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Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Lietuvai tapus ES nare, daugiausia dėmesio buvo skirta miestų nuotekoms valyti, o mažų gyvenviečių nuotekų valymo problema buvo atidėta vėles-

niam laikui. Šiuo metu, pastačius ar rekonstravus daugelį miestų nuotekų valyklų, pradėti spręsti mažų nuotekų kiekių valymo klausimai. Straipsnyje ana-
lizuojamos mažų tipinių (iki 500 GE) Lietuvos gyvenviečių nuotekų valymui tinkamos technologinės schemos. Įvertinti šių schemų techniniai, technolo-
giniai ir ekonominiai rodikliai bei valymo kokybės aplinkosaugos reikalavimų atitikimas. Nustatyta, kad teršalus efektyviausiai pašalina technologinė 
schema „grotos – aeracinis blokas, veikiantis filtravimo dumblo klodu (VFL) metodu“. Ši schema užtikrina itin gerą nuotekų išvalymo efektyvumą: pagal 
BDS5 – 97 proc., bendrojo azoto - 80 proc., bendrojo fosforo – 82 proc.  

Nuotekų valymas, technologinė schema, filtravimas dumblo klodu. 

 
Įvadas 

 
Maža gyvenvietė – tai gyvenamoji vietovė, kurioje su-

sidarančių nuotekų kiekis neviršija 500 gyventojų ekviva-
lento (toliau – GE). Mažoje gyvenvietėje (iki 500 GE) per 
parą susidaro iki 35 kg BDS7 ir/arba iki 6 kg azoto ir/arba 
iki 1,35 kg fosforo.  

Europos teisės aktai, reglamentuojantys nuotekų tvar-
kymą, apima miestus ir gyvenvietes, kuriose gyvena dau-
giau 2000 GE. Mažesnių nuotekų kiekių tvarkymas nere-
guliuojamas ES direktyvomis.  

Lietuvoje vyrauja mažos gyvenvietės: tokių, kuriose yra 
mažiau nei 150 GE yra apie 78 proc., 150–500 GE – 13 proc., 
500–2000 GE – 8 proc. (Didžiapetrienė ir kt., 2001). 

Finansinių ataskaitų duomenys rodo, kad mažų gyven-
viečių nuotekoms tvarkyti sunaudojamos lėšos yra didelės 
– neproporcingos nuotekų kiekiui ir jų taršos dydžiui. Ty-
rimai parodė, kad nuotekų valyklų, skirtų mažoms gyven-
vietėms, tiek statybos, tiek eksploatacijos išlaidos, tenkan-
čios vienam gyventojui, yra iki kelių ir net keliolika kartų 
didesnės negu didelių miestų (Levitas, 2003). 

Nuotekų valyklas, skirtas iki 500 GE pagal pagrindinę 
valymo grandį, Lietuvoje galima suskirstyti į tokias grupes:  

• aeracinės sistemos (su aerotankais ir aeraciniais ka-
nalais);  

• sistemos su biologiniais tvenkiniais (dviejų, trijų pa-
kopų); 

• sistemos su biologiniais filtrais; 
• sistemos su infiltraciniais įrenginiais; 
• sistemos su mechaninio valymo įrenginiais. 
Lietuvoje dominuoja aeracinės sistemos su aerotankais 

ir aeraciniais kanalais, įrengtos apie 70 proc. visų nuotekų 
valyklų: aerotankai sudaro 50 proc., aeraciniai kanalai – 
20 proc. šio tipo nuotekų valyklų. Antri yra gruntinės filt-
racijos įrenginiai, jie sudaro iki 11 proc. Biofiltrai yra treti, 
(7 proc.). Biologiniai tvenkiniai mūsų šalyje dažniausiai 
naudojami papildomai nuotekoms valyti. Kaip pagrindinė 
valymo sistema jie taikomi retai (3 proc. bendro valyklų 
skaičiaus) (Didžiapetrienė ir kt., 2001). 

