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Straipsnyje analizuojama paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų būklė Lietuvos miestuose ir kitose gyvenvietėse, duomenys apie susidarančius pavir-

šinių nuotekų kiekius, teritorijas ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą.  
Paviršinės nuotekos sudaro apie 20 proc. visų nuotekų, be energetikos ir reikšmingų žuvininkystės nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandens telki-

nius. Tik 9,4 proc. į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų paviršinių nuotekų yra išvalytos iki leistinųjų normų. Kita dalis yra nevalytos arba nepa-
kankamai išvalytos. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų būklė šalyje  vertintina tik kaip patenkinama. 

Straipsnyje nagrinėjama, kiek paviršinės nuotekos, esant tam tikroms skirtingų taršos elementų koncentracijoms, padidina šių teršalų koncentracijas 
upėje – priimtuve. Nustatyta,  kad teršalų padidėjimas tekančiame vandens telkinyje – priimtuve tiesiogiai proporcingas paviršinių nuotekų teršalų kon-
centracijoms ir paviršinių nuotekų debitui bei atvirkščiai proporcingas priimtuvo debitui, o stovinčiame vandens telkinyje – telkinio vandens tūriui.  

Paviršinės nuotekos, paviršinių nuotekų surinkimo sistema, infrastruktūros sistemų būklė, poveikis vandens telkiniams. 

 
Įvadas 

 
Buitinių nuotekų surinkimo ir valymo klausimai šalyje 

yra plačiai ištirti, sukurta daug tipinių sprendimų, o lietaus 
paviršinių nuotekų šalinimo ir valymo tyrimams bei spren-
dimams Lietuvoje skiriama nepakankamai dėmesio (Mazi-
liauskas...,2004; Adamonytė ir kt., 2007). 

Vieno paviršinių nuotekų tvarkymo modelio nėra. 
Kiekviena valstybė nustato priimtiniausią paviršinių nuo-
tekų tvarkymo schemą (Markart et al., 2006). Europos ša-
lyse, kaip ir Lietuvoje, paviršinės nuotekos vertinamos 
kaip sudėtinė visų susidarančių nuotekų dalis.  

Europos šalyse paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės 
anksčiau daugiau buvo skirtos apsaugai nuo potvynių – pa-
viršinių nuotekų kokybė buvo nelabai svarbi (Turtola et al., 
2007). Tik pastaraisiais metais kreipiamas  tapo svarbūs pa-
viršinių nuotekų užterštumas ir jo neigiama įtaka aplinkai 
(Maziliauskas..., 2007). Iškritę ant nelaidaus paviršiaus kritu-
liai greitai užsiteršia dulkėmis, naftos produktais, lapais ir ki-
tomis organinėmis medžiagomis, todėl tokių teršalų patektis į 
paviršinius vandens telkinius gali sukelti laukinės gamtos žūtį 
(Marsalek, 2003). Kai per didelis dumblo kiekis ir organinių 
teršalų patektis į vandens telkinį, sumažėja deguonies kiekis 
vandenyje. Požeminio vandens kokybė taip pat gali pablogėti 
užterštam vandeniui sunkiantis į gruntą (Brannvall..., 2007). 
Iškritę krituliai nuo tokių plotų turėtų būti surenkami naudo-
jant įvairias lietaus nuotekoms tvarkyti skirtas priemones ir 
nuvedami į vandens šaltinį. Jei nuotekose yra naftos, toksinių 
ir organinių junginių, jos turi būti išvalomos (Abbott et al., 
2003; Stormwater..., 2006; Living..., 2007). 

Pagrindinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis pa-
viršinių nuotekų šalinimą, valymą ir išleidimą šalyje, yra 
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuote-
kų tvarkymo įstatymas1 ir Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamentas2, nustatantis paviršinių nuotekų surinkimo, va-
lymo ir išleidimo aplinkosaugos reikalavimus, siekiant ap-
saugoti aplinką nuo taršos. Pagal šį reglamentą paviršinės 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260). 
2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 110-4522). 

nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komu-
nalinių ir gamybinių nuotekų.  

Didžiausia problema yra ta, kad paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros būklė šalyje yra mažai ištirta 
(Miestų..., 2007). Trūksta duomenų apie paviršinių nuote-
kų surinkimo teritorijas ir susidarančius nuotekų kiekius. 
Lietuvoje ir užsienyje mažai atlikta mokslinių bei praktinių 
studijų, kurios įvertintų paviršinių nuotekų įtaką pavirši-
niams vandens telkiniams ir padėtų rasti racionalius spren-
dinius, skirtus paviršinių nuotekų tvarkymui pagerinti. 

