
kenksmingas medžiagas“, – paaiškina I.
Taraškevičienė.
Specialistai pataria sekti šulinio ar
negilių gręžinių vandens kokybę – jį bent
kartą per metus ištirti. Užterštų šulinių
vandenį rekomenduojama keisti į fasuotą
ar viešai tiekiamą vandenį. Jei nėra tokios
galimybės, būtina imtis apsaugos priemonių. Šulinį su vandenyje aptikta tarša
bakterijomis rekomenduojama išvalyti,
dezinfekuoti. Tokio vandens nereikėtų
gerti, vartoti buityje arba prieš vartojimą
pavirinti bent vieną minutę. Gyventojams, kurių šulinių vandenyje nustatytas
per didelis nitratų kiekis, patariama įsirengti specialius filtrus nitratams šalinti,
išgręžti naują ar gilesnį gręžinį.

Vandens kokybė – laikas
mušti būgnais?
Lietuvoje viešai tiekiamas vanduo yra
vienas saugiausių Europoje, nes visi
ištekliai išgaunami ne iš paviršinių
sluoksnių, o iš saugesniu laikomo požeminio. Tačiau chemiko, buvusio Vilniaus
Gedimino technikos universiteto dėstytojo daktaro Juozo Jankausko teigimu,
skirtinguose Lietuvos rajonuose vandens
kokybė įvairuoja. Daug kur ji neatitinka
geriamojo vandens higienos normos –
viena ar kelios medžiagos viršija leistiną
koncentraciją. Tuo mokslininkas įsitikinęs, nes daugumoje vietų pats atliko
tyrimus.
„Lietuvos požeminiame vandenyje
nustatytus higienos reikalavimus viršija
geležis, amonis ir manganas. Juos reikia šalinti, tačiau tai padaroma tikrai ne
visur. Dažnai būna, kad prastai suprojektuoti įrenginiai išvalo tik geležį, o amonis
ir manganas keliauja į vamzdynus, kur
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nusėda kartu su bakterijomis. Jei jų prisikaupia labai daug, žmonės jaučia blogą
kvapą“, – mano mokslininkas.
Jis priduria, kad dėl nepašalinto
amonio vandenyje gaminasi kenksmingi
nitritai. Šaukštas jų gali baigtis mirtimi.
Per kiek laiko tą šaukštą žmogus išgers
su vandeniu – neaišku, nes jame nitritų
koncentracija paprastai yra nedidelė.
J. Jankauskas mini ir kitas vandenyje
esančias kenksmingas medžiagas, kurias
sudėtinga pašalinti. Tai fluoridai ir boras.
„Vyrauja paprasta praktika. Jei vandenyje esančios medžiagos nėra pavojingos
sveikatai – viskas nuleidžiama patylomis,
nors ilgainiui toks vanduo sveikatai kenkia. Bet, matyt, vadovaujamasi nuostata
– blogas vanduo bėgo prieš dešimt metų,
toks bėga dabar ir bėgs dar vėliau. Bet
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
turėtų mušti būgnais ir reikalauti, kad
vanduo būtų išvalomas, tiekėjų įrenginiai
– atnaujinti. Kažin, kodėl to nedaro?“, –
ironiškai svarsto pašnekovas.

Aplinkos
apsaugos
agentūros
duomenimis, 2015 m.
prie centralizuotos
geriamojo vandens
tiekimo sistemos buvo
prisijungę apie 2,33
mln. arba beveik
80 proc. gyventojų.
Likusieji vartoja
vandenį iš individualių
gręžinių ir šulinių.
Kone pusė pastarųjų –
užteršti kenksmingomis
medžiagomis.

Vandenį valo brangūs, bet
prasti įrenginiai
J. Jankauskas teigia, kad dabar vandens tiekėjai, nesugebantys kokybiškai
išvalyti vandens, išsisuka su pasiteisinimais – nėra lėšų naujiems įrenginiams.
Kita bėda – bendrovės, statančios vandens ruošimo, valymo techniką, neturi
pakankamai kvalifikuotų specialistų,
galinčių parinkti tinkamą technologiją
kiekvienai vandenvietei. Dabar įrenginiai gerai vandens neišvalo, nes jie yra
statomi neatsižvelgiant į konkrečioje
vietoje esančio požeminio vandens sudėtį, kokybę.
Štai 1996–2015 m. į Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą investuota apie 970 mln.
eurų Europos Sąjungos fondų paramos,
valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.
J. Jankauskas atsimena, kad buvo pastatyti nauji geriamojo vandens ruošimo
įrenginiai, nuotekų valyklos, tiesiami
nauji ir atnaujinami seni vamzdynai. Dalis
jų esą niekam tikę.
„Darbai buvo atlikti ne visai teisingai. Vandens ruošimo technologijos ir
įrenginiai parinkti be tinkamai atliktos
požeminio vandens cheminės analizės.
Buvo būtina žinoti ne tik tai, kokias
medžiagas iš vandens reikia šalinti, bet
ir išsiaiškinti, kokios yra jų šalinimo sąlygos, vandens šarmingumas ir t. t. Pagal
tai reikėjo pritaikyti įrenginius – jie būtų
buvę kur kas efektyvesni“, – įsitikinęs J.
Jankauskas.
Vandens gerinimo įrenginių plėtra
žadama ir toliau. 2014–2020 m. šalies
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimui, plėtrai,
įmonių valdymo tobulinimui planuojama skirti jau 150 mln. eurų ES paramos.
Aplinkos apsaugos ministerija skelbia,
kad investicijomis siekiama iki 2018 m.
pabaigos vandens tiekimo paslaugas padaryti prieinamas 87 proc., o iki 2023 m.
pabaigos – 90 proc. gyventojų.
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nės, Geologijos tarnybai buvo perduota
informacija ir apie dar vieną potencialiai
pavojingą Klaipėdos teritoriją – buvusią
senąją sausųjų elementų gamyklą „Sirijus“ Artojų gatvėje. Kol kas LGT ataskaitose informacijos apie šį objektą dar nėra.
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Šiauliuose neliko „Elnio“,
problemos – Zokniuose
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Lietuvoje –
tūkstančiai užterštų teritorijų ir objektų

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos
poskyrio vedėja Rasa Lozoraitienė: „2013–2020 m. savivaldybė numatė
išvalyti keturias teritorijas, tarp kurių – du vaikų darželiai-lopšeliai.“

2015 m. Lietuvos geologijos tarnyba pristatė nuo 1999 m. vykdyto projekto „Geologinės aplinkos taršos
židinių duomenų bazės pildymas“ rezultatus. Iš esmės buvo įvykdyta visos šalies užterštų teritorijų inventorizacija, kurios rezultatai – nedžiuginantys. Guodžia nebent tai, kad absoliuti dauguma užterštų teritorijų – sovietinių laikų palikimas ir nepriklausomybės metais išmokome gyventi švariau.

L

ietuvos geologijos tarnyba (LGT)
nuo 1999 m. išsamiai ištyrė 100 užterštų teritorijų ir preliminariai – dar 250.
Tiriant dešimt didžiausių šalies miestų
buvo inventorizuota 1017 potencialių
taršos židinių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje,
Alytuje, Telšiuose, Ukmergėje. Didžioji dalis potencialių taršos židinių – tai
teritorijos, kuriose yra pramonės, energetikos, transporto, paslaugų objektai.
Daugiausia potencialių taršos židinių nustatyta Vilniuje – 388.

Andrius Juškevičius
LGT nustatė, kad unikaliausias potencialus taršos židinys (PTŽ) – Klaipėdoje,
kur Liepų ir Trilapio gatvių sankryžoje
(Liepų g. 47) stovi dar XIX a. pabaigoje
statyto ir ilgai veikusio dujų fabriko liekanos.
Šio objekto užteršimo unikalumą nedvejodama patvirtino ir Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Aplinkos
kokybės skyriaus vyriausioji specialistė
Renata Chockevičienė. Dėl milžiniškos
grunto taršos daugiacikliais aromatiniais
angliavandeniliais bendras taršos rizikos

indeksas siekia keletą šimtų balų reikšmę.
Buvusio dujų fabriko teritorijos grunte ir
gruntiniame vandenyje ypač daug toksiško benzo(a)pireno, naftalino, antraceno.
Kadangi dujų gamyba iš medžio ir anglies
buvo susijusi ir su benzolo gavyba, iki šiol
gruntiniame vandenyje gausu toksiško
benzeno. Minėtų junginių kiekis grunte ir
vandenyje šimtus ir tūkstančius kartų viršija leistinas koncentracijas, todėl teritorija yra ypač pavojinga žmonių sveikatai.
Šis objektas įtrauktas į prioritetinį Tvarkymo planų sąrašą su ypač didelio pavojaus

žyme, o jo išvalymas gali kainuoti kelis
milijonus eurų. Kaip ir kada gali pajudėti buvusio dujų fabriko išvalymo darbai,
nežinoma.
Klaipėdos dujų fabrikas buvo pastatytas 1860–1861 m., tai pirmas didesnis
pramoninis statinys, pastatytas po 1854
m. Klaipėdą nusiaubusio gaisro. Dujų fabrikas davė pradžią miesto pramoninei
zonai, vėliau greta iškilo vandentiekio
įmonė, skerdykla. 1861 m. dujų fabriko
kompleksą sudarė keturiolika skirtingo
dydžio ir įvairių formų pastatų: čia buvo

garo katilų cechai, aparatinė, varyklos,
aušyklos, spaudimo reguliavimo patalpa, dujų saugyklos, dirbtuvės, sandėliai,
meistrų gyvenamasis namas ir kiti statiniai. Dujos buvo laikomos metaliniuose
rezervuaruose, kurie, paliekant tarpą,
buvo paslėpti po mūro kiautu. Pagamintos dujos buvo naudojamos gatvių apšvietimui. Iki šių laikų išlikę 3 dujų fabriko
statiniai.
Kol kas nėra informacijos, ar artimiausiais metais šio objekto išvalymui bus skiriamos lėšos. Be to, pasak R. Chodkevičie-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjas Romaldas
Šemeta teigė, kad po sovietinės kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos didžiausias galvos skausmas lieka Zoknių aerodromas. Dar 1994–1995 m. buvo atliktas
aerodromo teritorijos tyrimas, kurį finansavo Danijos fondai. Kiek vėliau buvo
atliktas bandomasis projektas išvalant
nedidelę aerodromo teritoriją, tačiau tai
– tik beveik neaprėpiamų darbų pradžia.
Pasak R. Šemetos, Šiaulių miesto savivaldybė ruošia teikti projektą gauti ES
finansinę paramą išvalant jau didesnę
aerodromo teritoriją, dabar priklausančią
Pramonės parkui. Be to, dar viena potencialiai užteršta teritorija yra buvusiame
miesto autobusų parke. LGT atliko šios
teritorijos užterštumo įvertinimą, dabar
būtų gera proga išsivalyti ir šį objektą.
Kaip teigė R. Šemeta, daugiau nerimą
keliančių užterštų teritorijų Šiaulių mieste nėra.
Aplinkos skyriaus vedėjas minėjo ir
neseniai Savivaldybės baigtą projektą
tvarkant buvusio „Elnio“ fabriko teritoriją.

Beveik 2,5 ha plotas Talkšos ežero prieigų
teritorijoje išvalytas, iš kelių labiausiai
užterštų vietų išvežtas gruntas, o likusioje teritorijos dalyje užpilta nauja žemės
danga, visur pasodinta žolė. Šią teritoriją
buvo galima sutvarkyti ir todėl, kad žemė
priklausė savivaldybei, plotas nebuvo
netgi išnuomotas kitam juridiniam asmeniui. „Šiuo atliktu projektu galime pasidžiaugti, nes buvusio „Elnio“ teritorija
buvo labai apleista, netvarkinga, apgriuvę pastatai kėlė pavojų žmonėms“, – sakė
R. Šemeta.

Panevėžys paskandintas
metaluose
Pabendravus su Lietuvos didžiųjų miestų
savivaldybių administracijų specialistais
paaiškėjo, kad viena liūdniausių užterštumo situacijų – Panevėžyje.
Pasak Panevėžio savivaldybės administracijos Ekologijos skyriaus vyresniojo
specialisto Valdo Mačikėno, LGT buvo
pateikta preliminari informacija apie,
savivaldybės nuomone, labiausiai užterštus miesto objektus. Vėliau, gavus LGT
ataskaitą, pasirodė, kad Tarnyba akcentavo naftos produktais užterštas vietas ir
objektus. Tarp jų – Panevėžio geležinkelio
infrastruktūrą ir depus.
Kaip teigė Savivaldybės specialistas,
jau senokai žinoma, kad užterštose Panevėžio vietose vyrauja sunkiųjų metalų
teršalai, nes sovietiniais laikais mieste
veikusios gamyklos (o tokių buvo ne vie-
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na) visiškai nesirūpino taršos mažinimu
ar apskritai aplinkosauga. Vien buvusios
„Ekrano“ gamyklos teritorijoje – visa
Mendelejevo cheminių elementų lentelė.
Po „Ekrano“ žlugimo įmonės teritorijoje
veikusios bendrovės taip pat gyvena ne
geriausius laikus, o rūpintis teritorijos valymu nėra kam. Ir visai neaišku, kada tai
bus daroma.
Baisiausia vieta – miesto ribose esanti
Molainių filtracijos laukų teritorija. V. Mačikėnas priminė, kad tie laukai buvo naudojami kaip valymo įrenginiai: čia buvo
surenkamos ne tik pramonės įmonių, bet
ir gyventojų nuotekos, užterštos sunkiaisiais metalais. Į Molainius buvo vežamos
galvaninės bei kitos pavojingos atliekos
iš „Tiksliosios mechanikos“, „Metalisto“,
„Autokompresorių“, kitų miesto gamyklų.
Nuo 1961 iki 1979 m. filtracijos laukus naudojo ir „Aukštaitijos vandenys“,
nes pramoninių ir buitinių nuotekų
tinklai buvo bendri ir į Molainių laukus
buvo pumpuojamos buitinės nuotekos
bei nutekamieji vandenys iš pramonės
įmonių, tuo metu neturėjusių savo valymo įrenginių. Atlikus tyrimus nustatyta,
kad šios teritorijos paviršiuje susikaupęs
dumblas labai užterštas sunkiaisiais metalais – nikeliu, chromu, cinku. Kadmio
kiekis grunte normą viršija iki 160 kartų,
vario – apie 16.
Rekultivuojant Molainių filtracijos
laukus buvo sutvarkyta daugiau nei 62
ha, teritorija giliai suarta, išlyginta, sulėkščiuota, sukultivuota ir apsėta žole.
Siekiant natūraliai mažinti taršą grunte,
teritorija apsodinta plačialapiais medžiais
– beveik 187 tūkst. juodalksnių.

Tikimasi, kad gamta gal ir pati išsivalys, tačiau tam reikės ilgų dešimtmečių. O
žmonės nekantrūs: netoli Molainių laukų
jau dygsta privačių namų kvartalai, žmonės net bando kastis šulinius ir vartoti jų
vandenį.

Vilniaus planuose –
lopšelių tvarkymas
Renkant informaciją publikacijai teiravomės ir apie Vilniaus miesto savivaldybės
planus valant užterštas teritorijas, kurių
sostinėje netrūksta ir daugiausia tai yra
sovietinių laikų palikimas.
Rasa Lozoraitienė, Vilniaus miesto
savivaldybės Miesto ūkio ir transporto
departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio vedėja pakomentavo, kad
remiantis Aplinkos ministerijos 2012 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-790 „Dėl
užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2020
m. plano patvirtinimo“ Vilniuje per nurodytą laikotarpį planuojama tvarkyti 4
objektus.
Tie objektai pasirodė kiek keistoki, tarp
jų 2 lopšeliai-darželiai, esantys beveik greta vienas kito: tai lopšelio „Šnekutis“ teritorija (Vytenio g. 41) ir lopšelio „Kurpaitė“
teritorija (Birželio 23-iosios g. 6A). Norom
nenorom į galvą atėjo mintis, kad jau senokai tirštai apstatytame gyvenamųjų
namų kvartale vargu ar yra kas užteršta
naftos produktais ar sunkiaisiais metalais,
gal tiesiog Vilniaus miesto savivaldybė sugalvojo lengviausią kelią – valyti ne realiai
užterštas teritorijas, o tiesiog susitvarkyti
kai kurių savo objektų aplinką.

Kita informacija apie Vilniaus užterštas vietas daug kur priminė Panevėžio
vaizdą. Tinklalapyje aplinka.vilnius.lt
pateikiami duomenys apie daugelį metų
tyrinėtą įvairių Vilniaus vietų dirvožemio
taršą. 2015 m. buvo tiriamos Vilniaus
socialiai jautrios viešosios teritorijos: 25
švietimo įstaigų teritorijų dirvožemis bei
grunto dangos dažniausiai vertinamos
kaip neužterštos, tačiau trijose teritorijose – lopšelyje-darželyje „Drugelis“,
gimnazijoje „Vilniaus lietuvių namai“ ir
Vilniaus Naujininkų vidurinėje mokykloje
yra aptikti naftos produktų kiekiai, viršijantys LAND 9-2009 nurodytąją ribinę
reikšmę – 200 mg/kg. Dviejose teritorijose – lopšelio-darželio „Bildukas“ ir
lopšelio-darželio „Pagrandukas“ suminio
užterštumo rodiklio reikšmės jau priskiriamos prie vidutinio pavojingumo.

Lietuvos
geologijos
tarnyba nustatė, kad
Lietuvos unikaliausias
potencialus taršos
židinys – Klaipėdoje,
kur Liepų ir Trilapio
gatvių sankryžoje
stovi dar XIX a.
pabaigoje statyto ir
ilgai veikusio dujų
fabriko liekanos.
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ANDRIAUS JUŠKEVIČIAUS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkos kokybės
skyriaus vyriausioji specialistė Renata Chockevičienė: „Buvusi dujų
gamykla užteršta taip, kad bendras taršos rizikos indeksas siekia keletą
šimtų balų reikšmę. Sveikatai pavojingų junginių kiekis grunte ir
vandenyje šimtus ir tūkstančius kartų viršija leistinas koncentracijas.“

58

SHUTTERSTOCK

KĘSTUČIO JONAIČIO

SHUTTERSTOCK

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

2015 m. 15 tirtų teritorijų buvo nustatytos naftos produktų koncentracijos,
10 teritorijų koncentracijos viršijo ribines
vertes. Net 5 teritorijos iš 15 tirtų vertinamos kaip pavojingai užterštos:
• greta troleibusų parko ir Žolyno g.
esanti teritorija priskiriama pavojingo
užterštumo kategorijai, tai lemia 5,05
karto didžiausią leistiną koncentraciją
(DLK) viršijantis naftos produktų (NP)
kiekis;
• teritorija, esanti šalia Aguonų ir Šaltinių g. sankryžos, priskiriama pavojingo užterštumo kategorijai. Didžiausią
leistiną koncentraciją viršija cinko
kiekis;
• teritorija šalia Kauno ir Vytenio g. sankryžos priskiriama pavojingo užterštumo kategorijai, tai lemia 3,28 karto
DLK viršijantis naftos produktų kiekis;
• teritorija, esanti greta Marijampolės
g., priskiriama pavojingo užterštumo
kategorijai, tai lemia 3,48 karto DLK
viršijantis naftos produktų kiekis;
• teritorija, esanti greta viešbučio „Panorama“, šalia Seinių ir Sodų g. sankryžos, priskiriama pavojingo užterštumo kategorijai, tai lemia 6,15 karto
DLK viršijantis naftos produktų kiekis.
Dar 6 Vilniaus teritorijas iš 15 aplinkosaugininkai įvertino kaip vidutinio pavojingumo:
• teritorija šalia Švitrigailos g. priskiriama vidutinio pavojingumo užterštumo kategorijai, tai lemia 2,61 karto
DLK viršijantis naftos produktų kiekis;
• teritorija, esanti šalia Krivių ir Filaretų
g. sankryžos, priskiriama vidutinio pa-

vojingumo užterštumo kategorijai, tai
lemia 2,99 karto DLK viršijantis naftos
produktų kiekis;
• teritorija, esanti tarp Lydos, Žemaitijos ir Šiaulių g., priskiriama vidutinio
pavojingumo užterštumo kategorijai,
tai lemia 1,29 karto DLK viršijantis
naftos produktų kiekis;

Panevėžyje
nuo seno buvo
žinoma, kokiose vietose
tvyro sunkiųjų metalų
teršalai, nes sovietiniais
laikais mieste veikusios
gamyklos visiškai nesirūpino taršos mažinimu
ar apskritai aplinkosauga. Vien buvusios
„Ekrano“ gamyklos
teritorijoje – visa
Mendelejevo cheminių elementų lentelė.
Po „Ekrano“ žlugimo
įmonės teritorijoje veikusios bendrovės taip
pat gyvena ne geriausius laikus, o rūpintis
teritorijos valymu nėra
kam.

• teritorija, esanti greta Tilto g., priskiriama vidutinio pavojingumo užterštumo kategorijai, tai lemia 2,86 karto
DLK viršijantis naftos produktų kiekis;
• teritorija, esanti greta Trimitų g.,
priskiriama vidutinio pavojingumo
užterštumo kategorijai, tai lemia 1,91
karto DLK viršijantis naftos produktų
kiekis;
• teritorija, esanti šalia Verkių ir P. Lukšio gatvių, priskiriama vidutinio pavojingumo užterštumo kategorijai, tai
lemia 2,1 karto DLK viršijantis naftos
produktų kiekis. DLK viršija ir švino
kiekis.

Ar Vilniaus pakraščiai
užmiršti?
Keistokai atrodė Vilniaus miesto savivaldybės monitoringo ataskaitos apie taršos
ar potencialius taršos židinius. Ataskaitose gana daug dėmesio skiriama įvairioms
sostinės centrinės dalies ir kitų rajonų
stebėsenai, tačiau beveik nieko – Naujajai Vilniai. Tik beveik prieš dešimtmetį
atliktose stebėsenose galima aptikti pažymėtų kai kurių Naujosios Vilnios vietų
įvertinimą taršos požiūriu, tačiau vėliau,
artėjant iki mūsų dienų – akivaizdus informacijos trūkumas.
Kaip teigė viešosios įstaigos „Grunto
valymo technologijos“ direktorius Rapolas
Liužinas, Naujoji Vilnia ilgus sovietmečio
dešimtmečius buvo stambus pramonės
centras, daugelis gamyklų, fabrikų dirbo
su galvaninėmis medžiagomis. Tikėtis,
kad gamykloms išnykus (dažniausiai bankrutavus) kažkaip stebuklingai išsivalė jų
teritorijos – naivu. Iki šiol Vilniaus miesto
savivaldybė ar neturi noro, ar nepakanka
lėšų ir žmogiškųjų išteklių užsiimti Naujosios Vilnios dirvožemio tyrimais.
R. Liužinas minėjo ir faktą, kuris turėtų draskyti akis daugeliui vilniečių, tačiau
stebina ir valdžios, ir įvairių visuomenininkų abejingumas ar nepastabumas.
Netoli Santariškių klinikų yra nedidelis
vandens telkinys, ežeriukas, kuris dėl
gausios organinės taršos baigia pranykti. Akivaizdu, kad jo dumblas užterštas,
nes kas galėtų paneigti, kad netoliese
dygstantiems privačių namų savininkams
parankiau nuleisti kanalizaciją į gamtą, o
ne į centralizuotus tinklus?

UAB „Grota“ vadovas Antanas Marcinonis pripažino, kad aplinkui Vilnių netrūksta pavojingai užterštų objektų, kurių
dar nepasiekė nei tvarkymo darbai, nei išsamesni jų užterštumo tyrimai. Dauguma
objektų – sovietinių laikų palikimas, ypač
– rusų kariškių. Tai – naftos bazės, vienas
raketinio kuro centras, kitokio pobūdžio
buvę kariniai objektai. A. Marcinonis
prisiminė ir buvusią Vilniaus naftos bazę,
veikusią arti Gerosios Vilties ir Naugarduko gatvių sankirtos. Pasak vadovo, dar
apie 1988 m. pradėjus bazės teritorijos
valymą, iš žemės buvo ištraukta keli tūkstančiai tonų naftos! Toks buvo sovietinių
laikų šeimininkavimo ir požiūrio į aplinkosaugą lygis. Dabar šią teritoriją kerta
Tūkstantmečio gatvė.
Užterštų teritorijų Vilniuje valyti tikrai
daug, o finansinės galimybės – ribotos.
Darbo pakaks ilgiems dešimtmečiams.
Visa tai – dar net nekalbant apie nelegalius Vilniaus sąvartynus, kurie, gana
abejingai stebint valdžiai, dygsta labai
intensyviai.

Kaunas klumpa ant
pabėgių
Kaune užregistruota daugiau nei 500 potencialių taršos židinių. Aplinkos ministerija parengė labiausiai užterštų teritorijų
tvarkymo planus, išleistas specialus įsakymas, tačiau Kaune, numačius tvarkyti
dvi teritorijas, iškilo nenumatytų kliūčių.
Tai – tipiška situacija gaunant ir įsisavinant aplinkos tvarkymui skirtas lėšas,
kai tvarkomų teritorijų šeimininkai privalo būti savivaldybės. Tai puikiai atsispindėjo Panevėžyje, kai po ilgų ginčų pavyko
įrodyti, kad nebėra jokių kitų Molainių
filtracijos laukų savininkų, nes buvusios
gamyklos, tuose laukuose vertusios savo
pavojingas atliekas, tiesiog bankrutavo.
Aplinkos ministerijos įsakyme „Dėl
užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2020
m. plano patvirtinimo“ nurodomos dvi
Kauno teritorijos: buvusi gamybos cecho
teritorija Kražantės g. 34 (priklausanti
bendrovei „Pabėgis“) ir krovinių aikštelės teritorija Kražantės g. 36 („Lietuvos
geležinkelių“ birių krovinių aikštelė).
Kražantės g. 34 jau daugiau nei 50 metų
impregnuojami pabėgiai.
Kad šios teritorijos užterštos, buvo žinoma jau seniai. Jos yra viena šalia kitos,
užteršti plotai susisiekia, abiejose teritorijose rasta naftos produktų ant gruntinio

vandens paviršiaus. Tai – labai didelė tarša, ji bet kokiu atveju turi būti šalinama.
Abiejose minėtose teritorijose numatyta nusiurbti skystus naftos produktus ir
iškasti užterštą gruntą.
LGT paskaičiavo, kad naftos produktais užterštas 550 kv. m plotas, užteršto
grunto tūris – 680 kub. m, užteršto požeminio vandens tūris – 450 kub. m. Ant
gruntinio vandens paviršiaus, maždaug
450 kv. m plote, nustatytas 0,31 m storio
laisvų naftos produktų sluoksnis.
Kražantės g. 36 yra perkraunami birūs
kroviniai – skalda, kelių barstymo druska,
trąšos. Tyrimai patvirtino, kad 550 kv. m
aikštelės plotas yra užterštas naftos produktais ir chloridais.
Nebūtų per didelis vargas išvalyti
tuos plotus, jeigu kojos nekištų įstatymai.
Kauno miesto savivaldybė gavo kvietimą
teikti projektinius pasiūlymus dėl teritorijų Kražantės g. 34 ir Kražantės g. 36 išvalymo, tačiau savivaldybė nieko nedaro.
Pasiteisinimas paprastas: teritorijas valdo
atskiri juridiniai asmenys, jie savo lėšomis
ir turi prisidėti įgyvendinant projektą. Be
to, Kauno miesto savivaldybė negali būti
atsakinga už lėšų panaudojimą ir visiškai
kontroliuoti darbų, kurie vyktų ne miesto
plotuose. „Minėtos dvi teritorijos priklauso „Lietuvos geležinkeliams“ ir bendrovei
„Pabėgiai“. Taigi šios dvi įmonės ir privalo
šeimininkauti bei deramai tvarkytis savo
valdose“, – teigė Kauno m. savivaldybės
administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.
Susidariusią situaciją komentavo ir
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros vyresnysis
specialistas Konstantinas Šumskas. Jis
minėjo, kad pokalbiuose su abiejų bendrovių vadovybėmis pamažu siekiama
kompromiso ir sutarimo. Ir bendrovė „Pabėgiai“, ir „Lietuvos geležinkeliai“ supranta, kad valyti teritoriją neišvengiamai
teks, tokie yra ir Vyriausybės sprendimai,
ir patiems jau nepatogu dirbti tarp pavojingų teršalų.
Per septynerius metus – nuo 2013
iki 2020 m., – Aplinkos ministerija visoje
šalyje numatė sutvarkyti tik 56 pavojingai
užterštas teritorijas. LGT duomenimis, užterštas teritorijas skirstant į atskiras kategorijas, matoma nepaguodžianti aritmetika: ypač didelis pavojus nustatytas 1272
potencialiems taršos židiniams (PTŽ),
didelis – 3587 PTŽ, vidutinis – 7408 PTŽ,
nežymus – 11 PTŽ.

60

61

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

GVT

GVT

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

GVT

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ –
praktinės aplinkosaugos
pradininkai Lietuvoje
Apie tai, kad aplinka Lietuvoje sparčiai teršiama, garsiai pradėta kalbėti palyginti neseniai – maždaug prieš
gerus tris dešimtmečius, kai griežtai ir aiškiai aplinkos užterštumo problemą įvardijo Baltijos jūros aplinkos
apsaugos Helsinkio konvencijos signatarės, pabrėždamos, jog Baltijos jūros ir jos baseino taršos nafta bei jos
produktais likvidavimas yra prioritetinis valstybės uždavinys. Toks tarptautinio lygio pareiškimas atvėrė visas
galimybes Lietuvos gamtosaugininkams viešai kelti šią problemą ir taip į ją atkreipti visuomenės dėmesį.

ai tapo ypač aktualu įvykus didžiausiai avarijai Klaipėdos uoste, kai iš
tanklaivio „Globe Assimi“ į jūrą buvo išlieta 16 400 t mazuto. Be to, Lietuvai reikėjo
vis daugiau energijos, o jos pagrindinis
šaltinis buvo naftos produktai. Jų naudojimas nuolat augo, nes visos šiluminės
elektrinės naudojo mazutą, naftos produktai taip pat aktyviai buvo naudojami
žemės ūkyje, pramonėje ir transporte.
Pastačius Klaipėdos naftos produktų eksporto bazę, „Mažeikių naftos“ perdirbimo
gamyklą, nutiesus naftotiekį į ją, išaugo
naftos, jos produktų srautas per Lietuvą.
Vien geležinkeliais į Klaipėdos naftos eksporto bazę per metus buvo atvežama iki
11 mln. t mazuto. Mazuto išpylimo ir įpylimo į tanklaivius technologija ir technika
nebuvo „draugiška“ aplinkai, per nesandarias cisternas ir vamzdynus pašildytas
mazutas patekdavo į aplinką. Pirmą kartą
TSRS teritorijoje parengtoje Lietuvos
kompleksinės gamtos apsaugos schemo-

Taigi iš karto buvo pradėtos formuoti ir
plėsti VšĮ „Grunto valymo technologijos“ veiklos kryptys: ne tik grunto, bet ir
dirvožemio, vandens, dumblo, užterštų
organinės kilmės teršalais, valymas,
užterštų teritorijų tvarkymas, vandens
telkinių valymo projektų, planų, poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengimas,

Edita Balčiūtė
je buvo įvardintos užterštos zonos, vadinamieji karštieji taškai, kurie reikalavo
skubaus valymo. Tarp jų buvo ir Klaipėdos
naftos produktų eksporto bazė bei Pauosčio geležinkelio stoties kompleksas.

Metas rūpintis aplinka
Kad problema opi, su tuo turėjo sutikti
ir TSRS vadovai, todėl buvo parengtas
minėtų taškų rekonstrukcijos projektas,
numatantis įgyvendinti ir plačią aplinkosauginę programą. Tuometinė Sovietų
Sąjungos vyriausybė aplinkosaugai skyrė
labai didelę finansinę paramą – 100 mln.
JAV dolerių, tačiau dėl staigiai pasikeitusios politinės situacijos šių pinigų panaudoti Lietuvai nepavyko.
Pirmiausia sprendžiant problemą
reikėjo pasirinkti, kokiu būdu bus valoma nafta užteršta aplinka: terminiu,
cheminiu ar biologiniu. Buvo pasirinktas
bendras tuometinio Aplinkos apsaugos

departamento ir Lietuvos mokslininkų
sprendimas gruntą valyti vietoje, naudojant biologinius valymo būdus. Taip prasidėjo naftos eksporto bazės rekonstrukcija
ir buvo pradėtas statyti naftos produktais
užteršto grunto regeneravimo cechas šalia Klaipėdos, Kiškėnų kaime. Cechas buvo
tuometinės Aplinkos apsaugos ministerijos prieglobstyje ir tapo pagrindu vėliau,
1997 m., įsteigti viešąją įstaigą „Grunto
valymo technologijos“, kurios pirmuoju
vadovu tapo dr. Julius Sabaliauskas. Ši
įstaiga iš karto ėmėsi pagrindinės užduoties vykdymo – grunto valymo iš dviejų
labiausiai gamtai pavojingų objektų: Klaipėdos naftos produktų eksporto bazės ir
Pauosčio geležinkelio stoties. Vėliau įmonės veikla buvo plečiama, didėjo darbų
apimtis. Aplinkosaugos projektus finansiškai pradėjo remti užsienio šalys, o ypač
Baltijos baseino valstybės. Dideli buvo ir
valstybės asignavimai bei vėliau Europos
Sąjungos ir Norvegijos Karalystės parama.
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Veiklos kryptys

valymo technologijų kūrimas ir tobulinimas, buvo plėtojama eksperimentinė bei
švietėjiška veikla.
Per visą įstaigos veiklą iš viso išvalyta
215 000 t atliekų (dirvožemio, grunto,
vandens ir dumblo), iš aplinkos pašalinta ir biologiškai suskaidyta daugiau
kaip 5000 t naftos produktų, išvengiant
žalos aplinkai daugiau kaip už 630 mln.
litų. Apskritai per metus įmonė pajėgi
sutvarkyti iki 15 000 t pavojingų atliekų:
Klaipėdos skyriuje iki 9 000 t, Jonavos –
6 000 t.
Klaipėdos skyriaus gamybinės bazės
komplekse naftos produktų biologinio
skaidymo atvira aikštelė užima 21 767
m2 ploto, kuriame išbandytos įstaigos
naudojamos grunto, dumblo ir vandens
valymo technologijos. Čia yra įrengtas
ir grunto plovimo įrenginys, leidžiantis
valyti labai stipriai naftos produktais
užterštą gruntą. 2013–2014 m. įsigyta
nauja grunto aeravimo ir valymo technika, laboratorinės kontrolės įranga, kuri

GVT

1999 m. gruodį VšĮ „Grunto valymo
technologijos“ vadovauti pradėjo Rapolas Liužinas, anksčiau ilgus metus dirbęs
Lietuvos hidrometeorologijos ir gamtinės
aplinkos kontrolės tarnyboje bei Aplinkos
apsaugos ministerijoje. „Vadovauti atėjau
vedamas ambicijų įrodyti, kad valstybės
įmonės gali dirbti pelningai, vystyti švietėjišką veiklą, remti aplinkos apsaugos
programas ir pačios save išlaikyti, o ne
prasiskolinusios prašyti valstybės finansinės paramos“, – savo tikslus įvardija
dabartinis įstaigos direktorius R. Liužinas.

geba fiksuoti naftos produktų koncentraciją valomame grunte ir valymo procesui
svarbius rodiklius: drėgmę, temperatūrą,
pH, deguonies, anglies dvideginio kiekį.
Veiklą teko plėsti, todėl dar vienas
„Grunto valymo technologijų“ skyrius buvo
įkurtas Jonavoje, kaip sako R. Liužinas,
strategiškai ir geografiškai patogioje vietoje. Įstaiga už savo lėšas įsigijo žemės ūkio
paskirties aerodromo teritoriją ir buvusiame lėktuvų pakilimo ir nusileidimo take
įrengė grunto valymo aikštelę, kuri dabar
yra išplėsta iki 8 000 m2 ploto. Čia yra įdiegta naujausia grunto homogenizavimo, aeravimo ir transportavimo technika, fizinius
ir cheminius parametrus fiksuojanti įranga, sujungtos grunto, dumblo ir vandens
valymo technologijos. Į Jonavos skyrių
atvežamos pavojingos atliekos iš daugybės
Lietuvos regionų. R. Liužinas pažymi, kad
anksčiau „Grunto valymo technologijos“
turėjo dar vieną gamybinę bazę netoli
Vilniaus, Širvintų rajone, tačiau žemės savininkui pardavus sklypą, Širvintų skyrių
teko uždaryti ir veiklą perkelti į Jonavą.
Toliau plėsti įmonės neketinama,
nes Lietuvoje atsirado daugiau panašias
paslaugas teikiančių privačių įmonių.
Tai yra sveikintina, tik kyla abejonių, ar
jos visuomet profesionaliai atlieka siūlomas paslaugas. R. Liužinas sako, kad
„Grunto valymo technologijų“ darbuotojams kartais tenka taisyti tokių įmonių
atliktus darbus. Kaip pavyzdį jis pateikia
vienos grunto valymo įmonės veiklą, nuo
kurios nukentėjo Vokietijos kompanija
„Lidl“. Dažnai tokios privačios įmonės
grunto ir dirvožemio neišvalo iki galo,
atliekas suveža ir supila į karjerus, pačios
sau pasirašo pažymas, kad darbai atlikti
kokybiškai ir iki pabaigos. Iš tiesų tokias
pažymas gali išduoti ir valymo kokybę
patvirtinti tik Regiono aplinkos apsaugos
departamentas (RAAD) ir tik po Valstybiniame analitinės kontrolės skyriuje ir Lietuvos geologijos tarnyboje atlikto išvalyto
grunto ar dumblo įvertinimo. Tokia kon-

trolės sistema yra objektyvi ir efektyvi.
Nusistovėjo praktika, kad VšĮ „Grunto valymo technologijos“, parengusi tam tikro
objekto valymo nuo užterštumo projektą,
kontroliuoja ir prižiūri jo vykdymą viso valymo proceso metu. „Be to, neretai mūsų
klausiama, ar nevykdome grunto valymo
darbų vietoje. Dažniausiai nevykdome,
nes neturime tiek reikalingos technikos,
ir tai nėra saugu. Jeigu Lietuvoje turimą
įrangą paliktume nesaugomose vietovėse, kitą dieną jos jau nerastume“, – sako
R. Liužinas. Direktorius kaip pavyzdį pateikia Suomijos ir Danijos šalis, kur įranga
stovi atokiai nuo miesto arba net šalia uždarytų degalinių, bet jos niekas neliečia ir
negadina.
Esant palankioms geologinėms sąlygoms (molingas gruntas) ar netoliese
buvusių gamybinių objektų betoninių
aikštelių įrengiamos laikinos grunto valymo aikštelės, kur turimais biologinio
skaidymo preparatais valomas dažniausiai lengvaisiais naftos angliavandeniliais
užterštas gruntas ar dumblas. Tai leidžia
sumažinti valymo kainą (transporto išlaidas) ir sudaro galimybę jį panaudoti
vietos organizacijų ir bendruomenių reikmėms.