Panaši padėtis kaip ir Lietuvoje yra Estijoje – čia aeraci-
nės sistemos mažose gyvenvietėse sudaro 50 proc., tuo tarpu 

kitose šalyse minėtos sistemos sudaro mažumą, pavyzdžiui, 
Čekijoje – 20 proc., Lenkijoje ir Slovakijoje – 15 proc.  

Dauguma mažų nuotekų valyklų Lietuvoje pastatytos 
praėjusio amžiaus 7-8-ame dešimtmečiuose. Kaip jau mi-
nėta, tai daugiausia veikliojo dumblo sistemos, kuriose 
nuotekos valomos pailgintos aeracijos metodu naudojant 
aerotankus-nusodintuvus ir aeracinius kanalus.  

Esamų nuotekų valyklas atnaujinti arba pertvarkyti 
reikia dėl įvairių priežasčių. Nuotekų valyklų technologi-
nės schemos, įrenginių tipai ir jų konstrukciniai sprendiniai 
neatitinka nuotekų išvalymo kokybės reikalavimų (Levitas 
ir kt., 2008). Be to, projektuojant pagal anksčiau galioju-
sias projektavimo normas buvo apskaičiuoti per dideli, ne-
atitinkantys faktinių nuotekų kiekiai. Sumažėjus vandens 
suvartojimui, dabar į nuotekų valyklas atiteka daug mažiau 
nuotekų. Pabrangus elektros energijai, labai padidėjo aera-
cinių valymo įrenginių eksploatacijos išlaidos.  

Lietuvai tapus ES nare, daugiausia dėmesio skirta 
miestų nuotekoms valyti, o mažų gyvenviečių nuotekų va-
lymo klausimai buvo atidėti. Pastaruoju metu, baigiantis 
miestų nuotekų valyklų statybos/rekonstrukcijos darbams, 
daugiau dėmesio skiriama mažoms gyvenvietėms.  

Kiekviena šalis pasirenka, kokias technologines sche-
mas taikyti nuotekoms valyti, priklausomai nuo susiforma-
vusių tradicijų ir vietos sąlygų. Parenkant tinkamas mažoms 
gyvenvietėms nuotekų valymo technologines schemas, buvo 
išstudijuotas ES ir kitų šalių, mūsų mokslininkų patyrimas. 

Italijoje yra 2250 nuotekų valyklų, kurių našumas – iki 
1000 GE. Čia vyrauja intensyvaus biologinio valymo te-
chnologijos. Veikliojo dumblo sistemos įrengtos 58 proc. 
visų valyklų. 21,5 proc. valyklų taikomas tik pirminis nuo-
tekų valymas (Chabrier et al., 1993). Ekstensyvūs nuotekų 
valymo būdai Italijoje nepopuliarūs dėl žemės trūkumo ir 
pavojaus užteršti gruntinį vandenį. 

Prancūzijoje yra apie 3250 nuotekų valyklų, jų našu-
mas – iki 500 GE. Kaip ir Italijoje, daugumoje valyklų 
nuotekos valomos veikliuoju dumblu (57 proc.). Nemažai 
sistemų su lašeliniais biofiltrais (14,5%) ir tvenkinėliais 
(21,9%) (Chabrier et al., 1993). Pastebima tendencija, kad 
Prancūzijoje lašeliniai ir diskiniai biofiltrai praranda popu-
liarumą, vis dažniau naudojamas tvenkininis metodas.  
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Nuotekų valymo veikliuoju dumblu technologijos ir to-
liu išlieka populiariausios, jos tobulinamos sukuriant įvairių 
šio metodo modifikacijų. Viena iš jų – sekos biologiniai 
reaktoriai (SBR) (Brattebo, 1995). Šių reaktorių veikimo 
esmė – aerotanko veikimas ciklišku pildymo-išleidimo re-
žimu (Levitas ir kt., 2008). Japonijos patirtis rodo, kad SBR 
tinkami esamoms mažų nuotekų valykloms modernizuoti 
(Moriyama et al., 1993). Daugiapakopės nuotekų valymo 
veikliuoju dumblu sistemos dėl sudėtingo įrengimo ir prie-
žiūros nėra labai tinkamos mažiems nuotekų kiekiams valy-
ti, tačiau jos labai gerai iš nuotekų pašalina biogenines me-
džiagas (Arvin, 1985; Matsche et al., 1993). 