Tyrimų objektas: šalies savivaldybių miestų ir gyven-
viečių paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijos, nuotekų 
kiekiai, nuotekų tvarkymo infrastruktūra, nuotekų taršos 
koncentracijos ir jų poveikis šalies vandens telkiniams. 

Tyrimų tikslas: išanalizuoti paviršinių nuotekų tvar-
kymo sistemų būklę miestuose ir miesteliuose, įvertinti pa-
viršinių nuotekų surinkimo teritorijas, nuotekų apimtis, jų 
galimą poveikį paviršiniams vandens telkiniams  bei pa-
teikti apibendrintas išvadas dėl šio poveikio reikšmingumo.  

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimui naudoti įvairūs informacijos šaltiniai: surinkta 

oficiali Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos 
departamentų (toliau – RAAD) informacija apie paviršinių 
nuotekų išleidimą, savivaldybių bei vandentvarkos įmonių 
apklausos duomenys, anksčiau atliktų konkrečių studijų bei 
tyrimų rezultatai. 

Paviršinių nuotekų tinklų techninė būklė vertinta pagal 
5 kriterijus: 

1) nuotekų tinklai atitinka normų reikalavimus arba 
yra nedidelių nuokrypių nuo jų (gera būklė); 

2) nuotekų tinklų defektai, neturintys įtakos statinio 
stiprumui ir/ar normaliam funkcionavimui (vidutinė būklė): 
defektus galima pašalinti sugriežtinus priežiūros darbus; 

3) nuotekų tinklų defektai, turintys nedidelę įtaką statinio 
stiprumui, patikimumui ir/ar normaliam funkcionavimui (pa-
tenkinama būklė): defektus galima pašalinti atlikus remontą; 

4) nuotekų tinklų defektai, turintys nemažą įtaką stati-
nio stiprumui, patikimumui ir/ar normaliam funkcionavimui 
(nepatenkinama būklė): defektus galima pašalinti atlikus re-
montą; 
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5) dideli nuotekų tinklų defektai, dėl kurių galima 
viso statinio griūtis ir/ar neužtikrinamas normalus funkcio-
navimas (labai bloga būklė): būtina skubiai atlikti statinio 
remonto ar rekonstrukcijos darbus.  

Siekiant nustatyti, kiek paviršinės nuotekos, esant tam 
tikroms skirtingoms taršos elementų koncentracijoms jose, 
padidina šių teršalų koncentracijas upėje – priimtuve, skir-
tingų teršalų elementų koncentracijos absoliutinis padidėji-
mas paviršinio vandens telkinyje (∆q) apskaičiuojamas taip: 

∆q  = k liet  *  qliet / Qup  mg/l,                   (1) 

čia  k liet  – atitinkamo taršos elemento koncentracija pavir-
šinių nuotekų vandenyje mg/l; 

qliet – paviršinių nuotekų debitas m3 /s,  
Qup – upės debitas m3 /s. 
 
Pastaroji formulė yra teisinga kai teršalų koncentracija 

upėje arba yra lygi nuliui arba atitinka tam tikrą bet kokią 
galimą reikšmę. Naudojant vidutinio metinio upės debito 
reikšmę, gauta teršalų koncentracijos padidėjimo reikšmė 
parodo, kokiu dydžiu paviršinių teršalų koncentracija sąly-
gojo teršalų koncentraciją upės vandenyje, esant atitinka-
miems teršalų ir upės nuotekų debitams.  

Atlikti tikslesnius skaičiavimus sudėtinga, nes nėra 
duomenų apie teršalų koncentracijas upėse bei apie upės 
debitą būtent aukščiau paviršinių nuotekų išleistuvų.  

 Siekiant  sumažinti paklaidą,  suderinus su tyrimų už-
sakovu – Aplinkos apsaugos agentūra, nustatyta, kad upėse 
teršalų koncentracijos atitinka žemutinę geros ekologinės 
būklės ribą3, t. y. biocheminis deguonies sunaudojimas 
BDS7 – 2,30 mg/l, bendrasis azotas Nb – 2,00 mg/l, bendra-
sis fosforas Pb – 0,101 mg/l. Kadangi tokie elementai, kaip 
naftos junginiai ar skendinčiosios medžiagos, nėra klasifi-
kuojami į klases pagal upių ekologinės būklės fizinius-
cheminius rodiklius, taip pat nesant faktiškų duomenų, nu-
statyta, kad naftos teršalų koncentracija upėje aukščiau iš-
leistuvų yra minimali, t. y. sudaro 0,05 mg/l, o skendinčių-
jų medžiagų – 10 proc. didžiausios leistinosios šių medžia-
gų koncentracijos į aplinką išleidžiamose nuotekose (šios 

