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Pavadinimas (lietuvių/anglų k.), paskirtis 

 

ŽEMĖS ŪKIO ATLIEKŲ NUKENKSMINIMAS, PERDIRBIMAS IR 

PANAUDOJIMAS 

Agricultural Waste Decontamination, Processing and Recycling  
 

Alternatyvus doktorantūros mokslo krypties šakų dalykas, skirtas KTU, ASU ir LEI Aplinkos 

inžinerijos 04T mokslo krypties bendros doktorantūros studijų programai 

(6 ECTS, P 32, L 32) 

  

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Technologijos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis 

laipsnis  

  

Pagrindinis tikslas 

Suprasti žemės ūkio atliekų (ŽŪA) tvarkymui taikomus aplinkosauginius reikalavimus bei 

bendruosius principus, sugebėti palyginti ir įvertinti ŽŪA perdirbimo ir nukenksminimo 

technologijas, nustatyti įvairių technologijų tinkamumą skirtingoms atliekų rūšims, mokėti 

taikyti žinias apie atliekų fizikines-chemines savybes, parenkant pavojingų ir specifinių atliekų 

perdirbimo bei tvarkymo metodus, pritaikyti įgytas žinias tausojant neatsinaujinančius žaliavų 

ir energijos šaltinius, plečiant organinės kilmės atliekų perdirbimą bei jų panaudojimą 

energetikoje, žemės ūkyje, statybos, chemijos pramonėje ir kt. srityse.  

  

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

- suteikiamos žinios apie atliekų fizikines, chemines ir biologines savybes, pagrindines 

atliekų grupes, pavojingų atliekų tvarkymo principus;  

- suteikiami gebėjimai atliekas apibūdinti pagal jų pavojingumo charakteristikas bei 

kriterijus, parinkti tinkamas utilizavimo technologijas; 

- suteikiamos žinios žemės ūkio atliekų deponavimo, terminio utilizavimo, 

kompostavimo, cheminio perdirbimo technologijas, atliekose esančius kenksmingus 

komponentus, jų suardymo bei šalinimo procesus, specifinių atliekų srautų tvarkymą; 

- suteikiami gebėjimai įgytas žinias taikyti moksliniuose tyrimuose taip pat praktikoje, 

derinant su galiojančiais įstatymais bei normatyviniais dokumentais; 

- suteikiami gebėjimai  palyginti skirtingų žemės ūkio atliekų tvarkymo technologijų 

poveikį aplinkai bei gebėjimai vykdyti eksperimentinius tyrimus atliekų utilizavimo, 

perdirbimo ir panaudojimo srityse, siekiant pagerinti aplinkos kokybę. 

  

Anotacija 

Šio dalyko studijos skirtos Aplinkos inžinerijos krypties doktorantams. Studijuodami šį dalyką 

doktorantai giliau susipažins su žemės ūkio atliekų kilme, sudėtimi ir savybėmis; atliekų 



laidojimo, cheminėmis, terminėmis ir kitomis utilizavimo technologijomis; atliekų perdirbimo 

procesais bei galimu jų panaudojimu energetikoje, žemės ūkyje, statybos, chemijos pramonėje 

ir kt. srityse; žemės ir miškų ūkio bioatliekų panaudojimu kaip atsinaujinančių žaliavų ir 

energijos šaltiniu; pavojingų atliekų ir specifinių atliekų srautų perdirbimo bei tvarkymo 

pagrindiniais principais; atliekose esančių kenksmingų komponentų suardymo bei šalinimo 

technologijomis; įgis praktinius įgūdžius žemės ūkio atliekų bei jų kenksmingų komponentų 

analizės srityje; susipažins su LR ir ES žemės ūkio atliekų tvarkymo politika. 

 

 

Anotacija anglų kalba  

Summary 

Agricultural waste decontamination, processing and recycling 

Human activity and waste generation, waste prevention and reduction, low-waste 

generating technologies, multiple-use practice. Agricultural waste composition, their physical, 

chemical and biochemical properties. Methods of waste physico-chemical analysis. Main waste 

sources and groups, peculiarities of waste classification and inventory. Identification, 

classification, marking, reactivity groups and mixing consequences of incompatible hazardous 

wastes. 

Impact of waste landfilling upon the environment, biochemical processes inside the 

dumping pile, leachate problems, biogas collection, rehabilitation of closed dumping sites, safe 

disposal of radioactive and other hazardous wastes. Remediation of contaminated sites. 

Waste thermal treatment technologies. Waste incineration, pyrolysis, solid and liquid fuel 

from agricultural, forestry and wood processing wastes. Hazardous waste thermal utilization. 