Švietėjiška veikla
Be valymo darbų, projektų rengimo,
įmonė vykdo ir švietėjišką veiklą, kuriai
per visą savo veiklos laikotarpį skyrė apie
1,5 mln. litų. Pagrindinis tokios veiklos
tikslas – skleisti žinias apie ekologiją. VšĮ
„Grunto valymo technologijos“ noriai ir
aktyviai dalyvauja įvairių įmonių, mokyklų, socialinių draugijų organizuojamuose aplinkosauginiuose renginiuose, teikia
jiems finansinę paramą, dalija prizus.
Skatindama studentus siekti geresnių
studijų rezultatų ir rinktis studijuoti mikrobiologijos ir biotechnologijos mokslus, įmonė Vilniaus universitete įsteigė
profesoriaus Karolio Jankevičiaus vardinę

Dauguma objektų,
priklausiusių
Krašto apsaugos
ministerijai, yra išvalyti
ir sutvarkyti, o tie,
kurių savininkais tapo
savivaldybės ar kitos
įmonės, šiuo metu yra
tiksinčios bombos.
stipendiją. Norėdama visuomenę supažindinti su gamtoje vykstančiais natūraliais valymosi procesais, „Grunto valymo
technologijos“ iniciavo gruntą valančių
augalų ekspozicijos įrengimą Vilniaus
universiteto Botanikos sode, išleido ne
vieną specialų lankstinuką, kuriame
aprašyti gamtoje vykstantys procesai.
Prie švietėjiškos veiklos galima priskirti
ir prevencines priemones: įmonė nuolat
teikia konsultacijas aplinkos apsaugos ir
jos valymo klausimais, išaiškina taršos
židinius, nustato jų apimtis ir pavojingumo aplinkai lygį, siūlo techninius taršos
likvidavimo sprendimus.
Įstaiga parengė ir išleido 7 leidinius
aplinkosaugine tematika, tarp jų monografiją „Aplinkos biologinis valymas“,
pirmą lietuvių kalba aiškinamąjį ekologijos terminų žodyną. Išvertė į lietuvių
kalbą ir išleido Timo Jacksono, pasaulinio
masto ekologo, monografiją „Gerovė be
augimo“.
Įstaiga bendradarbiauja su Švedijos, Čekijos, Latvijos, Suomijos, Rusijos
mokslo ir gamybinėmis organizacijomis,
dirbančiomis aplinkos apsaugos, užteršto grunto ir vandenų valymo, atkūrimo
ir gausinimo srityse. Įmonėje dirbantys
specialistai savo atliktų eksperimentų rezultatus spausdina moksliniuose Lietuvos
ir užsienio leidiniuose.

Pradėjus dirbti paaiškėjo, kad biologiniam naftos produktų skaidymui pasiūlytos technologijos nėra efektyvios, todėl
buvo pradėtas naujų biotechnologijų ir
metodų rengimas, veiklių, naftą oksiduojančių mikroorganizmų išskyrimas. Buvo
tiriami biogeninių elementų sudėtis ir
kiekiai, kurie vėliau buvo skleidžiami valomuose gruntuose, į substratą įterpta,
pagaminta ir paruošta naftą oksiduojančių mikroorganizmų suspensija. Suformuoti valomo grunto sluoksnių (kaupų)
gabaritai, struktūros ir parinkti optimalūs
sudėties ir grunto aeravimo, valymo, drėkinimo parametrai, būdai bei metodai.
Smarkiai naftos angliavandeniliais užterštam gruntui ir statybiniam laužui valyti pradėti naudoti organiniai tirpikliai,
parinkti ir išbandyti aukštesnieji augalai
lauko sąlygomis naftos produktų biodegradacijai suaktyvinti ir pagilinti. Šios ir
kitos grunto valymo technologijos jau
efektyviai naudojamos. Klaipėdos bazėje
užterštas gruntas paskleidžiamas tam
tikro storio (0,35–0,45 cm) sluoksniu,
purenamas specialiu purintuvu 2 kartus
per savaitę. Esant poreikiui, papildomai
įterpiami naftą oksiduojantys mikroorganizmai, azoto, fosforo ir kalio trąšos su
mikroelementais bei struktūrinė medžiaga aeravimo sąlygoms pagerinti.
Kita užteršto grunto valymo technologija, naudojama Jonavoje, yra valymas
kaupuose. Gruntas sukraunamas tam tikra
tvarka ant laidaus drenuojamo pagrindo, į
gruntą įterpiama aeracinė sistema, naftą
ardantys mikroorganizmai ir jis laistomas
paruoštu biogeninių elementų tirpalu.
Papildomai užterštas gruntas valomas panaudojant ir augalus, kurie savo šaknų sistema geba ardyti naftos angliavandenilius:
nendres, lubinus, baltuosius dobilus, linus,
įvairias pievų žoles, avižas, rugius. Įmonės
„Grunto valymo technologijos“ mokslinių
ir praktinių darbų rezultatas – išskirti nauji didelio aktyvumo naftą oksiduojantys
mikroorganizmų štamai, kurie patentuoti
Lietuvoje ir 6 iš jų Rusijoje. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ parengė kompleksine
nafta ir naftos produktais užteršto grunto,
dumblo ir vandens valymo technologiją,
kuri buvo pripažinta išradimu, išduotas
Lietuvos Respublikos patentas.
„Šiuo metu biologinius grunto valymo
darbus atliekame tik šiltuoju metų laiku,
balandžio – spalio mėnesiais, vegetacijos
periodu, nes gruntą nuo naftos produktų
valo bakterijos, o joms reikalinga tam tikra temperatūra, drėgmė ir kiti faktoriai,
kurių negalime užtikrinti žiemą“, – savo
darbo ypatumus vardija R. Liužinas.
Tokios šalys kaip Olandija, turinčios nedaug žemės, gali sau leisti gruntą valyti
ir žiemą tam pritaikytose ir apšildomose
patalpose. Deja, Lietuvai tai per didelė
prabanga.

Įgyvendinti projektai
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ per netrumpą savo gyvavimą parengė ir įgyvendino ne vieną užterštų teritorijų valymo

projektą, studiją ir planą. Patys didžiausi darbai: buvusi branduolinio ginklo raketinės bazės Jonavoje teritorijos išvalymas ir sutvarkymas, Nemuno senvagės
Kaune (buvusio upių uosto) išvalymas,
Klaipėdos naftos bazės ir Pauosčio geležinkelio stoties teritorijos, buvusios
katilinės Druskininkuose ir Mindaugo
vidurinės mokyklos teritorijos Vilniuje
bei Drevernos katilinės Klaipėdos rajone valymas ir sutvarkymas, Nevėžio
upės Panevėžio mieste ir Agluonos upės
Biržuose, Varležerio ežero Kupiškyje ir
Bevardžio ežero Lentvaryje išvalymas
ir daug kitų ne mažiau svarbių šalies
ūkiui ir vietos bendruomenėms objektų.
„Karinių dalinių buvo visoje Lietuvoje:
vien branduolinio ginklo bazių buvo 8,
daugybė raketinių dalinių, kurie saugojo aerodromus, 3 karo aviacijos remonto
gamyklos, 1 tankų remonto gamykla, o
iš viso karinio komplekso įmonių buvo
daugiau kaip 25. Šių metų planuose –
Kėdainių, Panevėžio, Zuoknių aerodromų valymas“, – atliktus ir planuojamus
atlikti darbus vardija įstaigos direktorius
R. Liužinas. Dauguma objektų, priklausiusių Krašto apsaugos ministerijai, yra
išvalyti ir sutvarkyti, o tie, kurių savininkais tapo savivaldybės ar kitos įmonės,
šiuo metu yra tiksinčios bombos. Tokių
nesutvarkytų teritorijų Lietuvoje galybė. Pasak R. Liužino, Lietuvos geologijos
tarnybai atlikus patikslintą inventorizaciją nustatyta per 14 000 didesnį ar mažesnį pavojų keliančių objektų. Išskirta
50 prioritetinių objektų, keliančių rimtą
pavojų aplinkai. Nors „Grunto valymo
technologijų“ direktorius atsargiai kalba apie kitas Lietuvoje veikiančias įmones, kurios turi gana rimtų problemų su
aplinkos apsauga, jis atkreipia dėmesį į
„Mažeikių naftos“ perdirbimo gamyklą,
po kuria, kaip jis sako, „žemė permirkusi
nafta“. Be žmogaus pagalbos ta vieta
išsivalytų tik po gero šimtmečio. Štai
Klaipėdoje senosios „Sirijus“ gamyklos
teritorija sočiai pamaitinta gyvsidabriu,
o jį išvalyti apskritai yra sudėtinga. Tačiau R. Liužinas situacijos vien tik juodomis spalvomis piešti nelinkęs ir sako,
kad ekologinė situacija Lietuvoje gerėja, kad daug padaryta ir dėl vandens
telkinių švarinimo, oro taršos mažinimo.
Daugelyje senų ir naujai įsteigtų įmonių įdiegtos naujos gamtinius resursus
taupančios ir kenksmingų medžiagų
emisijas į aplinką mažinančios technologijos, tokiose kaip „Lifosa“, „Achema“,
„Orion Global PET“. Pastaraisiais metais
Aplinkos ministerija sugriežtino kontrolę, sukūrė specialią Aplinkos apsaugos
tarnybą, padidino baudas už aplinkos
apsaugos normų nesilaikymą. Tai davė
ryškiai matomų rezultatų, tačiau ilgametis aplinkosaugos specialistas puikiai supranta, kad darbo artimiausiu
metu VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nepritrūks, o įmonėje dirbančiais
specialistais ir jos darbo rezultatais bei
galimybėmis ir toliau domėsis ne tik
Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių mokslo
ir gamybinės organizacijos.

Rapolas Liužinas:
„Apie mane tegul kalba
nuveikti darbai“
Apie save daug kalbėti nelinkęs Rapolas Liužinas
sako, kad geriausiai jo asmenybę nušviečia ne ilgi
pasakojimai, o nuveikti darbai, įvykdytos tiriamosios
mokslinės ekspedicijos, dalyvavimas įvairių komitetų,
draugijų ir mokslinių tarybų veikloje, parašytos publikacijos, moksliniai straipsniai ir galiausiai tiesioginis
indėlis švarinant Lietuvos aplinką, vadovaujant viešajai
įstaigai „Grunto valymo technologijos“.

1

939 m. lapkričio 13 d. Kėdainių
rajone gimęs Rapolas Liužinas anksti suprato, kad jo gyvenimas neišvengiamai
bus susietas su aplinkotyra plačiąja šio
termino prasme. Kai 1962 m. jis baigė
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą ir tapo diplomuotu geografu ir
meteorologu, buvo paskirtas dirbti į tais

Edita Balčiūtė
metais įkurtą Klaipėdos hidrometeorologinę observatoriją, kuri tyrė Pietryčių
Baltijos, Kuršmarių ir Vyslos įlanką bei
vykdė Lietuvos ir RSFJR Kaliningrado srities žvejybos flotilių hidrometeorologinę
priežiūrą. Darbinę veiklą pradėjęs kaip inžinierius ir jūrų sinoptikas, R. Liužinas taip
pat dirbo Šiaurės Rytų ir Šiaurės vakarų
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Atlante, žvejybos laivyno flagmanuose. Šį karjeros tarpsnį R. Liužinas baigė
1972 m. būdamas minėtos observatorijos direktoriaus pavaduotoju, nes buvo
paskirtas Lietuvos hidrometeorologijos
ir gamtinės aplinkos kontrolės valdybos
(HAKV) Hidrometeorologinio tinklo skyriaus viršininku. Nors jūroje be pertraukos

tekdavo išbūti iki 5 mėnesių, R. Liužinas
tuos laikus prisimena su malonumu, nes
dirbo žvejams be galo reikalingą ir svarbų darbą. Be to, dirbant teko ir mokytis.
Pažinti vandenynų hidrometeorologines
sąlygas Šiaurės Atlante labai sudėtinga,
nes čia užklysta tropiniai ciklonai, ledkalniai, taip pat visai šalia verda Islandijos
audrų katilas, kur susiduria dvi galingos
Golfo ir Labrodoro okeaninės srovės. Jų
sandūroje ir aplinkinėse vandens teritorijose kaupiasi didžiuliai žuvies ištekliai.
Žvejyba tais laikais vyko drifteriniais tralais ir gaubiamaisiais tinklais, o tai labai
priklausė nuo vėjų: 7 balų vėjas jūroje
tralus skandino, todėl kiekviena sinoptiko
klaida galėjo padaryti milijoninius nuostolius žvejybos laivynui.
Dalykiniai kontaktai su Atlanto žvejybos tiriamojo mokslo instituto ichtiologais
ir patyrusiais laivų kapitonais R. Liužinui
padėjo pažinti vandenyno ekosistemos
savitumus ir problemas. Šios žinios labai
padėjo dirbant Vilniuje Lietuvos hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdyboje, organizuojant Baltijos jūros
ir jos įlankų tyrimus. Valdybos viršininko
Algirdo Bagdono iniciatyva buvo gautas
tolimojo plaukiojimo ekspedicinis laivas
„Okeanografas“, kuris suteikė teisę dalyvauti tarptautinėse ekspedicijose Baltijos
ir Šiaurės jūrose, atvėrė vartus Lietuvos
hidrometeorologams į platųjį pasaulį,
nes prieš tai buvęs ekspedicinis laivas
„Jūratė“ turėjo leidimą plaukioti tik iki 20
jūrmylių nuo kranto. R. Liužinas sako, kad
šiandien daug kas nežino, jog anuo metu
šią įstaigą sudarė 1300 darbuotojų kolektyvas, dirbantis Lietuvos TSR ir RTSFR
Kaliningrado srities teritorijoje, turintis
2 okeaninio plaukiojimo mokslo tiriamuosius laivus, 3 pakrantės plaukiojimo
katerius, 3 atmosferos radiozondavimo
kompleksus, meteorologinį radiolokatorių, oro, vandens, dirvožemio užterštumo
kontrolės laboratorijas, 2 saulės aktyvumo ir ozono sluoksnio stebėjimo stotis,
nepertraukiamo aplinkos radiacinio fono
kontrolės sistemą.
HAKV valdyba taip pat vykdė TSRS
tarptautinius įsipareigojimus ir dalyvavo
vykdant Baltijos ir Šiaurės jūros ekosistemų tyrimus bei užterštumo kontrolę.
Vykdant šiuos darbus R. Liužinui teko
bendrauti su visų Baltijos baseino šalių

Ypač svarbus
darbas buvo
organizuoti Černobylio
avarijos poveikio
Lietuvos teritorijai
įvertinimą, nors tada
dar nebuvo stacionarios
kontrolės sistemos; taip
pat buvo vykdoma oro
ir antžeminė mobili
aplinkos taršos kontrolė
bei kiti darbai.
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jūrų tyrinėtojais, derinti tyrimų metodikas, keistis informacija. Besibaigiant
ekspedicijai su Stokholmo universiteto
mokslininkais, kuri buvo plačiai nušviesta švedų spaudos, viename įtakingame
to meto dienraščių netgi buvo pranešta,
kad lietuviai yra „kvalifikuoti specialistai,
tik vardai keistoki ir pavardės skamba ne
slaviškai, o ir laivas („Okeanografas“) yra
nemodernus (not modern)“. Pastarieji žodžiai žemino TSRS prestižą, todėl mokslininkai buvo pakviesti į Sąjungos pasiuntinybę, kur buvo numatytos priemonės,
kurių reikia imtis, kad būtų gautas naujas
modernus laivas su atitinkama įranga.
Pasiuntinio raštas TSRS hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės komitetui padarė didelę įtaką, todėl Lietuvoje
atsirado vienas iš 6 Chabarovske pastatytų specialių mokslo tiriamųjų laivų „Lev
Titov“. Vėliau panašiu būdu atsirado ir
antras laivas „Rudolf Samoilovič“, tapęs
pirmuoju Lietuvos karinių jūrų pajėgų
mokomuoju laivu „Vėtra“.

Karjera pažymėta pareigų
gausos
1976 m. R. Liužinas buvo paskirtas
HAKV viršininko pavaduotoju, atsakingu
už gamtinės aplinkos kontrolę, vėliau,
1983 m. įsteigus Valstybinę atmosferos
oro apsaugos inspekciją, tapo jos viršininku bei vyriausiuoju inspektoriumi,
o 1988 m. keturių valstybės žinybų pagrindu įsteigus sąjunginio respublikinio
pavaldumo valstybinį gamtos apsaugos
komitetą, R. Liužinas tapo pirmininko
Vytauto Einorio pavaduotoju. Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo metais R.

Liužinas buvo paskirtas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Seimo generalinio direktoriaus pavaduotoju, o 1994
m. įkūrus Aplinkos apsaugos ministeriją,
jos sekretoriumi (dabar viceministro
pareigos – aut. pastaba). Sukaupta
patirtis jūroje R. Liužinui suteikė galimybę net ir esant atsakingu darbuotoju
Vilniuje ne kartą išplaukti į jūrą kartu
su ekspedicijomis. Jam teko vadovauti
dviem mokslinėms ekspedicijoms Baltijos jūroje, „Lev Titov“ pirmajam moksliniam reidui iš Vladivostoko į Klaipėdą,
atliekant okeanografinius darbus Indijos
vandenyne. R. Liužinui savo žinias teko
panaudoti ir plaukiojant burlaivyje
„Ivan Kruzenshtern“, kuris dalyvavo
tarptautinėje didžiųjų burlaivių regatoje Plymutas–Kanarų salos–Bermudai–Norfolkas–Niujorkas, skirtoje JAV
200-ųjų metinių proga, bei atstovauti
Lietuvai Baltijos jūros apsaugos (Helsinkio) komisijoje. HAKV buvo ta tarnyba,
kuri pirmoji Lietuvoje išmoko tarti žodį
„monitoringas“ (stebėsena), aktyviai
dalyvavo kuriant saugią aplinką.

Nuopelnai Lietuvos
aplinkosaugos sistemai
R. Liužinas aktyviai dalyvavo kuriant
teisinę atmosferos oro apsaugos bazę
ir pirmąjį Lietuvos TSR atmosferos oro
apsaugos įstatymą, kuris suteikė didelių
įgaliojimų reguliuojant poveikį aplinkai,
įskaitant įvairių taršos objektų uždarymą. Taip pat R. Liužinui teko tiesiogiai
dalyvauti aplinkai pavojingų avarijų ir jų
padarinių likvidavimo darbuose: išsipylusios naftos Juknaičių geležinkelio stotyje,

tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos Klaipėdos uoste, Mosty (Baltarusija) medžio
apdirbimo kombinate išsipylusio mazuto
į Nemuną ir AB „Achema“ amoniako išsipylimo ir nitrofoskos sandėlio gaisro padarinių likvidavimo procesuose.
Ypač svarbus darbas buvo organizuoti
Černobylio avarijos poveikio Lietuvos teritorijai įvertinimą, nors tada dar nebuvo
stacionarios kontrolės sistemos; taip pat
buvo vykdoma oro ir antžeminė mobili
aplinkos taršos kontrolė bei kiti darbai.
Prasmingus darbus dar ir šiandien R.
Liužino darbo kabinete primena kabanti
sąjunginio HAKV komiteto pirmininko
akademiko Jurijaus Izraelio padėka.
Lietuva turėjo daug taršos šaltinių,
gamtos niokotojų. Viena stambiausių –
buvusi TSRS kariuomenė, kurios dalinių
buvo visoje Lietuvos teritorijoje, tarp jų ir
branduolinio ginklo raketinės bazės, aviacijos ir tankų remonto gamyklos. Žalą,
kurią kariuomenė padarė gamtai, reikėjo
įvertinti. R. Liužinas šiam darbui vadovavo kartu su bendradarbiais ir puikiai atliko jiems paskirtas užduotis. Tačiau didelė
žala Lietuvos gamtai iki šiol neatlyginta ir
vargu ar šis klausimas kada nors dar bus
keliamas. Pažymint sovietinės kariuomenės išvedimą iš Lietuvos, krašto apsaugos
ministras Audrius Butkevičius įteikė R.
Liužinui ir keturiems jo bendradarbiams
atminimo ženklus. Tai iš tiesų labai vertingas apdovanojimas.
Be tiesioginių pareigų R. Liužinas
aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jis buvo atkurtos Nepriklausomai
Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko
pavaduotoju, Lietuvos mokslinių ir techninių draugijų Tarybų aplinkos apsaugos

komiteto pirmininku, nacionalinio komiteto „Žmogus ir biosfera“ nariu, Botanikos instituto mokslo tarybos nariu
(2005–2009), LR Seimo subalansuotos
aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos komisijos ekspertų tarybos pirmininku (2001–2004), Lietuvos
gamtos apsaugos draugijos tarybos nariu (1985–1990), Gamtos tyrimų centro
mokslo tarybos nariu (2010–2015), Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos valdybos pirmininku (nuo 2001iki dabar).

Moksliniai darbai
R. Liužinas yra parengęs mokslinių publikacijų aplinkosaugos, biotechnologijų,
hidrometeorologijos ir okeanografijos
temomis, kurių per 100 pasirodė Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose
ir periodikoje; yra Ekologijos terminų
aiškinamojo žodyno bendraautoris,
knygų „Naftos ir kitų aplinką teršiančių
medžiagų biodegradacija. Teorija ir praktika“, „Skystos atliekos ir nuotekos žemės
ūkyje. Tvarkymo techniniai sprendimai“,
„Mažosios nuotekų valyklos gyvenamosiose vietovėse“, monografijos „Aplinkos
biologinis valymas“, „TSRS kariuomenės
padaryta žala Lietuvos gamtai“ ir daugelio kitų knygų mokslinis redaktorius ir
bendraautoris.
Už veiklą Lietuvos aplinkosaugos
srityje 1989 m. R. Liužinui suteiktas Lietuvos nusipelniusio gamtos apsaugos
darbuotojo garbės vardas, 1999 m. įteikta prestižinė Viktoro Bergo premija, 2003
m. Lietuvos pramoninkų konfederacija
(LPK) jam suteikė Profesijos riterio garbės
vardą, o 2015 m. LPK įteikė Garbės aukso
ženklą.
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Nesilaikantys susitarimų
tiekėjai nereikalingi

Paaiškėjus
viešųjų pirkimų
istorijai, didžiausią
nepasitenkinimą
sukėlė būtent į sąrašą
be kitų prekių įtraukti
252 karabinai, už
kuriuos buvo numatyta
sumokėti 7 013 eurų su
PVM. Tokiu būdu vieno
karabino kaina siekė 23
eurus be PVM ir beveik
28 eurus su PVM. Tuo
tarpu, pasak specialistų,
rinkoje karabino kaina
siekia tik 20 eurų su
PVM.

Viešųjų pirkimų konkursai, kuriuos skelbia valstybinės įstaigos, neretai sukelia gana pagrįstų abejonių dėl jų skaidrumo. Paprastai tokiais atvejais įsikiša Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Tačiau didelį nepasitenkinimą sukėlęs
Valstybės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) paskelbtas konkursas, tiksliau, jo rezultatai, nesuspėjo sulaukti
VPT dėmesio. Nors pagrindas tam būtų buvęs – užsakytų turistinių karabinų kaina gerokai viršijo jų vertę
rinkoje ir tai sukėlė įtarimų, kad konkursas nėra visai skaidrus. Sutartis su konkursą dėl turistinės įrangos pirkimo laimėjusia UAB „Nota Bene“ buvo nutraukta tiekėjams laiku nepristačius perkamų prekių. Tiksliau, dalį jų
bendrovė žadėjo pristatyti, tačiau VSTT atsisakė prekes priiminėti dalimis ir sutartis buvo nutraukta.

alandį įvyko konkursas dėl
turistinių prekių, kurios reikalingos
vaikų edukaciniams užsiėmimams,
aktyviai veiklai gamtoje organizuoti.
Užsakytos prekės buvo skirtos projektui
„Ekologinio švietimo plėtra saugomų
teritorijų direkcijose“. Pastarųjų Lietuvoje yra 22.
Tam, kad vaikai galėtų aktyviai ilsėtis, buvo užsakytos palapinės, baidarės,
šiaurietiškos vaikščiojimo lazdos, stalai,
termosai, kompasai, žibintuvėliai ir kt.
– iš viso 20 pozicijų. Visa tai turėjo būti
perkama už norvegų skirtas lėšas.

Paskelbus konkursą, savo paslaugas
pasiūlė trys galimi tiekėjai. UAB „Sentios“ siūloma kaina buvo 47 120 eurų, UAB
„Baltijos arsenalas“ kaina – 45 437 eurai
ir UAB „Nota bene“ prekes ketino pristatyti už 34 982 eurus. Bendrovės „Nota
Bene“ siūloma kaina buvo mažiausia. Vėliau, aptarus siūlomų prekių kokybę, pradinė kaina kilstelėjo keliais šimtais eurų,
tačiau vis dėlto ji tebebuvo mažiausia iš
visų pasiūlymų ir su „Nota Bene“ buvo
pasirašyta sutartis. Beje, tai buvo padaryta tik po trečiojo skelbto viešųjų pirkimų
konkurso. Anot tarnybos direktoriaus A.

Stanislovaičio, pirmieji du pirkimai negalėjo įvykti dėl kai kurių techninių nesklandumų, netinkamos dokumentacijos,
tačiau trečią kartą paskelbus konkursą,
pagaliau pavyko sutartį pasirašyti. „O dabar vėl viską teks pradėti iš naujo“, – sakė
VSTT direktorius A. Stanislovaitis.
Naują konkursą ketinama skelbti
netrukus. Aplinkos ministerijos kancleris
Robertas Klovas teigė girdėjęs, kad yra vadinamieji juodieji sąrašai. Į juos įtraukiamos bendrovės, dėl kurių kaltės nutrūko
viešųjų pirkimų sutartis. Šios bendrovės
tam tikrą laiką nebegali dalyvauti viešuo-
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siuose pirkimuose. „Nežinau, ar tai tiesa.
Be abejo, reikia viską išsiaiškinti. Manau,
kad Valstybės saugomų teritorijų tarnyba
netrukus tai padarys“, – sakė R. Klovas.
Iš tiesų, nuo šių metų sausio 1 d. Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje galima
pamatyti nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip
paaiškino VPT atstovai, sąraše viešųjų
pirkimų organizatoriai turi teisę paskelbti
nepatikimus tiekėjus, dėl kurių kaltės
buvo neįvykdytos pirkimų sutartys. Be
abejo, tam reikia pateikti atitinkamus
įrodymus. Tačiau skelbti galima tik šiais
metais taip nusikaltusius tiekėjus, nes
atgaline data, kaip žinoma, įstatymas
negalioja, išskyrus kelias teisės aktuose
numatytas išimtis. Todėl UAB „Nota Bene“
nebuvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašus dėl skandalo, kilusio dėl Lietuvos

kariuomenei bandytų parduoti pavadintų
„auksiniais“ virtuvės indų – šis konkursas
buvo skelbtas dar pernai. Tuo tarpu VSTT
būtent tai ir padarė – UAB „Nota Bene“
atsidūrė nepatikimų tiekėjų sąraše. Tarnybos direktorius A. Stanislovaitis anksčiau
yra sakęs, kad taip pasielgusi jo vadovaujama tarnyba dabar turistinę įrangą turės
pirkti galbūt brangiau. Bendrovės „Nota
Bene“ direktorius Andrius Jazgevičius
teigia kol kas dar nusprendęs, ar kreipsis
į teismą dėl jo bendrovės įtraukimo į VPT
Nepageidautinų tiekėjų sąrašą. „Kol kas
tai aiškinasi mūsų teisininkai ir nežinau,
kiek laiko turime šiam faktui apskųsti, tad
negaliu pasakyti, kada priimsime vienokį
ar kitokį sprendimą“, – sakė A. Jazgevičius.

Dirbtinai užkelia kainas
Paaiškėjus viešųjų pirkimų istorijai, didžiausią nepasitenkinimą sukėlė būtent
į sąrašą be kitų prekių įtraukti 252 karabinai, už kuriuos buvo numatyta sumokėti 7 013 eurų su PVM. Tokiu būdu vieno
karabino kaina siekė 23 eurus be PVM ir
beveik 28 eurus su PVM. Tuo tarpu, pasak
specialistų, rinkoje karabino kaina siekia
tik 20 eurų su PVM.
„Išsiuntinėjome anketas mokytojams,
kurie turės vesti užsiėmimus, ir jie nurodė, kokių prekių reikia. Karabinai – reikalinga prekė. Saugomų teritorijų direktoriai sakė, kad jose nėra alpinistinių takų.
Bet karabinų negalima vertinti tik kaip
alpinistinio inventoriaus – jie reikalingi ir
daiktams pritvirtinti, pavyzdžiui, prie kuprinės, ir persikeliant per upę daiktams ir
juolab žmonėms prisitvirtinti. Kilo skandalas dėl jų įtraukimo į konkursą ir kainos.
Bet įsivaizduokite, koks skandalas kiltų,
jei kuris vaikas nukristų karabinui neišlaikius“, – guodėsi A. Stanislovaitis. Pasak

direktoriaus, su bendrovės atstovais buvo
renkamasi, kokius karabinus pirkti, ir
pastarieji pasiūlė pirkti iš aliuminio pagamintus karabinus, kurie yra stipresni, atitiko visus stiprumo reikalavimus, tačiau
todėl ir jų kaina didesnė.
A. Stanislovaitis tikino, kad sudarant
sutartį su tiekėjais neaptarinėjama kiekvienos prekės kaina atskirai, tad ir karabinų kainos niekas neaptarinėjo. Buvo
tartasi tik dėl galutinės – viso prekių
sąrašo – kainos. Pasak jo, tai nuolatinė
praktika organizuojant viešuosius pirkimus. Tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos
direktorė Diana Vilytė tokią praktiką pavadino ydinga.
„Tai labai dažna pirkimų schema, kai
vertinamos ne dalys, o bendras sąrašas.
Tada tiekėjai kai kurių prekių kainą dirbtinai sumažina, o kitų – dirbtinai užkelia.
O paskui tų prekių, kurių kaina mažiausia,
neužsako, o už didžiausią kainą priperka
daugiau. Šiuo atveju mūsų tarnyba neįsikišo. Mes neturėjome ir jų ataskaitos, kadangi tai yra sąlyginai mažas pirkimas ir
perkanti įstaiga neprivalo mažų pirkimų
medžiagą mums siųsti. Tačiau, žinoma,
jei būtų prireikę, būtume viską patikrinę.
Šiuo atveju galiu tik pasidžiaugti, kad
VSTT turėjo tokį vidinės kontrolės mechanizmą, kuris suveikė ir nenaudingas
pirkimas neįvyko“, – sakė D. Vilytė.