reikšmės vidutiniškai atitinka faktiškai nustatomas tam tik-

ruose upių monitoringo taškuose reikšmes). 
Paviršinių nuotekų poveikį vandens telkiniams priimta 

laikyti labai reikšmingu (LR), jei paviršinių nuotekų išleis-
tuvų tarša pablogina vandens telkinio – priimtuvo kokybę 
bent per vieną cheminės būklės klasę, t y. BDS7 koncentraci-
ja padidėja iki 3,31 mg/l (koncentracijos padidėjimas 
>1,00 mg/l), bendrojo azoto Nb – iki 3,01 mg/l (koncentraci-
jos padidėjimas >1,00 mg/l), bendrojo fosforo Pb – iki 0,141 
mg/l (koncentracijos padidėjimas >0,04 mg/l). Jei tarša pa-
blogina vandens kokybę per pusę cheminės būklės klasės – 
poveikis laikytinas vidutiniškai reikšmingu (VR), jei mažiau 
kaip per pusę cheminės būklės klasės, – laikoma, kad povei-
kis vandens telkiniams yra mažo reikšmingumo (MR). 

Analizei naudojami prieinami duomenys:  
a) LR Statistikos departamento duomenys apie gyven-

tojų skaičių miestuose ir gyvenvietėse; 
b) Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) paviršinių 

vandens telkinių būklės vidutiniai metiniai monitoringo 
duomenys (2008 m.); 

                                                 
3 Aplinkos apsaugos agentūra. Preliminarus Nemuno upių baseinų rajono 
valdymo planas 2009 m.rugpjūtis. 

c) AAA duomenų bazėje esantys RAAD duomenys 
apie paviršinių nuotekų kiekius pagal vandens išleistuvus ir 
upių priimtuvus. 

Paviršinių nuotekų poveikio vandens telkinių būklės 
analizė atlikta gyvenviečių grupėse (iki 2000, 2000 – 
10000, virš 10000 gyventojų). 

Kadangi apskaitoje esami tik vidutiniai metiniai pavirši-
nių nuotekų duomenys, analizei naudojami duomenys apie 
metinį išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį perskaičiuojami 
į vidutinį metinį paviršinių nuotekų debitą, išreikštą m3/s.  

Didžiausia problema yra paviršinių nuotekų taršos 
koncentracijų duomenys. Šiuo metu yra tiriamos tik tos 
medžiagos, kurios reglamentuojamos4. Paviršinių nuotekų 
užterštumas negali būti didesnis už šį: skendinčiųjų me-
džiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia 
momentinė koncentracija – 50 mg/l; biocheminis deguo-
nies sunaudojimas BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 
25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg 
O2/l; naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 
mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l. Kiti 
elementai, tarp jų azotas ir fosforas, paviršinėse nuotekose 
netiriami, tačiau jų koncentracija negali viršyti nuotekų 
reglamente numatytų ribinių reikšmių5. 

Siekiant įvertinti vandens telkinio jautrumą paviršinių 
nuotekų taršai, nesant pakankamai konkrečių tyrimų rezulta-
tų, atlikta ribinio atvejo analizė, kai paviršinių nuotekų kon-
centracijos atitinka ribines leistinąsias vidutines metines pa-
viršinių nuotekų koncentracijas. Tai pagrįsta 2005–2006 m. 
atliktų tyrimų duomenimis6, kai ištyrus 102 UAB „Kauno 
vandenys“ eksploatuojamų paviršinių nuotekų išleistuvų 
Kauno mieste visų tirtų teršalų koncentracijos (išskyrus 
skendinčiąsias medžiagas – jų 8 proc. išleistuvų teršalų vidu-
tinės metinės ribinės koncentracijos buvo viršytos iki 5 proc.) 
buvo mažesnės nei vidutinės metinės ribinės koncentracijos.   

 
Tyrimų rezultatai 

 
Lietuvos miestuose ir gyvenvietėse į paviršinius van-

dens telkinius iš viso išleidžiama 51 190 tūkst. m3/ metus 
paviršinių nuotekų (1 lentelė). Tai sudaro apytiksliai 20 
proc. bendro išleidžiamo į paviršinius vandens telkinius nuo-
tekų kiekio (Lietaus..., 2009). Iš šio bendrojo paviršinių nuo-
tekų kiekio tik 4 836,6 tūkst. m3/metus, arba 9,4 proc., išlei-
džiama į paviršinius vandens telkinius išvalytų iki nustatytų 
normų. Nepakankamai išvalytos nuotekos išleidžiamos į pa-
viršinius vandens telkinius vidutiniškai sudaro tik 1,1 proc., 
likusi dalis – išleidžiama visiškai nevalyta (89,4 proc.).  