Other physical and chemical waste treatment technologies. Waste material recycling 

technologies. 

Aerobic and anaerobic treatment of biodegradable waste. Production of biogas, biofuels 

and biofertilisers from renewable organic wastes and biomass. Life cycle and environmental 

risk assessment in waste management.  

Safe utilization and disposal of specific waste streams. Laboratory wastes, main 

principles of Green and sustainable chemistry.  

Inorganic contaminants and organic micro-pollutants in waste materials, their 

decontamination and safe removal from wastes. 

Main principles applied in waste management. Requirements of EU directives and other 

legislative documents regulating waste management.  

Case studies of waste management good practice in agriculture. 

 

Dalys (skyriai) ir temos  

 

Teorinis kursas (32T):  

Eil. Nr. Pavadinimas 

1 Bendrosios atliekų savybės, klasifikacija ir kenksmingi komponentai 

1.1 
Atliekų skirstymas pagal kilmę, sudėtį, pavojingumą, inertiškumą, tolimesnį 

panaudojimą  

1.2 Atliekų apibūdinimas pagal ES atliekų sąrašą 

1.3 Atliekų kategorijos, statistinė atliekų klasifikacija 

1.4 Atliekų fizikinės, cheminės ir biologinės savybės  

1.5 
Atliekų pavojingumo charakteristikos, kriterijai bei pagrindiniai faktoriai, sąlygojantys 

atliekų pavojingumą 



Eil. Nr. Pavadinimas 

1.6 
Pavojingos cheminės medžiagos, preparatai ir jų atliekos: klasifikavimas, ženklinimas, 

saugos duomenų lapai 

1.7 Atliekose esantys kenksmingi komponentai ir jų charakteristikos: 

1.7.1 Organiniai mikroteršalai 

1.7.1 Sunkieji metalai ir neorganiniai junginiai 

1.7.1 Radioaktyvios medžiagos 

1.7.1 Patogeniniai mikroorganizmai 

1.8 Pavojingų atliekų reaktingumo grupės, jų nesuderinamumas bei maišymo pasekmės 

2 Atliekų vengimas, kenksmingumo mažinimas  

2.1 Mažaatliekinės, beatliekinės technologijos, kiti sprendimai 

2.2 Produkto daugkartinio panaudojimo problemos 

2.3 Produkto būvio ciklo analizė 

2.4 Žaliosios chemijos ir aplinkos technologijų bendrieji principai 

2.5 Ekologiškų (mažiau kenksmingų aplinkai ir žmogui) medžiagų naudojimas žemės ūkyje 

3 Atliekų deponavimas, saugojimas 

3.1 Nepavojingų ir pavojingų atliekų laidojimo technologijos.  

3.2 Sąvartynų įrengimas, eksploatavimas, priežiūra po uždarymo 

3.3 ES direktyvų reikalavimai organinių bei kitų atliekų deponavimui 

4 Atliekų terminio utilizavimo technologijos  

4.1 Nepavojingų  ir pavojingų atliekų deginimo ir terminio nukenksminimo technologijos 

4.2 Poveikio aplinkai įvertinimas deginant organines žemės ūkio atliekas atvirame ore 

4.3 Kuro briketų gamyba iš žemės ūkio atliekų 

4.4 Šiaudų panaudojimo kuro gamybai teorija ir praktika 

5 Organinės kilmės atliekų perdirbimas 

5.1 Perdirbimo produktų iš organinių atliekų panaudojimas žemės ūkyje 

5.1.1 Biotrąšos 

5.1.2 Kompostai 

5.1.3 Dirvožemio savybes gerinantys priedai 

5.1.4 Pašarai 

5.1.5 
Aplinkai nepavojingo gaminio ženklo (ANGŽ) suteikimas dirvožemio savybes 

gerinančioms medžiagoms 

5.2 Biologiniai organinių atliekų perdirbimo metodai, kompostavimo technologijos 

5.2.1 Aktyvusis ir pasyvusis kompostavimas 

5.2.2 Anaerobinis perdirbimas 

5.2.3 Vermikompostavimas 

5.2.4 Biofermentatoriai 

5.2.5 Komposto ir biotrąšų gamybos metu vykstantys cheminiai ir biocheminiai procesai 

5.2.6 Energijos panaudojimas kompostavimo metu 

5.2.7 Gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo problemos ir jų sprendimai 

5.3 Cheminis ir biocheminis organinių atliekų perdirbimas:  

5.3.1 Biokuro (biodyzelino) gamyba iš organinių atliekų vykdant transesterifikaciją 

5.3.2 Biodujų ir kitų produktų gamyba iš organinių atliekų 

5.3.3 Vandenilinio kuro gamyba iš bioatliekų 