Tiekėjams turėjo pretenzijų
Pasak direktoriaus, jau pasirašius sutartį
VSTT turėjo pretenzijų tiekėjams – jie
nesilaikė numatytų terminų ir ne kartą
buvo dėl to įspėti. Be to, buvo bandyta
siūlyti šiek tiek kitokių standartų prekes, negu numatyta susitarimuose. „Mes
labai griežtai laikomės principo visada
reikalauti delspinigių, jei tiekėjas vėluoja
pristatyti prekes. Ir labai griežtai vertiname numatytų prekės standartų atitikimą.
UAB „Nota Bene“ bandė pasiūlyti šiek
tiek kitokias prekes, sakydami, kad čia
„kaip nors“, kad neatitikimai nedideli. Tačiau tas „kaip nors“ gal kitur ir tinka, bet

mūsų įstaigoms yra griežtai nurodyta iki
smulkmenų laikytis standartų“, – sakė R.
Klovas.
Vykdydama šiuos nurodymus VSTT
jau buvo išsireikalavusi iš „Nota Bene“
tam tikrą pinigų sumą dėl to, kad bendrovė nesilaikė nustatytų terminų. Buvo
numatyta prekes pateikti iki šių metų birželio 20 d., tačiau tarnyba užsakytų prekių laiku taip ir negavo. VSTT pasinaudojo
tuo, kad egzistavo draudimo garantas, be
kurio tarnyba nebūtų pasirašiusi tiekimo
sutarties. Numatyta tvarka „Nota Bene“
teko sumokėti tarsi savotišką baudą – 10
proc. nuo bendros pirkimo vertės, t. y.
3498 eurus.
Tačiau ir finansinis „priminimas“ nepadėjo. Prekės taip ir nebuvo pristatytos
užsakovui. Todėl šių metų rugpjūčio 24 d.
VSTT raštu įspėjo UAB „Nota Bene“, kad
po įstatyme nustatyto termino (14 dienų)
sutartis bus nutraukta, jei prekės taip ir
nebus pristatytos. Rugsėjo 7 d. sutartis
nustojo galiojusi.
Tiesa, UAB „Nota Bene“ siūlė pristatyti dalį prekių, o kitas žadėjo pristatyti
vėliau. Tačiau VSTT nesutiko su tokiu
pasiūlymu, tad, kaip jau minėta, sutartis
nutrūko.
Bendrovės „Nota Bene“ direktorius
Andrius Jazgevičius teigė, kad dėl vėlavimo bendrovė nebuvo kalta. „Buvome
sudarę sutartį su vienu gamintoju, kuris
pateikė informaciją apie norimas pirkti
prekes. Šią informaciją pateikėme pirkėjui. O vėliau paaiškėjo, kad vienos iš perkamų prekių aprašymas neatitinka realių
prekės standartų, todėl ir vėlavome“, –
aiškino A. Jazgevičius.

Pirkimų kontrolė
Naują konkursą VSTT ketina skelbti artimiausiu metu. R. Klovas patikino, kad
ministerija kruopščiai seks, ar laikomasi
visų reikalavimų. „Įtarę neskaidrumą visuomet įpareigojame pasitikrinti konkurso sąlygas bei sutartis per Viešųjų pirkimų
tarnybą. Jei yra kokių nors pažeidimų,

tuomet jau kalbama apie tarnybinės atsakomybės taikymą. O jei pažeisti kurie
nors baudžiamojo kodekso straipsniai,
jau kreipiamės į atitinkamas teisėsaugos
institucijas“, – sakė R. Klovas.
Suprantama, triukšmas pirmiausia
kilo dėl nepagrįstai užkeltos karabinų
kainos. Tikėtina, kad anksčiau ar vėliau,
o ypač visai šiai istorijai iškilus į viešumą,
ja būtų susidomėjusi VPT. Tačiau, kaip
sakė tarnybos direktorė D. Vilytė, suveikė
savikontrolės mechanizmas. O gal tiesiog
pasitaikė tinkama proga užgniaužti jau
bekylantį skandalą?
UAB „Nota Bene“ jau apie 15 metų yra
Lietuvos kariuomenės tiekėja ir tik pastaruoju metu jai pradėjo blogai sektis, nes
VPT, STT ir kitos tarnybos pradėjo kruopščiai tirti visus viešuosius pirkimus, kuriuose dalyvauja ir dalyvavo ši bendrovė.
Ar nuo to rinkoje situacija pasikeis, ar
nurimus skandalams įvairūs viešųjų pirkimų konkursai vėl bus apraizgyti įvairių
savų bendrovių interesais?

Karabinai –
reikalinga prekė.
Saugomų teritorijų
direktoriai sakė, kad
jose nėra alpinistinių
takų. Bet karabinų
negalima vertinti tik kaip
alpinistinio inventoriaus
– jie reikalingi ir
daiktams pritvirtinti,
pavyzdžiui, prie kuprinės,
ir persikeliant per upę
daiktams ir juolab
žmonėms prisitvirtinti.
Kilo skandalas dėl jų
įtraukimo į konkursą ir
kainos.
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Komentaras

BMC

Vienbučių
transformacija: kodėl
Palangos savivaldybė
vengia aiškumo?

Komentaras

Nuosava tūkstantoji dalis

BFL

ARTŪRO AUŠROS

Egidjus Aleksiūnas, asociacijos „Palangos balsas“ vadovas: „Visų
institucijų architektūros ir urbanistikos specialistai, su kuriais man
teko bendrauti, tvirtina, jog už tokią statybų sumaištį savo mieste yra
atsakingos savivaldybės.“

Marius Normantas, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo,
urbanistikos ir architektūros departamento direktorius: „VMI
nerenka komercinių mokesčių, jei žmogus nuolat gyvena komercinės
paskirties objekte. Jai turinys aukščiau už formą, o tuo ir naudojasi
nesąžiningi statytojai, sąmoningai pardavinėdami komercines
patalpas kaip gyvenamąsias.“

Daugelis svajoja apie nuosavą būstą didžiausiame šalies kurorte ir iš tos didelės svajonės bei begalinio troškimo
griebiasi bet kurios galimybės, kuri tik įkandama biudžetui. Butas naujos statybos daugiabutyje už 20–30
proc. žemesnę nei rinkos kainą Palangoje dvelkia tokia puikia investicija, kad kur ten toks laimingas „investuotojas“ beskaitys notaro pakištos devynių puslapių pirkimo–pardavimo sutarties kiekvieną eilutę. O gaila, nes
jei paskaitytų, sužinotų, kad perka visai ne butą, o tik dalį vieno didelio buto, nes tas daugiabutis, kurį regi
jo akys, juridiškai yra vieno buto gyvenamasis namas, geriausiu atveju – dviejų butų, padalintas į daug dalių,
kurių vieną iš jų jis ką tik ir įsigijo. Arba gali būti dar įdomesnė situacija – patalpos, kuriose naujasis pirkėjas
ketina gyventi arba geriausiu atveju – ilsėtis karščiausiu metų laiku, įrengtos administraciniame pastate.

A

pie neįtikėtinus vienbučių virsmus daugiabučiais bei komercinių patalpų
– gyvenamosiomis šalyje kalbama jau ne
vienerius metus. Kada verslininkai pradėjo
piktnaudžiauti įstatymų spragomis, nežinia, bet viso to pradžių pradžią pajūrio
kurorte nekilnojamojo turto (NT) agentūros
„Rolijona“ savininkė ir vadovė Ona Mackevičienė sakosi žinanti. Verslininkė mena lai-

Ligita Sinušienė
kotarpį prieš 16 metų, kai Palangoje dar nebuvo vykdomi stambesni statybų projektai,
laisvų būstų pajūryje nebuvo, o jų poreikis
buvo didžiulis: „Viena NT agentūra iš Kauno
privatizavo poilsio namus „Atgiris“, suskaidė
juos į atskirus turtinius vienetus, sutvarkė
inžinierinius tinklus ir pardavė žmonėms.
Per mokestinę bazę tie poilsio namai buvo
prilyginti gyvenamosioms patalpoms. Ka-

dangi čia yra rekreacinė teritorija ir gyvenamųjų namų ant jūros kranto negali būti, į
juos buvo žiūrima kaip į poilsio namus, bet
jie naudojami kaip gyvenamosios patalpos,
savininkai nemoka komercinių mokesčių,
todėl Palanga netenka pajamų.“
Pasak verslininkės, kauniečių pavyzdžiu nusekė ne viena statybų įmonė,
pasinaudojusi įstatymų spragomis. Visų

pirma, statytojai pradėję laisvai interpretuoti komercinės paskirties pastatų
apibrėžimą. „Pagal įstatymą tai yra viešbučiai, moteliai, kavinės, bet kažkokiais
būdais aptinkama, kad ant komercinės
žemės galima pastatyti ir poilsio namus,
– sako O. Mackevičienė. – Komercinė
žemės sklypo paskirtis leidžia didesnį
užstatymą. Juk poilsio namams, kaip ir

gyvenamiesiems, reikia ir stovėjimo aikštelių, ir dar daug kitų reikalavimų. Be to,
iš poilsio namų nerenkami komerciniai
mokesčiai. Lietuvoje taip yra. Žodžiu,
prasilenkia visos mokestinės bazės, o iš
tiesų būtina kategoriškai uždrausti poilsio namų statybas komercinės paskirties
teritorijoje ir labai aiškiai apibrėžti, kas
yra toji komercinė NT paskirtis.“

Palangiškę verslininkę piktina, kad bendrovės „Malūno vilos“ projektas (beje,
irgi kauniečių įmonės – UAB „Kauno
būstai“) Palangoje vykdomas poilsio
namus statant komercinės paskirties
teritorijose, kurių atskiros dalys paskui
pardavinėjamos tarytum gyvenamosios
patalpos. Taip dokumentuose atsiranda
nuosavybės įrašai, bylojantys, jog asmuo
yra dviejų tūkstančių kvadratinių metrų
statinio vienas iš kelių dešimčių bendraturčių. Pavyzdžiui, 3975-osios dalies iš
229 174 dalių komercinio pastato arba
poilsio namų bendrasavininkis. Tai kažkas
neįtikėtino, bet tai nauja ir „normalu“.
„Kaip juridiškai galima įforminti tokias tūkstantąsias dalis?! Juk tai – ne
butai, ne unikalūs numeriai. Niekas nežino, niekas nesuvokia, ką daro, – negali
atsistebėti NT ekspertė O. Mackevičienė.
– Kur žiūri notarai? Ar jie papirkti, kad
žmogui nepaaiškinama, kokios keistos
nuosavybės bendraturčiu jis tampa? Kaip
Registrų centras registruoja tokius objektus?! Visi mokesčių specialistai, architektai, teritorijų planavimo, priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos, vandentiekio ir kitų
inžinierinių tinklų atstovai turėtų kartu
susėsti ir viską išsiaiškinti vieną kartą.
Sutarti pagaliau, už ką renka mokesčius,
kaip skirsto inžinierinius įvadus. Jeigu
vienas individualus namas – 1 įvadas,
viena katilinė, jeigu vienas komercinės
paskirties pastatas – irgi 1, o ne 20 įvadų vienoje poilsinėje. Norint patalpas
suskaidyti į dalis, su kontroline apskaita
tektų taip pavargti, kad visiems atšoktų
fantazija.“
Kaip atskirą viso miesto problemą
leidinio pašnekovė įvardija automobilių
statymą. Anot jos, minėtosios „Malūno
vilos“ turi apie 50 automobilių stovėjimo
aikštelių. „Geriausiu atveju ten įmanoma

įrengti 100 vietų. Ir vis tiek net ir tokiu
atveju miestui užkraunama apie 200 automobilių stovėjimo vietų, – sako verslininkė, pripažindama, kad jos minima
problema pradėsianti ryškėti gal tik po
metų kitų, kai visi būstai būsią parduoti.
Ir galbūt automobilių stovėjimo vietų
trūkumas bus juntamas tik pusantro mėnesio per metus, patį vidurvasarį. „Bet tas
laikotarpis kurortui bus žiaurus“, – tvirtina palangiškė.

Kuriame etape
užsimerkiama?
NT ekspertė O. Mackevičienė sako, kad
protu nesuvokiama, kodėl miesto valdžia
viešai transliuojanti žinią, esą savivaldybės klerkai negalintys nieko padaryti –
kalti visi: Aplinkos ministerija, įstatymai,
verslininkai, bet tik ne jie patys. Tačiau
O. Mackevičienė siūlo įsivaizduoti visą
statybų proceso eigą, kaip visų pirma
vyriausiajam miesto architektui tenka
susipažinti su didžiulio gyvenamojo namo-vilos, suplanuoto turėti kelis lyginimo, kosmetikos, saunos kambarius (kurie
vėliau kartu su įvairiomis kitomis pagalbinėmis patalpomis, katilinėmis ir pan.
virs atskirais butais), projektu. „Sutinku,
kad architektas negali to sukontroliuoti,
nes statinys užstatymo, aukštingumo
nepažeidžia, turi projektą. Taigi, toliau
statytojas pradeda statyti individualų
namą su daugybe kambarių, „prikabina“
daug balkonų. Irgi nieko nepasakysi – tokia architektūra. Tačiau vėliau specialistui
atliekant kadastro matavimus ar laukiant
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pažymos, patvirtinančios,
jog statinys nuo projekto nenukrypo,
užfiksuoti realius nukrypimus yra juoko
darbas, – įsitikinusi O. Mackevičienė. –
Bet niekas tų neatitikimų nemato, nes
„iš viršaus“ turbūt duodamas nurodymas

nematyti. Juk ir visi inžinieriniai tinklai
eina kartu su projektu. Iš pradžių būna
vienas įvadas, o kuriame statybų etape
jų atsiranda daugiau, kada prasideda tas
„narvelių“ dalijimas, neaišku. Ar pridedama kažkokia nauja dokumentacija su
pataisymais? Jeigu atsiverstume šito projekto inventorinę bylą, viskas paaiškėtų,
kaip dukart du, bet niekas neduos tokių
dokumentų. Apskritai reikalinga atlikti
visų Palangos abejotinų objektų inventorizaciją, parengti atskirą probleminių, kurių yra daugiau nei trys dešimtys, sąrašą.“
Kelis pretendentus į siūlomą sąrašą
O. Mackevičienė paminėjo: Ganyklų g. 8
ir 10, L. Vaineikio g. 35 B ir daugelį kitų
objektų.

Kas gi atsakingas?
Kuriame gi statybų etape atsirandanti
terpė pražiūrėti nesąžiningas statybas?
Ar atsakingos institucijos deramai vykdo
statybų kontrolę?
Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos
ministerijos vyriausioji specialistė Vida
Aliukonienė pirmąjį akmenį meta projektą tvirtinantiems savivaldybės specialistams: „Statytojų gudravimas prasideda
dar statinio projektavimo etape. Projektą
rengiantys specialistai aklai tenkina NT
plėtotojo pageidavimus ir 1–2 butų gyvenamajame name suprojektuoja atskiriems butams identiškas patalpų grupes
arba projektuojamuose komercinės ar
administracinės paskirties pastatuose
numato galimybę dalį patalpų naudoti
kaip gyvenamąsias. Netgi dar nepastatę
pastato statytojai tokių patalpų grupes
pardavinėja kaip atskirus būstus, pirkėjams žadėdami ateityje pakeisti jų paskirtį ir užregistruoti. Nuosavo būsto įsigeidę
žmonės tuo naiviai tiki, nepaisant pirkimo–pardavimo sutartyje ir kituose jiems

susipažinti prieinamuose dokumentuose
nurodytos pastato (patalpų) paskirties.“
V. Aliukonienės teigimu, tokį vienbučio ar dvibučio namo projektą su
„užprogramuotu“ daugiabučiu pateikus
savivaldybės administracijai kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), šios institucijos ir kitų projektą
privalančių tikrinti subjektų atstovai patikrinimą atliekantys formaliai, neatitikčių
reglamentų reikalavimams nenustato ir
išduoda SLD.

Trūksta darbuotojų?
„Kai statyba vykdoma turint išduotą
SLD ir nepažeidžiant esminių projekto
sprendimų, iškart abejoti jos teisėtumu
nėra pagrindo. Per metus savivaldybių
administracijos išduoda daugiau kaip po
18 tūkst. SLD, VTPSI su turimais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais neturi
galimybės patikrinti visų savivaldybių
administracijų išduodamų SLD išdavimo teisėtumą, – inspekcijos darbą gina
specialistė. – Darbo planuose nustatytas
tikrinamų SLD skaičius, tikrinama ir tada,
kai turima pagrįstos informacijos, kad
išduodant konkretų SLD pažeisti teisės
aktų reikalavimai. Nustačiusi, kad SLD išduotas neteisėtai, VTPSI kreipiasi į teismą
dėl jo panaikinimo. Pvz., pagal Vilniaus
skyriaus, vykdančio statybos valstybinę
priežiūrą visoje Vilniaus apskrityje, darbo
planą šiemet numatyta patikrinti Vilniaus
apskrities savivaldybių administracijų
išduotų 150 leidimų statyti naujus ar
rekonstruoti statinius, kai vien Vilniaus
miesto savivaldybė pernai išdavė apie 1,5
tūkst. SLD. Todėl svarbiausia, kad SLD išdavimo procese dalyvaujančių institucijų
atstovai veiktų atsakingai ir pagal teisės
aktų reikalavimus.“
Kaip aiškino specialistė, tais atvejais,
kai projektuotojai paklūsta kuo didesnio

pelno siekiantiems nesąžiningiems verslininkams, statinys pastatomas pagal jų
parengtą vienbučio ar dvibučio namo
projektą su daugiabučio požymiais ir
vėliau paprastojo remonto darbais suformuojamos atskiriems butams būdingos
patalpų grupės. „Vidinių nelaikančiųjų
sienų pertvarkymas nėra esminių projekto sprendinių pažeidimas (tai nelaikytina savavališka statyba), todėl VTPSI
inspektoriai statybos patikrinimo metu
aptikę tokias projekto neatitiktis tik turi
teisę pareikalauti jas pašalinti, – tvirtino
V. Aliukonienė. – Tokie pastatai priskirtini
neypatingų statinių kategorijai. VTPSI,
vykdanti statybos valstybinę priežiūrą,
privalomai tikrina visų ypatingų statinių
statybą, kitų – tik specialių reidų metu
ar turėdama informacijos apie galimus
pažeidimus.“

Vienbučio ar
dvibučio namo
projektą su „užprogramuotu“ daugiabučiu
pateikus savivaldybės
administracijai kartu su
prašymu išduoti statybą
leidžiantį dokumentą
(SLD), šios institucijos
ir kitų projektą privalančių tikrinti subjektų
atstovai patikrinimą
atlieka formaliai,
neatitikčių reglamentų
reikalavimams nenustato ir išduoda SLD.
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Specialistės teigimu, siekiant pažaboti
vienbučių ar dvibučių namų virsmą daugiabučiais, buvo priimtos naujos statybų
reglamentų nuostatos arba patikslintos
bei papildytos galiojančios: numatytas
nuo vienbučio ar dvibučio naudingojo
ploto priklausantis privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius, maksimalus
sklypo užstatymo intensyvumas pagal
užstatymo tipą; žemės sklype, kuriame
nustatytas sodybinio užstatymo tipas,
leidžiamas statyti tik vienas 1–3 aukštų
vieno ar dviejų butų namas su pagalbinio
ūkio pastatais; savivaldybės administracijos tarnautojai, tikrinantys SLD gauti
pateiktus projektus, įpareigoti įvertinti ir
neišduoti SLD, jei suprojektuotas statinys
neatitinka numatomo statinio tipo ar
naudojimo paskirties.
„Naujosios teisės aktų nuostatos
leidžia pagal aiškesnius kriterijus objektyviau vertinti projektus ir suvaržo galimybę pagal juos pastatytus didelio ploto
1 ar 2 butų namus faktiškai paversti daugiabučiais. Atsižvelgdami į užsienio šalių
praktiką, VTPSI siūlo numatyti ir svaresnį
vietos bendruomenės dalyvavimą, valdant šį procesą. Turėtų būti suteikta teisė
konkrečios teritorijos žemės sklypų savininkams spręsti, ar didelio ploto pastatai
gali atsirasti toje teritorijoje, nustatant
statytojui prievolę gauti daugumos (50
proc. + 1) jų sutikimą. Taip pat rengiamas

Gyvenamojo
ploto vienbučiame ar dvibučiame name
šeimininkas, tapęs vieno
turtinio objekto bendrasavininkiu su 20–30
žmonių, negali laisvai
disponuoti savo turtu,
yra priverstas dalintis
bendros paskirties patalpomis, priimti bendrus
sprendimus dėl šildymo,
komunalinių paslaugų.

teisės aktų pakeitimo projektas, numatantis statytojo prievolę gauti SLD 3 metų
laikotarpyje po didesnio kaip 200 kv. m
kai kurių paskirčių pastato statybos baigimo pertvarkant jo pertvaras, keičiant
pastato išvaizdą (vietoj langų ar naujai įrengiant lauko duris ir pan.).
Tiek gyvenamosios, tiek ir bet kurios
kitos paskirties neypatingo ir ypatingo statinio (ne atskirų jo patalpų), išskyrus vienbučio ir dvibučio namo, statyba
baigiama surašant statybos baigimo
aktą. Statybos baigimo komisijos pirmininkas (VTPSI atstovas) ir nariai aktą
pasirašo pagal kompetenciją patikrinę ir
įsitikinę, kad pastatytas statinys atitinka
projektą, – esamus ir būsimus pokyčius
pristatė V. Aliukonienė. – Teisės aktais reglamentuota, kad baigtame statyti pastate patalpų paskirties keitimui turi raštu pritarti savivaldybės administracija.
Šiai institucijai pavesta vykdyti ir statinių
naudojimo priežiūrą bei taikyti administracinę atsakomybę už pažeidimus, tarp
jų – ir už pastato (patalpų) naudojimą ne
pagal paskirtį.“

Savivaldybė slapukauja
Tačiau Palangos savivaldybė įstatymų jai
deleguotos teisės ir prievolės griežčiau
kontroliuoti statybų projektus savanoriškai atsisako. Kaip ir pareigos atsakinėti į
žurnalistų pateiktus klausimus. Žurnalo
„Aplinkosauga“ korespondentei paprašius nurodyti, kas konkrečiai patvirtino
statybos projektus statiniams verslininkės O. Mackevičienės paminėtais adresais,
dieną rengusi atsakymą savivaldybės
atstovė ryšiams su visuomene J. Vanagė
paaiškino: „Visiems objektams, esantiems
Palangos miesto teritorijoje, statybą leidžiančius dokumentus išduoda Palangos
miesto savivaldybės administracija.“ Redakcijai pakartotinai paprašius nurodyti
konkretų savivaldybės ar valstybės tarnautoją, kurio parašais buvo patvirtinti
minėti leidimai, po kelių dienų savivaldybės Statybos skyriaus vedėjas Algimantas
Rimas pakartojo J. Vanagės atsakymą,
pridėjęs dar vieną nieko nesakantį sakinuką: „Jūsų minimiems objektams, kaip
ir visiems objektams, esantiems Palangos
miesto teritorijoje, statybą leidžiančius
dokumentus įstatymų numatyta tvarka

išduoda Palangos miesto savivaldybės
administracija. Statybą leidžiančius dokumentus privalu išduoti per 10 darbo
dienų po to, kai projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir
Savivaldybės administraciją).“
Vietoj atsakymų į kitus leidinio kausimus (ar atsakingasis specialistas neįžvelgęs, kad tariami vienbučiai projektuojami
akivaizdžiai kaip daugiabučiai, o administracinės patalpos – kaip gyvenamojo
namo; tad kodėl buvo išduotas leidimas;
jeigu projektavimo pakeitimai vykdyti
vėliau, kodėl išduoti leidimai tiems pakeitimams?) A. Rimas teisinosi ir teisino
savo kolegas: „Atkreiptinas dėmesys, kad
visais Jūsų paminėtais adresais statybos
leidimai buvo išduoti teisėtai. Jūsų keliamas vienbučių gyvenamųjų namų ar
komercinės paskirties patalpų, galimai
virstančių daugiabučiais, klausimas yra
aktualus visoje Lietuvoje (tai rodo ir nesenas Vilniaus savivaldybės kreipimasis į
Generalinę prokuratūrą). Palangos miesto savivaldybės taryba dar 2014 m. liepą
dėl analogiškų devynių objektų kreipėsi
į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, Aplinkos ministeriją bei VTPSI
bei paprašė pagal kompetenciją ištirti
bei įvertinti galimus Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo, STR nuostatų, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių pažeidimus statant vieno
buto, dvibučių ir negyvenamos paskirties
pastatus, kurie de facto yra daugiabučiai.
Taip pat prašė priimti sprendimus dėl
pažeidimų pašalinimo. LR Generalinės
prokuratūros paprašyta teisme inicijuoti
bylą siekiant apginti galimai pažeistą viešąjį interesą. Tačiau 2014 m. spalį, atlikus
tyrimą, buvo gautas VTPSI atsakymas,
jog jokių esamų pažeidimų nenustatyta.
2015 m. vasarį Klaipėdos apygardos prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą.“
Savivaldybė visiškai ignoravo prašymą pakomentuoti kitų institucijų atstovų
teiginius esą tik aklas savivaldybės specialistas galįs nematyti, jog vienbutis projektuojamas kaip daugiabutis.
Palangos bendruomenę vienijančios
asociacijos „Palangos balsas“ vadovas
Egidijus Aleksiūnas nesistebi tokia savivaldybės pozicija: „Man tenka daug bendrauti su įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis ir žurnalistai skundžiasi, kad
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Palangos savivaldybė dažnai neatsako į
jai pateiktus klausimus arba atsako lygiai
taip pat tuščiai, kaip ir Jums.“
Ar tokia savivaldybės pozicija galinti
netiesiogiai rodyti, jog būtent nuo jos ir
prasideda nesąžiningi statybų projektai?
„Žinote, Palanga yra specifinis mažas
miestelis, – mintimis dalijasi pašnekovas.
– Meras labai stengiasi dėl šio miestelio,
daug dirba, ir labai mėgsta būti giriamas
už savo darbus. Galbūt todėl į nepatogius klausimus paprasčiausiai neatsakinėjama. O savivaldybės administracijos
direktorė Akvilė Kilijonienė pati man yra
sakiusi, kad savivaldybė statybos leidimus išduodanti iš baimės, nes priešingu
atveju statytojai ją gali apskųsti teisme.“
E. Aleksiūnas tikina, kad visų institucijų architektūros ir urbanistikos specialistai, su kuriais jam tekę bendrauti,
teigę, jog už tokią statybų sumaištį savo
mieste atsakingos yra savivaldybės. Anot
jo, vyriausiasis architektas, matydamas
projektą, kuriuo remiantis statinys lengvai gali būti padalintas į daugelį atskirų
plotų bei kad į statinį galima patekti per
daug įėjimų, turįs įtarti, jog kažkas yra
ne taip. „Tačiau savivaldybė suformavo
teismų besikratančios institucijos poziciją, – konstatuoja asociacijos vadovas.
– Vis dėlto miestas privalo ir gali labai
aiškiai su tuo kovoti. Tam ir yra tvirtinami
bendrieji planai, kad būtų gerinama urbanistinė aplinka. Paprastai kalbant, kad
žmogus, įsigijęs namą, jaustųsi ramus,
jog kada nors šalia jo neiškils gamykla ar
daugiabutis. Deja, nesąžiningi statytojai
iškreipia urbanistinę miesto koncepciją.“

Tik parodomasis gestas?
Iš esmės, kaip tvirtina E. Aleksiūnas,
Palangos miesto savivaldybė šiai problemai spręsti ėmusis tik vieno vienintelio
žingsnio, ir tai – esą praktiškai priversta
pačios miesto bendruomenės, prieš porą
metų sujudusios dėl Užkanavės g. 28 a
vienbučių gyvenamųjų namų teritorijoje iškilusio didžiulio statinio, oficialiai

dokumentuose vadinamo vieno buto
namu, bet pradėto pardavinėti dalimis.
Tada Užkanavės gyventojai raštu kreipėsi
į aukščiausias šalies institucijas, taip pat
– ir į Palangos savivaldybę. Tokiu būdu ir
ši buvusi priversta padaryti bent vieną,
tebūnie galbūt tik parodomąjį gestą,
– generalinei prokuratūrai apskųsti šio
ir dar kelių objektų statytojus, ką Statybos skyriaus vedėjas paminėjo žurnalui
„Aplinkosaugai“.
Asociacijos vadovas pasidžiaugė, kad
po dvejus metus vykusio gyventojų bylinėjimosi su statytojais dėl Užkanavėje
pastatyto didžiulio vienbučio Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę pagaliau
priėmė sprendimą gyventojų naudai –
statinį nugriauti. Teismas nusprendė, kad
statytojas, vienbutį ketinęs parduoti atskirais būstais – daline nuosavybe, siekė
įgyvendinti daugiabučio namo koncepciją. „Kol kas sprendimas dar neįsigaliojo,
bet statytojas tikriausiai skųs sprendimą,
tad bylinėjimasis dar tęsis, – sakė E. Aleksiūnas. – Laimė, kad prasidėjus teisminiams procesams statiniui buvo uždėtos
laikinosios apsaugos priemonės, todėl
prekyba nevyko. Nes tais atvejais, kai toks
statinys jau turi bendraturčių, teismas atsižvelgia į jų interesus.“
Vis dėlto pašnekovas pabrėžia, kad
anaiptol ne ant vienos savivaldybės pečių gula visa atsakomybė už nesąžiningų
statytojų veiklą. „Tai – ir teisės aktų klausimas. Daugelis statytojų naudojasi teise
49 proc. patalpų komercinės paskirties
pastate paversti gyvenamosiomis. Tačiau
ir šią tvarką reglamentuojantys teisės
aktai artimiausiu metu žadami keisti“, –
sakė E. Aleksiūnas.

Sistemos problema
Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Marius Normantas
kalčiausia šioje situacijoje įvardija ne
konkrečią instituciją, o ydingą sistemą,
dėl kurios atsakingos institucijos perne-

lyg menkai bendradarbiaujančios: „Pražiūrėjimų yra visuose statybų etapuose.
Viena iš didžiausių problemų – žmogaus
polinkis pirkti turtą, kurį naudoja ne pagal paskirtį. Tačiau vienintelio atsakingo
nėra, problemą būtina vertinti kompleksiškai. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių
inspekcija nerenka komercinių mokesčių,
jei žmogus nuolat gyvena komercinės
paskirties objekte. Jai turinys aukščiau
už formą, o tuo ir naudojasi nesąžiningi
statytojai, sąmoningai pardavinėdami
komercines patalpas kaip gyvenamąsias.
Vidaus reikalų ministerija leidžia deklaruoti gyvenamąją vietą ne gyvenamosiose patalpose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tikrina, ar
pastatas atitinka projektą, ir jis atitinka.
Tačiau vėliau paprastojo remonto būdu
padaromos pertvaros ir atskiros tokio
statinio dalys tampa realiais „butais“. Tačiau šio etapo jau niekas nebemato, nes
statinys priduotas“, – blogybes vardijo M.
Normantas.
Ar iš pat pradžių vertinant projektą
įmanoma numanyti, kad komercinės
patalpos ar vienbutis ruošiami „tapti“
daugiabučiais? „Projektas atkeliauja į savivaldybę, ir ji mato arba nemato, ar tikrai
viena šeima gyvens 600–900 kvadratinių
metrų name. Tačiau nuo 2015 m. sausio
1 d. savivaldybei kilus įtarimų, ji turi teisę neišduoti statybos leidimo. Lapkričio
3 d. LR Seimas pritarė Lietuvos architektų rūmų įstatymo pataisoms, kurios
įteisino privalomą atestuotų architektų
dalyvavimą rūmų veikloje, taip sudarant
galimybę efektyviau kontroliuoti šios
srities specialistų profesinę etiką“, – sako
direktorius, atkreipdamas dėmesį į tai,
kad per pusantrų metų jo vadovaujamos

specialiai minimoms problemoms spręsti
sudarytos darbo grupės iniciatyva buvo
pakeisti arba inicijuoti nauji 6 teisės aktai
(pastaruosius išvardijo ir VTPST specialistė V. Aliukonienė).

gistrų centras atsakingas už tai, kad
duomenys registre atitiktų pateiktus dokumentus“, – sakė specialistė.

Svarbiausia – paskirtis, ne
pavadinimas

Bendrovės „Kauno būstai“ vadovas,
Palangoje vykdantis ne vieną statybų
projektą, telpantį į aprašomųjų įstatymų
rėmus, kategoriškai atsisakė žurnalui
„Aplinkosuaga“ išsakyti savo poziciją,
motyvuodamas tuo, jog straipsnis esą užsakytas ir jo mintys esą vis tiek būsiančios
iškraipytos.

Laikinai einanti Registrų centro Komunikacijos skyriaus vadovės ir atstovės
spaudai pareigas Gražina Urbonavičė,
paprašyta pateikti Registrų centro poziciją, kuriame statybų etape turėtų būti
užfiksuojami neatitikimai tarp juridinės
ir faktinės statinio paskirties, atkreipė
dėmesį, kad reklamos skelbimuose kai
kurie statytojai negyvenamąsias patalpas
pavadina butais. „Registrų centras pataria pirkėjams pasidomėti ir įsigyti
dominančios patalpos Nekilnojamojo
turto registro (NTR) išrašą, kuriame įrašytas ne tik patalpos pavadinimas, bet
ir paskirtis. Negyvenamosios patalpos
skelbimuose vadinamos apartamentais,
poilsio apartamentais ar pan., tačiau
perkant būstą reikėtų atkreipti dėmesį ne
į patalpos pavadinimą, o būtent į paskirtį.
Taigi panašu, kad galimas tik vienas neatitikimas – tarp skelbimuose pateiktų ir
NTR įregistruotų duomenų, – aiškino G.
Urbonavičė. – Žinoma, kiekvieną atvejį
reikėtų vertinti atskirai. Galimai tai gali
būti mišrus pastatas, be to, paskirtis gali
būti keičiama. Todėl geriausias būdas
išsklaidyti abejones – pasitikrinti užsisakant NTR išrašą.“
Registrų centro atstovė pabrėžė, kad
duomenys NTR įregistruojami remiantis pateikta kadastro byla bei statybos
baigimą patvirtinančiu dokumentu. „Re-

Statytojas nekomentuoja

Vienintelis privalumas –
kaina
Kodėl vis dėlto pirkėjui nenaudinga įsigyti trečdaliu pigesnį būstą kurorte? Iš tiesų
vienintelis tokio sandorio privalumas pirkėjui ir tėra gera kaina.
Statytojai tokius būstus gali pardavinėti pigiau, nes patiria daug mažesnius statybos kaštus, bet visa tai vėliau
atsiliepia tokio vienbučio ar dvibučio
bendraturčių gyvenimo kokybei – tuo
greičiau, kuo sparčiau išparduodami
tokie būstai. Visų pirma, skiriasi vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų
garso izoliacijos bei priešgaisrinės saugos techniniai reikalavimai. Didžiulio
turto, oficialiai vadinamo vienbučiu ar
dvibučiu, dešimtims bendrasavininkių
tenka pratintis neoficialiai dalyvauti
savo kaimynų pokalbiuose, o ir patiems
namuose vengti dalintis paslaptimis.
Gyvenimas tokiomis sąlygomis tampa
praktiškai viešas. Dar baisesnė blogybė
– labai apsunkinta galimybė išsigelbėti
gaisro atveju, nes oficialiai vadinamame

vienbučiame žmonių gali būti gerokai
daugiau nei viena dvi šeimos.
Tenka pratintis ir prie elektros trukdžių, netgi gali pritrūkti vandens, nes visa
infrastruktūra projektuota vieno ar dviejų
butų namui, todėl ir visi inžinieriniai tinklai, nuotekų kiekis, vandens padavimas
turi tiek kartų didesnį apkrovimą, kiek
šeimų čia gyvena.