Mažų gyvenviečių nuotekų valymo praktika rodo, kad 
gamtiniais nuotekų valymo metodais pagrįstos naudojančios 
mažai energijos ir priežiūros technologijos, derančios prie 
darnaus nuotekų tvarkymo, pamažu plėtojamos toliau. Nuo-
tekos valomos biotvenkiniuose, įvairiose sistemose su grunto 
infiltraciniais įrenginiais (Brissaud et al., 1993; Jensen, 
1993). Atsiranda naujų technologijų: modernios vandens hia-
cintų, nendrių sistemos su ar be papildomo valymo biotven-
kiniuose ar dirbtiniuose šlapžemiuose (Lienard et al., 1993). 

Pavyzdžiui, Norvegijoje iki 1970 m. mažiems nuotekų 
kiekiams valyti buvo naudojami septikai ir mechaninio va-
lymo įrenginiai. Tačiau vėliau pereita prie ekstensyvių va-
lymo technologijų su smėlio filtrais, biotvenkiniais dėl jų 
gero veikimo žiemą ir dėl ekologiškumo (Odegaard, 1992).  

Šalia šios technologijos veikia ir kitos: veikliojo dumblo 
sistemos su cheminiu nusodinimu ir be jo, sistemos, kur 
nuotekos valomos tik mechaniniu ir cheminiu būdu. 

Apibendrinant šalių nuotekų valymo patirtį, galima 
teigti, kad Lietuvoje aeracinių sistemų taikymas, sąlygotas 
nedideliu šių sistemų užimamos teritorijos plotu ir pigia 
elektros energija sovietmečiu.  

Dėl mažų statybos ir priežiūros išlaidų, nedidelio jaut-
rumo debitų kitimui, buitinių nuotekų valymui galima tai-
kyti anaerobinius būdus. 1991 m. Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto mokslininkai pasiūlė trijų pakopų nuo-
seklaus biologinio valymo technologinę schemą. Jos pir-
mąją pakopą sudaro anaerobiniai hibridiniai reaktoriai 
ANBIO, antrąją pakopą – bioplėveliniai reaktoriai ar bio-
loginiai tvenkiniai, trečiąją – šlaitinis biofiltras, apsodintas 
pelkių augmenija (Didžiapetrienė, 1992). Nuoseklaus bio-
loginio valymo technologija ir įrenginiai pritaikyti rekonst-
ruojant apleistas nuotekų valyklas keliolikoje mažų Lietu-
vos gyvenviečių. Deja, dėl pirmosios pakopos nepakanka-
mai efektyvaus veikimo ši valymo sistema nepasitvirtino. 

Atliekant pagal įvairius rodiklius tinkamiausių techno-
logijų mažiems nuotekų kiekiams valyti analizę, svarbiau-
sias rodiklis – ar jų valymo kokybė atitinka aplinkosaugos 
reikalavimus. 

Tyrimų tikslas – pasiūlyti mažų tipinių (iki 500 GE) 
Lietuvos gyvenviečių nuotekoms valyti tinkamas techno-
logines schemas, pasižyminčias gerais techniniais, techno-
loginiais ir ekonominiais rodikliais bei efektyviai šalinan-
čias teršalus. 

 
Tyrimų metodika 

 
Siekiant tipizuoti mažas Lietuvos gyvenvietes, buvo 

atsižvelgta į gyvenvietės dydį, reljefą, gruntinio vandens 
slūgsojimo gylį, hidrogeologines sąlygas, šalia esančių pa-

viršinių vandens telkinių charakteristikas, gruntą, į nuotekų 
tvarkymo sistemas bei jų būklę.  