Mažiausi paviršinių nuotekų išvalymo rodikliai yra Šiau-
lių ir Kauno apskrities miestuose ir gyvenvietėse – po 4,6 
proc., Alytaus ir Marijampolės apskrityse – po 7,3 proc. Dau-
giausia išvalytų iki nustatytų normų nuotekų išleidžiama Ute-
nos (34,8 proc.), Tauragės (29,4 proc.) ir Telšių (24,3 proc.) 
apskrityse. 

 

                                                 
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas 
Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuote-
komis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001-
04-04 Nr.29-941).  
5 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 
D1-236 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103). 
6 Kauno miesto lietaus kanalizacijos infrastruktūros plėtra.UAB „Projektų 
gama“ atlikta galimybių studija. 2007. 
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1 lentelė. Paviršinių nuotekų kiekiai ir išvalymas (Aplinkos apsaugos agentūros 2008 m. duomenimis) 
Table 1. Surface runoff amounts and treatment percentage (data of Environmental Protection Agency, 2008) 

 

Apskritys, 
Counties 

Nuotekas 
išlei-

džiančių 
 įmonių 
skaičius, 
Number  

of opera-

tors 

Išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis, 
Amount of discharged surface runoff, 

 tūkst. m3/metus 

Paviršinių nuotekų išvalymo dalis,  
Percentage  of treated runoff, % 

iš viso, 
Total 

išvalytų iki 
nustatytų 
normų, 

Treated up 

to norm 

nepakan-
kamai  

išvalytų, 
Partly  

treated 

be valy-
mo, 

Without 

treat-

ment 

išvalytų iki 
nustatytų 
normų,  

Treated up 

to norm 

nepakan-
kamai  

išvalytų,  
Partly 

 treated 

be valy-
mo, 

Without 

treat-

ment 
Alytaus  42 3301,4 239,4 26,3 3034 7,3 0,8 91,9 
Kauno 105 7295,4 337,2 20,6 6937 4,6 0,3 95,1 
Klaipėdos 91 12939,7 959 152,2 11828 7,4 1,2 91,4 
Marijampolės 53 2283,8 166,7 0 2115 7,3 0,0 92,6 
Panevėžio 93 5182,7 579,5 0 4605 11,2 0,0 88,9 
Tauragės 42 1036,6 305,1 37 695 29,4 3,6 67,0 
Telšių 53 1574 383 0 1191 24,3 0,0 75,7 
Utenos 68 1699,3 591,3 0 1108 34,8 0,0 65,2 
Vilniaus 123 5094,4 777,4 339 3978 15,3 6,7 78,1 
Šiaulių 61 10783 498 11 10274 4,6 0,1 95,3 

Iš viso: 731 51190,3 4836,6 586,1 45765 9,4 1,1 89,4 
 
Prasti paviršinių nuotekų išvalymo rodikliai liudija, 

kad daugumoje miestų ir miestelių lietaus paviršinių nuo-
tekų išleistuvai yra išvesti tiesiai į paviršinio vandens tel-
kinius be jokio valymo arba paviršinių nuotekų valymo 
įrenginiai blogai veikia. Pavyzdžiui, atlikus detalesnius ty-
rimus Kauno mieste nustatyta, kad nė vienas iš 109 van-
dens išleistuvų nuo viešųjų teritorijų neturi paviršinių nuo-
tekų valyklos (Lietaus..., 2009). 

Nustatyta, kad iš viso šalies gyvenamosiose teritorijose 
yra apie 3,2 mln. km paviršinių nuotekų tinklų. Bendras te-
ritorijos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos, plo-
tas yra apie 29 tūkst. ha. Paviršinės lietaus nuotekos suren-
kamos nuo 18 proc. miestų ir gyvenviečių, kuriose yra pa-
viršinių nuotekų tinklai, teritorijų. Šiauliuose, Kaune ir Pa-
nevėžyje paviršinės nuotekos surenkamos nuo apytiksliai 
trečdalio teritorijos, Vilniuje – tik 3,8 proc. Apibendrinant 
galima teigti, kad miestuose paviršinių nuotekų surinkimo 
tinklai dažniausiai neįrengti naujai plėtojamuose individua-
lių gyvenamųjų namų kvartaluose bei periferinėse gyven-
vietėse, kurios pastaraisiais dešimtmečiais buvo prijungtos 
prie miestų teritorijų. 