Sunkesnės sąlygos paskolai
Gyvenamojo ploto vienbučiame ar dvibučiame name šeimininkas, tapęs vieno
turtinio objekto bendrasavininkiu su
20–30 žmonių, negali laisvai disponuoti
savo turtu, yra priverstas dalintis bendros
paskirties patalpomis, priimti bendrus
sprendimus dėl šildymo, komunalinių
paslaugų.
Vienbučio ar dvibučio namo bendraturčiai negali įregistruoti savo adreso,
burtis į bendriją, o už komunalinius
mokesčius priversti mokėti ne tiesiogiai
paslaugų tiekėjams, bet nelegaliems
administratoriams. O tais atvejais, kai gyventojai būstus įsigyja administraciniuose pastatuose ar poilsio patalpose, tampa
įstatymų pažeidėjais, nes turtą naudoja
ne pagal paskirtį.
Turint bendraturčių yra sunkesnės
sąlygos paskolai gauti. Norėdamas įkeisti
savo turto dalį asmuo tai gali padaryti tik
turėdamas visų bendrasavininkių sutikimą. Perkant būstą komercinėse patalpose, net jei jose ketinama gyventi, banko
paskola gali siekti ne daugiau 70 proc.
būsto vertės arba dar mažiau. Su banko
paskola perkant patalpas administracinės
paskirties pastate reikalingas didesnis užstatas.

Dar kiti gyvenimo komercinėse ar
rekreacinėse patalpose trūkumai – mažiau žalumos kieme, mažiau dirbtinės
šviesos tamsiuoju paros metu, neįrengta
vaikų žaidimų aikštelė, nėra automobilių
parkavimosi vietų.
Problemų iškyla ne tik patiems tokių
būstų savininkams, bet ir gretimų namų
gyventojams, pačiam miestui. Juk statytojai taupo visur, kur tik gali, prisidengdami
vienbučio statybomis, taigi, kaip jau anksčiau minėta, – ir įrengdami automobilių
stovėjimo vietas. Tokio daugiabučio namo
gyventojams nepakanka vietos automobiliams statyti, tad užstatomi pravažiavimai
gretimose gatvėse arba privažiavimai prie
namų. Tokiu būdu neišvengiamai apsunkinamos eismo sąlygos mieste.
Šių problemų išspręsti nepadėtų nė
viena institucija, net ir gyventojams pasiskundus, kai pagal statybos reglamentą
jie yra gyvenantys vienbučiame name,
tad ir gyvenimo sąlygos sudarytos atitinkamos – kaip vienbučio namo bendrasavininkiams.

Naujosios teisės
aktų nuostatos
leidžia pagal aiškesnius
kriterijus objektyviau
vertinti projektus ir
suvaržo galimybę pagal
juos pastatytus didelio
ploto 1 ar 2 butų namus
faktiškai paversti
daugiabučiais.
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Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto valdymo
skyriaus Administravimo ir renovacijos poskyrio vedėjas
Kęstutis Miškinis: „Šiemet pradėjome darbus viename miesto
kvartale, dar trys kvartalai šiuo metu projektuojami ir laukia
savo eilės. Tikimės, kad Aplinkos ministerija ras būdų, kaip
padidinti Kaunui skiriamą paraiškų kvotą ir kaip finansiškai
prisidėti prie mieste pradėto kvartalų renovacijos projekto“
rajonams, o likusioms savivaldybėms paskirstyta nuo devynių iki vienos paraiškos.
K. Miškinio nuomone, toks ribojimas nėra
išmintingas, nes didžiuosiuose miestuose
tebėra tūkstančiai renovuotinų daugiabučių, todėl čia renovacijos tempas turėtų
būti žymiai spartesnis nei rajonuose.
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100 mln. eurų – katino
ašaros

Vilniaus daugiabučių namų asociacijos prezidentas
Juozas Antanaitis: „Vien tik sienų šiltinimas ir langų
keitimas neišsprendžia šilumos kainos mažinimo ir
šiuo metu naudojamas renovacijos modelis yra geras tik
statybininkams ir šilumininkams.“

Bliūkšta daugiabučių gyventojų viltys
Daugiabučių gyventojų siekis gyventi atnaujintuose būstuose atidedamas neapibrėžtam laikui, nes
renovacijai trūksta lėšų. O kol valdžia ieško pinigų, gyventojai dar piktinasi ir prasta darbų kokybe.

auno miesto savivaldybės
administracijos Būsto valdymo skyriaus
Administravimo ir renovacijos poskyrio
vedėjas Kęstutis Miškinis sako, jog mieste
priskaičiuojama beveik 5 tūkst. daugiabučių gyvenamųjų namų.
„Iki šios dienos yra atnaujintas 171
daugiabutis, o dar 172 renovuojami.
Turime informacijos apie dar 40-ies dau-

Nutylima apie taupymo
priemones
Vilniaus daugiabučių namų asociacijos
prezidentas J. Antanaitis sako, jog pritrūkus lėšų renovacijai, vertėtų rinktis
pačias efektyviausias šilumos taupymo
priemones.
„Vien tik sienų šiltinimas ir langų keitimas neišsprendžia šilumos kainos mažinimo ir šiuo metu naudojamas renovacijos modelis yra geras tik statybininkams
ir šilumininkams“, – rėžė J. Antanaitis. Jis
tikina, jog renovacijos laukiantys daugiabučių gyventojai nežino, kad sąskaitas
už šildymą įmanoma sumažinti beveik
perpus vien tik įrengus individualų šilumos reguliavimą ir apskaitą butuose.
Asociacijos prezidento teigimu, pagrindinis renovacijos tikslas yra ne sumažinti
šilumos kainą, bet jos suvartojimą, nes
kaina nelemia, kiek reikės sumokėti už
buto šildymą.
„Pateiksiu konkretų pavyzdį. Vilniuje viena bendrovė šildo namus dujomis
atskiru katilu, o jos pagamintos kilovatvalandės kaina yra du kartus didesnė už
Vilniaus energijos kainą, tačiau žmonės

Sigitas Gudžiūnas
giabučių namų savininkus, kurie mielai
pradėtų rengti investicinius projektus ir
šiuo metu laukia kvietimo juos teikti“,
– pasakojo K. Miškinis. Tačiau, anot jo,
paskelbus dar vieną kvietimą renovacijai,
nemaža dalis kauniečių, norinčių gyventi
šilčiau ir gražiau, liks nieko nepešę.
„Kitiems metams Kaunui skirta kvota
– tik 19 daugiabučių. Tai yra labai mažai.

Reikėtų bent 5 kartus didesnės kvotos“,
– tikina renovacijos poskyrio vedėjas K.
Miškinis. Jo teigimu, šiemet Kaune pradėtas unikalus projektas, kuriuo siekiama
labiau paspartinti pastatų renovacijos
tempą, – miestas įsipareigoja sutvarkyti
visą namų aplinką, jei vienoje vietoje atsiranda bent 5 renovuoti ar renovuojami
daugiabučiai.

„Šiemet pradėjome darbus viename
miesto kvartale, dar trys kvartalai šiuo
metu projektuojami ir laukia savo eilės.
Labai tikimės, kad Aplinkos ministerija
ras būdų, kaip padidinti Kaunui skiriamą paraiškų kvotą ir kaip finansiškai
prisidėti prie mieste pradėto kvartalų
renovacijos projekto“, – viliasi K. Miškinis.

Rugpjūtį išleistame Aplinkos ministro įsakyme numatyta, kad iki 2017 m.
vasario 20 d. Būsto energijos taupymo
agentūra (BETA) galės iš viso priimti 500
paraiškų dėl daugiabučių atnaujinimo
projektų. Daugiausia (po 30) paraiškų bus
priimta iš Ignalinos ir Kelmės savivaldybių. Po 19 paraiškų numatyta didiesiems
miestams ir Molėtų, Biržų, Panevėžio

BMC

K

K. Miškinis tikina, kad daugiabučių renovacija stringa dėl to, jog lėšų pritrūko už
ją atsakingai Aplinkos ministerijai. Priminus, jog buvusi Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonienė pokalbyje su
žurnalo „Aplinkosauga“ korespondentu
sakė, jog pasirašyta sutartis dėl 100 mln.
eurų finansavimo iš ES fondų, K. Miškinis
pasakė, kad „tie 100 milijonų – tik katino
ašaros“.
„Vienam daugiabučiui renovuoti reikia apie milijono eurų. Vadinasi, tų pinigų
užteks tik 100-tui daugiabučių. Šiandien
akivaizdu, kad tokios sumos neužteks net
Kaunui. O juk visa Lietuva taip pat nori
renovuotis“, – kalbėjo K. Miškinis. Jam
antrina ir Vilniaus daugiabučių namų
asociacijos prezidentas Juozas Antanaitis.
„Iš tikro lėšų pradėjo trūkti, nes atsirado masinis noras renovuoti daugiabučius.
Šioje situacijoje matau tik vieną išeitį –
reikia pritraukti privačių lėšų, – kalbėjo
J. Antanaitis. – Bet kažkodėl galvojame,
kad valstybė už mus turi suremontuoti

mūsų namus. Ateityje vis tiek prieisime
prie to, kad tvarkyti savo namą privalės
buto savininkai. Mano giliu įsitikinimu,
kaime gyventis žemdirbys tikrai neturi
remti gyventojo, kuris remontuos savo
daugiabutį Vilniaus mieste.“

nesiskundžia, nes suvartojimas yra mažas
ir jiems nekelia rūpesčių pačios kilovatvalandės kaina“, – pasakoja J. Antanaitis. Anot jo, vien tik daugiabučio sienų
šiltinimas ir langų keitimas neduos gero
rezultato, jei nerenovuosime šildymo sistemos, jeigu neįvesime individualią apskaitą ir individualų šilumos reguliavimą.

ateitį. Ateis naujas Seimas. Neaišku, kokias renovacijos gaires jis teiks, ar renovacijos procesai bus vystomi tuo pačiu
tempu, ar jis bus didinamas“, – svarstė
K. Miškinis.

Renovacijos tempas tikrai
nesulėtės

Tuo tarpu Vievyje Semeliškių g. 35-ojo
daugiabučio gyventojai niekaip nesulaukia modernizacijos pabaigos. Prie namo
stovinčioje lentoje skelbiama, kad darbai
prasidėjo 2015-ųjų kovo 15 d. ir turėjo
baigtis šių metų sausio 31-ąją. Pabaigtuvių terminus jau teko pratęsti, tačiau pažvelgus į daugiabutį atrodo, jog darbams
dar nematyti nei galo, nei krašto. Minėtame name gyvenanti Onutė Rakauskienė
sakė esanti pasipiktinusi daugybe dalykų.
Pirmiausia, anot jos, visiškai nesilaikoma
darbų termino.
„Darbai prasidėjo praėjus beveik trims
mėnesiams nuo sutarties pasirašymo.
Ypač daug nervų kainavo šildymo sistemos atnaujinimas. Santechnikai nupjovė
vamzdžius ir mes tris mėnesius buvome
palikti be karšto vandens. Maža to, paskui statybininkai nulupo senąjį stogą ir jo
neužklojo laikina danga. Kai užlijo lietus,
į butus plūstelėjo vanduo. Vienu žodžiu,
tikras košmaras“, – bėdojo ponia Onutė.
Ji nusivylusi, jog niekas iš daugiabučio
gyventojų nežino, kas, kada ir už kiek
projekto metu turi būti padaryta.
„Labai pykdo tai, jog su mumis, gyventojais, niekas nesitaria“, – tikino O.
Rakauskienė.
„Elektrėnų komunalinio ūkio“ daugiabučių namų administravimo tarnybos
vadovė Vilija Lelivienė sutiko, jog Vievyje
Semeliškių g. 35-ajame daugiabutyje
rangovas UAB „Viprakas“ tikrai „pridarė
rimtų pažeidimų“.
„Galima tik apgailestauti, kad sutarties galiojimo laikotarpiu bendrovė nesugebėjo baigti statybos darbų, todėl sutartis su ja buvo nutraukta. Ypač piktina tai,

Buvusi Aplinkos viceministrė D. Matonienė tvirtina, kad buvusio ministro K. Trečioko įsakymu savivaldybėms paskirstytos paraiškų dėl daugiabučių atnaujinimo
kvotos – tai kvietimas ne gauti finansavimą, o rengti naujus investicinius planus.
„Renovacijos tikrai dėl to nesustos,
nes šiuo metu Lietuvos savivaldybėse jau
yra suderinta per 3600 investicinių planų“, – kalbėjo D. Matonienė. – Kaune yra
parengta beveik 300 planų, o baigta tik
per 60 renovacijos projektų. Mūsų žinutė
savivaldybėms tokia: pirmiausia reikia
dirbti su jau parengtais investiciniais planais, juos praktiškai realizuoti, o ne rengti
naujus investicinius planus.“
Viceministrė patikino, jog visos kalbos
apie tai, kad renovacijos procesas stringa
dėl lėšų stokos, taip pat neturi pagrindo.
„2016 m. spalio 5 d. Finansų ir Aplinkos ministerijos bei Europos investicijų
bankas pasirašė trišalę sutartį, kuria
įsteigtas Rizikos pasidalijimo fondas.
Jo dydis – 100 mln. eurų ES fondų lėšų,
leisiančių pritraukti apie 500 mln. eurų iš
privačių investuotojų. Jomis iki 2023 m.
planuojama atnaujinti apie 1500 daugiabučių namų visoje šalyje“, – teigė D.
Matonienė.
Tačiau Kauno miesto savivaldybės
administracijos Būsto valdymo skyriaus
Administravimo ir renovacijos poskyrio
vedėjas K. Miškinis tokiu optimizmu kaip
eksviceministrė D. Matonienė netrykšta.
„Šiandien tikrai sunku kažką konkretaus
pasakyti apie daugiabučių renovacijos

Renovacijos darbai virto
košmaru

kad UAB „Viprakas“ darbus vykdė nekokybiškai: nesilaikė stogo hidroizoliavimo,
sienų šiltinimo, lietaus nuvedimo sistemų
įrengimo technologijos ir projektinių
sprendinių, taip pat statybos vykdymo
dokumentacijos reikalavimų, – pasakojo
bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“
daugiabučių namų administravimo tarnybos vadovė V. Lelivienė. Anot jos, dėl
pasikartojančių pažeidimų Statybos valstybinės priežiūros inspektoriai kreipėsi į
atestavimą atliekantį Statybos produkcijos sertifikavimo centrą ir paprašė įvertinti šio rangovo kvalifikaciją. Įmonei gresia
kuriam laikui netekti teisės vykdyti ir kitų
pastatų modernizavimo darbus.
„Tikrai labai negeras rangovas. Visur
daug apgaulės, daug broko, kurį statybininkai stengėsi paslėpti. Dėl to gyventojai
namo renovacija yra labai nusivylę“, –
atviravo V. Lelivienė. Valdininkė patikino,
jog dabar darbus vykdo kitas rangovas –
UAB „Santerna“ iš Vilniaus.
„Valstybės parama gyventojams suteikta tik iki šių metų pabaigos, todėl iki
to laiko turi būti baigti visi daugiabučio
modernizacijos darbai. Šiuo metu yra
atlikta tik apie 56 proc. darbų. Dar reikia
uždengti stogą, – atviravo „Elektrėnų
komunalinio ūkio“ daugiabučių namų
administravimo tarnybos vadovė. – Tikime, kad darbai bus baigti laiku.“

Vien tik sienų
šiltinimas
ir langų keitimas
neišsprendžia šilumos
kainos mažinimo ir
šiuo metu naudojamas
renovacijos modelis
yra geras tik
statybininkams ir
šilumininkams.
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Ramūnas Karbauskis:
„Vienintelė galimybė gelbėti Lietuvą ir
susigrąžinti žmones – sukurti kokybišką
infrastruktūrą regionuose“
Seimo narys, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis įsitikinęs, kad privalu visais
įmanomais būdais – pradedant kelių infrastruktūra ir baigiant mokesčių lengvatomis – stengtis, kad
iš emigracijos į Lietuvą sugrįžtų kuo daugiau žmonių. Pokalbyje jis ne kartą pabrėžė, kad dabartinę
situaciją šalyje galima pakeisti tik vadovaujantis sveika logika.

Kalbėjosi Algirdas Aušra
Kaip manote, kokia yra mūsų
šalies didesnių ar mažesnių kelių
būklė? Ar Jus, kaip Lietuvos
gyventoją, žmogų ir Seimo narį,
dabartinė kelių infrastruktūra
tenkina?
Norėčiau pasakyti, kad pirmą sykį Seimo
viešbutyje pritrūko vietų. Tai rodo, kad tauta teisingai išrinko Seimą. Naujajame šalies Seime labai daug narių iš įvairių šalies
regionų – per 70, ir jie niekaip su Vilniumi
nesusiję. Tie žmonės žino padėtį regionuose ir gali vertinti kelių būklę ar kelių tinklą.
Jis galbūt yra optimalus, bet turime labai
daug žvyrkelių ar avarinės būklės kelių.
Žmonės skundžiasi. Pastaraisiais metais jų skundai tapo labiau girdimi, kai
tėvai garsiai prabilo negalintys nuvežti
vaikų į mokyklas, ypač pavasario sezono metu. Šalyje yra vietovių, kur nėra
įvertintas transporto svoris. Kai kurios
įmonės elgiasi nesąžiningai – ypač kelius
darko miškovežiai. Nepaisant kontrolės,
jais važinėjama žvyrkeliais ir smarkiai gadinama kelio danga.
Ko gero, skiriame per mažai dėmesio
tiems keliams, kurie yra regionuose. Kartais pritrūksta kriterijų arba suvokimo,
kodėl vienaip ar kitaip daroma.
Paminėsiu vieną pavyzdį iš savo gimtojo Naisių kaimo. Toje vietoje sueina du
rajonai – Pakruojo ir Šiaulių. Nuo Pakruojo pusės kelias Šiauliai–Pašvitinys buvo
asfaltuojamas, o Šiaulių pusėje sugebėta
palikti apie 3 km žvyrkelio, t. y. neasfaltuota atkarpa liko tarp šių dviejų rajonų.
Šiaulių mero paklausiau: „Kokia logika? Juk šis kelias netgi nėra rajoninis. Tai
regioninis kelias. Kodėl tie 3 km neišasfaltuoti? Kaip buvo planuota, ir ar iš viso
žinota, ką daro vieni ir kiti? Ir kaip taip
įmanoma tvarkytis regione?“
Pasirodo, pas mus viskas įmanoma.
Atvažiuoja iš Pakruojo rajono žmogus 90

ar 100 km/h greičiu, ir staiga jam prieš
akis – žvyras! Jis skrenda nuo kelio, ir toje
kelio dalyje nuolat fiksuojamos avarijos.
Dabar šią vietą jau sutvarkė, bet prieš tai
apie penkerius metus buvo tik šnekėta,
priekaištauta.
Tai tik vienas pavyzdys, tačiau jis
akivaizdžiai parodo, iki kokių absurdiškų
dalykų galime prieiti, jei kelio atkarpa
priklauso kitai savivaldybei, kuri tuo metu
„nepramušė“ kelio dalies asfaltavimo. Tokiais atvejais supranti, kad nėra bendros
valstybės kelių politikos, o yra savivaldybės, kurios „prieina“ arba „neprieina“ prie
finansavimo.
Taigi, labai svarbu, kad šis požiūris
keistųsi.
Kita vertus, labai tikiuosi, kad konkurencija tarp tų, kurie tvarko kelius, tik
didės. Tai, kas padaryta Kaune, sveikintina. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis
konkurso rangos darbams atlikti dalyviams pasakė: „Vyrai, kaštai nerealūs. Jūs
juos pakeiskit arba mes viską pradėsime
iš naujo.“
Mes turime padaryti vieną dalyką –
sugebėti išvengti korupcijos ir keliams
skirtų lėšų naudojimo pagal kartelinius
susitarimus. Tik tada galėsime turėti daugiau kokybiškesnių kelių, nors išleisime
tokią pat pinigų sumą.
Mano rankos negali visko pasiekti, bet
jos turės tai padaryti. Paskirti ministrai.
Susisiekimo ministru tapo žmogus, kurio
darbo kokybe mes neabejojame. Tikimės,
kad naujasis ministras nepasiduos korupcijai. Jei mūsų viltys nebus pateisintos, atliksime kontrolę, keisime žmones, tačiau
šiandien tikimės paties geriausio.
Dideli pokyčiai vyksta ir Seime, kuris
dabar yra pajėgus vykdyti rimtą kontrolę. Turime ir frakcijų, jau nešnekant apie
Seime įkurtą audito grupę, kuri bus suinteresuota stebėti valstybės investicijų

programos dalykus. Galėčiau paminėti
skandalingų dalykų, bet juos jus puikiai
žinote. Viskam prireiks laiko, bet nieko
neliks nepastebėto.
Labai tikimės, kad žmonės, kurie stebi
procesus iš šalies, mums patars. Tiesiog
mūsų nėra tiek daug – 59 Seime, 11 ministrų iš 14-kos Vyriausybėje, Premjeras.
Mums reikia padėti. Jei visuomenė nebus
abejinga, nuveiksime daug. Visiems iš
karto pasakiau – tie, kurie turi privačių
interesų, išeikit kitur. Visi žinome, kad ministerijos, departamentai buvo paversti
partijos lesyklomis. Dabar to negali būti
netgi užuominomis. Seimo nariai nebeturės jokios įtakos valstybės investicijų
programai, negalės jų „dovanoti“ ministerijoms, juolab kad šiandien turime 2,5
tūkst. nebaigtų projektų net už 10 mlrd.
eurų. Tai nesuvokiami dalykai.
Tačiau grįžkime į kelių sektorių. Manau, jame yra daug rezervų, kad būtų pasiekta visavertė konkurencija ir užkirstas
kelias korupcijai.

Kelininkų konferencijoje, kurioje svečiavosi ir Marijampolės
savivaldybės atstovas, informuota
apie šiame regione esantį dvarą
– visuomenės traukos centrą, kur
ypač vasarą vyksta labai daug
kultūros renginių. Bėda ta, kad
apie 7 km kelio atkarpa iki šio
dvaro taip nusėta duobėmis, kad
net nepanaši į žvyrkelį. Blogiausia, kad tokių kelių yra visoje
šalyje. Ar nemanote, kad Lietuvos
mastu reikėtų atlikti šios problemos analizę?
Labai dažnai kyla klausimas, kodėl vienaip ar kitaip darome. Kai kurie sprendimai nepagrįsti sveika logika. Tokių pavyzdžių yra daug: kelias, kuris prasideda,
bet niekur nesibaigia, arba įrengiama
dviračių infrastruktūra, kuri nutrūksta ne

vietoje ir ne laiku. Ją pratęsus, būtų labai
įdomus maršrutas, bet jis staiga baigiasi... Sveika logika paaiškinti neįmanoma,
kodėl vienas kelias tvarkomas, o kitas –
ne. Bandoma patikinti, kad pirmiausia
žiūrima į eismo intensyvumą. Tada norėčiau pabrėžti kitą dalyką: prastos būklės
netvarkomame kelyje pravažumas niekada nepadidės, nes juo niekas nenorės
važiuoti.
Paprastas pavyzdys – du keliai Kryžkalnis–Kelmė ir Raseiniai–Kelmė. Išasfaltavus pastarąjį kelią, buvo „nupjautas“
kampas, ir automobiliai ėmė juo intensyviai riedėti, nors anksčiau nevažiavo.
Logika paprasta – šiuo metu sutaupoma
apie 30 km kelio.
Kaip ir mūsų siūlymas – į Kauną iškelti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas.
Triukšmas, pyktis, bet logika paprasta.
Kaunas yra Lietuvos centre. Jeigu skaičiuotume atstumus, galima sakyti, kad
ministrui teks vykti į Kauną. Žinoma, bet
kiek sutaupys kiti, kuriems dabar tenka
važiuoti į Žemės ūkio ministeriją Vilniuje!
Juk žemdirbiai, miškininkai taip pat yra
mūsų valstybės žmonės, todėl turi būti
svarbūs ir jų išleisti pinigai.
Kelių infrastruktūra irgi turi tarnauti
pirmiausia visuomenei. Taigi, svarbu ne
tai, kiek sutaupys koks nors valdžios atstovas, o svarbiausia, kiek tai naudinga
visuomenei. Papildomus 200 km dauginame iš tam tikro skaičiaus ir aiškiai
matome naudą.
Ar yra logikos, kad atstumas, pavyzdžiui, nuo Žemės ūkio rūmų, mokslinių
institucijų yra dešimtys, o ne šimtai kilometrų? Taip, yra. Nėra logikos tik vienu
atveju – Vilniuje valdininkams patogu.
Jie sako: mums nepatinka. O aš sakau:
man tai nesvarbu. Turime galvoti apie
daugumos, o ne mažos dalelės žmonių
interesus.

Manau, kad visas ministerijas iškėlus
į vieną pastatą užmiestyje taip pat galėtume sutaupyti labai daug pinigų. Ir vėl
nepatogu, kai išeini pro duris ir atsiduri
ne Gedimino prospekte, kaip dabar. Beje,
Vidaus reikalų ar Žemės ūkio ministerijų
pastatų vertė, turbūt, yra tokia pati kaip
bendro pastato visoms ministerijoms už
miesto kaina.
Kalbėdami apie kelius, pirmiausia
turime pagalvoti apie jų finansavimą. Beveik 0,5 mlrd. eurų biudžetas – tai investicijos į kelius, jų plėtrą, priežiūrą. Daug ar
mažai? Tikrai nemaži pinigai, jei pridėtume dar ir europines lėšas, tad didelę vertę
turi racionalus jų panaudojimas.
Lietuvoje vairuotojai yra gana kantrūs. Suvokiame situaciją, kad stebuklų
nebūna, bet kai virš kelio statomas viadukas, kuris niekur neveda, o juo važiuoja
vos keli žmonės, arba padaroma taip, kad
iš kurio nors kaimo tenka važiuoti apie 16
km lankstą, nesuprantama. O, beje, kur
veda automagistralėje prie Ukmergės
pastatytas pėsčiųjų tiltas? Kas ir kiek juo
vaikšto? Juk projektuojant naujus kelio
statinius būtina rasti tvirtus kaštų argumentus.
Paminėsiu Šiaulių aplinkkelį. Jį nutiesus, daliai ten gyvenančių žmonių teks
daryti lankus, kad jie patektų į aplinkkelį.
Bet kažkodėl apie tai garsiai nešnekama.
Ar rasime Vakarų Europoje bent vieną tokį
atvejį?
Marijampolės savivaldybėje išasfaltuoti kelią iki kelininkų konferencijoje
minėto dvaro galbūt būtų brangu, bet sutvarkyti duobes tikrai reikėtų, o atstatytas
žvyrkelis ir jo priežiūra tikrai nekainuotų
beprotiškų pinigų.

Šiandien tarp 21 tūkst. km
valstybinės reikšmės kelių yra
daugiau nei 7 tūkst. km žvyrkelių.
Europiniais pinigais jų asfaltuoti
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negalima, tik šalies biudžeto lėšomis. Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo
ministerijos skaičiavimu, visiems
Lietuvos žvyrkeliams išasfaltuoti
reikėtų bene 50 metų. Kita vertus,
ar asfalto danga reikėtų padengti
visus žvyruotus kelius?
Kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti
priimtas atskiras sprendimas. Jeigu viename ar kitame kaime uždaroma mokykla, kultūros namai, medicinos punktas,
reikia pasakyti žmonėms, kad to kaimo
čia tiesiog nebus. Tačiau bent jau kol kas
nesu girdėjęs, kad rajono meras ar kitas
politikas viešai pasakytų, jog viename ar
kitame kaime žmonės nereikalingi ir ten
jie negyvens.
Turime vykdyti tokią politiką, kai, tarkime, mokykla uždaroma tik tuo atveju,
jei nėra mokinių. Finansų paskirstymą
labai atidžiai turime peržiūrėti ypač švietimo sistemoje, nes mokyklos naikinamos
tada, kai dar yra jas lankančių 50 ar 70
vaikų. Kodėl? Tiesiog mieste pritrūko mokinių, skiriami geltonieji autobusiukai, ir
su kaimo mokykla baigta. Tai absoliučiai
neteisinga. Tie vaikai patiria didelį stresą,
nukenčia vietos bendruomenė.
Ima vyrauti požiūris, kad nereikia kelių, nes Lietuvoje 2020 m. bus tik 2 mln.
gyventojų. Tokiu atveju aš sakau, kad
Vilniuje po maždaug 80 metų bus apie 1
mln. gyventojų. Dar tiek pat, sakykime,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Randu tuos 2 mln. žmonių miestuose, bet kitur nerandu jų nei vieno. Tada
klausiu: ar mes iš tiesų įsivaizduojame,
kad Lietuvoje ateityje bus tik 6–7 miestai ir daugiau nieko? Niekas niekur – nei
Biržuose, nei Kupiškyje – negyvens? Apie
Uteną jau nešneku, ten žymės neturi būti!
Nes prognozė – ten nebus žmonių. Daug
išvažiavo svetur, dalis persikėlė gyventi į
miestus, ir neliks kam gimdyti.
Tada sakau: vienintelė galimybė
gelbėti Lietuvą – didelėmis pastangomis kurti infrastruktūrą regionuose ir
pabandyti susigrąžinti žmones. Taip pat
– numatyti mokesčių lengvatas. Jei kaime ar miestelyje nėra kelio, mokyklos ar
kultūros centro bei medicinos punkto,
žmogaus neprisikviesi. Be abejo, viskas
prasideda ne nuo kelio, bet keliu baigiasi.
Jei nėra kelio, jis neasfaltuotas, o klimatas
bent pusę metų nėra jau toks palankus,
turime situaciją, kai žvyrkelis užpustytas, juo važiuodamas žmogus kasdien
rizikuoja savo gyvybe, jei vyksta į savo
provincijos miestą, nes ten dirba. Pagal
vakarietišką praktiką, jei žmogus turtingesnis, jis nori gyventi toliau nuo miesto
šurmulio, nes ten ekologiškesnė aplinka.
Pas mus keistai įsivaizduojama, kad „sukišime viską“ į didmiesčius ir laimingai sau
gyvensime.
Tiesa, šiais laikais tam tikri atstumai
mūsų jau nebegąsdina. Tarkime, atstumas tarp Vilniaus ir Kauno – vieni niekai,
nes šiandien iš vieno sostinės rajono į kitą
tenka važiuoti daug ilgiau.
Kelias Šiauliai–Naisiai yra 14 km ilgio.
Jis asfaltuotas, kelionė užtrunka 10–12
min. Kai manęs klausia, kodėl Naisiuose
nėra asocialių žmonių, atsakau: kaime yra
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žemės ūkio bendrovė, parduotuvės, bendruomenė, kurioje dirba 6 ar 8 žmonės,
kiti randa darbo mieste, jie važinėja, nes
po darbo kelionei sugaišta vos iki 15 min.
Jeigu kelias nebūtų asfaltuotas, žmogus,
turėdamas dabartines pajamas, daužytų
savo mašiną, tam tikromis akimirkomis
rizikuotų gyvybe.
Tiesa, žiemą kelias beveik nevalomas,
druskos jame nebarsto. Visa laimė, kad jis
asfaltuotas. Jei būtų žvyrkelis, neįsivaizduoju, kaip juo būtų galima važiuoti. Turime 7 km ilgio žvyrkelį į seniūnijos centrą,
kur yra gimnazija, vaikų darželis. Į gimnaziją iš Naisių tėvai neveža vaikų todėl,
kad važiuoti dvigubai ilgesnį atstumą iki
Šiaulių patogiau, nes kelias asfaltuotas.
Į vaikų darželį važiuojama aplinkiniais
keliais. Pagrindinį kelią, ypač pavasarį,
automobiliai išmala taip, kad jis pasidaro
neišvažiuojamas.
Noriu paminėti, kad Naisiuose gimstamumas dabar 5 kartus didesnis nei
2007 m. Kaimas nedidelis, čia gyvena
apie 500 žmonių, bet kitąmet teks atidaryti vaikų darželį. Ką noriu tuo pasakyti?
Sveika logika diktuoja, kad šiame regione
kokybiška infrastruktūra tiesiog būtina,
nes šiuo metu ryšį tarp atskirų kaimiškųjų
vietovių ir juose esančių švietimo, ugdymo ar kultūros objektų griauna paprasčiausias prastas kelias.
Kita vertus, nuo Naisių iki Kryžių kalno yra 5 km, bet iki jo naisiečiai važiuoja
20 km. Važiuoja ratu – Šiaulių miesto
link, pasuka į Joniškio kelią ir grįžta prie
Kryžių kalno. Tuo keliu vyksta labai daug
žmonių, nes turistų tikrai nestinga. Tie 5
km – kelias, bet jis neasfaltuotas. Jis –
baisus. Jei jis būtų asfaltuotas, per metus
juo važiuotų pora šimtų tūkst. žmonių.
Šiandien galiu tai drąsiai tvirtinti.
Gal ir gerai ekonomikai, kad išnaudojama daugiau benzino, bet nepagalvo-

jame apie laiko sąnaudas, gamtos taršą,
transporto priemonių nusidėvėjimą. Kas
svarbiau?
Prie Varnių yra Medvėgalio piliakalnis.
Vos tik kelias buvo išasfaltuotas, eismas
ten iš karto tapo intensyvesnis. Pratęsus
šį kelią gilyn į Žemaitiją, vėlgi sutrumpėtų atstumai į ne vieną žmonių lankomą
objektą, kurie šiuo metu pasiekiami apylankomis.
Manau, kad šiandienos problema
yra ta, kad skirtingos institucijos nesėdi
prie vieno stalo ir nesišneka apie būtinus
sprendimus, kurie duotų tam tikrą naudą,
tarkime, turizmo plėtrai. Kaip suprantu,
tarnybos rūpinasi keliais, skaičiuoja, kiek
jais pravažiuoja transporto priemonių, ir
atitinkamai turi savo argumentus. Kultūra gyvena savo gyvenimą, savivaldybės
– savo.
Plečiasi miestai, aplink juos formuojasi nauji miesteliai, o infrastruktūros
kūrimas merdi. Kolektyviniai sodai pavirto gyvenamosiomis teritorijomis. Kaip
jie vertinami? Niekaip. Jei žmonės patys
nusitiesė kokį nors keliuką, juos dar apskundžia teismams. Taip neturėtų būti.

Kaip manote, per kiek laiko
pavyks išspręsti daugelį Jūsų
išvardintų problemų?
Jei per šią ketverių metų kadenciją Seime
nespėsime padaryti esminių pokyčių, jų
nepadarysime niekad. Mūsų aiškus noras
(ir ministrams buvo pasakyta, ir Seime tą
norą turime) – įsigilinti (tai nereikalauja
metų ar dvejų) ir spręsti. Pirma, reikia
pakeisti valdymo sistemą, kad ji veiktų
efektyviai. Antra, audituoti visus priimtus
sprendimus. Labai daug tikimės iš pirmojo veiklos pusmečio. Būtent per tą laiką
privalome peržiūrėti valstybės valdymo
aparatą, pateikti labai konkretų valstybės
investicijų mažinimo planą, paprašyti

valstybės kontrolės atstovų pagalbos.
Galiu pasakyti, kad esame labai pavojingi tiems žmonėms, kurie gyveno valstybės sąskaita. Mūsų jie labai nemėgsta,
o ateityje dar labiau nemėgs. Tai matyti
jau dabar labai akivaizdžiai viešoje erdvėje.
Triukšmas nesiliaus, ant mūsų pils pamazgas tol, kol galės, nes, galima sakyti,
visose sferose paliesti labai dideli interesai. Bet tokia yra rinkėjų valia ir ją privalome pateisinti. Apie mus daug ir blogai
rašo, bet jeigu šiandien vyktų rinkimai,
mes laimėtume absoliučią daugumą.
Juk žmonės nėra akli ar kurti. Politikų ar
žurnalistų mums skirtas puolimas veikia
priešingai. Dirbame naktimis ir bandome
suspėti pataisyti tai, kas dar įmanoma.
Jei argumentai svarūs, nuo vieno ar kito
sprendimo atsitraukiame, bet tai nereiškia, kad atsisakome savo idėjos apskritai.
Svarstydami sumažinto PVM šildymui
pratęsimo galimybę aiškiai pamatėme,
kad savivaldybės boikotuos tokį sprendimą. Kiek žmonių būtų laimingų, jei jų
išlaidos šildymui neviršytų 10 proc. pajamų. Tačiau piestu stojo savivaldybės, kitos partijos mąstydamos, kad bus geriau,
jei niekas nesupyks. Deja, šalies biudžete
nebuvo numatyta būtinų pinigų šildymo
PVM skirtumui kompensuoti, o lėšų surasta Kelių priežiūros ir plėtros programos
(KPPP) fonde, nes nebuvo iš kur kitur jų
paimti.