Informacija apie mažas gyvenvietes surinkta apklausos 
būdu. Analizei pasirinktos gyvenvietės, esančios Ventos, 
Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose, užimančiuose 
apie 25 proc. šalies teritorijos. Iš pradžių buvo atrinktos gy-
venvietės, turinčios nuo 100 iki 2000 gyventojų. Atrinkta 
600 tokių gyvenviečių. Surinkta informacija apie šiose gy-
venvietėse esančius nuotekų tinklus, nuotekų valyklas bei 
susidarančius teršalus (BDS5, azotą ir fosforą). Reikalinga 
informacija buvo renkama atliekant nuotekų tinklus ir nuo-
tekų valyklas prižiūrinčių fizinių ir juridinių asmenų apklau-
są, t. y. išplatinus klausimyną. Atlikus apklausą, iš 600 at-
rinktų gyvenviečių, esančių Ventos, Lielupės ir Dauguvos 
UBR, buvo eliminuotos tos, kurioms apskaičiuotas GE buvo 
didesnis nei 500. Taip buvo nustatytas tyrimų objektas – 553 
gyvenvietės, turinčios nuotekų taršos šaltinius iki 500 GE. 

Atrinktos nuotekų valymo technologinės schemos, už-
tikrinančios aukštą nuotekų teršalų šalinimo efektyvumą ir 
technologinio proceso stabilumą, esant dideliems nuotekų 
pritekėjimo į nuotekų valyklas svyravimams. Pastarieji bū-
dingi mažoms gyvenvietėms, nes nakties metu nuotekų pri-
tekėjimas į valyklas praktiškai nutrūksta. Išskirtos šios 
nuotekų valymo technologinės schemos: 

I schema: septikas – vertikalus smėlio nendrių filtras – 
makrofitų filtras; 

II schema: septikas – horizontalus smėlio nendrių filt-
ras – biotvenkinys; 

III schema: septikas – nusodinimo tvenkinys – du 
biotvenkiniai; 

IV schema: septikas – aerobinis bioplėvelinis reakto-
rius- nusodintuvas; 

V schema: grotos – aeracinis blokas, veikiantis filtra-
vimo dumblo klodu metodu; 

VI schema: grotos – periodinio veikimo veikliojo 
dumblo reaktorius (SBR); 

VII schema: grotos – smėliagaudė – pirminis nusodintu-
vas – pailginto aeravimo reaktorius ir antrinis nusodintuvas. 

 Atliktas detalus nuotekų valymo technologinių schemų 
įvertinimas. Remiantis statistine informacija gyvenvietėms iki 
500 GE buvo nustatytos tokios faktinės teršalų koncentracijos: 
BDS7 – 427 mg/l O2, NB – 73 mg N/l ir PB – 17 mg P/l. 

Buvo lyginami atrinktų technologinių schemų techni-
niai, technologiniai ir ekonominiai kriterijai: techninis pa-
tikimumas, priežiūros ir kontrolės poreikis, užimamos teri-
torijos plotas. Šie kriterijai trumpai apžvelgiami. 

,,Įrenginių techninis patikimumas“ taikomas vertinti 
eksploatuojamų valymo įrenginių ir automatikos, taip pat me-
chaninio ir biologinio valymo bei dumblo apdorojimo įrengi-
nių sutrikimų (užsikimšimo, lūžinėjimo, susidėvėjimo ir pan.) 
dažnumą. Jei per vienerių metų stebėjimo laikotarpį nebuvo 
nė vieno valymo įrenginių technologinių įrengimų sutrikimo, 
tuomet valymo įrenginių eksploatacijos patikimumas yra di-
delis. Jei vienas du sutrikimai – įrenginių eksploatacijos pati-
kimumas yra vidutinis, jei trys ir daugiau – mažas. 