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų būklės analizę 37 sa-
vivaldybių apklausos duomenimis nustatyta, kad daugiau-
sia tinklų (33 proc.) yra patenkinamos būklės, o 27 proc. 
tinklų būklė nežinoma (1 pav.).  

0

7

33

23

10

27

Gera

Vidutine

Patenkinama

Bloga

Labai bloga

Bukle nežinoma
 

 
1 pav. Paviršinių nuotekų tinklų būklė 

Fig.1. Technical state of surface runoff collecting networks 

 

Daugumos savivaldybių teritorijose esančių mažesnių 
miestų, miestelių ir gyvenviečių duomenų apie paviršinių 
vandenų nuotakyną nėra. Mažesnių gyvenviečių esami 

tinklai priklausė žemės ūkio bendrovėms, jie nebuvo in-
ventorizuoti, tinklai neeksploatuojami, nėra išlikusių do-
kumentų apie jų būklę. 

Paviršinių nuotekų poveikis vandens telkiniams 
miestuose, kuriuose daugiau kaip 10000 gyventojų. Nu-
statyta, kad iš 38 šiai grupei priskiriamų  miestų skendin-
čiosiomis medžiagomis, BDS7, bendruoju azotu ir ben-
druoju fosforu didžiausią teršalų  poveikį patiria Naujosios 
Akmenės, Šiaulių, Garliavos, Klaipėdos ir Palangos mies-
tai (2 lentelė). Juose taršos padidėjimas turi reikšmingą po-
veikį, t. y. koncentracija vandens telkinyje padidėja dau-
giau nei per vieną upių ekologinės būklės klasę pagal fizi-
nius-cheminius rodiklius. Joniškis, Plungė, Utena, Visagi-
nas ir Druskininkai patiria vidutinio reikšmingumo povei-
kį. Juose taršos padidėjimas pablogina vandens telkinio 
būklę per pusę klasės. Kituose šios grupės miestuose pavir-
šinių nuotekų poveikis vandens telkiniams yra mažo 
reikšmingumo – vandens telkinio tarša padidėja mažiau 
kaip per pusę klasės. 

Taršos padidėjimo skirtumus daugiausia lemia upės 
vandeningumas (debitas). Kuo upė mažiau vandeninga, o 
paviršinių nuotekų kiekis didesnis, tuo šių nuotekų taršos 
įtaka upei yra reikšmingesnė. 

Vidutinio dydžio miestuose, kuriuose gyvena nuo 
2000 iki 10000 gyventojų, paviršinių nuotekų taršos po-
veikis vandens telkiniams mažesnis nei dideliuose mies-
tuose (3 lentelė). Tik Pakruojyje paviršinių nuotekų tarša 
turi reikšmingą poveikį. Tai gali lemti Kruojos upelio ma-
žas vandeningumas ir didelis paviršinių nuotekų išleidžia-
mo kiekio santykis. Vienintelio Kupiškio patiriamas taršos 
poveikis turi vidutiniško reikšmingumo poveikį. 

Įvertinus gyvenviečių grupę iki 2000 gyventojų, gauna-
mas mažo reikšmingumo paviršinių nuotekų taršos poveikis 
paviršiniams vandens telkiniams. Tai lemia mažas centrali-
zuotai surenkamų ir į paviršinius vandens telkinius išleidžia-
mų paviršinių nuotekų kiekis. Nė vienoje iš nagrinėtų 35 gy-
venviečių nebuvo nustatytas labai ar vidutiniškai reikšmingas 
poveikis vandens telkiniams. Dėl to šios grupės gyvenviečių 
analizės duomenys šiame straipsnyje nedetalizuojami.  
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Apibendrinant pažymėtina, kad esminę įtaką paviršinių 
vandens telkinių taršos padidėjimui turi upės – priimtuvo 
debitas ar stovinčio vandens telkinio tūris. Kuo vandens pri-

imtuvas–upė yra mažiau vandeninga, arba stovinčio vandens 
telkinio tūris mažesnis, o paviršinių nuotekų kiekis didesnis, 
tuo šių nuotekų taršos įtaka vandens telkiniui yra didesnė.
 