2015 m. kitoms reikmėms iš KPPP
fondo buvo paimti 86 mln., 2016
m. – 50,5 mln. eurų. 2017 m. buvo
numatyta paimti 50 mln. eurų
valstybės poreikiams, bet šildymo
kompensavimui buvo paimta dar
32 mln. eurų papildomai. Kelininkai sako: keliai šalyje nėra patys
geriausi, investicijoms stinga lėšų,
nes iš 428,641 mln. eurų, kurie

skirti 2017 m. KPPP programai,
didžioji jų dalis atiteks kelių
priežiūrai.
Kai buvome „spaudžiami“ palikti šilumos
PVM lengvatą, nes savivaldybės pradėjo
priešintis, ir pasakėme pinigus kompensavimui imsiantys iš KPPP fondo, tuoj pat
sulaukėme priekaištų. Taip, mes manome, kad padaryta didelė klaida, nes kompensavimo sistemą reikia keisti.
Savivaldybės turi pinigų socialiniams
reikalams ir 146 mln. eurų daugiau, nei
joms reikia. Šitiems poreikiams – šildymo kompensacijoms – papildomai būtų
reikėję iki 30 mln. eurų, nes realiai 60–70
proc. žmonių pagal pajamas jas gauna
neteisėtai.
Deja, mums pritrūko laiko priimti subalansuotą sprendimą, kurį planavome.
Turėjome vos kelias dienas, taip pat nesugebėjome tinkamai apie tai paskelbti
visuomenei. Dabar savivaldybės jau supranta, kad visa tai nėra gerai, nes pinigai labai reikalingi keliams. Kitos išeities
nebuvo, todėl nusprendėme, kad važinėsime prastesniais keliais, bet lengvata
šildymui liks. Apie šį politikų ir savivaldybių pasirinkimą nuolat kalbėsime ir tikrai
nevengsime kritikuoti socialdemokratų,
nors jie ir yra mūsų koalicijos partneriai,
kurie parengė įstatymo projektą, bet pinigų nenumatė.
Nevykęs humoras – jie pasiūlo šildymo lengvatą, bet pinigų tam nenumato.
Tai galima pavadinti ir mūsų „pakišimu“
arba problemos užkorimu ant svetimo
sprando. Socialdemokratai įpratę kitaip
valdyti, todėl jiems mus sunku suprasti.
Manęs visai nedomina jų asmeniniai interesai. Man svarbiausia valstybės interesai ir teisingas mokesčių mokėtojų pinigų
panaudojimas visuomenės poreikiams.
Sukurta sistema tikrai keisis, bet šiuo
metu tikrai skaudoka dėl šalies kelių.
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Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus
vedėjas Tautvydas Tamošiūnas: „Ūkininkai pilasi akcizu neapmokestintą
dyzeliną ir neprisideda prie kelių priežiūros, nors rajoniniais keliais
daugiausia jie ir važinėja, beje, labai galinga technika.”

SXC

BMC

Kauno rajono Vilkėnų žemės ūkio bendrovės vadovas
Henrikas Zažeckas: „Kai ūkininkaujame, nieko iš valdžios
daugiau nenorime, kad tik normaliai galėtume važiuoti
keliu. Nors mūsų norai ir nedideli, bet jie neišsipildo.“

Duobėti keliai –
opi kaimo žmonių problema

sako gyvenąs prie kelio, kuris driekiasi nuo
Garliavos iki Kampiškių. Juo važiuoja daug
miškovežių. Jie prisikrauna tiek medienos,
kad paskui net užklimpsta. „Tačiau suniokoję kelią, jo netvarko“, – teigė sodietis.

Pailgina atvykimo laiką į
iškvietimo vietą

Ar ruduo, ar pavasaris, kaimo gyventojai skundžiasi duobėtais, sunkiai išvažiuojamais keliais.
„Kai kurie žvyrkeliai jau tampa gruntkeliais. Jų neįmanoma net tvarkyti greideriais, nes jau nebeliko žvyro“, –
teigia Kauno rajono Vilkėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Henrikas Zažeckas.

Provėžuoti, duobėti ir sunkiai išvažiuojami
žvyrkeliai dabar yra dažna kiekvienos Kauno
seniūnijos problema. Bene labiausiai dėl blogų kelių kenčia žmonės, gyvenantys prie miškų, kur asfaltuotų kelių nė su žiburiu nerasi.
Kauno rajono Vilkėnų žemės ūkio
bendrovės vadovas H. Zažeckas sako, jog
šiemet žvyrkeliai buvo greideriuoti tik du
kartus, todėl kelias nuo Jugintų iki Bėciūnų gyvenviečių, kuriuo jam kasdien tenka
važinėti, yra duobėtas kaip tarka.

„Kasdien tenka nuvažiuoti apie 250 km,
– atviravo H. Zažeckas. – Savaime suprantama, jog dėl duobėtų kelių, kuriuose dar
telkšo vandens balos, yra laužoma automobilio važiuoklė, sudeginama žymiai daugiau
degalų ir gadinami nervai...“
Anot bendrovės vadovo, dabar dauguma kaimo žmonių važiuoja dirbti į miestą. Jie naujų mašinų neįperka. Nusiperka
sena „kledarą“, pavažinėja dvejus trejus

Kelių kontrolės
sistema nėra
prasta, tačiau pagalius į
ratus kaišioja išvardinta
bent keturių rūšių nuosavybė bei atitinkama
atsakomybė su apribojimais, tad netrūksta ir
absurdiškų situacijų.

metus ir kai reikia keisti visą pakabą, automobilį atiduoda į laužyną ir perka kitą.
„Puikiai suprantame, kad valdžia
čia asfalto nepaklos, bet norėtume, kad
greideris bent 4 kartus per metus pravažiuotų, o jei kas mėnesį, tai būtų visai geras kelias“, – svarstė Vilkėnų žemės ūkio
bendrovės vadovas. Anot jo, valdininkai
vis teisinasi, kad kelių priežiūrai trūksta
pinigų.
„Kai ūkininkaujame, nieko iš valdžios
daugiau nenorime, kad tik normaliai galėtume keliu važiuoti. Ir nors mūsų norai
nedideli, net jie neišsipildo“, – sielojosi H.
Zažeckas.
Jam antrino ir Kauno rajono Dievogalos kaimo ūkininkas Kęstutis Bružikas. Jis
tikino nelaukiantis malonių iš valdžios ir
pats kartais greideriu užlyginantis kelio
duobes.
„Praktiškai jau nėra ką ir greideriuoti.
Žvyras nudulkėjęs, reikia naujo atvežti.
Džiaugiamės, jeigu kelininkai ant kokios
duobės žvyro dar užpila“, – kalbėjo Alšėnų seniūnijos ūkininkas K. Bružikas. Jis

Trūksta lėšų
Už Kauno rajono kelių būklę yra atsakinga
savivaldybė ir VĮ „Kauno regiono keliai“.
Pasak Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjo Tautvydo Tamošiūno, rajone
prižiūrima 1014 km žvyrkelių. Šiemet jų
tvarkymui skirtas 161 tūkst. eurų. Įmonės
„Kauno regiono keliai“ Kauno kelių tarnybos viršininkas Antanas Navakauskas
sako, jog tokia suma – tik katino ašaros.
„Reikėtų bent penkis kartus daugiau
lėšų, nei skiriama dabar. Dėl to žvyrkelius

greideriuojame tik kas 40 dienų“, – teigė
A. Navakauskas.
Pinigų nėra, todėl Lietuvoje rajoninių
kelių būklė yra apverktina ir vis prastėja. O
ką daryti gyventojams? „Pas mus dėl kelio
kokybės nenori atvažiuoti net šiukšlių išvežti. O jei greitosios prireiks? Kaip ligonį
veš tokiu keliu? Juk čia jam smegenis gali
atitrankyti, kol nuveš“, – piktinosi Babtų
seniūnijos gyventoja Regina Gailiūnienė.

Apeliuoja į ūkininkus
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjas
T. Tamošiūnas teigia, jog žemdirbiai yra
pripirkę daug galingos technikos, intensyviai važinėja ir gadina kelius, todėl
turėtų negailėti Kaimo plėtros programų
lėšų keliams tvarkyti.
„Ūkininkai pilasi akcizu neapmokestintą dyzeliną ir neprisideda prie kelių priežiūros, nors rajoniniais keliais daugiausia

Kaimo kelių baubas –
miškavežiai
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjas T.
Tamošiūnas sako, jog pagrindinis kaimo
kelių baubas yra miškavežiai. Tiesa, su
urėdijos vežėjais problemų nekyla, jie veža
tada, kada galima vežti sunkius krovinius,
bet privatininkai retai kada paiso taisyklių.
„Jau neišgalime kiekvieną savaitę tvarkyti tų kelių, kuriuos jie išniokoja, o gaudyti
tokius pažeidėjus yra bergždžias reikalas.
Paprastai vienam miškas priklauso, antras
jį kerta, o veža treti ar ketvirti. Atsekti
kaltųjų grandinę sudėtinga. Jei žmonės
praneša, kad pažliugusiais keliais vežama
mediena ir taip gadinami keliai, tada iš
karto skubame patikrinti pranešimo. Tik
užfiksavę faktą galime reikalauti atstatyti
kelius, o neturėdami įrodymų nieko padaryti negalime“, – sakė T. Tamošiūnas. Anot
jo, savivaldybei prašant papildomų pinigų
vietos keliams tvarkyti, nuolat sakoma,
kad daugiau jų tikėtis, nei skiriama, neverta. Pasak T. Tamošiūno, šią problemą reikėtų spręsti šalies mastu keičiant įstatymus.

Jeigu patys sugadina, patys
ir sutvarko

BMC

Duobėti keliai gadina
nervus ir automobilius

Sigitas Gudžiūnas

BMC

Ū

kininkai ir kaimo gyventojai
nerimauja, kad galbūt valstybė purtosi
įsipareigojimų išlaikyti infrastruktūrą provincijoje, o juk visada gali kažkas nutikti
– susirgti žmogus, kilti gaisras, ir kartais
pritrūksta vos kelių minučių, kad būtų
išgelbėta gyvybė. Blogam keliui, kuriuo
į pagalbą skubėjo specialiosios tarnybos,
pretenzijos juk nepareikši, kad dėl jo kaltės buvo prarastas brangus laikas...

„Kauno greitosios medicinos pagalbos
stoties“ direktoriaus pareigas l. e. Tomas
Kaminskas teigė, kad bet kokie kelio
trikdžiai turi įtakos laiko trukmei, skirtai
nuvykti pas ligonį, ir trumpina mašinos
eksploatacijos laiką.
„Jei yra skubus iškvietimas, mažiausiai rūpinamasi automobiliu. Skristi
neįmanoma, todėl per duobes šokinėja
mašinoje esanti įranga, sumažėja važiavimo greitis. Transporto eksploatacijos
sąnaudos tikrai padidėja. Labiau susidėvi
automobilio važiuoklės mazgai“, – kalbėjo T. Kaminskas.

Blogas, nevalytas kelias lemia laiką,
per kurį nuvykstama į vietą. O laikas...
„Kartais būna, kad pritrūksta tik 5
minučių, jog medikai suteiktų pagalbą
laiku“, – kalbėjo T. Kaminskas. Jis tikino,
kad visų specialiųjų tarnybų – greitosios,
policijos, gaisrinės – atvykimo į iškvietimo vietą laiką pailgina blogi keliai.

jie ir važinėja, beje, labai galinga technika.
Asfaltavimui paramos skirti nenori, akcizo
nemoka ir dar priekaištauja, kad prasti keliai. Nesinori jų kaltinti, bet reikia suprasti
bendrą interesą“, – į ūkininkų sąmonę
apeliavo Kauno savivaldybės valdininkas.
Ūkininkams neatrodo teisingi priekaištai, kad gerų kelių reikia esą tik jiems derlių
vežioti ir laukams dirbti. Juk kaime gyvena
ne tik ūkininkai, o kaimo keliais važinėja ir
mokykliniai autobusiukai, ir gaisrinės, ir
greitosios pagalbos automobiliai. Ar valstybė jau nurašė kaimo gyventojus?

VĮ „Kauno miškų urėdija“ urėdas Mindaugas Statkevičius tikina, kad jeigu jos miškavežis sugadina kelią, urėdija po to jį ir
sutvarko. Anot jo, Kauno urėdijos veiklos
teritorijoje iš viso yra priskaičiuojama 278
km miško kelių. O grynai vien miškų urėdijos valdomuose miškuose yra 187 km.

„Čia kalbu apie gruntinius kelius iki 5
m pločio“, – patikslino M. Statkevičius. Jo
teigimu, šiemet urėdija remontuoja 20
km kelių ir tam yra skirta apie 60 tūkst.
eurų. O dar maždaug 90 km kelių yra nuolat prižiūrimi, greideriuojami. Tam reikalui skirta dar apie 20 tūkst. eurų.
Ar pagrįsti sodiečių priekaištai, kad
miškavežiai sumaitoja kaimo kelius?
„Žinokite, kiekvienas atvejis yra labai
individualus, bet paprastai urėdija į miško
kelius nežiūri kaip į vienkartinį etapą, kad
vieną kartą medieną ištraukėme, išvežėme, o po to nors ir tvanas. Gal dažniau
toks požiūris būdingas privačių miškų
savininkams. Privatininkas nusipirko
biržę, vieną kartą išsikirto, kol kelias dar
galutinai nesulūžo, išsivežė, ir viskas. Mes
paprastai patys tokius žmones gaudome
ir skiriame baudas“, – pasakojo Kauno
miškų urėdas M. Statkevičius.

Kelių apkrovos tik auga
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, eismo
intensyvumas išaugo net 47 proc. Suprantama, jog šiandien daugiausiai susirūpinimo kelia miškavežiai, kurie per metus
atlieka apie 300 tūkst. medienos pervežimų. Mūsų kelių atsparumas, pagal visus
skaičiavimus, pritaikytas iki 40 t apkrovai.
Anksčiau buvo tiesiami tokie keliai, kad tik
tokį svorį ir atlaikytų, tačiau niekam ne paslaptis, kad miškavežiai gana dažnai veža
ir po 80 t medienos. Tokio svorio jau neatlaiko ne tik rajoniniai, bet ir krašto keliai.
O toliau – dar gražiau. Susisiekimo
ministras Rimantas Sinkevičius „pasistengė“, kad miškavežiai galėtų vežti
jau net iki 48 t medienos. Akivaizdu, jog
dėl to susidarys dar aukštesnis slėgis į
kelio dangą ir rajoniniai keliai bus dar
labiau išraižyti provėžomis bei duobėmis. Atsižvelgiant į tai, kad tiems keliams skiriamas mažesnis finansavimas,
po kokių trejų metų duobėms lopyti reikės 3–5 kartus daugiau lėšų nei dabar,
todėl rajoninių kelių priežiūra ir tinkamas eksploatavimas privalo tapti visų
suinteresuotų ir atsakingų valdžios,
nevyriausybinių organizacijų bei eismo
dalyvių prioritetu.
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Padangų importuotojų organizacijos direktorė Danguolė Butkienė:
„Lietuvoje padangų atliekų tvarkymo sistema tinkamai neveikia.
Dalis importuotojų nesiregistruoja Gamintojų ir importuotojų sąvade,
neapskaito įvežamų padangų, atliekų nesurenka, nemoka taršos
mokesčių. Naštą perima senas padangas priimti turintys pardavėjai
ir servisai, o už gamtoje išmestų padangų sutvarkymą sumoka visi
gyventojai dvigubai.“

Komentaras

Nuostolingas senų
padangų tvarkymas
importuotojų nevilioja

BMC

BMC

tai, kaip tinkamai atsikratyti nebenaudojamomis padangomis.

Laikinai Vilniaus miesto agentūros vedėjo pareigas ėjęs
Paulius Rutkauskas: „Nei vienas Gariūnų turguje dirbantis padangų
platintojas neatlieka atliekų apskaitos – nepildo žurnalų. Jie nežino,
kas išveža jų atliekas. Neaišku, ar už tai moka ir kokiu pagrindu
– nėra jokių sąskaitų. Dėl visų šių priežasčių negalime įvertinti
net žalos masto – kiek atliekų yra neperdirbama arba kiek jų
atsikratoma nelegaliu būdu.“

Gariūnų turgavietėje veikiančius padangų platintojus jungia įtartinas atliekų atsikratymo voratinklis.
Senų padangų tvarkymą organizuoja tik vienas pirmininkas, darbus atlieka jam prekes tiekiantis importuotojas, tačiau neaišku, kokiu pagrindu ir už kokią rinkliavą tai daro. Atliekų apskaitos žurnalai
neegzistuoja – niekas nežino, kiek per metus sukaupiama atliekų ir kur jos atsiduria. Tokia situacija –
dažnas aplinkosaugininkų galvos skausmas. Mat Lietuvoje padangų atliekų tvarkymo sistema tinkamai
neveikia. Dalis importuotojų vengia atsakomybės, perdirbėjai „piešia“ nuo taršos mokesčio atleidžiančias pažymas, o padangos atsiduria pamiškėse, kaupiasi ir gaisrais grasina bendrovių teritorijose.

V

erslo parke „Gariūnai“ veikia
atskiras segmentas prekeivių padangomis – naujomis, bet dažniausiai – naudotomis. Tokie platintojai šį kartą pateko
į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros
inspektorių akiratį.
Laikinai Vilniaus miesto agentūros
vedėjo pareigas ėjęs Paulius Rutkauskas

Simona Kvederytė
ir vyr. specialistė Laima Čepelevskė vykdė
prevencinę akciją. Jos metu tikrino padangų platintojus – ar jie turi verslo liudijimus, sutartis su padangų tiekėjais, pildo
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos
žurnalus, pasirūpina tinkamu padangų
atliekų tvarkymu.
P. Rutkauskas informavo, kad Gariūnų
turguje daugiausiai veikia tik platintojai,

įsigyjantys padangas iš importuotojų.
Prekeivių, įsivežančių iš užsienio padangas į Lietuvą, mažuma.
Inspektoriai pirmiausia patikrino UAB
„Julian ir Ko“ įmonės savininko Juliano
Šuškevičiaus prekybvietę. Pastarasis
padangas ir importuoja, ir parduoda, ir
čia pat vietoje teikia serviso – padangų
montavimo – paslaugas.

J. Šuškevičius patikino, kad, kaip ir
numatyta įstatyme, jo įmonė įregistruota Gamintojų ir importuotojų sąvade. Jis
pats pasirūpina padangų atliekų išvežimu
ir sutvarkymu. Pristato į Zarasuose veikiančią perdirbimo įmonę.
„Aš surenku senas padangas iš miesto
ir iš pamiškių. Jas naudoju perdirbimui.
Mano įmonė iš padangų gamina padus

batams. Juos vežame į Vokietiją, kur
mūsų gaminti padai yra naudojami batų
gamybai“, – pasakojo J. Šuškevičius. Jis
pridūrė kasmet perdirbantis po du ar
tris vilkikus padangų, kuriuose telpa po
18–24 t.
Aplinkosaugininkai J. Šuškevičiui
priekaištų beveik neturėjo. Pasigedo tik
plakato, kuris informuotų pirkėjus apie

Atliekų apskaita (ne)
reikalinga?
Naudotų padangų pardavėjas Ričardas
Zacharevičius dirba su verslo liudijimu,
kurį pateikė aplinkosaugininkams. Taip
pat jis nurodė, kad padangas perka iš
importuojančios bendrovės „Stasio ratai“,
tačiau sutarties su šia įmone parodyti negalėjo.
R. Zacharevičius, tikindamas, kad sutartį turi ir veikia legaliai, skambino tai
paliudyti esą turėjusiam „draugui“, bet
kas jis toks, liko neaišku. Šis galiausiai
nurodė, kad sutartį turi buhalterė, bet
pačios jos rasti taip pat nepavyko. Tad
verslininkas veiklos legalumą aplinkosaugininkams galėjo įrodyti tik pateikdamas tiekėjo išrašytas sąskaitas faktūras.
Netrukus paaiškėjo, kad R. Zacharevičius
neturi ir Atliekų susidarymo bei tvarkymo
apskaitos žurnalo.
„Dar seniai pas mane lankėsi inspektoriai, berods, iš ekologinės policijos. Jie
nustatė, kad žurnalas pildomas ne pagal
taisykles. Jeigu jį pildžiau neteisingai, tai
kam jis man reikalingas?“, – garsiai teisinosi R. Zacharevičius.

Neaiškios rinkliavos
R. Zacharevičius taip pat nurodė nesirūpinantis senų padangų išvežimu ir
sutvarkymu. Esą kone pas visus pardavėjus susikaupusių padangų surinkimu
rūpinasi vienas žmogus – „pirmininkas“
Andrejus Kežunas. „Už padangų atliekų
sutvarkymą nemoku nė cento“, – tikino
R. Zacharevičius.
Tokį faktą patvirtino ir kitas padangų
pardavėjas vilnietis Valentinas Golubovas. Jis padangas sakė perkąs iš Alytuje
veikiančios UAB „Segmis“. Tačiau verslininkas taip pat neturėjo Atliekų apskaitos
žurnalo – mat nebenaudojamų padangų
sutvarkymu jis nesirūpina. Jų surinkimą

esą organizuoja vienas čia pat turgavietėje padangas pardavinėjantis vyras. Kas jis
toks – pasakyti negalėjo.
V. Golubovas, paklaustas, kiek jis
moka už padangų išvežimą, atsakė: „Įvairiai. Priklauso nuo susikaupusių padangų
kiekio. Kartais sumokame po 15 ar 20
eurų. Juos paima atėjęs žmogus. Aišku, už
tai negaunu jokių sąskaitų faktūrų ar kasos čekių. Tai man ir neaktualu. Svarbiausia, kad senos padangos būtų išvežtos, o
kur jos vežamos, man neįdomu.“
Naudotų padangų tvarkymu besirūpinantis prekeivių pirmininkas A. Kežunas
prisipažino, kad sutiko tuo užsiimti, nes
taip visiems prekeiviams dirbti paprasčiau. Jis sakė, kad padangų išvežimą
patikėjo įmonei, iš kurios pats perka padangas. Tai UAB „Stasio ratai“. Jie esą yra
pasirašę sutartį su Šiauliuose veikiančia
UAB „Metaloidas“. Būtent ši bendrovė
surenka padangas, jas išveža, o vėliau
perdirba.
„Pardavėjai už senų padangų išvežimą
niekam nemoka. Tai UAB „Stasio ratai“
daro nemokamai. Už padangų priėmimą
bendrovė atsiskaito su UAB „Metaloidas“,
– aiškino A. Kežunas.
Įdomu ir tai, kad prekiautojų padangomis pirmininkas pasirūpina atliekų
išvežimu, tačiau apskaitos neveda, nes
negalėjo pateikti tam skirtų žurnalų. Prekybos vietoje A. Kežunas neturėjo ir verslo
liudijimo, sutarčių su padangų tiekėjais ir
kitų dokumentų. Veiklos teisėtumą įrodinėjo tik išrašytomis sąskaitomis.

Išveža nedidelį kiekį
UAB „Stasio ratai“ internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu
atsiliepęs atstovas prisistatyti nesutiko.
Jis neneigė fakto, kad tiekia padangas ir
Gariūnų turguje veikiantiems platintojams, iš jų vėliau atliekas surenka. Kiek
senų padangų išveža, kam patiki jų tvarkymą – nepanoro komentuoti. Tai galės
paaiškinti tik po kelių mėnesių – grįžęs
iš atostogų.

„Metaloido“ direktorė Audinga Pranskaitienė patikino, kad iš Gariūnų turgaus
kas dvi tris savaites išveža nedidelį kiekį
padangų, nes dirba tik su viena įmone –
UAB „Stasio ratai“.
„Lietuvoje nėra didelio mūsų paslaugų poreikio. Senų padangų transportavimo, tvarkymo kaina yra nemaža, tad
dauguma įmonių verčiau senas padangas
kaupia ir nesirūpina jų utilizavimu. Kam
tai daryti, kai tiesiog galima jas krauti į
kalną? Dažniausiai pavieniai pardavėjai
net slepia realius padangų kiekius, jų
nerodo savo buhalterijoje ir nesudaro
sutarčių su jokiais atliekų tvarkytojais. Dėl
to padangos visur ir mėtosi“, – teigė A.
Pranskaitienė.
Ji sakė, kad bendrovė „Metaloidas“
kasmet surenka per 20 tūkst. t panaudotų
padangų. Jas perdirba į antrines žaliavas
– gumos granules, metalo ir tekstilinius
kordus. Iš šių medžiagų taip pat gamina
guminę dangą, gumines plyteles vaikų
žaidimų aikštelėms, apsauginius sprogdinimo kilimus, parkavimosi bortelius,
mulčą.

Rinkoje juodi pinigai
Po Vilniaus RAAD aplinkosaugininkų prevencinės akcijos Gariūnuose P. Rutkauskas reziumavo prevencinės akcijos rezultatus: „Gariūnų turguje situacija liūdna.“
Specialistas pabrėžė, kad daugiausiai
nerimo kelia tarp prekeivių padangomis
cirkuliuojantis juodųjų pinigų mechanizmas. Esą labiausiai neaišku, kaip vyksta
nebenaudojamų padangų tvarkymas.
Kolektyviniu padangų surinkimu rūpinasi
vienas pirmininkas. Paaiškėjo, kad jis už
atliekų išvežimą renka galimai neteisėtas
rinkliavas. Ne visi pardavėjai prisipažįsta
jas mokantys, o sumokėję mokestį negauna jokio kvito.
Remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo
nuostatomis, senomis padangomis privalo pasirūpinti importuotojai ir gamintojai, šiuo atveju, padangų tiekėjas – UAB
„Stasio ratai“. Jie pasirinktiems padangų

tvarkytojams, bendrovei „Metaloidas“,
privalo mokėti mokestį už padangų
perdirbimą. Juridiškai pardavėjai už tai
neturėtų mokėti nei cento, bet kaip rodo
praktika, situacija vyksta priešingai.
P. Rutkauskas nuogąstauja, kad padangų pardavėjai negalėjo pateikti Atliekų apskaitos žurnalų. Kiek panaudotų
padangų sukaupta ir kiek jų išvežama
– neaišku.
„Gariūnuose susiklosčiusi situacija
– kaip voratinklis. Nei vienas čia esantis
padangų platintojas netvarko atliekų
apskaitos, nežino, kaip sutvarkyti sutartiniai įsipareigojimai tarp padangų tiekėjo
ir atliekų tvarkytojo. Neaišku, ar pardavėjai moka už senų padangų išvežimą. Lyg
ir daro tai, bet nėra išrašomi dokumentai:
sąskaitos faktūros ir atsiskaitymų kvitai.
Pardavėjai vienas kitą dangsto – vadinasi, turi vidinių susitarimų. Dėl visų šių
priežasčių negalime įvertinti net žalos
masto – kiek atliekų yra neperdirbama
arba kiek jų atsikratoma nelegaliu būdu“,
– kalbėjo P. Rutkauskas.
Jis pabrėžė, kad platintojai padangų
išvežimą patiki importuotojui ir nesuka
sau galvos, kur tos padangos atsiduria.
Kai tokių atliekų apskaita neaiški, galima
tikėtis, kad jos išvežamos į pamiškes ar
nelegalius šiukšlynus.

Gariūnams trūko kontrolės
P. Rutkauskas taip pat sakė manąs, kad
Gariūnų turguje – itin daug netvarkos.
Tokia situacija aplinkosaugininkams iki
šiol buvo žinoma. Jai sukontroliuoti reikėtų mesti didžiules inspektorių pajėgas
– veikti privalo ne tik aplinkosaugininkai,
bet ir Valstybinės mokesčių inspekcijos,
Valstybinės darbo inspekcijos bei kitų tarnybų specialistai.
„Padanga turi neigiamą rinkos
vertę. Ji ne tik nevertinga, bet ir kelia
nuostolių. Jų tvarkymas – brangus ir
reikalauja didžiulių išlaidų, dėl to įmonėms lengviausia padangas kaupti savo
teritorijoje arba atsikratyti jomis kur nors
pamiškėje. Gyventojai taip pat nenori
eikvoti laiko, pastangų, degalų vežda-

mi senas padangas į aikšteles. Žinoma,
žmonės dabar yra labiau sąmoningi,
bet problema vis tiek išlieka“, – aiškino
aplinkosaugininkas.
Jo teigimu, Vilniaus RAAD inspektoriai
servisus, transportų priemonių gamintojus, importuotojus, susijusius su padangų
tvarkymu, tikrino 2014 m.
„Išskirti pagrindinių pažeidimų, rastų
būtent su padangų prekyba susijusiose
įmonėse, negalime. Bendroves tikriname kompleksiškai – peržiūrime visas jų
vykdomas sritis. Kontroliuojame, kaip
jos laikosi visų atliekų tvarkymo taisyklių,
todėl padangų atskirai neišskiriame“, –
pasakojo P. Rutkauskas.
Vilniaus RAAD direktoriaus Mariaus
Švaikausko tikinimu, 2017 m. pirmąjį
ketvirtį yra numatyta aktyvesnė kontrolė.
Aplinkosaugininkai tikrins Gariūnų turgavietėje veikiančių padangų platintojų
veiklą.

Visos prievolės –
importuotojams
Kas ir kaip turėtų rūpintis nebenaudojamų atliekų sutvarkymu? Viešosios įstaigos Padangų importuotojų organizacijos
direktorės Danguolės Butkienės teigimu,
įstatymuose įtvirtinta Lietuvoje turinti

Dėl
importuotojų
nesąžiningumo
didžiausia senų
padangų našta
tenka jas priimti
privalantiems
pardavėjams ir servisų
savininkams. Dažnai
jie, neatlaikę didelių
tvarkymo kaštų,
padangomis atsikrato
pamiškėse.
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veikti senų padangų surinkimo, išvežimo,
perdirbimo sistema.
Padangų importuotojai ir gamintojai
privalo būti užsiregistravę Gamintojų ir
importuotojų sąvade. Mokesčio už žalą
aplinkai įstatyme nurodyta, kad jie taip
pat privalo mokėti mokestį už aplinkos
teršimą. Jis už į Lietuvos rinką įvežamų
naujų ir restauruotų padangų toną siekia 86, o už naudotų – 104 eurus. Šio
mokesčio bendrovės gali išvengti, jei per
metus pasirūpina senų padangų sutvarkymu – jų privalo surinkti ne mažiau nei
80 proc. nuo viso savo importuoto kiekio.
LR Atliekų tvarkymo įstatyme nurodyta, kad importuotojai ir gamintojai
privalo organizuoti ir finansuoti padangų
atliekų surinkimą iš servisų, mažmeninę
padangų prekybą vykdančių įmonių ir
kitų ūkio subjektų, kurie įsigyja padangas
savo reikmėms.
„Importuotojai, padangų tvarkymą
patikėję perdirbėjams, negali nusikratyti
atsakomybės už atliekas. Jie turi reikalauti, kad padangos būtų sutvarkytos. Už
padangų atsikratymą neleistinoje vietoje
atsakys ne tik perdirbėjai, bet ir importuotojai“, – pabrėžė D. Butkienė.
Į Lietuvą padangas įvežančios įmonės
taip pat privalo visose padangų platinimo
vietose skelbti informaciją apie save ir
apie pasirinktą padangų tvarkytoją. Švietimo programai skirti bent 3 proc. savo
metinių pajamų.
Visi padangų platintojai iš gyventojų
senas padangas privalo priimti nemokamai. Galima palikti tiek padangų, kiek
perkama.
Senas padangas be papildomo mokesčio turi surinkti ir autoservisai. Čia

Trūksta senų
padangų
tvarkymo sistemos ir
pačių importuotojų
kontrolės. Tai turi
užtikrinti ir Valstybinė
mokesčių inspekcija,
ir aplinkosaugininkai.
Muitinė taip pat
turėtų domėtis,
tikrinti, ar padangų
siuntas į Lietuvą veža
registruotas gavėjas.

nemokamai priimamos visos transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios atliekos.
D. Butkienės teigimu, padangų pardavėjai ir autoservisai turi pasirūpinti, kad
pas juos susikaupusias padangas nemokamai išvežtų importuotojai. Platintojai
už tai mokėti neprivalo, tačiau jie turi
savo prekybos vietoje skelbti informaciją pirkėjams apie padangas tiekiančius
importuotojus, nebereikalingų padangų
surinkimą ir sutvarkymą finansuojančią
įmonę, nemokamai padangas priimsiantį
surinkėją. Taip pat pardavėjai turi nurodyti ir padangų atliekų surinkėjo, gaunančio
finansavimą iš nurodytų padangų importuotojų, kontaktinę informaciją. Taip
gyventojai, nusipirkę padangas, žinos,
kokiam importuotojui ar jo finansuojamai atliekų tvarkymo įmonei jas galės
atiduoti.
D. Butkienė primena, kad gyventojai
gali senas padangas nuvežti ir palikti
didelių gabaritų atliekų surinkimų aikštelėse. Ten paprastai per metus iš vieno
fizinio asmens nemokamai priima po 5
padangas.

Kratosi naštos
D. Butkienės teigimu, Lietuvoje panaudotų padangų tvarkymo sistema tinkamai
neveikia. Oficialiai deklaruojamų į šalį
importuojamų naujų ir dėvėtų padangų
kiekis kasmet siekia 20–22 tūkst. t, tačiau
nemažai padangų atkeliauja ir nelegaliai.
Spėjama, kad iš viso jų į šalį įvežama apie
30 tūkst. t, kasmet apie 8 tūkst. t senų padangų lieka nesutvarkyta. Jos kaupiamos
perdirbėjų, importuotojų teritorijose,
mėtosi pamiškėse, pakelėse ar nelegaliuose šiukšlynuose.
„Pirmiausia tokia problema kyla
todėl, kad ne visi importuotojai vykdo
įstatyme numatytą prievolę užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade.
Galima sakyti, kad to nepadariusi įmonė
kone niekur neegzistuoja. Ji nedalyvauja
panaudotų padangų tvarkymo sistemos
veikloje, neapskaito apmokestinamų
gaminių (padangų) ar tai daro netiksliai,
nevykdo Atliekų tvarkymo įstatyme priskirtos prievolės tvarkyti importuojamų
padangų atliekas ir nemoka mokesčių“,
– problemą įvardijo D. Butkienė. Ji pridūrė, kad sąžiningai pareigas vykdo apie 80
proc. padangų importuotojų, kiti veikia
nelegaliai.
Dėl importuotojų nesąžiningumo
didžiausia senų padangų našta tenka
jas priimti privalantiems pardavėjams ir

servisų savininkams. Dažnai jie, neatlaikę
didelių tvarkymo išlaidų, padangomis atsikrato pamiškėse.
„Dalis servisų ir pardavėjų mano, kad
jie neprivalo savo lėšomis tvarkyti senų
padangų. Jie kartais nežino, kad dėl to
turėtų kreiptis į importuotoją ir reikalauti
paimti padangas. Žinoma, ne visada jie
gali tą importuotoją ir prisišaukti“, – sakė
D. Butkienė.
Kita vertus, būna atvejų, kai padangų
pardavėjai ir servisai atsisako priimti gyventojų padangas arba už tai ima papildomą mokestį.