5.3.4 Metanolio, etanolio, glicerolio, acto r. ir kitų produktų gamyba iš bioatliekų 

5.4 Aplinkosauginiai reikalavimai šiems procesams ir produktams 



Eil. Nr. Pavadinimas 

6 Žemės ūkio atliekų kaip antrinių žaliavų perdirbimas 

6.1 Popieriaus ir kartono atliekų perdirbimas 

6.2 Stiklo duženų perdirbimas 

6.3 Plastiko ir polimero plėvelių atliekų perdirbimas 

6.4 Metalo atliekų perdirbimas 

7 Specifinių atliekų srautų tvarkymo pavyzdžiai 

7.1 Vandens valymo įrenginių dumblas ir jo panaudojimas žemės ūkyje 

7.2 Uždraustų, netinkamų naudoti ir neatpažintų pesticidų tvarkymas 

7.3 Žemės ūkyje susidarančių naftos produktų atliekų tvarkymas 

7.4 
Žemės ūkio technikos remonto ir netinkamų eksploatuoti autotransporto priemonių 

atliekų tvarkymas (akumuliatoriai, eksploataciniai skysčiai) 

7.5 Veterinarijos klinikų, skerdyklų ir panašių atliekų tvarkymas 

7.6 Kitos pavojingos žemės ūkyje susidarančios atliekos 

8 Pavojingomis atliekomis užteršto dirvožemio ir grunto valymo technologijos 

8.1 In-situ ir ex-situ metodai 

8.2 Biologiniai, cheminiai, fizikiniai, terminiai valymo metodai 

8.3 Pavojingų atliekų nukenksminimo technologijos 

9 Organinių žemės ūkio atliekų tvarkymo politikos pagrindai 

9.1 Europos Sąjungos atliekų tvarkymo strategija, prioritetai ir bendrieji principai 

9.2 LR Atliekų tvarkymo įstatymas, teisiniai ir normatyviniai dokumentai 

9.3 Atliekų inventorizacija, susidarančių atliekų kiekiai, sudėtis 

9.4 Atliekų apskaitos, registravimo, rinkimo, kaupimo, transportavimo sistemos 

9.5 Organinių augalinės kilmės atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai 

9.6 Organinių gyvūninės kilmės atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai 

9.7 Žalos atlyginimas atliekoms patekus į aplinką 

  

Laboratoriniai darbai  (32L): 
(pritaikoma individualiai pagal doktorantūros mokslinių tyrimų tematiką) 

1. Organinių atliekų mėginių paėmimas ir paruošimas cheminei analizei (4 val.); 

2. Organinėse atliekose esančių makroelementų fiziko-cheminė analizė (4 val.); 

3. Organinėse atliekose esančių mikroelementų ir kenksmingų komponentų fiziko-cheminė 

analizė (6 val.); 

4. Žemės ūkio organinių atliekų aerobinis perdirbimas   (6 val.); 

5. Žemės ūkio organinių atliekų anaerobinis perdirbimas (6 val.); 

6. Gyvavimo ciklo analizės taikymas atliekų perdirbimo ir panaudojimo srityse bei atliekų 

poveikio aplinkai tyrimai (6 val.). 

 

Savarankiškas darbas (96 S): 

Pasirengimas laboratoriniams darbams ir jų gynimui (30 val.); 

Referato rašymas (30 val.); 

Pasiruošimas egzaminui (36 val.). 

 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško 

darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis įvertinimas, 

tarpinius įvertinimus padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 



 PAGRINDINĖ  REKOMENDUOJAMA  LITERATŪRA 
 

1.  Atliekų tvarkymas: mokomoji knyga / Valdas Paulauskas / Aleksandro Stulginskio 

universitetas – Kaunas: ASU leidykla – 2010. 

http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/el-kursai.html 

2.  Neorganinių atliekų tvarkymas: mokomoji knyga / Mieldažys, Ramūnas, Paulauskas, 

Valdas, Vilkevičius, Gediminas / Aleksandro Stulginskio universitetas – Kaunas: ASU 

leidykla – 2013. – 150 p. 

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2099/1/Neorganiniu_atlieku_tvarkymas.pdf 

3.  Atliekos ir jų tvarkymas: mokomoji knyga / A. Spruogis, B. Jaskelevičius; Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas – Vilnius: VGTU leidykla – Technika, 2000. – 210 p. 

4.  Integruota atliekų vadyba : mokomoji knyga / atsakingasis redaktorius Jurgis Kazimieras 

Staniškis; Kauno technologijos universitetas. Aplinkos inžinerijos institutas.  -  Kaunas: 

KTU leidykla - Technologija;  2004. -  367p. 