,,Priežiūros ir kontrolės poreikis“ apima įrenginių priežiū-
ros ir einamojo (smulkaus) remonto ypatumus, išlaidas, kont-
rolės dažnį, apimtis ir sudėtingumą. Kai operacijų skaičius yra 
mažesnis kaip 12 per metus, laikoma, kad priežiūros ir kontro-
lės poreikis yra mažas. Kai operacijų skaičius daugiau kaip 32 
per metus - priežiūros ir kontrolės poreikis yra didelis. 
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,,Nuotekų valyklos užimama teritorija“ yra svarbus jos 
ekonomiškumo rodiklis. Pagal šį požymį lyginamosios te-
ritorijos poreikis yra išreiškiamas valyklos teritorijos uži-
mamu plotu (m2), tenkančiu 1 GE. Pagal lyginamąjį terito-
rijos poreikį nuotekų valyklos yra skirstomos į penkias 
grupes: I grupė (užimama teritorija labai maža, iki 
0,5 m2/GE), II grupė (0,5–1,5 m2/GE), III grupė (1,5–
4,0 m2/GE), IV grupė (4,0–8,0 m2/GE), V grupė (užimama 
teritorija labai didelė, daugiau kaip 8,0 m2/GE). 

Siekiant nustatyti, kurios iš technologinių schemų ge-
riausiai atitinka aplinkosaugos reikalavimus, palygintas šių 
schemų valymo efektyvumas. 

Nuotekų valymo efektyvumas apskaičiuotas pagal 
formulę: 

1000
×=

C

C-C
E % , 

čia   E – nuotekų valymo efektyvumas %, 
C – valomų nuotekų taršos koncentracija mg/l, 
C0 – valytų nuotekų taršos koncentracija mg/l. 
 
Išvalytų nuotekų kokybės parametrus reglamentuoja 

Nuotekų tvarkymo reglamentas (Nuotekų..., 2007), nusta-
tantis ribinius išvalytų nuotekų kokybės rodiklius. Nuotekų 
valykloms, kurių našumas iki 500 GE, išleidžiančioms 
nuotekas į tekančio vandens telkinius, taikomas tik vienas 
išleidžiamų nuotekų kokybinis rodiklis – BDS5 (BDS7): 
momentinė koncentracija pagal BDS5/BDS7 neturi viršyti 
40/46 mgO2/l, o vidutinė metinė – 25/29 mgO2/l. Aglome-
racijų, kurių dydis (išleidžiamų nuotekų kiekis) yra nuo 
5m3/d iki 2000 GE, minimalus išvalymo efektyvumas pa-
gal BDS5/BDS7 turėtų siekti 70 – 90 proc.  

Reglamente taip pat nurodoma, kad aglomeracijoms, 
kurių išleidžiamų nuotekų kiekis yra nuo 5 m3/d iki 10000 
GE, minimalus bendrojo fosforo pašalinimo iš nuotekų efek-
tyvumas turėtų siekti 80 proc., bendrojo azoto – 70–80 proc.  

Nors azoto ir fosforo šalinimas iš mažų gyvenviečių 
nuotekų nėra reglamentuojamas, tvarkant mažas nuotekas 
yra svarbi HELCOM Rekomendacija 28E/6 (Sustainable..., 
2007). Ši rekomendacija dar nėra perkelta į Lietuvos teisinę 
ir norminę bazę, tačiau tai gali būti padaryta artimiausiu me-
tu. Rekomendacijos reikalavimus siūloma taikyti valant at-
skirų namų, verslo įmonių ar gyvenviečių (iki 300 GE) nuo-
tekas. Nuotekos iš atskirų gyvenamųjų namų, mažų verslo 
įmonių ir gyvenviečių turi būti valomos taip, kad į aplinką 
išleidžiamose nuotekose esančios teršalų emisijos, tenkan-
čios vienam gyventojui per dieną neviršytų tokių kiekių: 8g 
BDS5, 10g NB ir 0,65g PB, t. y. butų sumažintas vidutiniškai 
86 proc. BDS5, 76 proc. bendrojo fosforo ir 17 proc. bendro-
jo azoto kiekis. Tai pakankamai dideli reikalavimai, ypač 
fosforo šalinimo, todėl mažų gyvenviečių nuotekų valymui 
būtina parinkti tokias valymo technologines schemas, kurios 
užtikrintų gerą biogeninių medžiagų šalinimą.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Buvo tipizuotos Lietuvos gyvenvietės pagal 1 lentelėje 

aprašytus būdingus bruožus, taip pat nustatyta kiekvieno 
požymio įtaka surenkant nuotekas bei parenkant valymo 
technologines schemas. 