2 lentelė. Paviršinių nuotekų poveikio reikšmingumas vandens telkiniams miestuose, kuriuose daugiau kaip 10 000 gyventojų 
Table 2. Impact of surface runoff on water bodies in cities with more than 10000 inhabitants 

 

Miestas 
City 

Vandens 
telkinys 
Water  
body 

Vid. upės  
debitas 

(ežero tū-
ris) 

Average 
discharge 
of river, 
m

3
/s (vo-

lume of la-
ke, m

3
) 

Pavir-
šinių 

nuote-
kų de-
bitas 
Dis-

charge 
of su-
rface 

runoff,.  
m3/s 

Skaičiuojamas koncentracijų padidėjimas  
upėje / ežere dėl paviršinių nuotekų 

Estimated increse of concentrations in water bodies due to the 
impact of surface runoff, mg/l 

Povei-
kis  

Impact 

biocheminis  
deguonies  

sunaudojimas 
Biochemi- 
cal oxygen 

consumption 
BDS7 

bendrasis 
azotas 
Total  

nitrogen, 
Nb 

bendrasis  
fosforas 

Total  
phosphorus 

Pb 

skendin-
čiosios  
medžia-

gos 
Suspen-
ded su-

bstances 

naftos 
pro-

duktai 
Oil 
pro-
ducts 

Naujoji  
Akmenė 

Agluona 1,24 0,2903 5,853 7,023 0,936 1,171 7,023 LR 

Joniškis Audruvė 0,52 0,0030 0,145 0,174 0,023 0,029 0,174 VR 
Kelmė Kražantė 4,18 0,0006 0,003 0,004 0,001 0,001 0,004 MR 
Radviliškis Obelė 3,08 0,0030 0,024 0,029 0,004 0,005 0,029 MR 
Šiauliai Kulpė 0,15 0,0187 3,077 3,693 0,492 0,615 3,693 LR 
Kuršėnai Venta 9,55 0,0003 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 
Jurbarkas Nemunas 540,00 0,0116 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 
Tauragė Jūra 41,80 0,0165 0,010 0,012 0,002 0,002 0,012 MR 
Mažeikiai Venta 95,00 0,0206 0,005 0,007 0,001 0,001 0,007 MR 
Plungė Babrungas 3,50 0,0230 0,164 0,197 0,026 0,033 0,197 VR 
Telšiai Masčio ež. 7.077,20 0,0047 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 MR 
Anykščiai Šventoji 55,10 0,0009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Utena Vyžuona 5,00 0,0377 0,188 0,226 0,030 0,038 0,226 VR 
Visaginas Dysna 3,59 0,0143 0,099 0,119 0,016 0,020 0,119 VR 
Elektrėnai Strėva 2,50 0,0086 0,086 0,103 0,014 0,017 0,103 MR 
Lentvaris Neris 180,00 0,0007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Ukmergė Šventoji 55,10 0,0212 0,010 0,012 0,002 0,002 0,012 MR 
Grigiškės Vokė 4,90 0,0026 0,013 0,016 0,002 0,003 0,016 MR 
Vilnius Neris 180,00 0,1155 0,016 0,019 0,003 0,003 0,019 MR 
Alytus Nemunas 540,00 0,0658 0,003 0,004 0,000 0,001 0,004 MR 
Druskininkai Ratnyčia 5,00 0,0313 0,156 0,188 0,025 0,031 0,188 VR 
Varėna Ūla 5,58 0,0069 0,031 0,037 0,005 0,006 0,037 MR 
Jonava Neris 180,00 0,0073 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 

Kaunas  
Nemunas/ 

Neris 
540,00 0,1502 0,007 0,008 0,001 0,001 0,008 MR 

Garliava Maišys 0,04 0,0038 2,505 3,006 0,401 0,501 3,006 LR 
Kėdainiai Nevėžis 33,20 0,0401 0,030 0,036 0,005 0,006 0,036 MR 
Prienai Nemunas 540,00 0,0019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Raseiniai Raseika 3,08 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 