Padangų kalnai kelia
grėsmę
D. Butkienė teigė, kad dažnai nesąžiningi
importuotojai registruojasi sąvade, bet
nuo padangų tvarkymo bando išsisukti susitarimais su perdirbėjais ir kitais
atliekų tvarkytojais. Pastarieji padangas
įvežantiems verslininkams pigiai parduoda pažymas, atleidžiančias nuo taršos
mokesčio. Perdirbėjai tokiose pažymose
įrašo bendrovių pageidaujamą surinkti
senų padangų kiekį, tačiau nebūtinai tiek
jų surenka ir perdirba.
„Laimi visi. Perdirbėjai uždirba pajamų be didelių veiklos kaštų. Importuotojai išduodamas pažymas nusiperka kur
kas pigiau, nei jiems iš tikrųjų kainuotų
padangų tvarkymas, ir išvengia taršos
mokesčio“, – sakė D. Butkienė.
Ji pabrėžė, kad Lietuvoje veikia tik
kelios padangų perdirbimo bendrovės:
UAB „Torgita“, UAB „Metaloidas“, UAB
„Ekobazė“. D. Butkienė nuogąstavo, kad
jos deklaruoja perdirbančios didelius kiekius padangų, tačiau gali būti, kad tai tik
dokumentuose pateikiami skaičiai. Realiai perdirbamų padangų keikis kur kas
mažesnis.
„Jei perdirbimo įmonės surinktų ir
perdirbtų tiek padangų, kiek deklaruoja,
Lietuvoje būtų tikrai švaru. Tačiau taip
nėra. Įmonių teritorijose kaupiasi padangų kalnai“, – stebėjosi vadovė.
Ji sakė, kad didelės padangų sankaupos yra pavojingos – gali kilti gaisrai. Jų
metu į aplinką su tirštais dūmų stulpais
patenka kancerogeninės medžiagos, pavojingos žmonių sveikatai.
Dar šių metų pavasarį degė bendrovės „Metaloidas“ teritorijoje sukauptos
padangos. Tai – ne pirmas gaisras šioje
įmonėje. Ankstesniais metais liepsnojo ir
gumos atliekos.

Gamtai grožio neprideda ir čia atsidūrusios padangos. Jos yra atsparios lietui,
saulei, temperatūrų pokyčiams ir kitiems
aplinkos veiksniams. Padangos suyra tik
per 100–150 metų.

Tvarkymo kainą moka visi
Importuotojai į padangos kainą įskaičiuoja ir jos utilizavimo mokestį. Jį sumoka pirkėjai, įsigydami padangas. Dažnai
būtent jie už atliekos sutvarkymą sumoka
du kartus.
„Žmogus, įsigydamas padangas, sumoka ir jų sutvarkymo mokestį. Jį pardavėjas turi panaudoti surinkimui. Jei jis to
nepadaro, padangos atsiduria pamiškėje,
mokestis lieka verslininko kišenėje, o padangas už valstybės arba visų mokesčių
mokėtojų pinigus tvarko savivaldybės,
regionų atliekų tvarkymo centrai. Taip
šios išlaidos užkraunamos gyventojams
– moka ir kūdikiai, ir nuo lovos nepajėgiantys atsikelti senjorai“, – piktinosi D.
Butkienė.
Ji sakė, kad lengvojo automobilio padangos, kurias naudotojas paliko servise
ar parduotuvėje, surinkimo išlaidos siekia
apie 0,71 euro cento. Išmestos į aplinką
padangos surinkimas atsieina jau 2,3
euro.

Išlaidų didės, padangų –
daugės
D. Butkienė pabrėžė, kad šiuo metu
importuotojai už tonos padangų sutvarkymą sumoka apie 70 eurų. Ši kaina
netrukus dar padidės. Mat nuo 2017 m.
Lenkijos gamintojų ir importuotojų organizacija planuoja įvesti 20–30 eurų/t padangų utilizavimo vartų mokestį. Iki šiol
Lietuvos padangų perdirbėjai ir surinkėjai
į šią kaimynę šalį padangas perdirbimui
įveždavo nemokamai.
„Lietuvos perdirbėjų pajėgumų neužteka perdirbti visoms padangoms, tad
bendrovės padangas šiam tikslui veždavo
į Lenkijos įmones. Pavyzdžiui, Padangų
importuotojų organizacijos surinkėjai
šiemet ten išvežė 5000 t senų padangų“,
– sakė organizacijos direktorė.
Pasak jos, iškilo būtinybė sumažinti
taršos mokestį. Kitaip importuotojams
labiau apsimokės atseikėti pinigus valstybei nei rūpintis nebenaudojamų padangų
tvarkymu. Atliekų daugės, o jų sutvarkymas kainuos daugiau nei taršos mokestis.

Kas mokės už atliekų
tvarkymą?
„Trūksta senų padangų tvarkymo sistemos ir pačių importuotojų kontrolės.
Tai turi užtikrinti ir Valstybinė mokesčių
inspekcija, ir aplinkosaugininkai. Muitinė
taip pat turėtų domėtis, tikrinti, ar padangų siuntas į Lietuvą veža registruotas
gavėjas“, – sakė D. Butkienė.
Ji taip pat nurodė, kad Padangų
importuotojų organizacija Aplinkos ministerijai yra pateikusi Atliekų tvarkymo
įstatymo pataisas, kurios jau įregistruotos
Seime. Jose numatyta, kad importuotojai
ir gamintojai su savivaldybėmis ar regionų
atliekų tvarkymo centrais privalės sudaryti
finansavimo sutartis. Jomis bendrovės įsipareigos apmokėti gyventojų paliekamų
senų padangų tvarkymo išlaidas. Be to,
pataisose numatyta, kad padangos turėtų
būti parduodamos su instrukcija, kurioje
nurodytas importuotojas ir tvarkytojas,
atsakingas už nebenaudojamų padangų
surinkimą, perdirbimą, utilizavimą.

Baudos siekia iki 3000 eurų
Administracinių teisės pažeidimų kodekse už aplinkos teršimą padangomis
numatomos baudos. Nepavojingų atliekų, kurių kiekis siekia iki 1 m³, laikinasis
laikymas, surinkimas, vežimas ar apdorojimas pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus ir užteršiant teritoriją
piliečiams užtraukia baudą nuo 28 iki 57,
pareigūnams – nuo 86 iki 173 eurų.
Senų atliekų, kurių kiekis viršija 1, bet
ne daugiau nei 5 m³, išmetimas į aplinką
gyventojams gali atsieiti nuo 173 iki 1158
eurų. O štai daugiau nei 5 m³ kiekis padangų aplinkoje gali pažeidėjams atsieiti
nuo 1448 iki 2896 eurų.
Padangų verslu užsiimančių verslininkų
taip pat laukia 231–434 eurų bauda, jei
pastarieji nesutvarkys šių gaminių tiekimo
rinkai apskaitos arba tai darys netinkamai.
Mokesčio už aplinkos teršimą padangų
atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą nuo 231
iki 434 eurų. Neteisingų duomenų apskaitose ir deklaracijose gali pasibaigti pinigine
sankcija, kuri siekia nuo 434 iki 868 eurų.
Į Lietuvos rinką įvežančios padangas
iš užsienio įvežančios bendrovės, neįsiregistravusios Gamintojų ir importuotojų
registravimo sąvade, gali užsitarnauti
baudą nuo 434 iki 868 eurų.

Naudotos padangos – dar viena galimybė
papildyti šalies biudžetą

„P

adangų gamintojai-importuotojai, legaliai vykdantys
šalies įstatymais nustatytas prievoles,
atsidūrę tokioje situacijoje, kad savo
verslą vykdyti socialiai atsakingai darosi
praktiškai neįmanoma. Neturime kur
tvarkyti padangų atliekų. Legaliai vykdyti padangų atliekų tvarkymo užduotis pasidarė brangu. Nemokantys ar tik
dalinai sumokantys už padangų atliekų
tvarkymo organizavimą gamintojai-importuotojai ir valstybinių institucijų
dėmesio nekreipimas į padangų atliekų
tvarkymo problemas iškreipė padangų
rinką ir sukūrė nevaldomą situaciją. Padangų atliekos kaupiasi visur: įmonėse,
regioniniuose atliekų tvarkymo centruose, savivaldybių atliekų surinkimo
aikštelėse“, – priežastis, paskatinusias
2014 m. įsteigti Padangų importuotojų organizaciją (PIO), vardina direktorė
Danguolė Butkienė.
Pagrindinis PIO veiklos tikslas – įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose
ir Lietuvos įstatymuose bei kituose teisės
aktuose padangų gamintojams-importuotojams numatytas su atliekų tvarkymu susijusias prievoles.

PIO veikla
Apie organizacijos reikalingumą liudija skaičiai. Jau pirmaisiais veiklos metais,
prasidėjusiais vasario 14 dieną, įmonė
sulaukė 61 gamintojo-importuotojo pasitikėjimo. Buvo sutvarkyta daugiau kaip
2810 t padangų atliekų. „Metų pabaigoje
nusprendėme, kad konkurencinėje kovoje mums svarbiau yra ne augti, bet didinti
savo veiklos kokybę. Tačiau prie mūsų
organizacijos jungėsi naujos įmonės ir
jau 2015 m. turėjome 83 narius. Legaliai
sutvarkėme daugiau kaip 4563 t padangų atliekų. Šiais metais buvome griežtai

Kaip teigia Padangų importuotojų organizacijos direktorė Danguolė Butkienė, nesureguliuotas padangų atliekų tvarkymas pažeidžia visuomenės interesus, nes sumos, kuriomis būtų galima papildyti šalies
biudžetą, įvairiomis formomis perkeliamos ant Lietuvos gyventojų pečių.

Genovaitė Paulikaitė
apsisprendę neaugti, bet dirbti su tomis
įmonėmis, su kuriomis dirbome pernai.
Tačiau taip neįvyko. Iki šių metų gruodžio
1 d. narių skaičius išaugo iki 93, buvo
sutvarkyta 5350 t padangų, įkurtos 263
padangų atliekų surinkimo vietos. Šiais
metais išgyvenome labai sunkius metus,
nes aštriai pajutome, kad nėra kur tvarkyti padangų atliekų. Žinoma, stengėmės
per negaliu, kad jos būtų surinktos ir sutvarkytos“, – organizacijos veiklą apžvelgia D. Butkienė.
Svarbiu organizacijos baru direktorė
įvardina visuomenės švietimą. Buvo parengti ir paskelbti 24 reportažai radijo ir
6 televizijos laidose, spaudoje ir internetinėje erdvėje paskelbta 16 straipsnių.
„Labai didžiuojamės, kad tą programą
vykdėme, ir tikiu, kad ateityje tai padės
mums labiau vienytis. Rezultatas akivaizdus. Sąmoningesni tapo mūsų vartotojai.
Jiems mūsų paslaugos tapo reikalingesnės. Jie surenka padangas, o mes turime
pasirūpinti jas išvežti. Vidutiniškai iš įvairių įmonių per savaitę sulaukdavome po
15 skambučių dėl padangų atliekų tvarkymo“, – teigia direktorė.
Organizacija pateikė 22 raštus įvairioms institucijoms, surengė 24 seminarus ir informacinius renginius, kuriuose
kvietė dalyvauti Seimo narius ir savivaldybininkus. „Teikėme pasiūlymus, ką ir
kaip reikėtų keisti įstatyminėje bazėje, ir
smagu, kad esame išgirsti ir pakeitimai
bus“, – organizacijos laimėjimais pasidžiaugia direktorė.

Siekiai ir problemos
„Gamintojai-importuotojai
padangų
tvarkymo organizavime nėra konkurentai, todėl privalome visi būti atsakingi.
Yra daug problemų su nelegaliu padangų
srautu“, – pabrėžia PIO vadovė.

Šiuo metu vienas svarbiausių organizacijos užmojų – pasiekti, kad visi vienodai
mokėtų už padangų tvarkymą. „Jei paslaugą nusiperku už labai mažą kainą, turiu pagalvoti, ar tikrai ta paslauga bus įvykdyta.
Tai panašu, kai sergantis vėžiu nusipirktų
gydytojo pažymą, jog yra sveikas. Turime
tokių faktų, kad už sumokėtą sumą neįmanoma realiai dirbti. Jei tvarkytojas turi
didelius pelnus, jis gali suteikti nuolaidą,
bet ji suteikiama iš savo pelno ir tik dideliam užsakovui. Tad turime pagalvoti, ar
iš nuostolingai dirbančio tvarkytojo tikrai
nusipirksime tokią paslaugą, kokios reikia?“ – prieš pasirašant paslaugos teikimo
sutartį pamąstyti kviečia D. Butkienė.
Kaip pažymi PIO direktorė, šiandien
Lietuvoje nėra realių padangų tvarkytojų
– sutvarkoma tik 25–30 proc. padangų
atliekų. „Patys padangų gamintojai-importuotojai išmokinome tvarkytojus
gyventi iš mūsų pinigų. Tvarkytojai yra
ir gamintojai, todėl jie turi ir pagaminti
produktą, iš kurio gyventų, o ne tik iš padangų importuotojų-gamintojų, kuriems
yra prievolė susimokėti valstybei arba
tvarkytojams. Kol kas padangų tvarkytojai gero produkto nepagamina. Padangų
tvarkymas visiškai priklausomas nuo Lenkijos. Mūsų vadinamieji perdirbėjai irgi
kiek susmulkinę, o gal net ir nesmulkinę,
padangų atliekas veža į Lenkiją, – situaciją
apibūdina D. Butkienė. – Žinoma, galime
susimokėti valstybei taršos mokestį ir
nieko nedaryti, bet nei valstybė, nei importuotojai nieko neišlošiame. Valstybė,
nesurinkdama mokesčių iš gamintojų-importuotojų, skiria lėšas iš valstybės biudžeto padangų atliekų tvarkymui.“
Kaip teigia PIO direktorė, šiuo metu
Lietuvoje situacija palanki nelegaliam
padangų verslui, nes nekontroliuojamas
dėvėtų padangų tiekimas Lietuvos rinkai,

padangas įvežantys, jomis prekiaujantys
ar naudojantys savo ūkinėje veikloje ūkio
subjektai vengia registruotis gamintojų-importuotojų sąvade ir nemoka jokių
mokesčių. Individualų padangų atliekų
tvarkymo organizavimo būdą pasirinkę
gamintojai-importuotojai kartą per metus pateikia ataskaitas apie sumokėtas
sumas padangų atliekų tvarkytojams, pagrįsdami tai tik sąskaita faktūra bei tvarkytojo išduodamu sutvarkymą patvirtinančiu dokumentu, ir yra atleidžiami
nuo taršos mokesčio, nereikalaujant jokių
padangų atliekų surinkimą patvirtinančių
dokumentų. Nėra jokių garantijų, kad sutvarkymą patvirtinantys dokumentai kai
kuriais atvejais nėra nuperkami.
Kita problema – nustatomas taršos mokestis neatitinka realių padangų
tvarkymo išlaidų, kurios priklauso nuo
padangų dydžių ir sudėties. Šiuo metu
taršos mokestis nustatomas vadovaujantis tokiu klasifikatoriumi: padangos,
sveriančios daugiau nei 3 kg (86 Eur/t),
naujos padangos (86 Eur/t), restauruotos
padangos (86 Eur/t), naudotos padangos
(104 Eur/t). Esama klasifikacija skatina
vengti tvarkyti žemės ūkio technikos
bei industrines padangų atliekas, nes jų
tvarkymo išlaidos yra dukart didesnės nei
esami mokesčiai. PIO direktorės nuomone, taršos mokestis padangų atliekoms
turi būti diferencijuotas pagal padangų
tipus: moto, lengvojo ir krovininio transporto, žemės ūkio technikos ir industrinio
transporto pilnavidurės padangos.
Esama tvarka nemažai problemų sudaro ir montavimo įmonėms. Jos privalo
priimti nemokamai nebetinkamas padangas, tarp jų – ir nelegaliai įvežtas. „Turi
būti nustatyti griežti rėmai, nes nelegaliai
įvežtos padangos padidina tvarkymo išlaidas. Padanga be šeimininko yra ne ta, kuri

kažkur mėtosi kaip šiukšlė, bet ta, kuri parduodama be nuorodos, kas ją sutvarkys.
Būtina pasiekti, kad kiekviena padanga
Lietuvoje būtų su nuoroda, koks importuotojas ją įvežė ir koks tvarkytojas pasirūpins
jos atliekomis“, – pabrėžia PIO direktorė.
Pasak D. Butkienės, valstybinėms
institucijoms „žiūrint pro pirštus“ ir palaikant neskaidrius, nesąžiningus Lietuvos
padangų perdirbėjus, Šiauliuose įsikūrusios UAB „Metaloidas“ teritorijoje – padangų kalnas, kurį sutvarkyti padeda vos
ne kasmet kylantys gaisrai.
„Tarša niekur nenueina, ji iškrenta per
lietų ant mūsų galvų. Gaisro atveju mes
visi kvėpuojame užterštu oru, – dėl esamos situacijos nerimauja PIO direktorė
D. Butkienė. – Ir, jei mūsų šalies valdžia
nežiūrėtų pro pirštus į padangų atliekų
tvarkymą, daugiau lėšų būtų surenkama
į biudžetą, kitiems reikalams būtų galima
skirti lėšas, kurios išleidžiamos bešeimininkėms atitarnavusioms padangoms
tvarkyti.“

Statistika
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2006 m. Lietuvos rinkai buvo pateikta
23 485 t padangų, surinkta 19 033,9 t, perdirbta, panaudota ar eksportuota 19 048,2
t, kas sudaro 81,1 proc. pateikto kiekio.
2008 m. vidaus rinkai pateikta 19
479,7 t, surinkta 18 746,5 t, perdirbta,
panaudota ar eksportuota 20 029,2 t, kas
sudaro 102,8 proc. pateikto kiekio.
2010 m. vidaus rinkai pateikta 18
326,6 t, surinkta 16 623,4 t, perdirbta,
panaudota ar eksportuota 16 123,3 t, kas
sudaro 88 proc. pateikto kiekio.
2015 m. vidaus rinkai pateikta 23
042,3 t, surinkta 21 142,9 t, perdirbta,
panaudota ar eksportuota 20 783,2 t, kas
sudaro 90,2 proc. pateikto kiekio.

Be moralinio pasitenkinimo, ar
ta veikla Jums neša materialinės
naudos?
Mano pagrindinis uždarbis – rezultatas.
Finansinis uždarbis yra labai ir labai vidutinis. Piniguose nematau gyvenimo
prasmės. Manau, aš esu be galo turtingas
žmogus – giminėmis, draugais, nuoširdžiu bendravimu. Mane vertina ir myli už
tai, kad aš esu, o ne už tai, ką aš turiu.

BMC

Kur karo su valdžios atstovais
esmė?

Danguolė Butkienė:
„Padangų atliekų tvarkyme – valdžios
toleruojama nelegali veikla“
Kalbėjosi Algirdas Aušra
Kokie svarbiausi Padangų
importuotojų organizacijos veiklos
pasiekimai?
Pati svarbiausia ir pagrindinė organizacijos veikla yra sutvarkyti mūsų, padangų gamintojų-importuotojų, atliekas
ir džiaugiuosi, kad neprisidedame prie
atliekų sankaupų. Įrodėme, kad galime
dirbti ir sudėtingomis sąlygomis, nepaisydami to, kad legalaus padangų atliekų
tvarkymo nepalaiko valdžia. Nekliudo,
bet ir nepadeda. Tačiau mes vis tiek savo
veiklą vykdome, augame. Manau, didelis
mūsų organizacijos pasiekimas yra tai,

kad dar 2014 m. mes niekam nebuvome
įdomūs ir iš mūsų galėjo pasijuokti, o
šiandien visi žiūri ir galvoja, gal geriau
tikrai sumokėti už realią paslaugą ir
dirbti kartu, ir kad niekas nebesako: dar
surizikuosiu ir būsiu netvarkingu tvarkytoju. Žinoma, jei valdžia nieko nedarys,
rizikuojančių bus, bet mūsų pasiekimas
– kitiems padangų importuotojams, kurie vis dar pirkdavo atliekų sutvarkymo
dokumentus, pasidarėme įdomūs, nes
tikrai vykdome savo veiklą ir galime padėti jiems legaliai sutvarkyti susikaupusių
padangų atliekų krūvas.

Ar nemanote, kad padangų gamintojams-importuotojams reikėtų
pasiūlyti pasirašyti chartiją, kurioje jie įsipareigotų toleruoti legalią
padangų tvarkymo sistemą?
Nauja ir labai gera idėja. Problemų turime ir tas problemas žinome. O kas svarbiausia, žinome ir jų sprendimo būdus.
Reikia tik juos įgyvendinti.

Kiek padangų atliekų tvarkyme
yra verslo, kiek šiaip iniciatyvos
ar pasiaukojimo?
Veikla atima ir laisvalaikį, ir savaitgalius.
Tai yra darbas, kurį reikia padaryti. Kai jį

pradėjau, nepagalvojau, kad jis bus tokio
didelio masto ir tiek atimantis mane iš
šeimos ir aplinkos, o dabar ta veikla tapo
mano gyvenimo būdu. Išsikelti tikslai yra
realūs ir pasiekiami. Belieka tik sau palinkėti nepavargti ir padaryti viską iki galo.
Perpus kelio nemesti to, kas pradėta.
Nedirbantys valdininkai ir tikisi, kad iniciatoriai pavargs.

faktai, kai esame netvarkingi. Visada
tikiu, kad galime būti tvarkingi, galbūt
šiuo momentu besimokinantys, bet tikrai
išmoksime ir viską tvarkingai padarysime. Nereikia lygiuotis į blogus dalykus,
bet laikas pradėti gyventi gerais dalykais.
Mūsų kartai būdingas pesimizmas man
yra svetimas.

Kam ir ką norite įrodyti?

Iš kur Jumyse toks didelis patriotiškumas?

Mano noras – būti tikra Lietuvos piliete
ir būti atsakinga, nes tikrai ne žodžiais,
o darbais Tėvynę myliu. Mane skaudina

Gal genetika, nes giminėje yra žmonių,
kurie darė konkrečius darbus ir padarė?
Jie darė gal ne taip aukštai, bet realiai.
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Karas čia netinka. Visada sakau, kad aš
noriu parodyti, kad yra ne tik verslas, ne
tik pinigai, bet yra natūralus gyvenimas
ir tvarka, ir kad žmonės, neturėdami už
savęs stovinčių jokių aukštų pareigūnų,
gali imti ir realiai padaryti gerą darbą
be didesnės materialinės naudos. Kad ir
padangų atliekų rinkų sureguliavimas.
Juk rinkoje padarius tvarką, žmonės
turės lengvesnes sąlygas dirbti, nebus
apgaudinėjami. Noriu parodyti, kad normaliais žmogiškais resursais galima viską
sutvarkyti. Jei galiu savo veiklą nukreipti
tam, kad procesai būtų pareguliuoti ne
pagal kažkieno norus ir naudingumą, o
pagal visuomenės poreikius, tai ir darau.
Padangų atliekų kiekis nuolat auga, nes
šiandien šeima turi po kelis automobilius. Be automobilio nebegalime. Ir ne tik
mes, bet ir visas pasaulis nelabai mokame, kaip tikslingiau panaudoti padangų
atliekas. Praeis keleri metai ir pasaulis
turės modernesnes atliekų panaudojimo
technologijas, bet dabar, nekreipiant dėmesio į augančią problemą, Lietuva tampa naudotų padangų sąvartynu. Buvo
sukurtos prielaidos padangų atliekas
tvarkyti popieriuje. Iki 2013 m. sausio 1
d. importuotojas metų gale sumokėdavo
padangų atliekų tvarkytojui ir gaudavo
pažymą, liudijančią, kad padangos sutvarkytos.

Tvarkytojas – kas?
Kaip UAB „Metaloidas“, „Akmenės cementas“. Privačios kompanijos, kurios
pasiėmė pinigus, o kuri tvarkė, kuri netvarkė, niekam galvos neskaudėjo. Ir
po kurio laiko pamatėme, kad padangų
atliekos nesurenkamos. Nors pastaruoju
metu perdirbėjus išmokinome padangas
surinkti, bet neišmokinome iki galo sutvarkyti, perdirbant atliekas į kokį nors
gaminį. Dideliais kiekiais sukauptos padangos – grėsmė mums visiems: žmogui,
gamtai ir Tėvynei. Sukauptos neperdirbtų
padangų atliekų krūvos daro kiekvienam
mums gėdą. Įstatymas, kuriuo vadovaujasi padangų gamintojai-importuotojai,
yra geras, tačiau reikia išmokyti visus
sąžiningai jo laikytis ir sąžiningai dirbti.
Dirbant sąžiningai, lengviau gyventi.

Į PIO labiau įsitraukia garsių firmų padangų tiekėjai, o kokia kita
padangų importuotojų dalis?
Šiandien PIO valdo 25 proc. rinkos. Registruoti tik du itin žinomi tiekėjai: „Bridgestone“ ir „Michelin“. Visi kiti platina padangas įvairiais būdais, įvairių gamintojų
ir įvairiais būdais tvarkomas. Susidūrėme
su padangų platintojų neaktyvumu. Nuo

2013 m. keičiant atliekų tvarkymo įstatymą, padangų gamintojai-importuotojai
nedalyvavo ir buvome pastatyti prieš faktą. Koks įstatymas buvo priimtas, tokiu
turėjome vadovautis. Ir nepasigilinome
į tai, kad paliktos spragos, kurios leidžia
daryti ne tik taip, bet ir truputį kitaip. Kai
paaiškėjo, kokia tvarka įteisinta, tada ir
kilo mintis sukurti padangų importuotojų organizaciją. Ir tada buvo atsisukta į
mane, nes, matyt, jau anksčiau buvo pastebėtas mano fanatizmas dirbti atiduodant „dūšią“ ir visada pasiekti rezultato.
Ir dar susiduriame su nenoru keisti
teisės aktus. Pradėjome aktyviai teikti
įstatymo pakeitimus, kurie nebuvo sukritikuoti ir į kuriuos atsigręžia dabartinis
Seimas, bet kažkodėl trejus metus siūlomų pataisų priėmimas buvo vilkinamas.

Ar tai niekam nerūpėjo, ar reikėjo
tam tikro ryžto?
Aš manau, kad tai korumpuoti dalykai,
susiję su interesų grupėmis, kurios darė
įtaką politikams.

O kokios tos interesų grupės: nelegalūs vežėjai, perdirbėjai?
Galbūt susidarys įspūdis, kad aš labai
nemėgstu „Metaloido“, bet už tos bendrovės stovi šešėlinis verslas. Kalbama ir
apie įmonės savininko ryšius su Aplinkos
apsaugos agentūra, kuri licencijuoja ir išduoda reikalingus dokumentus padangų
verslui.

Tai ko iki galo nepadaro Aplinkos
apsaugos agentūra?
Tai, kad vieniems jie yra per daug reiklūs,
o kitiems labai atlaidūs.
Kadangi naudojamės padangų surinkėjų paslaugomis, visiškai nesame prieš
„Metaloidą“ ir galime su jais bendradarbiauti, net sumokėdami brangiau, negu
dabar jie atlieka tą paslaugą. Tačiau jie
turi užtikrinti, kad padangos atliekos bus
surinktos ir sutvarkytos. Mums reikalinga reali veikla ir skaidrumas, kad visada
galėtume patikrinti, ar jie iš tiesų atliekas
perdirbo.

Tai faktiškai „Metaloidas“ yra tik
padangų surinkėjas, galintis būti
PIO klientu?
Jie yra perdirbėjai, bet tuo pačiu ir surinkėjai, nes Lietuvoje niekaip nesumąstoma, kad reikėtų atskirti surinkėjus nuo
perdirbėjų, kad būtų lengviau kontroliuoti. Jei pradės veikti elektroninė sistema
nuo gaminio įvežimo ir įregistravimo iki
atliekos sutvarkymo, gal situacija pasikeis, bet kita vertus, mūsų perdirbėjai nenori eiti prie vieningos sistemos. Jie sau
mažinasi pajamas, deklaruoja, kad tvarko
padangų atliekas pigiau negu PIO.

Jei yra dokumentų pardavimas, o
nėra realios veiklos, paslauga gali
ir labai pigiai kainuoti?
Taip. „Metaloidas“ paslaugą parduoda po
30 eurų už toną ir niekas tuo nesidomi,
nors tai turėtų daryti Aplinkos apsaugos
agentūra. Gal ji ir bando kažką pasižiūrėti, bet toje įmonėje visą laiką viskas gerai.
Esamų problemų agentūra nemato. Ji padangų atliekų kalnuose net nemato grės-

mės visiems Lietuvos gyventojams. Panaši situacija buvo ir su Zarasuose įskurusia
UAB „Torgita“. Praėjusiais metais parašiau
raštą Aplinkos ministerijai. Rašte klausiau, kam „Metaloidui“ reikia sukaupti
tiek atliekų. Buvę Aplinkos ministerijos
valdininkai manęs paklausė, gal „Metaloidą“ reikia uždaryti. Atsakiau, kam uždaryti veikiančią įmonę, kuri gali ką nors
naudingo pagaminti. Ją reikia tik priversti
gaminti ir kad ta gamyba nekeltų aplinkiniams pavojų. Gamintojams-importuotojams reikalingi perdirbėjai, todėl
labai apsidžiaugiau pernai sužinojusi,
kad „Metaloidas“ susitvarkė savo kiemą.
Tiesa, vėliau padangos stebuklingu būdu
atsirado Šiaulių regioninio atliekų tvarkymo centro aikštelėje, į kurią kiekvienas
šalies gyventojas per metus gali atvežti
ir nemokamai palikti po penkias padangas. 1200 t niekaip negalėjo taip staigiai
atsirasti aikštelėje. Šiaulių regiono aplinkos agentūra vėliau leido „Metaloidui“
atidaryti dar vieną aikštelę. Ir kas savaitę
matai, kaip kaupiasi padangos. Prieš kurį
laiką jiems suteikta parama įrangai, kuri
padangas suplėšo, nusipirkti. Kai per tiek
laiko nieko negaminama iš granulato,
gaunamo susmulkinus padangų atliekas,
tai kelia įvairių pamąstymų.
Man labai keista, kad valdžios atstovai nestovi už mūsų visuomenės interesų.
Neskiriama lėšų savivaldybių įsteigtoms
atliekų tvarkymo sistemoms remti. Gyventojai raginami vežti po penkias padangas į aikšteles, bet jų tvarkymui gamintojai-importuotojai lėšų neskiria.
Galimai 75 proc. gamintojų-perdirbėjų
pažymas nusiperka iš „Metaloido“ ir tas
lėšas skiria „Metaloidui“ taip pažeisdami
visos visuomenės interesus. Už tų padangų tvarkymą sumoka visi mokesčių
mokėtojai, nes savivaldybės ir regioniniai
atliekų tvarkymo centrai turi rasti pinigų
toms atliekoms sutvarkyti.
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Taigi, mokesčių mokėtojai sumoka
antrą kartą? Pirmą kartą pirkdami padangas, antrą kartą – jas
sutvarkant?
Taip. Kažkodėl deklaruojama, kad gyventojai turi teisę atvežti penkias padangas,
bet nedeklaruojama, kad importuotojai
finansuoja perdirbėjus, kurie tas padangas turėtų paimti ir sutvarkyti nemokamai? Kažkodėl valdžiai lengviau paimti
pinigus iš senelių, vaikų, negu iš vienos
provincijos įmonės.
Dėl esamos neaiškios situacijos į Lietuvą nenori ateiti žymių prekės ženklų
padangų gamintojai. Normaliam verslui
tokia situacija nesuvokiama. Mes negalime būti priklausomi nuo Lenkijos, nes
šiandien vienintelė galimybė tvarkyti
padangų atliekas – jas vežti į Lenkijos
cemento gamyklas. Tačiau gera žinia, kad
„Akmenės cementas“ rengiasi pradėti
deginti padangas. Jei ne šiemet, kitais
metais tikrai. Tačiau įmonės planų įgyvendinimas buvo vilkinamas biurokratiniais reikalavimais. Tai ne pats geriausias
atliekų tvarkymo būdas. Lenkai sugeba
pagaminti produktą, o pas mus nuo 2002
m. veikianti perdirbimo įmonė taip ir nepadovanoja Lietuvai gero produkto.
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ROKO PUKINSKO

Komentaras

Renatas Požėla:

VSAT

„Mūsų tikslas – saugoti ES išorės sieną su trečiomis
šalimis, naudojant efektyvias technines priemones“
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas vidaus tarnybos
generolas Renatas Požėla.

A

Kalbėjosi Algirdas Aušra

pie šiandienius iššūkius saugant Lietuvos ir trečiųjų šalių bei ES išorės sieną kalbėjomės su Valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT) vadu, vidaus
tarnybos generolu Renatu Požėla.

mus, be to, yra suaktyvėję ir Baltarusijos
pasieniečių veiksmai saugant sieną su
Lietuva.

Kone kasdien girdime apie pasieniečių sulaikytus kontrabandos
krovinius, sienos pažeidėjus ir
nelegalius migrantus. Kokias šių
reiškinių tendencijas fiksuojate?

Pagal valstybės sienos pažeidėjų pilietybes pastaraisiais metais „pirmauja“
Vietnamo piliečiai. Anksčiau daugiausiai
būdavo Gruzijos piliečių, tačiau dabar jie
net nepatenka į penketuką. Išaugo Afganistano piliečių, patekusių neteisėtai
kertant „žaliąją“ valstybės sieną, skaičius.
Neteisėtos migracijos mastai Lietuvoje, ypač lyginant šį reiškinį su Europos
pietinę dalį užplūdusiais migrantais, yra
nedideli, nes Lietuvos geografinė padėtis
laikytina natūraliu tranzitinę neteisėtą
migraciją iš Pietų į Šiaurę stabdančiu
veiksniu. Artimuosiuose Rytuose sukelta
intensyvi migracijos Europos kryptimi
banga iki šiol Lietuvos sistemingai nepaveikė, atvirkščiai, remiantis pastarųjų trejų metų duomenimis matyti, kad neteisėtos migracijos mastai Lietuvoje sumažėjo.

Nuo 2012 m. valstybės sienos pažeidimų
skaičius prie Lietuvos pasieniečių saugomo ES išorės sienos ruožo išlaiko mažėjimo tendenciją. Palyginti su 2012 m.,
2016-aisiais valstybės sienos pažeidimų
skaičius sumažėjo daugiau negu tris kartus. Bendras valstybės sienos pažeidimų
skaičius 2016 m., palyginti su 2015 m.
atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo beveik
40 proc.