Nagrinėtų nuotekų valymo technologinių schemų te-
chninių, technologinių ir ekonominių rodiklių palyginamo-
ji analizė pateikta 2 lentelėje.  

 
1 lentelė. Tipinių mažų Lietuvos gyvenviečių bruožų įtaka parenkant nuotekų valymo technologinę schemą  

Table 1. Effect of characteristics of small Lithuanian settlements on the choice of technological wastewater treatment schemes 
 

Požymis 
Characteristics 

Aprašymas (būdinga Lietuvos  
tipinėms gyvenvietėms) 

Description (characteristic to  
typical Lithuanian settlements) 

Reikšmė parenkant nuotekų su-
rinkimo priemones parinkimui 
Significance to choice of means 

wastewater collecting 

Reikšmė parenkant nuotekų va-
lymo technologinę schemą  

Significance to choice of te-
chnological scheme for 
wastewater treatment 

Gyvenvietės dydis 
Size of the settlement 

Iki 500 GE (iki 1000 gyventojų ūkių, 
neprijungtų prie nuotekų tvarkymo 

sistemų) 
Up to 500 PT (up to 10000 farms 

unconnected to systems of 
wastewater management) 

Neesminė  
Inessential 

Neesminė 
Inessential 

Reljefas 
Relief 

Lygus 
Plain 

Esminė  
Rekomenduojama taikyti vaku-
uminę ir savitakę nuotekų su-

rinkimo sistemas. 
Essential  

Vacuum and self-flowing sys-
tems of wastewater collection 

are recommended 

Neesminė 
Inessential 

Su nuolydžiu link vandens šaltinio  
With inclination to the side of water 

source 

Esminė 
Rekomenduojama taikyti savi-

takę nuotekų surinkimo sistemą. 
Essential  

Vacuum and self-flowing sys-
tems of wastewater collection 

are recommended 

Neesminė 
Inessential 

Kalvotas 
Hilly 

Esminė 
Rekomenduojama taikyti slėginę 

Neesminė 
Inessential 
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Požymis 
Characteristics 

Aprašymas (būdinga Lietuvos  
tipinėms gyvenvietėms) 

Description (characteristic to  
typical Lithuanian settlements) 

Reikšmė parenkant nuotekų su-
rinkimo priemones parinkimui 
Significance to choice of means 

wastewater collecting 

Reikšmė parenkant nuotekų va-
lymo technologinę schemą  

Significance to choice of te-
chnological scheme for 
wastewater treatment 

ir savitakę nuotekų surinkimo 
sistemas 
Essential  

Vacuum and self-flowing systems 
of wastewater collection are re-

commended 

Gruntinio vandens 
slūgsojimo gylis / 
Depth of ground 
water occurrence 

 
 

Iki 1,2 metro 
up to 1.2 meter 

Esminė 
Rekomenduojama taikyti  

seklias (vakuuminę ir slėginę) 
nuotekų surinkimo sistemas.  

Essential  
Vacuum and self-flowing systems 
of wastewater collection are re-

commended 

Esminė 
Rekomenduojama taikyti sek-

lius nuotekų valymo įrenginius. 
Essential. Shallow equipments 

for wastewater collection are to 
be used. 

1,2-2,0 m / 1.2-2.0 m Neesminė / Inessential Neesminė /  Inessential 

Gruntas/Ground Priesmėlis, priemolis  
 Sandy loam, loam Neesminė/ Inessential Neesminė / Inessential 

Dirvožemis/Soil  Neesminė / Inessential Neesminė / Inessential 

Šalia esančių pavirši-
nių vandens telkinių 

charakteristikos 
Characteristics of 

nearby surface water 
clusters 

Stovinčio vandens telkiniai 
Clusters of stagnant water 

Neesminė  
Inessential 

Esminė. 
Rekomenduojama taikyti te-

chnologijas, užtikrinančias azo-
to ir fosforo šalinimą (geriausias 

aplinkosauginiu požiūriu). 
Technologies ensuring elimina-
tion of nitrogen and phosphorus 
(best in environmental regard) 

are recommended 
Upės ir upeliai, kurių vidutinis meti-
nis nuotėkis yra didesnis nei reikia-