Klaipėdos m. 
Akmena-

Danė 
6,90 0,3194 1,157 1,389 0,185 0,231 1,389 LR 

Gargždai Minija 38,70 0,0033 0,002 0,003 0,000 0,000 0,003 MR 

Kretinga 
Akmena-

Danė 
6,90 0,0131 0,047 0,057 0,008 0,009 0,057 MR 

Palanga Rąžė 3,08 0,0565 0,459 0,550 0,073 0,092 0,550 LR 
Šilutė Šyša 1,88 0,0087 0,116 0,140 0,019 0,023 0,140 MR 
Marijampolė Šešupė 34,20 0,0492 0,036 0,043 0,006 0,007 0,043 MR 
Vilkaviškis Šeimena 3,08 0,0097 0,079 0,094 0,013 0,016 0,094 MR 
Biržai Apaščia 5,00 0,0097 0,048 0,058 0,008 0,010 0,058 MR 
Panevėžys  Nevėžis 33,20 0,1051 0,079 0,095 0,013 0,016 0,095 MR 
Rokiškis Nemunėlis 95,00 0,0360 0,009 0,011 0,002 0,002 0,011 MR 
*LR – labai reikšmingas/considerable impact, VR – vidutiniško reikšmingumo/medium impact, MR – mažo reikšmingumo/ low impact 
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3 lentelė. Paviršinių nuotekų poveikio reikšmingumas vandens telkiniams miestuose nuo 2000 iki 10000 gyventojų 
Table 3. Impact of surface runoff on water bodies in setlements with 2 000 -10 000 inhabitants 

 

Miestas 
City 

Vandens 
telkinys 
Water  
body 

Vid. upės  
debitas 

(ežero tūris) 
Average 

discharge of 
river , m

3
/s 

(volume of 
lake, m

3
 ) 

Pavirši-
nių nuo-
tekų de-

bitas 
Dischar-
ge of su-
rface ru-

noff,.  
m

3
/s 

Skaičiuojamas koncentracijų padidėjimas upėje / ežere dėl pavir-
šinių nuotekų / Estimated increse of concentrations in water bo-

dies as impact of surface runoff, mg/l 
 

Po-
vei-
kis  
Im-
pact 

biocheminis  
deguonies  

sunaudojimas 
Biochemical 
oxygen con-

sumption BDS7 

bendra-
sis azo-

tas 
Total 

nitrogen, 
Nb 

bendrasis  
fosforas 

Total phos-
phorus 

Pb 

skendin-
čiosios  

medžiagos 
Suspended 
substances 

naftos 
pro-

duktai 
Oil 
pro-
ducts 

Akmenė Dabikinė 2,39 0,0010 0,010 0,013 0,002 0,002 0,013 MR 
Tytuvėnai Tytuva 0,50 0,0002 0,010 0,011 0,002 0,002 0,011 MR 
Pakruojis Kruoja 1,74 0,0223 0,320 0,384 0,051 0,064 0,384 LR 
Šeduva Žemėperša 1,06 0,0007 0,018 0,021 0,003 0,004 0,021 MR 

Pagėgiai Gėgė 4,67 0,0003 0,002 0,002 0,000 0,000 0,002 MR 
Šilalė Lokysta 3,08 0,0039 0,032 0,038 0,005 0,006 0,038 MR 

Rietavas Jūra 41,80 0,0002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Ignalina Žeimena 27,00 0,0005 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 
Molėtai Siesartis 5,13 0,0001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 
Zarasai Laukesa 1,85 0,0004 0,006 0,007 0,001 0,001 0,007 MR 
Vievis Bražuolė 0,71 0,0002 0,005 0,007 0,001 0,001 0,007 MR 

Širvintos Širvinta 7,50 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Pabradė Žeimena 27,00 0,0009 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 

Švenčionėliai Žeimena 27,00 0,0016 0,001 0,002 0,000 0,000 0,002 MR 
Švenčionys Kūna 3,08 0,0001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 

Trakai Bražuolė 0,71 0,0004 0,014 0,016 0,002 0,003 0,016 MR 
Nemenčinė Neris 180,00 0,0097 0,001 0,002 0,000 0,000 0,002 MR 

Lazdijai Raišupis 3,08 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Birštonas Nemunas 540,00 0,0012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 

Rukla Neris 180,00 0,0012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Kaišiadorys Lomena 5,00 0,0079 0,039 0,047 0,006 0,008 0,047 MR 
Žiežmariai Strėva 3,08 0,0004 0,003 0,004 0,000 0,001 0,004 MR 
Domeikava Neris 180,00 0,0003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 
Karmėlava Neris 180,00 0,0094 0,001 0,002 0,000 0,000 0,002 MR 
Ariogala Dubysa 13,40 0,0008 0,001 0,002 0,000 0,000 0,002 MR 

Neringa 
Kuršių 
marios 6.019.200,00 0,0015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 MR 

Skuodas Bartuva 11,10 0,0050 0,011 0,013 0,002 0,002 0,013 MR 
Švėkšna Švėkšnalė 1,50 0,0003 0,004 0,005 0,001 0,001 0,005 MR 
Kalvarija Šešupė 34,20 0,0019 0,001 0,002 0,000 0,000 0,002 MR 

Kazlų Rūda Jūrė 0,62 0,0016 0,065 0,078 0,010 0,013 0,078 MR 
Šakiai Siesartis 1,20 0,0012 0,024 0,029 0,004 0,005 0,029 MR 