Kuo paaiškinsite pažeidimų mažėjimo tendenciją?
Sienos pažeidimų skaičiaus mažėjimą
labiausiai pažeidžiamuose valstybės
sienos ruožuose lėmė sienos apsaugos
sustiprinimas pasitelkiant tiek savo, tiek
kitų institucijų pajėgas. Toliau diegiame
technines sienos stebėjimo sistemas, kurių efektyvumas yra milžiniškas. Pavyko
realizuoti kriminalinės žvalgybos tyri-

Kokių šalių piliečiai dažniausiai
nelegaliai bando patekti į Lietuvą?

Ar kovodami su nelegalia migracija fiksuojate ir kokias nors naujas
tendencijas?
Galiu paminėti vieną pastaraisiais metais išryškėjusią tendenciją – neteisėta
Vietnamo piliečių migracija pasislinko į

Šiaurę, kai vietnamiečių patekimas į Šengeno erdvę organizuojamas kertant ES
išorės sieną į Latviją iš Rusijos (retesniais
atvejais – iš Baltarusijos), po to juos gabenant tranzitu per Lietuvą į Lenkiją. Štai
2016 m. daugiau kaip 60 proc. Vietnamo
piliečių į Lietuvą pateko iš Latvijos ir tik
apie 40 proc. – iš Baltarusijos.

Kokia situacija kovos su kontrabanda „fronte“?
Pasieniečių dažniausiai sulaikoma kontrabandinė prekė yra tabako gaminiai, tačiau pastaruosius penkerius metus ryški ir
kontrabandos atvejų, ir sulaikyto tabako
gaminių kiekio mažėjimo tendencija.
Daugiau kaip 90 proc. VSAT sulaikytų
tabako gaminių į Lietuvą bandyta gabenti iš Baltarusijos – ten rūkalai apie 5 kartus pigesni nei Lietuvoje. Skaičiuojame,
kad 95 proc. sulaikytų tabako gaminių
buvo skirta Lietuvos rinkai.
Pavyzdžiui, pasienyje su Rusija, įdiegus stebėjimo sistemas, išnyko vadinamieji „ichtiandrai“. Tokie plaukikai per
Nemuną, kuriuo eina valstybės siena,
iš Kaliningrado srities plaukte į Lietuvą
tempdavo surištų kontrabandinių dėžių
krovinius.

Minėjote, kad saugant sieną yra
efektyvios techninės jos stebėjimo

sistemos. Jų užtenka ar ruošiatės
jas plėsti?
Esame išsikėlę ambicingą tikslą – visa
mūsų saugoma ES išorės siena (tai yra
1070,66 km) turėtų būti saugoma techninėmis priemonėmis. Šiuo metu elektroninėmis priemonėmis Lietuvos pasieniečiai
saugo apie trečdalį išorės sienos. Tokios
sistemos puikiausiai pasiteisino ir prie
sienos su Rusija, ir Baltarusija – jas įdiegus iškart žymiai sumažėjo ir sienos pažeidimų, ir kontrabandos bei nelegalios
migracijos atvejų.
Stebėjimo sistemos labai palengvina
ir mūsų pasieniečių darbą – nebereikia
nuolatinio patruliavimo palei valstybės sieną, o svarbiausia, techninėmis
priemonėmis užfiksavus įvykį, belieka
operatyviai nuvykti į jo vietą ir sulaikyti
pažeidėjus.
Naudodamiesi stebėjimo sistemomis
ne tik gaudome kontrabandininkus ar
neteisėtus migrantus, bet ir padedame
į nelaimę patekusiems žmonėms. Štai,
pavyzdžiui, kartą vasarą, naudodamiesi
teritorinės jūros ir Kuršių marių stebėjimo sistema, mūsų pasieniečiai užfiksavo
kanoją su 3 asmenimis. Ji plūduriavo
mariose apie 1 km nuo kranto ties Nida.
Kilo stipus vėjas, padidėjo bangavimas.
Pasieniečiai įvertino, kad kanoja pramo-

gaujantiems žmonėms gresia didelis pavojus. Greitaeigiu kateriu „Boomeranger“
nuskubėję Neringos užkardos pareigūnai
išgelbėjo kanoja plaukusį Rusijos pilietį
ir kartu su juo buvusius 6-erių ir 10-ies
metų jo vaikus.
Panašių gelbėjimo darbų, kai per stebėjimo sistemas pamatome į bėdą patekusius žmones, mums tenka atlikti gana
dažnai.
Šiuo metu vykdome ir artimiausiu
metu planuojame vykdyti sistemų atnaujinimo ir naujų sistemų diegimo projektus. Turiu omenyje jūros sienos stebėjimo
sistemos bei anksčiau įdiegtų stebėjimo
sistemų prie sienos su Rusija ir Baltarusija atnaujinimą. Taip pat įgyvendinami
stebėjimo sistemų diegimo projektai prie
sienos su Baltarusija veikiančiose mūsų
užkardose – Druskininkų, Purvėnų, Tribonių, Pavoverės, Švenčionių. Planuojame
praplėsti Kenos ir Kybartų užkardų sienos
stebėjimo sistemas bei įdiegti stebėjimo
sistemą prie Rusijos sienos Rociškių ir dalyje Šilgalių užkardos ruožų.

Palinkėsime sėkmės Jūsų vadovaujamai tarnybai kovoje su
valstybės sienos pažeidėjais.
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„Jei Lietuva būtų susitvarkiusi savo energetiką, mūsų gyvenimas būtų žymiai geresnis ir turtingesnis,
būtų žymiai mažesnė migracija“, – pabrėžia Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis ir priduria, kad
tauragiškiai šalyje yra pirmieji, apsisprendę tapti ekologiška savivaldybe.

„P

aryžiaus
klimato
kaitos konferencijoje 195 valstybių prezidentai ir vadovai pasirašė deklaraciją,
kad iki 2030 m. 27 proc. būtų sumažintas
iškastinės energijos naudojimas, pakeičiant ją žaliąja energija, ir 47 proc. sumažintas šiltnamio efektą sukeliantis CO2
dujų išmetimas. Jei tai nebus pasiekta,
pasaulinio vandenyno lygis pakils apie
vieną metrą ir daug miestų atsidurs po
vandeniu. Taigi, pabėgėlių gali būti dešimtimis, o gal ir šimtais kartų daugiau
negu dabar. Negalime likti abejingi tam,
kas vyksta pasaulyje, – pokalbį apie žaliąją viziją pradeda Tauragės rajono meras

Artimuosiuose
Rytuose, norint
užauginti medį, krūmą,
gėlę, reikia įdėti daug
pastangų, o pas mus
per kelerius metus
jie išauga ant stogų,
prasikala per mažai
važinėjamą asfaltą.

Genovaitė Paulikaitė
Sigitas Mičiulis. – Mes išsikėlėme tokį uždavinį ir kryptingai jo siekiame.“
Tauragės rajonas turi kuo pasididžiuoti:
įgyvendinta nemažai žaliosios energetikos projektų. Atsinaujinančios energijos
išteklių šilumai pasigaminti rajonas turi
daugiau negu reikia poreikiams patenkinti.
Šiluma ir karštas vanduo vartotojams
tiekiami iš penkių bendrovei „Tauragės
šilumos tinklai“ priklausančių katilinių,
bendra šilumos energijos galia – 22 MW.
Centralizuotai tiekiama šilumos energija
apšildomas apie 450 tūkst. kv. m plotas.
Bendrovė, pritaikiusi kogeneracines technologijas, gamindama šilumą pasigamina visą savo reikmėms reikalingą elektros
energiją. Instaliuota galia – 0,75 MW.
Tauragės rajonas turi antrą pagal dydį
Lietuvoje hidroelektrinę. Jos galia – 3014
kW. Pagaminama energija perduodama
į šalia esančius elektros tinklus. Didžiausias elektrinės sukuriamas debitas – 26
m³/s, mažiausias – 4,26 m³/s.
„Rajone turime 3 MW saulės energijos baterijų. Ateityje planuojame išplėsti
energijos gamybą iš biologiškai skaidžių
atliekų“, – energijos gamybos įvairovę
pristato rajono meras.

Šiuo metu Tauragės rajonas turi kelis
kartus didesnį elektrai gaminti agregatų galingumą už vidutinį, kuris yra 9,5
MW, maksimalus – apie 20 MW. Rajone
žaliosios energetikos instaliuota galia
apie 60 MW. Didžioji dalis yra gaunama
iš vėjo jėgainių parko. „Apskaičiuota,
kad 1–3 proc. Žemę pasiekiančios Saulės
energijos virsta vėjo energija. Tai 50–100
kartų daugiau už energijos kiekį, dėl fotosintezės pereinantį į biomasės energiją.
Lietuvoje vėjo elektrinės pagamino apie
1,4 mlrd. kWh elektros energijos. Tokiam
kiekiui elektros energijos pagaminti reikėtų sudeginti apie 138,6 mln. kub. m
gamtinių dujų, kas sudaro 123,3 tūkst. t
naftos ekvivalentų. Sudeginus 138,6 mln.
kub. m gamtinių dujų, į atmosferą būtų
išmesta 468,8 tūkst. t CO2“, – tauragiškių,
turinčių vieną iš didžiausių Lietuvoje vėjo
jėgainių parką, užmojus atskleidžia rajono meras.

Aktyvumas ir saugumas
Meras S. Mičiulis pasidžiaugia rajono bendruomenės draugiškumu aplinkai. Gyventojų rūpesčiu įvairiose rajono vietose sodinami medžiai. Vien Jovarų bendruomenė

pasodino du parkus, kurie po keliolikos
metų išvalys nemažą kiekį CO2.Tauragės
ligoninė ant stogų susimontavo saulės
kolektorius ir dabar karštą vandenį pasigamina naudodama saulės energiją, taip pat
pasigamina ir 80 kW elektros energijos.
„Rajono savivaldybė, norėdama padėti
švietimo įstaigoms, yra parengusi ir pateikusi projektų, kuriuos įgyvendinant, jei bus
skirtas finansavimas, saulės kolektoriai bus
sumontuoti ant mokyklų ir darželių stogų“,
– naujais sumanymais dalijasi S. Mičiulis.
Tauragės rajonas atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus yra tarp
pirmaujančių. Tai žmonių požiūrio į draugiškesnės aplinkos sukūrimą rezultatas.
Deja, daugiabučių gyvenamųjų namų
modernizavimas merui sukelia ir mažiau
optimistinių minčių. „Pastaruoju metu
savivaldybėse vyksta mobilizacijos mokymai. Visi žinome, kokius turime kaimynus.
Savivaldybė turi užtikrinti normalų miesto
funkcionavimą, kad gyventojai būtų aprūpinti maisto produktais, kad nesutriktų
sveikatos apsauga, švietimas, vyktų kultūrinis gyvenimas, bet ar turime tam galimybių? Namus „apvelkant kailinukais“,
perdarant šilumos mazgus, pastatant

šilumokaičius, atskiriančius šilumos vandenį nuo namo vandens, negarantuojama, kad dingus elektrai namas neužšaltų.
Nesuprantu, kaip tvirtinant tokius projektus nepagalvojama apie žmonių saugumo
užtikrinimą, – svarsto meras. – Pasaulis
tampa vis greitesnis ir vis pavojingesnis.
Didžiulė centralizacija vieną kartą labai
stipriai gali atsigręžti prieš mus pačius.
Turime turėti kuo daugiau energijos generavimo šaltinių, kad atsitikus nelaimei
vienoje vietoje, įsijungtų kiti šaltiniai, leidžiantys žmonėms išgyventi.“
Europos Komisijos patvirtintas trečiasis energetikos paketas, kuriame kalbama, kad energijos gamyba turi būti
atskirta nuo perdavimo ir paskirstymo,
mero teigimu, kol kas veikia ne visose srityse, o jei ir veikia, veikia tik dalinai.

Mieste pasirodo
elektromobilis
2016 m. pabaigoje rajono savivaldybė
nupirko elektromobilį. „Norime parodyti,
kad tai ekologiška transporto priemonė,
neišmetanti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų, kad važinėti elektromobiliu yra kelis

Nauda prasilenkia su
naudingumu
Pasak S. Mičiulio, sėkmė energetikos
sektoriuje lydės tada, jei kiekvienas energetinis projektas bus vertinamas atsižvelgiant į tris svarbiausius aspektus. „Pirmasis aspektas yra aplinkosauginis. Svarbu
išsiaiškinti, ar projekto metu sukurtas
produktas nekenks žmonėms ir gamtai.
Nustačius, kad kenks, projekto reikėtų
atsisakyti net nesvarstant kitų dviejų
aspektų. Antras aspektas – ekonominis.
Kiekviena investicija turi būti ekonomiškai pasverta ir atsiperkanti. Nereikia investuoti pinigų į tokį energijos gamybos
būdą, kuris yra brangesnis už daugelį
kitų. Konkretus pavyzdys yra Elektrėnų
šiluminė elektrinė. Joje brangiausiai
gaminama energija ir šildomas ežeras,
bet kol kas šalyje tuo niekas nesidomi ir
nesiaiškina. Ir trečias aspektas – politinis.
Lietuvos energetikos politikoje didžiausios klaidos padarytos, kai sprendimai
buvo priimami išbraukus pirmą ir antrą
aspektus“, – pabrėžia pašnekovas.
Jau 1899 m. Nikola Tesla atrado būdą,
kaip išsiversti be iškastinį kurą deginančių
elektrinių ir elektros perdavimo linijų. Jis
įrodė, kad panaudojus viršutinių atmosferos sluoksnių jonizaciją galima priversti

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Meras Sigitas Mičiulis:
„Mūsų tikslas – tapti žaliausia
savivaldybe Lietuvoje“

kartus pigiau negu naudoti kitus degalus,
ir paskatinti gyventojus pereiti prie ekologiškesnių transporto priemonių, – naujausiais sumanymais dalijasi meras. – Su
rajono tarybos nariais aptarėme „Darnaus
judumo“ planą ir pagal jį viešose erdvėse
bus statomos greito įkrovimo stotelės.
Ateityje numatome galimybę pasistatyti
įkrovimo stoteles ir verslo įmonėms.“
Prieš kurį laiką rajono mero iniciatyva
Tauragėje buvo pristatytas ir elektrobusas. Rajono savivaldybė kartu su Tauragės
autobusų parku kuria planus įsigyti vieną
ar du elektra varomus autobusus. Kaip
pabrėžė meras, savivaldybė imasi rodyti
pavyzdį, kaip tausoti aplinką, sumažinti
išmetamo anglies dvideginio kiekį.
Tačiau, pasak mero, ką pasakyti verslininkui, kurio įmonė, teikianti transporto
paslaugas, norėdama pasistatyti greito
įkrovimo stoteles ir pakeisti transporto
parką į ekologiškesnius ir ekonomiškesnius elektromobilius, susiduria su trukdymais, atsirandančiais dėl įvairiausių
ir neretai logiškai sunkiai pagrindžiamų
reikalavimų?..
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Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis
dirbti „laisvąją energiją“. „Aplink mus –
milžiniškos jėgos, kurias su šiuolaikinėmis
technologijomis galima panaudoti. Saulė
per vieną valandą į Žemę atsiunčia energijos daugiau negu žmonija, naudodama
iškastinį kurą, pasigamina energijos per
metus. Tačiau kai kas yra uždirbęs didžiulius pinigus iš naftos, dujų, kito iškastinio
kuro, ir daugelio valstybių politikoje numatyta remti šio kuro išgavimą. Susikūrė
sistema, kuri bet kokia kaina priešinasi
naujovėms“, – seno požiūrio ir naujų technologijų konfliktą apibūdina meras.
Beje, N. Teslos išradimas buvo atmestas vien todėl, kad šio projekto finansuotojas suvokė, jog šis atradimas neatneš
naudos tiems, kas gauna pelną iš energijos.
„Kartais politikai labai aukštomis frazėmis šneka apie energetinę nepriklausomybę. Lietuvos žemė yra labai dėkinga.
Neatsitiktinai ji vadinama Marijos žeme.
Joje pakanka drėgmės, ji yra derlinga,
klimatas čia palankus. Taip pat yra labai
palankios sąlygos vegetacijai ir didžioji
dalis saulės energijos virsta biomase.
Artimuosiuose Rytuose, norint užauginti medį, krūmą, gėlę, reikia įdėti daug
pastangų, o pas mus per kelerius metus
jie išauga ant stogų, prasikala per mažai
važinėjamą asfaltą. Į tai turime žiūrėti
kaip į Dievo dovaną, kurią privalome
tikslingai panaudoti, – mintimis dalijasi
meras. – Tačiau ar tikslingai naudojamos
nupjautos šakos, žolė, žemės ūkio gamybos ir buitinės atliekos? Tai yra žaliava,
iš kurios galima gaminti žalią energiją
ir šilumą, tą reikia daryti ir leisti kitiems
daryti. 1996 m. su Tauragės miškų urėdu,
skaičiuodami mūsų miškų galimybes,

Transporto
išmetamos dujos
– viena skaudžiausių
tauragiškių problemų. Tauragė neturi
aplinkkelio. Per Tauragę driekiasi tarptautinė
magistralė Ryga–Karaliaučius–Berlynas.
stipriai apsirikome. Tada manėme, kad
urėdija gali visiškai aprūpinti privatų
sektorių, pramonę ir patenkinti 30 proc.
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų
poreikių. Dabar matome, kad viskas 100
proc. gaminama iš biomasės, o jos dar yra
didžiulis perteklius. Jei energijos gamybai
panaudotume atliekas, kurių tvarkymas
neša nuostolių, ir lėšų sutaupytume, ir
pigiau energijos pasigamintume.“

Magistralė – per miesto
širdį
Transporto išmetamos dujos – viena skaudžiausių tauragiškių problemų. Tauragė
neturi aplinkkelio. Per Tauragę driekiasi
tarptautinė magistralė Ryga–Karaliaučius–Berlynas. „Sunkusis transportas rieda per miesto širdį, – apgailestauja meras.
– Tauragėje vystosi verslas. Esame vieninteliai Lietuvoje, turintys privatų industrinį parką. Jame dirba apie 800 žmonių.
Mieste yra ir kitų užsienio kapitalo įmonių, kurios ir dalis, ir jau visiškai paruoštą

produkciją veža sunkiuoju transportu.
Aplinkkelio statyba neatsiejama nuo valstybės politikos. Pasinaudojant ES parama
šalia Tilžės yra pastatytas naujas tiltas per
Nemuną. Rusai prie tilto stato muitinę. Jei
apsiramins politiniai įvykiai, Tauragę kertančio transporto bus dar daugiau, nes važiuojant į Vakarų Europą tuo keliu atstumą
galima 200–300 km sutrumpinti.“
Deja, aplinkkelio statyba kol kas nesulaukia šalies Vyriausybės palaikymo.
Iki šiol nepavyksta apsaugoti Tauragės
gyventojų ir nuo miestą kertančio geležinkelio skleidžiamo triukšmo, kuris
naktimis kelis kartus viršija higienos
normas. „Raštu kreipėmės į Susisiekimo
ministeriją, AB „Lietuvos geležinkeliai“,
kad jie pastatytų akustinę sieną ar kitas
garsą mažinančias priemones, bet gavome atsakymą, kad tam nėra lėšų. Dabar,
kai Vyriausybėje naujas premjeras, naujas
susisiekimo ministras, naujas „Lietuvos
geležinkelių“ vadovas, vėl kreipsimės dėl
triukšmą sumažinančių priemonių įgyvendinimo Tauragėje“, – nuleisti rankų
neketina rajono savivaldybė.

Durys platesnėms
galimybėms
Mero įsitikinimu, daugelis problemų
spręstųsi greičiau, jei pasikeistų valdžios
požiūris į verslą. „Jei būtų vienodos
konkurencijos sąlygos, galbūt net ir be
valstybės paramos sparčiau vystytųsi
žaliosios energijos panaudojimas. Dabar
per atestavimus, licencijavimus, kvotų suteikimus verslui kuriami barjerai.
Nacionalinei valdžiai reikėtų sumažinti
draudimus ir įvairius reglamentavimus, –

mano rajono meras. – Be to, reikia sudaryti sąlygas, kad viešuosiuose pirkimuose
galėtų dalyvauti visos energijos gamybos
ir naudojimo srityse dirbančios įmonės.
Lietuvoje yra atestuota per 7000 šioje
srityje dirbančių įmonių. Tam įmonės
išleidžia nemažai lėšų, bet viešuosiuose
pirkimuose dalyvauja vos apie 500 įmonių. Pusę pirkimų laimi apie 20 įmonių.“
Tauragės rajono mero įsitikinimu, visi
procesai paspartėtų pasikeitus valdžios ir
savivaldos santykiams. Nacionalinė valdžia
turėtų skatinti savivaldybes, palikdama
daugiau lėšų nuo surenkamų mokesčių
ir nemažindama dotacijos. Dabar į šalies
biudžetą šimtu procentų paimamas PVM,
akcizo ir pelno mokestis. „Jei ekonomikos
augimas rajone nepasiekia šalies vidurkio, kalbėti apie regioninę politiką yra
labai sunku. Per 2015 m. Tauragėje susikūrė daugiau kaip 400 naujų darbo vietų
ir sumokėta 17,5 proc. daugiau mokesčių,
deja, iš tos dalies rajonui teko tik 0,5 proc.,
– konstatuoja Tauragės rajono meras. –
Regioninės politikos, nors apie ją labai plačiai kalbama, ypač prieš rinkimus, nėra ir
visiškai nėra jokio regionų savarankiškumo
skatinimo už pasiektus rezultatus. Vilties
yra atėjus naujam Seimui. Daug žmonių
atėjo iš kaimo. O kaimas vadovaujasi viena
tiesa: ką pasėsi, tą ir pjausi, kiek nupjausi,
tiek turėsi. Jei daugiau pjauname, daugiau
mums turėtų ir palikti regiono ekonomikos
vystymui. 2016 m. regionas per devynis
mėnesius sumokėjo daugiau kaip 5 mln.
eurų, viršydamas metų planą. Jei valstybė
nori padėti savo žmonėms, savivaldybėms
ir kartu prisidėti sprendžiant aplinkosaugos problemas, turi skirti lėšų energiją
taupančioms technologijoms įsigyti.“

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

suprato, kad metalo laužas yra vertinga
antrinė žaliava. Jį renkant, perdirbant
ir tiekiant metalurgijos kombinatams,
gamykloms, sutaupoma energijos, tausojami resursai bei aplinka“, – pasakoja
P. Čupkovas.
Jo teigimu, pirmiausia technika buvo
pritaikyta metalo laužo krovai įvairaus
dydžio aikštelėse. Kompanija „Terex
Fuchs“, siekdama stiprinti pozicijas, pasuko į jūrų uosto krovos segmentą, nes
būtent čia koncentruojamas didelis metalo laužo kiekis, kuris iš ten gabenamas
į metalo apdirbimo gamyklas.
„Metalo laužo krovai reikėjo didelių
mašinų, todėl nuspręsta didinti technikos krovos galią. Ilgainiui didesnės
mašinos ėmė krauti ne tik metalą, bet ir
kitus krovinius. Taip atsirado labai svarbus segmentas – uosto krova“, – sako P.
Čupkovas.

UAB „Alwark“ atstovas, „Terex Fuchs“ technikos produkto vadovas
Paulius Čupkovas: „Kompanijos technika idealiai tinka birioms
medžiagoms krauti. Nors tokiai krovai pritaikytas mašinas gamina
ir kitos įmonės, „Terex Fuchs“ mašinos geriausiai atitinka dydžio ir
ekonomiškumo santykį bei yra pačios tinkamiausios.“

„Terex Fuchs“ krovos technika skirstoma pagal du pagrindinius parametrus:
bendrą svorį ir strėlės ilgį. Kuo svoris
didesnis, tuo strėlė ilgesnė“, – teigia P.
Čupkovas. Jis priduria, kad beveik visa
technika yra ratinė. Tačiau, atsižvelgiant
į užsakovo poreikius ir turimą biudžetą,
gaminamos stacionarios arba vikšrinės
mašinos.
Technika yra pritaikyta važinėti įmonės ar sandėlio teritorijoje.Įprastai uoste
metalo laužą ir antrines atliekas kraunantys „MHL 2xx“ ir „MHL 3xx“ serijos
modeliai yra ratiniai ir turi atramas. Jais
iš vienos vietos į kitą pervažiuoti įmanoma tik be krovinio. „MHL 4xx“ serijos
technika krovinį gali transportuoti griebtuve. Atstumai neribojami, maksimalus
krovos mašinos greitis – 20 km/h.
Mobilios mašinos perdirbimo pramonėje yra nepakeičiamos – jos pasižymi
produktyvumu, lankstumu, našumu ir
atsparumu. Technika tinka didelės apimties krovos darbams atlikti atvirose
teritorijose ar patalpose. Stabilios ir
galingos krovos mašinos turi sklandžiai,
tiksliai ir greitai veikiančią hidraulinę sis-

Jau 128 metus „Terex Fuchs“ vardas krovos darbų sektoriuje yra tapatinamas su pažanga.
Unikalūs dizaino elementai technikai suteikia išskirtinumo, ją puikiai pritaiko krovos darbams:
metalo laužui apdirbti, buitinėms ir antrinėms žaliavoms tvarkyti. „Terex Fuchs“ technika visada
žingsniu priekyje – ji pasižymi galia, našumu ir ekonomiškumu.

ompanija „Terex Fuchs“, sutelkusi visą savo kompetenciją į krovos
pramonę, bėgant metams sugebėjo įsitvirtinti kaip pagrindinis šio sektoriaus
ekspertas. Kompanija visada tiksliai
žino, ko reikia, kad darbas vyktų našiai
ir veiksmingai. Nesvarbu, kur dirbama
– mažoje metalo aikštelėje, ar didelėje
perdirbimo gamykloje Vokietijoje, ar
milžiniškame Stambulo uoste, ar žaliavų
perkrovimo vietoje. „Nuo pat idėjos atsiradimo stengiamės užtikrinti kiekvienos
detalės tvirtumą“, – teigia kompanijos
„Terex Fuchs“ Taikomojo centro vadovas
Tomas Bernersas.
Aukščiausios klasės „Terex Fuchs“
krovos technika yra skirta medienos,
birių krovinių, statybinių, buitinių ir
antrinių atliekų, metalo laužo krovimui

Petras Vizbaras
įvairaus tipo krovos aikštelėse, perdirbimo gamyklose, uostuose. Sutelkusi
dėmesį į šias sritis, įmonė savo kompetenciją gali nukreipti į aiškiai apibrėžtą
rinką. Tai galutiniams naudotojams
suteikia pranašumo – kiekviena mašina
yra suprojektuota taip, kad kuo geriau
atitiktų kasdienio naudojimo poreikius
ir reikalavimus, užtikrintų išskirtinę
kokybę, patvarumą, geriausias eksploatacines ypatybes bei maksimalų produktyvumą.
„Terex Fuchs“ hidraulinės krovos mašinos yra ilgaamžės ir patvarios, – sako
kompanijos „Alwark“ atstovas, technikos produkto vadovas Paulius Čupkovas.
– Jų gyvavimo amžius apibrėžiamas
tam tikru moto valandų kiekiu, kurį
intensyviai dirbantys jūrų uostai išnau-

Užpatentavo pakeliamą
kabiną
1975 m. kompanija „Terex Fuchs“ užpatentavo hidraulinės krovos mašinos pakeliamą operatoriaus kabiną. Svarbiausias šios kabinos privalumas – žymiai
pagerintas matomumas.
„Pakeliamos kabinos poreikis atsirado dėl metalo krovos sektoriaus plėtros.
Metalo laužą reikia krauti į autovežį,
vagoną, baržą – visa ši technika turi
bortus, todėl standartinis ekskavatorius nesugeba užtikrinti tinkamo matomumo. „Terex Fuchs“ naująja kabina
išspręndė šias problemas“, – džiaugiasi
P. Čupkovas.

Galimybė montuoti
elektrinius variklius
„Terex Fuchs“ kompanija žengia žingsnį
švaresnio pasaulio link. Technika yra hidraulinė, varoma dyzelinių variklių, bet
jose įmontuojamos selektyvinės išmetamųjų dujų valymo sistemos, naudojančios katalizatorių – „AdBlue“ skystį,
todėl mašinos atitinka „Euro IV“ emisijos
standartą.
„Elektros energija yra švarus ir veiksmingas sprendimas visose krovos srityse,
todėl ir į mūsų techniką visada galima
sumontuoti elektrinį variklį, kuris neskleidžia triukšmo, mažiau kenkia gamtai, –
teigia P. Čupkovas. – Elektrinėmis krovos
mašinomis ypač domisi kompanijos, atliekančios statybinių bei buitinių atliekų
tvarkymo darbus uždarose patalpose,
kur vykdomi krovos darbai nereikalautų
papildomo patalpų vėdinimo, saugotų
dirbančiųjų sveikatą, tausotų aplinką.“
Be to, pastaruoju metu kompanijoje „Terex Fuchs“ vis labiau populiarėja idėja išbandyti krovos techniką,
sumontavus joje akumuliatorius. Tokia
technika būtų draugiška aplinkai, veiktų be kabelio, padidėtų jos manevringumas. Galutinio produkto pasirodymo rinkoje liko laukti 2–3 metus. UAB

„Alwark“ džiaugiasi galimybe atstovauti
tokį atsakingą požiūrį į aplinkosaugą
turinčiam gamintojui kaip „Terex Fuchs“.

„Alwark“ paslaugų
įvairovė
UAB „Alwark“ – viena didžiausių naujos
ir naudotos krovos, sandėliavimo, uostų,
oro uostų bei komunalinės technikos
pardavimo, nuomos, priežiūros, aptarnavimo ir atsarginių dalių tiekimo paslaugas siūlanti įmonė.
Kompanijos „Alwark“ parduodamos
bei nuomojamos technikos priežiūros
centrų yra visų Baltijos šalių didžiuosiuose miestuose, todėl reaguojama greitai,
darbai atliekami vietoje, naudojama
visa reikalinga įranga. 52 patyrę technikai 7 dienas per savaitę, 24 valandas per
parą prižiūri daugiau nei 2000 vienetų
mobilios technikos visame regione.
Mobilaus serviso ir remonto dirbtuvėse dirbantys mechanikai reguliariai
siunčiami į mokymus, todėl jie išmano
tiek senesnių, tiek naujausių modelių
aptarnavimo ir remonto specifiką. Periodinių apžiūrų metu visų rūšių krovos
mašinoms yra atliekami planiniai technikos priežiūros darbai: keičiami tepalai,
skysčiai, filtrai ir detalės, kurias privalu
pakeisti pagal gamintojo rekomendacijas
tam, kad technika dirbtų sklandžiai ir be
prastovų.
UAB „Alwark“ bendradarbiauja su
visais didžiausiais Lietuvoje veikiančiais
bankais bei lizingo bendrovėmis. Ilgametė patirtis vykdant įvairaus dydžio ir
sudėtingumo projektus leidžia pasiūlyti
geriausiai kliento poreikius atitinkančius
sprendimus, bei finansavimą. „Mūsų
specialistai, bendradarbiaudami su bankų profesionalais, gali parinkti optimalią
finansavimo struktūrą. Taip pat drauge
su „Terex“ įkurta finansine institucija
galime pasiūlyti dalies bankinės maržos
kompensavimą“, – sako P. Čupkovas ir
priduria, jog visa technika yra unikali,
sudėtinga, labai kokybiška ir vertinga,
todėl klientai žiūri į ją atsakingai, o visi
bendradarbiauja tam, kad būtų pasiektas bendras tikslas.

doja per kelerius metus. Mažiau krovinių
kraunančioms bendrovėms technika
tarnauja ir dešimtmetį.“
Bendrovė „Alwark“ Lietuvoje „Terex
Fuchs“ technika pradėjo prekiauti dar
2010 m. Dabar kompanija šiam prekės
ženklui atstovauja Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje, Baltarusijoje ir Kaliningrado
srityje.

„MHL 2“ krovos technikos serija – naujos technologijos mašinos, skirtos perdirbimo pramonei. Jos pasižymi didesniu medžiagų krovimo mobilumu ir lankstumu.
Jeigu norite sužinoti, kaip ateityje atrodys perdirbimo pramonė, darbo procesui
organizuoti rinkitės „Terex Fuchs“ gamintojo „MHL 2“ technikos seriją. Tai bekompromisis atsakas į sparčiai besiplečiančią perdirbimo pramonę. Užuot svarstę apie
dabartinio dizaino pertvarkymą, „Terex Fuchs“ sukūrė „MHL 2“ krovos mašinų seriją,
pasiruošusią iššūkiams ir sąlygoms, kurios egzistuoja atliekų perdirbimo sektoriuje.
Rezultatas: nauja serija, kuri siūlo dar daugiau sprendimų.

„Terex Fuchs“ technikos gamintojas išplėtė savo naują modulinę projektavimo
sistemą įtraukdamas „MHL 250“ modelį į šią seriją. Pakrovimo sistema ir važiuoklė
gali būti derinamos pagal klientų poreikius.
Krovos technikos padangos, specialiai pritaikytos „MHL 250“ modeliui, pasižymi
itin griežtu šoninių sienelių papildomu stabilumu net ir tada, kai veikia be statinių
atramų. Ši mašina yra labai manevringa ir lanksti. Aušinimo sistema su dviem atskirais radiatoriais yra visiška šios klasės naujovė. Ši išskirtinė didelio našumo sistema
palaiko idealią „MHL 250“ modelio temperatūrą, o tai svarbu geram darbo procesui.

Metalo laužo krovos
mašinų lyderis
Šiuo metu didžiąją dalį „Terex Fuchs“ pasiūlos sudaro metalo laužui krauti skirtos hidraulinės krovos mašinos.
„Metalui iš rūdos išgauti yra naudojami dideli energijos šaltiniai. 20
amžiaus 6–7 dešimtmetyje žmonės

„Terex Fuchs“ hidraulinė krovos mašina „MHL 250“

Krovos mašina „MHL 250“ yra pirmasis naujausios serijos modelis. Nepaisant
savo kompaktiško dizaino, „MHL 250“ siūlo operatoriams puikų matomumo lygį.
Trys skirtingi kabinos aukščiai prieinami ir standartiniame modelyje. Kabina gali
būti pakelta į 5,20 m matomumo lygį.

Radiatoriai yra lengvai prižiūrimi, greitai ir saugiai valomi. Moderniausias dyzelino dalelių filtras (DPF) suteikia žymiai geresnę darbo kokybę, naudingą tiek darbuotojui, tiek aplinkai.
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Efektyvią krovos mašiną
išsirinks kiekvienas

temą, tvirtą konstrukciją ir galingus, bet
ekonomiškus variklius.