5.  Teoriniai analizinės chemijos pagrindai: mokomoji knyga / V. Krylova, G. Paulauskas. - 

Kaunas, 1998 

6.  Skystos atliekos ir nuotekos žemės ūkyje : tvarkymo techniniai sprendimai / Viešoji 

įstaiga Grunto valymo technologijos; rengėjai ir moksliniai redaktoriai Rimantas Budrys, 

Rapolas Liužinas. -  Vilnius:  Apyaušris, 2005.  - 99 p. 

7.  Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes / edited by J. Mata-

Alvarez. -  London:  IWA ,  2003.  - 323 p. 

 

PAPILDOMA LITERATŪRA 

1.   Waste Minimization : A Practical Guide / B. Crittenden, S. Kolaczkowski. -  Rugby: 

 Inst. of Chemical Engineers,  1995. - 81 p. 

2.  Environmental Consequences of Incineration and Landfilling of Waste from Electr(on)ic 

Equipment ; Ed. S.-O. Taberman.; Nordic Council of Ministers -  Copenhagen ,  1995. -  

 84 p. 

3.  Atliekų tvarkymo taisyklės. -  Vilnius:  Rekona ,  2004 - 119 p. 

4.  Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo 

taisyklės. – V., 2000. 

5.  Strusevičius Z. Nuotekų, atliekų ir mėšlo tvarkymas žemės ūkyje. - Lietuvos vandens 

ūkio institutas, Vilainiai/Dotnuva, 1996 - 157 p. 

6.  Redman M., Paulauskas V., Rutkovienė, V., Marozas V.  ir kt. Žemės ūkis ir tarša. – 

Kaunas: LŽŪU leidykla, 2001. – 249 p. 

7.  Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies / 

Nicholas P. Cheremisinoff . - Elsevier Ed., 2002 – 576 p. 

8.  Physicochemical Treatment of Hazardous Wastes / W.Z. Tang. - CRC Press., 2004. – 

608 p. 

9.  LR Aplinkos ministerijos tinklapis - http://www.am.lt/VI/. 

10.  Waste Treatment and Disposal. Series: Issues in Environmental Science and Technology. 

– RSC, 1995. – 158 p. 

 

Straipsniai iš mokslinių žurnalų: ‘Aplinkos inžinerija’, ‘Waste Management’, ‘Waste 

Management & Research’, ‘Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba’ ir kt.  

Teisės aktai, norminiai dokumentai ir standartai reguliuojantys atliekų (ypač žemės 

ūkio gamybos) tvarkymą bei perdirbimą, atliekose esančių kenksmingų komponentų nustatymo 

metodus, iš atliekų pagamintų produktų kokybinių rodiklių tyrimus bei gyvavimo būvio 

analizės metu atliekamus skaičiavimus. 

http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/el-kursai.html
http://katalogas.kvb.lt/owa/nbi.bp_www2.FromList?p_pg=1&p_qid=62&p_sch=nbi&p_lan=lt&p_time=050912133328&p_action=1&p_sbiids=&p_rectype=0&p_sbiid=4115
http://katalogas.kvb.lt/owa/nbi.bp_www2.FromList?p_pg=1&p_qid=62&p_sch=nbi&p_lan=lt&p_time=050912133328&p_action=1&p_sbiids=&p_rectype=0&p_sbiid=4115


 Koordinuojantysis dėstytojas: 

 

Prof. Valdas Paulauskas ASU, Aplinkos ir Ekologijos institutas 

  

  

Dalyko programos recenzentai:  

 

Prof. Vytautas Getautis 
Kauno technologijos universitetas,  

Organinės chemijos katedra 

Prof. Violeta Makarevičienė ASU, Aplinkos ir Ekologijos institutas 

  

Studijų dalyko vedimo forma Nr. 2 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P L S 

R P D 32 0 32 96 160 6 
         

  

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

  

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 6 0 14 7. 4 0 0 

2. 2 0 6 8. 2 0 0 

3. 4 0 0 9. 2 0 0 

4. 4 0 6     

5. 6 0 6     

6. 2 0 0         

        Iš viso: 32 0 32 

  

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam vertinimui 

Užduoties tipas 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš 

viso, 

val. 

Įtaka 

pažymiui, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo 

savaitė (0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17-

20 

Individualus darbas 

(referatas, laboratoriniai) 
1-9 60 50 * * * 0 * * * 0 * * * 0 * * 0 * 0 

Egzaminas 1-9 36 50 *                           0      

Iš viso: - 96 100                                   

  

 

 

 

 

 