Kybartai Rausvė 1,50 0,0027 0,046 0,055 0,007 0,009 0,055 MR 
Kupiškis Kupa 0,99 0,0021 0,054 0,065 0,009 0,011 0,065 VR 

Krekenava Nevėžis 33,20 0,0008 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 MR 
Pasvalys Lėvuo 9,02 0,0022 0,006 0,007 0,001 0,001 0,007 MR 

* LR – labai reikšmingas/considerable impact, VR – vidutiniško reikšmingumo/medium impact, MR – mažo reikšmingumo/ low impact 

 
Naudojant Aplinkos apsaugos agentūros paviršinių 

vandens telkinių būklės vidutinius metinius monitoringo 
duomenis, toliau bus galima nustatyti vandens telkinių už-
terštumą ir atitinkamų gyvenamųjų teritorijų problemišku-
mą tvarkant paviršines nuotekas. 

 
Išvados  

 
1. Paviršinės nuotekos sudaro apie 20 proc. visų nuotekų 

(be energetikos ir reikšmingų žuvininkystės nuotekų), išlei-
džiamų į paviršinius vandens telkinius, tačiau tik 9,4 proc. Iš 
jų patenka išvalytos iki nustatytų normų, kita dalis – nevalo-

mos arba nepakankamai išvalytos. Taip yra dėl valymo įren-
ginių trūkumo arba blogos esamų valymo įrenginių būklės. 

2. Nustatyta, kad Lietuvoje tik 6 gyvenamųjų teritorijų  
paviršinės nuotekos daro labai reikšmingą taršos poveikį, 6 
– vidutiniško reikšmingumo poveikį, o likusių – mažo 
reikšmingumo poveikį paviršinių vandens telkinių būklei.  

3. Siekiant detaliau įvertinti paviršinių nuotekų įtakos pa-
viršinio vandens telkiniams dėsningumus, tolesniais tyrimais 
tikslinga detaliau nagrinėti šių nuotekų momentinių taršos 
koncentracijų poveikį priklausomai nuo šių koncentracijų 
trukmės bei priimtuvo skirtingų laikotarpių vandeningumo. 
Tokie tyrimai labai svarbūs mažo vandeningumo upėse.  
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Antanas Maziliauskas, Inga Adamonytė, Ramūnas Gegužis, Vygintas Grinis 
 

Analysis of Surface Runoff Management and Impact on Water Bodies  
 

Summary 
 
The paper evaluates status of surface runoff infrastructure in Lithuanian settlements as well asamounts and territories of surface runoff. 
The surface runoff makes up 20 % of total wastewater discharged into rivers. The share of the treated up to norms surface water discharged into riv-

ers makes only 9,4 %. The remaining amount discharged to water bodies is partly treated or non-treated. 
The paper evaluates impact of contaminant concentrations in surface runoff on water quality in water bodies. The concentrations of contaminants in 

water body as impact of surface runoff is directly proportional to contaminant concentrations and discharge of surface runoff and inversely proportional 
to river discharge or lake water volume which ever is the intake body. 

Surface runoff, collection network of surface water, state of collection infrastructure, impact on surface water bodies.  

 
Антанас Мазиляускас, Инга Адамоните, Рамунас Гягужис, Вигинтас Гринис 
 

Благоустройство поверхностных сточных вод и их воздействие на водоемы 
 

Резюме 
 

В статье анализируется состояние систем благоустройства поверхностных сточных вод в городах и других населенных пунктах Литвы, 
данные об объемах, территориях и инфраструктуре  поверхностного водостока.  

Поверхностные сточные воды составляют 20% от всех водостоков, спускаемых в водоемы. Из них только 9,4% очищены соответственно 
установленным нормам. Остальная часть сточных вод сбрасывается в водоемы без очищения или недостаточно очищенной. Состояние систем 
благоустройства поверхностных водостоков в стране оценивается только удовлетворительно. 

В статье анализируется, на сколько поверхностные сточные воды (при наличии определенных концентраций отдельных химических эле-
ментов) увеличивают концентрации загрязнения в водоприемнике. Установлено, что увеличение этих концентраций в проточных водах водо-
приемника прямо пропорционально концентрациям химических элементов в поверхностных сточных водах и их дебиту, а также обратно про-
порционально дебиту водоприемника.  В случае водоема со стоячей водой – обратно пропорционально объему водоприемника. 

Поверхностные сточные воды, системы сбора поверхностных сточных вод, состояние инфраструктуры, воздействие на водоемы. 
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