ALWARK

BMC

ALWARK

Komentaras

Bendrovė „Alwark“
prekiauja
modernia krovos
technika

87

APLINKOSAUGA 2016 NR. 1

ALWARK

86

Mažos degalų sąnaudos – svarbiausias technikos faktorius, nes taip iššvaistoma
mažiau pinigų. Už patrauklią kainą galima gauti komfortą ir puikius gamybinius
bei ekonominius rodiklius, todėl krovos mašina „MHL 250“ yra pasirinkimas numeris
vienas.
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Techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ prezidentas
prof. dr. Rimantas Didžiokas: „Lietuviška TA sistema yra visiškai
identiška esančiai Belgijoje, kur valstybė techninės apžiūros
kontrolę yra delegavusi 10 privataus kapitalo įmonių, veikiančių
atskirose zonose. Ten tvarka nesikeičia jau maždaug 80 metų,
tačiau niekam nešauna į galvą postringauti, kad ji „pasenusi,
nemoderni, neefektyvi ir netenkinanti vežėjų poreikių.“

BMC

TRANSEKSTA

Komentaras

** TP vadytojo duomenys pakeisti (redakcijai jie žinomi)

Techninės apžiūros reformatoriai
griebiasi blefo

kivaizdu, kad abu pastarieji
politikai nė iš tolo neprilygo kolegai P.
Gražuliui, sugebėjusiam kaip niekas kitas
įtikinamai sušukti „sniegas juodas – pasižiūrėkite į šalikeles“. Dar daugiau buvęs
Seimo narys – A. Mockus savo elgsena
diskusijose dėl „Saugaus eismo automobilių keliais“ įstatymo korekcijų, turinčių
leisti techninę apžiūrą atlikti visiems norintiems, sulaukė etikos sargų dėmesio.
Reikalas tas, kad iki pat 2012-ųjų A.
Mockus vadovavo nuosavai transporto
bendrovei „Arvirida“, o tapęs Seimo nariu perrašė akcijas savo žmonai Aurelijai.
Formaliai po tokios procedūros A. Mockus

TRANSEKSTA

A

Linas Kimutis
galėjo prisistatyti ir kaip buvęs transportininkas, pasak jo, nebeturėjęs su šiuo
ūkio sektoriumi nieko bendra. Tačiau net
pirmokui buvo akivaizdu, jog interesų
konfliktas svarstant su vežėjais susijusius
klausimus Seime badė akis.
Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje nepavyko rasti duomenų, kad A.
Mockus kolegas įstatymų leidėjus apie
savo ryšius su transportininkų gildija
būtų viešai perspėjęs. Vis dėlto „Linavos“
interneto svetainėje puikavosi nuotrauka
iš susitikimo su asociacijos vadovais ir
raportas apie pastangas Seime pristatyti vežėjų problemas. Kaip tik tai ir yra

didžioji problema, nes koketuodamas su
transportininkais bei imdamasis lobistinių užduočių, A. Mockus nerausdamas
mulkino oficialią Seimo politiką formuojančiuose komitetuose bei darbo grupėse
plušančius parlamentarus.
„Lietuvos techninės apžiūros sistema
yra pasenusi, nemoderni, neefektyvi ir
netenkinanti tarptautinių krovinių vežėjų
poreikių. Ji neatitinka vyraujančių tendencijų pažangiausiose Europos šalyse“,
– buvo teigiama A. Mockaus pasirašytame aiškinamajame rašte, lydinčiame
siūlomas „Saugaus eismo automobilių
keliais“ įstatymo pataisas.

TRANSEKSTA

Kelerius pastaruosius metus automobilių verslininkams, siekiantiems trūks plyš sugriauti Lietuvoje veikiančią
techninės apžiūros sistemą ir iš esmės panaikinti vienintelį filtrą, ribojantį galimybes į kelius ir gatves išvairuoti
ratuotas griuvenas, nesiseka. Jų interesams atstovaujantys ir atitinkamas įstatymų pataisas „stumiantys“ Seimo nariai vienas po kito įsivelia į skandalingas istorijas, todėl nebegali būti revoliucinių idėjų vėliavnešiais. Iš
„Saugaus eismo automobilių keliais“ įstatymo pataisų kūrėjų gretų pasitraukė buvęs susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis, nes, pasak aštrialiežuvių politikos apžvalgininkų, savo „karjerą baigė „Stumbro“ gėrimo dėžėje“. Po
įstatymo pakeitimo projektu nebėra ir etatinio didžiosios politikos veikėjo Petro Gražulio pavardės. Taip pat
šiame fronte grūmėsi buvę Seimo nariai Arvydas Mockus ir Pranas Žeimys, kuriems pateisinti automobilių
remontininkų lūkesčius taip pat sekasi ne per geriausiai.
Tokie pareiškimai, švelniai tariant,
neatitinka realybės, nes kelerius pastaruosius metus į Lietuvą pasižiūrėti, kaip
funkcionuoja čionykštė privalomosios
techninės apžiūros sistema, važiuoja šioje srityje dirbančių įmonių specialistai iš
Suomijos, Švedijos, Danijos (nekalbant
apie buvusių sovietinių respublikų transporto parko prievaizdus). 140 metų funkcionuojančios vokiškos techninės patikros
sistemos TUV vadovai oficialiai teigia, kad
mūsų šalyje sukurtas kontrolės mechanizmas ne tik atitinka visus formalius ES
direktyvų reikalavimus, bet yra ir optimalus: techninės apžiūros centrai lengvai
pasiekiami, patikra greita ir pati pigiausia
visoje Europoje.
Neseniai techninės apžiūros įmonių
asociacijos „Transeksta“ prezidentu iš-

rinktas prof. dr. Rimantas Didžiokas (beje,
kadaise pats ėjęs susisiekimo ministro
pareigas), komentuodamas buvusių Seimo narių elgseną, neslėpė nuostabos dėl
jų manipuliacijų informacija.
„Lietuviška TA sistema yra visiškai
identiška esančiai Belgijoje, kur valstybė techninės apžiūros kontrolę yra delegavusi 10 privataus kapitalo įmonių,
veikiančių atskirose zonose. Ten tvarka
nesikeičia jau maždaug 80 metų, tačiau
niekam nešauna į galvą postringauti, kad
ji „pasenusi, nemoderni, neefektyvi ir netenkinanti vežėjų poreikių“, – pastebėjo
R. Didžiokas.
Žongliruodami faktais apie techninės apžiūros „monopolį“ politikai kažkodėl nutylėjo ir tai, kad būtent Lietuvoje
ši sistema operatyviai reaguoja į besi-

keičiančią situaciją transporto rinkoje. nesąžiningai dirbančius kolegas ir pasi- TAC, projektuojantis techninės apžiūros
Tarkim, įsiplieskus sankcijų karui tarp tvirtinus įtarimams dėl kyšininkavimo stotį Kuršėnuose. Panašūs darbai numaRusijos ir Vakarų Europos, kai daugelis su tokiais be skrupulų atsisveikina. Kaip tyti Kretingoje, Jurbarke, Utenoje. Iš viso
mūsiškių vežėjų buvo priversti keisti elgtis susidūrus su kyšius TA stotyse siū- artimiausiu metu „Transekstai“ priklauspecializaciją iš tranzitinio krovinių ga- lančiais veikėjais, kontrolierius neseniai sančios įmonės ketina investuoti apie 7
benimo į kabotažinius vežimus, „Tran- mokė Specialiųjų tyrimų tarnybos parei- mln. eurų“, – vardijo R. Didžiokas.
sekstos“ vadovai patys padėjo susitarti gūnai.
„Transekstos“ specialistai itin kritiškai
su Vokietijos TA centrais dėl „lietuviškų“
R. Didžiokas atkreipė dėmesį ir į tai, vertina politikų teiginius, esą įgyvendisunkvežimių patikros. Nuo šių metų kad norint išlaikyti aukštą techninės ap- nus siūlomas įstatymų pataisas „nebus
pradžios Klaipėdos techninės apžiūros žiūros veiklos lygį bei kokybišką aptar- jokių neigiamų pasekmių“. Šiek tiek
centras vieną patikros liniją atidarė navimą, būtinos nuolatinės investicijos į atidžiau panagrinėjus kaimyninių šalių
bendrovės „Vlantana“ teritorijoje, taip technologinių linijų atnaujinimą ir kon- patirtį akivaizdu, kad technines apžiūras
maksimaliai lanksčiai prisitaikydamas trolierių mokymą.
leidus atlikti visiems to norintiems serprie vežėjų poreikių.
„Ne paslaptis, kad kai pastaruoju visams, neišvengiamai susiduriama su
„Gaila, tačiau ginčijantis dėl technimetu bandoma sugriauti dabartinę „šalutiniu poveikiu“.
nės apžiūros sistemos tobulinimo dažnai
techninės apžiūros sistemą, kai kuriuos
Pirmas plika akimi matomas dalypamirštamas kertinis jos principas ir už„Transekstos“ narius buvo apnikusios kas – kainų šuolis. Liberalizavimą kaip
duotis: privalomas transporto priemoabejonės, ar verta statyti naujus TA cen- panacėją nuo „blogos“ dabartinės TA
nių „sveikatos“ tikrinimas yra tiesiogiai
susijęs su eismo saugumu. Tai viešasis trus, pirkti brangią įrangą ir investuoti į sistemos Lietuvoje siūlantys žmonės
interesas, esantis aukščiau verslininkų specialistus, jei jau politikai negali apsi- kažkodėl nutyli faktą, kad tokį modelį
siekio gauti didesnes pajamas. Kaip spręsti, ar viena svarbiausių eismo sau- pasirinkusiose šalyse techninės apžiūtik todėl techninė patikra laikoma ne gumą užtikrinančių institucijų apskritai ros kainos gerokai didesnės. Lietuvoje
paslauga, o prievole. Šią funkciją privalo yra reikalinga. Juk sprendimas servisams vizitas į TA centrą kainuoja 14,5 eurus,
vykdyti nešališkos, nesusijusios,
140 metų funkcionuojančios vokiškos techninės
nepriklausomos organizacijos,
turinčios vadinamąjį A tipo konpatikros sistemos TUV vadovai oficialiai teigia,
trolės įstaigos statusą. Kitaip
kad mūsų šalyje sukurtas kontrolės mechanizmas ne
tariant, negalinčios užsiimti jokia
komercine veikla, juo labiau autotik atitinka visus formalius ES direktyvų reikalavimus,
mobilių remontu“, – akcentavo R.
bet yra ir optimalus: techninės apžiūros centrai lengvai
Didžiokas.
pasiekiami, patikra greita ir pati pigiausia visoje Europoje.
Įgyvendinus naujausius buvusuų Seimo narių A. Mockaus ir jo
kolegos P. Žeimio siūlymus – suteikus teisę N3 ir O4 kategorijų transporto
suteikti vadinamojo B tipo kontrolės o Lenkijoje – 24 eurus, Estijoje – 31,9
priemonių techninę patikrą atlikti visiems
įstaigos statusą iš esmės reikštų, kad jie eurų, Suomijoje valstybei atsisakius
pageidaujantiems – neabejotinai būtų iš
patys vertintų savo teikiamų paslaugų reguliuoti techninės patikros kainas jos
butelio išleistas anarchijos džinas ir kils
kokybę, kad tikrinti galima bet ką ir bet šoktelėjo dvigubai ir dabar tenka pakloti
didžiulis interesų konfliktas.
kokia įranga. Vadinasi, kuo labiau sten- 70–120 eurų.
„Pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį,
giesi dirbti kokybiškiau, tuo prastesni
Dar vienas dalykas, kurį galima drąkad naujausiomis pataisomis siūloma
finansiniai rezultatai. Asociacijoje apie siai prognozuoti nutiksiant panaikinus
suteikti teisę netgi ne automobilių sertai buvo daug ir emocingai diskutuoja- tariamą TA „monopolį“: valstybė praras
visams, o pačioms krovinių gabenimu
ma, tačiau galų gale priimtas sprendi- didžiąją dalį pajamų iš šios veiklos. Dabesiverčiančioms įmonėms. Tai visiška
mas dirbti pagal ilgalaikius planus. Juos bar nuo užfiksuotų techninės patikros
nesąmonė, po kurios beliktų tik kiekvieįgyvendinant pradėta plėsti Vilniaus TA įkainių mokamas PVM, pelno ir visi kiti
nai bendrovei susikurti nuosavą mokesčių
centrą Nemenčinėje (čia įrengiama pa- priklausantys mokesčiai (pernai biudžeinspekciją, nuosavą muitinę ir nuosavą
pildoma linija), Šalčininkuose jau pradė- tas iš techninės apžiūros įmonių gavo
policiją, – ironizavo „Transekstos“ direkta statyti nauja stotis, o kauniečiai įsigijo 4,98 mln. eurų), o servisams ar transtorius Gintautas Šlėderis. –
sklypą naujai stočiai statyti netoli Gar- porto įmonėms pradėjus pačioms save
Net dabar sulaukiame skundų iš kai
liavos, į kurią bus perkelta Aleksoto TAS. tikrinti, toji veikla tiesiog taptų vidiniais
kuriose transporto įmonėse dirbančių
Gerinti infrastruktūrą planuoja ir Šiaulių kaštais.
profesionalių vairuotojų, kad „taupumo
sumetimais“ jie yra verčiami dirbti su
akivaizdžių techninių trūkumų (pvz., iki
kritinės ribos nudilusiomis padangomis)
turinčiais automobiliais. Kartais jų darbo
įrankius į TA stotis patikrai nuvairuoja
patys bendrovių vadovai ir nesunkiai
nuspėjamais būdais gauna oficialius patvirtinimus, esą jų sunkvežimiai nepriekaištingi techniškai, nors tai akivaizdžiai
prasilenkia su tiesa. Tokie dalykai ne tik
kelia papildomą pavojų, bet labai dažnai
brangiai kainuoja niekuo dėtiems vairuotojams – patikrų kelyje metu jie gauna
baudas, kurių įmonių savininkai nekompensuoja. Esame gavę signalų apie tokį
verslininkų ir kai kurių mūsų kontrolierių
„bendradarbiavimą“. Vieniems techninės
apžiūros buvo anuliuotos, kiti neteko
darbo.“
Asociacijos „Transeksta“ garbei reikia
pasakyti, kad jos specialistai patys gaudo

TRANSEKSTA
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RIZGONYS

UAB „Rizgonys“ generalinis direktorius Vytautas Maslauskas:
„Pasaulyje naujovių tikrai labai daug, todėl dažnai stengiuosi
po jį pasižvalgyti. Man įdomus kiekvienas iškastų medžiagų
atskyrimo ir perdirbimo būdas.“

Bendrovė „Rizgonys“
gamybos atliekas sugrąžino į perdirbimą
Audronė Filimanavičienė
buvo daugiau molio. Kasėjai supildavo
jį atgal į vandenį, po to vėl kasdavo ir
kylantis į paviršių molis palaipsniui išsiplaudavo ir žaliava tapdavo švaresnė“, –
pasakojimą tęsė V. Maslauskas.

Gamtos neskriaudžia
„Rizgonių“ vadovas neslepia, kad gamta, žmonėms atiduodama naudingąsias
medžiagas, visa tai jaučia. Tačiau ji nėra
skriaudžiama ar kardinaliai keičiama, išskyrus tai, kad vietoj kalvelės atsiranda
lyguma ar įduba su prisipildžiusiu vandens telkiniu.
„Jei nėra vandeniu apsemtų sluoksnių, tuomet vietą, kurioje vyko kasimo
darbai, rekultivuojame: sutvarkome
kasinėtą plotą, atgal į vietą sustumiame
ir paskleidžiame juodžemį, apsodiname
mišku ir tvarkingai sutvarkytą žemės
plotą grąžiname valstybei, – kalbėjo V.
Maslauskas. – Atsiradusio vandens telki-

nio žemėmis neužpilame, o tik išlyginame jo krantus ir tokį ežeriuką paliekame
gamtai.“
Viena iš atpildo gamtai už naudingąsias iškasenas formų yra paviršiuje išlygintame juodžemyje pasodintas miškas.
Tai – grožis, tvarka ir nauda augalams
ir gyvūnams, nors prieš kasybos pradžią
tai tebuvo ariama žemė. Medžiams šio
suformuoto žemės sluoksnio visai pakanka, juolab kad pušis netgi linkusi augti
žvyruotoje terpėje, nes šaknis leidžia ne
gilyn, o į šalis.
Pasakodamas apie nuveiktus darbus
direktorius pasidžiaugė neseniai pasodintu 6 ha ploto mišku.

Brangus procesas
Kiekvienam naujam karjero kasinėjimui
bendrovė turi gauti specialius leidimus. Pasak generalinio direktoriaus V.
Maslausko, tai nėra labai paprasta –

RIZGONYS

amybai naudojama žaliava – naudingosios iškasenos. Tai karjeruose iškastas smėlio ir žvyro mišinys“,
– sakė bendrovės „Rizgonys“ generalinis
direktorius Vytautas Maslauskas ir pridūrė, kad jis kasamas tiek „sausu“, tiek
„šlapiu“ būdu, kai tolesniam perdirbimui
yra naudojama karjere iš vandens iškasta
žaliava.
Karjere po 30–80 cm juodžemio
sluoksniu yra viršutinis sauso žvyro
sluoksnis, kurio storis (iki vandens) siekia maždaug 6–7 m. Toliau 5–6 m storio
sluoksnis yra vandeningas. Bene 12 m
gylyje yra šlynas – glitus molis, taip pat
įvairios kitos medžiagos, netinkančios nei
gamybai, nei jokiai statybai.
Pasak generalinio direktoriaus, sauso
ir iš vandens iškasto žvyro ypatybės beveik nesiskiria, tik pastarasis švaresnis už
sausąjį.
„Kitose Europos šalyse man teko matyti, kai iš vandens iškastoje žaliavoje

jų kiekiai yra tokie maži, kad investuoti į
gamybą neverta.
„Pavyzdžiui, Rytų Lietuvoje, Biržų
krašte, buvo įdiegta speciali laboratorinė įranga auksui iš smėlio išgauti. Ji
nepasiteisino jau vien todėl, kad buvo
per didelės gamybos sąnaudos, palyginti
su išgauto tauriojo metalo kiekiu“, – reziumavo V. Maslauskas ir pareiškė, kad
„Rizgonių“ karjere aukso žaliavos jis nėra
matęs, gintaro – taip pat, nes jis yra labai
smulkus ir jį sunku įžiūrėti be specialios
įrangos.

planuojamų darbų derinimo su įvairiomis instancijomis procesas gali užrukti
net dvejus ar trejus metus.
„Tarkime, yra 50 ar 70 ha išžvalgytas
žemės plotas, kuriame auga miškas. Ar
žinote, kokius kelius turėtume nueiti, kad
gautume leidimą pradėti žaliavų gavybą?“ – retoriškai klausė pašnekovas.
Pirmas žingsnis – poveikio aplinkai
įvertinimas. Aplinkosaugininkai įvertina,
ar numatoma veikla nesutrukdys įprastam gamtos ir aplinkos funkcionavimui,
žmonių, gyvūnų ir paukščių egzistencijai.
Ir tikrai dažnai būna, kad miškų sergėtojai vienoje ar kitoje karjero vietoje uždraudžia bet kokią intervenciją. Tokiais
atvejais pasakoma trumpai ir aiškiai:
„Medis auga, tegul ir toliau auga.“
„Kirsti mišką leidžiama tik tuomet,
kai baigiamas kasti plotas, kuriame nėra
medžių, o tolesni darbai turi ar gali būti
tęsiami miškingoje vietoje. Tuomet prasideda didieji derinimai, kompensacijos
už nukirstą mišką“, – patikino jis. Sumokama solidžias pinigų sumas valstybei.
Tiesa, galimas ir kitas variantas – miško
sodinimas, tačiau tokiu atveju privaloma
turėti nuosavą žemės plotą. Kompensacijos už mišką dydis apskaičiuojamas
pagal specialią formulę. Pinigai nėra
menki. Pastarasis atvejis: 2,5 ha miško
įvertinti 27 tūkst. 397 eurais.

Nuolatinė atsakomybė
Žvyras su minimaliu molio kiekiu naudojamas kelių pagrindams. Kai nuo
Gaižiūnų pradėta tiesti europinę geležinkelio liniją, specialus vandens nepraleidžiantis mišinys (nuo 0 iki 32 mm),
kurio sudėtyje dar turėjo būti iki 7 proc.
smulkiųjų dalelių, buvo pagamintas šioje įmonėje ir naudojamas būtent geležinkeliui tiesti.

Plati rinka

Netoli Jonavos yra vienas didžiausių žvyro karjerų Lietuvoje – UAB „Rizgonys“, gaminanti ir prekiaujanti žvirgždu, jo skalda ir smėliu, nerūdinėmis statybinėmis medžiagomis, užpildais. Bendrovė daro viską, kad teikiamomis
paslaugomis būtų patenkinti klientai, o veikla atitiktų aukščiausius aplinkosaugos reikalavimus – tausoja gamtą,
racionaliai naudodama jos išteklius, diegia naujas technologijas gamyboje, sąžiningai moka mokesčius valstybei.

„G
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Bendrovės „Rizgonys“ vadovo V.
Maslausko teigimu, Lietuvos rinkoje yra
apie 300 naudojamų karjerų. Konkurencija tikrai nemaža.
„Tarkime, mes savo produktą vežame į Kauną ir pakeliui reikia pravažiuoti
du ar tris karjerus, – patiriamą konkurenciją vaizdžiai apibūdino direktorius.
– Jiems – 15 ar 20 km arčiau. Ko tada
imamės? Ogi daug dėmesio skiriame produkcijos kokybei.“
Generalinis direktorius kaip pavyzdį
paminėjo iki šiol tvirtą ir lygų 1977 m.
tiesto kelio asfaltą, kuris driekiasi į jo
vadovaujamą įmonę, patikindamas, kad
kokybę ir ilgaamžiškumą lėmė geros kokybės žvyras.
Pasirodo, žvyro perdirbimo metu pastarasis neturi jokio kenksmingo poveikio
aplinkai, išskyrus trupintuvų skleidžiamą
tam tikrą dulkių kiekį. Tačiau ir jį stengiamasi sumažinti iki minimumo – žvyras
yra plaunamas. Jei netoliese gyventų
žmonės, juos galbūt trikdytų gamybos
metu skleidžiamas šioks toks triukšmas.
Tačiau gyventojų prie karjero nėra.
Iš to paties iškasamo žvyro bendrovėje gaminamos net 23 šios naudingosios žvyro frakcijos – smėlis, žvirgždas,
skalda ir pan.
„Kuo skirias, žvyras nuo žvirgždo?
Žvyras yra žaliava, o žvirgždas – jau
pagaminta medžiaga arba viena žvirgždo frakcijų, – paprastai paaiškino V.
Maslauskas. – Žvirgždas, smėlis naudojamas betonui gaminti. Beje, apie pagamintos medžiagos frakciją byloja milimetrais matuojamų gabalėlių dydžiai,
kurie gali puikiai apibūdinti ir to gaminio
paskirtį.“

Tiksliau tariant,
iki 4 mm dydžio dalelės sudaro smėlį ar atsijas, o nuo
4 mm – žvirgždą. „Natūralų, plautą žvirgždą žmonės vadina „pupomis“. Ir mes puikiai
žinome, apie ką kalbama“, – tęsė jis.

Investicijos atsiperka
Bendrovės „Rizgonys“ teritorijoje dar neseniai veikė sovietinė žvirgždo gamybos
linija. Prieš ketverius metus ji buvo uždaryta. Gamykla veikė nuo 1977-ųjų iki
2013 m. Joje buvo taikomos pasenusios
technologijos, sunaudojama dvigubai
daugiau elektros energijos. Gamybai būtiną vandenį tekdavo imti iš Šventosios
upės. Atstumas iki jos – 2,5 km. Iki gamyklos buvo nutiesti 0,6 m diametro vamzdžiai, kuriais buvo pumpuojamas vanduo
nerūdinių medžiagų gamybai.
„Sovietmečiu gamyklai buvo parinkta
labai gera sausa vieta, nes anuomet žvyro
niekas nekasdavo iš vandens, pakakdavo
esančio paviršiuje. Kas buvo – pražuvo,
dabar tai istorija“, – akcentavo vieno
didžiausių šalyje žvyro karjero vadovas.
Anot jo, dabar kiti laikai, kita mąstysena
ir kitas darbo stilius.

Kartu su žvyru iškastoje žaliavoje
būdavo daug molio. Senojoje gamykloje
plaunamų medžiagų nuoplovos (pulpa)
buvo išleidžiamos į didžiulius pulpos laukus. Tekėdamas molingas vanduo su savimi išnešdavo ir didžiulį kiekį smulkaus
smėlio, kuris nusėsdavo laukuose. Per
daug metų susikaupė didžiuliai kiekiai šių
vadinamųjų atliekų, todėl 2010 m. įmonės vadovas V. Maslauskas, pasitaręs su
kolegoms, nusprendė iš atliekų, už kurias
iškasenų mokestis sumokėtas jau anksčiau, išgauti smulkų smėlį, t. y. atskirti jį
nuo užteršto molio ir kitų nereikalingų
priemaišų.
Tam buvo išsigytas ir sumontuotas
ciklonas su nusausinimo sietu ir vibrosietu, kuriais įvairios atliekos (molis, akmenukai) atskiriamos nuo smėlio. Ciklonu
atskirtas švarus smėlis, kurio frakcija yra
nuo 0 iki 1 mm, patenka į sandėlį. Išgautas smėlis yra smulkus, todėl naudojamas
statybinių mišinių gamybai, tinkavimo
darbams. Per metus bendrovė perdirba
apie 40 tūkst. t medžiagos, kuri gulėjo be

jokios naudos supilta krūvose kaip atlieka.
Šis būdas duoda naudos ir pagerina kraštovaizdį.

Pažangios technologijos
„Pasaulyje naujovių tikrai labai daug, todėl dažnai stengiuosi po jį pasižvalgyti,
– prisipažino „Rizgonių“ vadovas. – Man
įdomus kiekvienas iškastų medžiagų atskyrimo būdas.“
Vienas naujesnių būdų, kai atskiriamos, pavyzdžiui, įvairių augalų šaknys
ar kitos panašios organinės atliekos, yra
gana brangus. Yra sukurtos specialios
mašinos, kurios atlieka šį procesą. Jo
esmė – daugiau naudingų ir mažiau nereikalingų medžiagų.
Pažangios technologijos leidžia mažinti aplinkos taršą, triukšmo lygį, padeda taupyti gamtos išteklius ir garantuoja
kokybišką produktą.
Galbūt neįtikėtina, bet beveik visuose
Lietuvos karjeruose galima rasti gintaro ir
tauriųjų metalų, tokių kaip auksas. Tačiau

Bendrovės „Rizgonys“ gaminamas produktas turi atitikti
visus kliento reikalavimus. Kartais
projektuotojai iškelia ir neįveikiamų
užduočių, pageidaudami su realybe prasilenkiančios medžiagų sudėties.
„Turime laboratoriją, Techninės kontrolės skyrių, kuriam vadovauja sumanus
specialistas. Juk turime žinoti, ar mūsų
gaminamas produktas tikrai atitinka
kokybės reikalavimus. Žaliava juk nuolat
kinta, o sietai yra vienodi, todėl turime
kontroliuoti ir imtis papildomų priemonių, kad galutinis rezultatas būtų tiksliai
toks, kokio tikisi užsakovas“, – patikino
naujų gamybos procesų puoselėtojas V.
Maslauskas.
Anot jo, klientai netoleruoja nė menkiausio broko, jį akimirksniu pastebi.
Bendrovėje į bet kokį nukrypimą nuo kokybiško darbo reaguojama žaibo greičiu.
Bet tuo pačiu karjere visada stengiamasi
saugoti ir tausoti viską, ką sukūrė gamta.
Kas pakinta po žaliavų gavybos proceso
karjeruose? Šiek tiek – kraštovaizdis.
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Privalome tausoti aplinką

plinkosauga statybų industrijoje svarbi visiems sektoriams, todėl
reikia konkrečios formulės, leidžiančios
priimti reikalingus sprendimus ir užtikrinti, kad dialogas tarp šios industrijos
partnerių būtų kuo konkretesnis.

Žalioji statybų industrija
Aplinkosaugos tema pastaruoju metu
ypač aktuali statybų industrijoje. Ji gali
būti ne tik problemos šaltinis, bet ir problemų sprendimas. Tai yra itin reikšminga.
Labai svarbi yra žalioji statyba, kuri
apima ne tik pastatus, bet ir statybų
procesus, todėl daugelyje pasaulio šalių
infrastruktūros projektų plėtotojai galvoja, kaip tapti žalesniais. Patyrę industrijos
ekspertai geba užtikrinti žaliąsias statybas ir sukurti reikiamus įgūdžius, bendradarbiaudami su vietiniais specialistais.
Visuomenė tiki žaliosiomis statybomis, nes tai svarbu ne tik ateičiai, bet ir
šiandien. Žalieji pastatai gali būti ekonomiškesni, jie yra kur kas geresni mūsų
sveikatai ir gali sukurti ekonominę bei
socialinę naudą visuomenei. Daugumai
verslų tai yra aktualu. Ir mūsų planetai
svarbu, kad būtų sukurta ekonomika, kuri
nenaikina ir neteršia aplinkos. Ekspertai
mano, kad tai pasiekti tikrai yra įmanoma.

Mindaugas Aušra
Po aplinkosaugos derybų, kurios
įvyko Paryžiuje praėjusių metų pabaigoje, statybų industrijos atstovai pradėjo
glaudžiau bendradarbiauti su tarptautine
energetikos agentūra, siekdami geriau
suprasti skaičius. Turint omenyje, kad
statybų industrija sudaro 30 proc. visų
išmetamų dujų emisijos, susimąstome
– ką reiškia šis skaičius ir kaip jis atrodys
ateityje?
Žvilgtelėję į skaičius matome, kad
jeigu statysime taip, kaip statome dabar,
industrija prie pasaulinio klimato atšilimo
prisidės 6 laipsniais daugiau. Toks rezultatas žmonijai yra katastrofiškas. Žinant, kad
tai galima pakeisti, būtina imtis dramatiškų žingsnių ir pasiekti 2 laipsnių scenarijų.
Išmetamų dujų emisijos skaičių nuo dabar
ir 2025 m. būtina sumažinti 80-čia gigatonų. Šis skaičius, kurį pasiekti yra įmanoma,
turi būti visų mūsų tikslas ir pareiga.
Šis tikslas pasiekiamas ne tik bendradarbiaujant su verslu, bet ir su šalimis bei
miestais. Daugelis statybos ir technikos
gamintojų kompanijų prisijungė prie šio
tikslo siekimo.
Paryžiuje valstybių atstovai susitarė
ir pripažino, kad dauguma sektorių patys
turi sprendimų šiai problemai spręsti.
Nemaža industrijos kompanijų dalis ta
jau daro ir rodo daug entuziazmo spren-

džiant aplinkos tvarumo klausimą. Verslui ir toliau būtina eiti tuo pačiu keliu, nes
kitu atveju jis atsiliks techniškai bei technologiškai, o pažanga ypač svarbi.
Ekspertai pastebi didelę žaliųjų statybų paklausą rinkoje. Verslas siekia
įgyvendinti žaliuosius projektus, miestai
nori pokyčių. Galima sakyti, kad industrija keičiasi. Tai taps nauju verslo modeliu,
todėl technikos gamintojai yra įsitikinę,
kad jeigu tai bus pradėta daryti šiandien,
greitu metu turėsime namus, kurie nebus
kenksmingi aplinkai.

Klimato kaitos problema
Klimato problema infrastruktūros sektoriuje yra itin reikšminga. Karališkasis Švedijos mokslo ir inžinerijos institutas prieš
dvejus metus paskelbė tyrimą, kuriame
bandė paskaičiuoti industrijos prisidėjimą prie klimato kaitos.
Skaičiavimai parodė, kad išmetamų
dujų rodikliai yra tolygūs emisijai, kurią
skleidžia automobiliai. Į šią emisiją įeina
neapdirbtų medžiagų gavyba, produkcijos gamyba, transportavimas ir kita. Tam
tikra emisija kyla ir iš gaminių produkcijos, kita – iš kitur. Statybos ir inžinerijos
sektoriai sudaro pusę išmetamų dujų
emisijos.
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Šiandien pramonės apimtys ir galimybės verčia rimtai susimąstyti apie aplinkosaugą. Statybų industrijai ypač
svarbios problemos, su kuriomis susiduria infrastruktūros plėtotojai ruošiant šiuolaikinės urbanizacijos projektus.
Technikos gamintojai taip pat yra šios problemos dalis, todėl privalo tapti ir sprendimo dalimi bei lyderiais.
Statistika rodo, kad visa statybų industrija generuoja 30 proc. šiltnamio dujų emisijos, todėl ir technikos
gamintojai privalo vykdyti pokyčius bei kartu kurti jos sprendimus. Svarbu nedelsiant imtis veiksmų aplinkai
apsaugoti, sukurti grandininę reakciją ir tęsti pradėtus darbus.

Paskaičiuota, kad Švedijoje per ateinančius 10 metų pastatytų infrastruktūros
objektų tarša sudarys ne daugiau emisijos
vidurkio, fiksuojamo Skandinavijos šalyse.
Anglies dvideginio išskyrimas yra susietas
su būsimais 10 stambiausių projektų.Vien
tik statybinių medžiagų gamybos procesas
sudaro apie 50 proc. visos taršos emisijos.
Kita dalis – transportavimas ir konstrukcijos procesas. Pastebėtina, kad transportas
nesudaro tokios didelės emisijos, kaip dažnai galvojama. Kadangi didele dalimi prie
aplinkos taršos prisideda statybos industrijos medžiagos ir jų gamyba, tikslinga
naudoti kur kas žalesnės statybos formas.
Švedijos nacionalinio transporto
administracija nusprendė, kad reikia įvesti dujų emisijos mažinimo priemones ir
reikalavimus, siekiant pasiekti nacionalinį tikslą. Todėl nuo šių metų Švedijoje rei-

kalaujama, kad infrastruktūros projektai
50 proc. sumažintų emisiją jau iki 2020
m. Ties tuo planuojama dirbti visuose šios
šalies projektuose. Švedija siekia, kad jos
emisijos taptų visiškai neutralios projektuose iki 2050 m.
Reikalavimai susideda ne tik iš reikalavimų medžiagoms, bet ir inovacijoms
bei modernizacijai. Šie reikalavimai yra
dalis aplinkos tvarumo sistemos, kurią
siekiama įgyvendinti ir kitose valstybėse.
Dideli infrastruktūros projektai yra vykdomi ne tik Švedijoje, bet ir Australijoje,
Didžiojoje Britanijoje.
Ekspertai, kalbėdami su industrijų
atstovais bei su įvairiausiais projekto dalyviais, pastebėjo, kad nėra reguliavimo
priemonių, kurios padėtų pasiekti tikslus.
Taip pat jau sukurti scenarijai, kurie yra
paremti tuo, kas atsitiks, jeigu bus naudojamos geriausios šiuolaikinės technologijos. Tuo pagrindu jau galima sumažinti 30
proc. emisiją iki 2020 m.
Pramonės industrijos atstovai kelia
klausimus, kaip sutaupyti ir kaip naudoti parinktas priemones. Jiems taip pat
kyla klausimų, ar tai nekainuos daugiau.
Tačiau atvirkščiai, šie emisijos mažinimo
reikalavimai parodo, kad naudojant mažiau resursų, išteklių ir kur kas efektyvesnę technologiją, yra sutaupoma.

Nacionalinio pažangos vertinimo projekto „Mūsų kelias 2016” nugalėtojai:
Metų kelių objektas
Metų savivaldybės objektas
Metų kelių projektas
Metų kelių technologija
Metų kelių meistras

Magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys rekonstravimas
Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolėje rekonstravimas
Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstravimas
Triukšmui mažinti skirti asfalto viršutiniai sluoksniai
Romualdas Kančaitis, techninio direktoriaus pavaduotojas

Projekto iniciatoriai ir organizatoriai

Lietuvos Respublikos
Lietuvos Respublikos
Susisiekimo
ministerija
Susisiekimo ministerija

AB „Panevėžio keliai“
Marijampolės savivaldybė
UAB „Kelprojektas“
VGTU AIF Kelių tyrimo institutas
AB „Kauno tiltai“

Pagalvokite,
ar Jums tikrai to reikia.