mas minimalus pagal projektuojamus 
gyvenvietės teršalų kiekius 

Rivers and rivulets with annual flow 
superior to the required minimal one 
according to water amounts of pro-

jected settlement 

Neesminė 
Inessential 

Esminė 
Galima taikyti pigiausias nuote-

kų valymo schemas.  
Essential  

Cheapest schemes of wastewa-
ter collection are possible 

Upės ir upeliai, kurių vidutinis meti-
nis nuotėkis yra minimalus pagal 

projektuojamus gyvenvietės teršalų 
kiekius 

Rivers and rivulets with minimal re-
quired annual flow according to wa-
ter amounts of projected settlement 

Neesminė 
Inessential 

Esminė 
Rekomenduojama taikyti te-

chnologijas, užtikrinančias azo-
to ir fosforo šalinimą (geriausias 

aplinkosauginiu požiūriu) 
Essential  

Technologies ensuring elimina-
tion of nitrogen and phosphorus 
(best in environmental regard) 

are recommended 

Esamos nuotekų su-
rinkimo ir valymo 

sistemos 
Existing systems of 
wastewater collec-
tion and treatment 

Nuotekų tvarkymo sistemas turi apie 
26 proc. mažų gyvenviečių (vertinant 

gyvenvietes, kuriose gyvena 100-
1000 gyventojų). Gyvenvietės iki 

100 gyventojų nuotekų tvarkymo sis-
temų neturi. Vyrauja gravitaciniai 

savitakiniai nuotekų surinkimo tink-
lai su slėginiais elementais. NVĮ – 

aerotankai 
Systems of wastewater management 
are available in approximately 26 

per cent of small settlements (assess-
ing settlements with 100-1000 in-
habitants) Settlements with fewer 

than 100 inhabitants have no systems 
of wastewater management. Gravita-
tional self-flowing nets of wastewater 

Esminė 
Essential 

Esminė 
Essential 
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Požymis 
Characteristics 

Aprašymas (būdinga Lietuvos  
tipinėms gyvenvietėms) 

Description (characteristic to  
typical Lithuanian settlements) 

Reikšmė parenkant nuotekų su-
rinkimo priemones parinkimui 
Significance to choice of means 

wastewater collecting 

Reikšmė parenkant nuotekų va-
lymo technologinę schemą  

Significance to choice of te-
chnological scheme for 
wastewater treatment 

collection with pressure elements 
prevail. Equipments of wastewater 

treatment are aeration tanks 

Nuotekų surinkimo ir 
valymo sistemų būk-

lė 
State of wastewater 
collection and treat-

ment systems 

Nuotekų tvarkymo sistemų būklė 
bloga. Daugumą jų reikia rekonstruo-
ti ir prijungti papildomai gyventojų 

sistemas  
State of wastewater collection and 
treatment systems is bad. Most of 

them require reconstruction; addi-
tional inhabitants need to be connec-

ted to these systems 

Esminė 
Essential 

Esminė 
Essential 

 
2 lentelė. Įvairių technologinių schemų, skirtų valyti mažų tipinių gyvenviečių nuotekas, pagrindiniai rodikliai 

Table 2. Main indexes of different technological schemes designed to treat wastewater from small typical settlements 
 

Schemos 
Nr.  

Scheme 
No. 

Schemos tipas 
Type of the scheme 

 

Valytų nuotekų vidu-
tinis užterštumas 

mg/l pagal 
Average pollution of 
treated wastewater  
mg/l according to 

Eksploatacijos 
patikimumas 
Reliability of 

operation 

Priežiūros ir 
kontrolės porei-

kis 
Need of mainte-
nance and cont-

rol 

Užimama 
teritorija 
Area oc-
cupied 

BDS5 

BOD5 

NB  
NT 

PB 

PT 

I 

Septikas – vertikalius smėlio 
nendrių filtras – makrofitų filtras 
Septic – vertical sand reed filter 

– macrophyte filter 

25 25 10 
Didelis 
High 

Mažas 
Low 

Didelė 
Large 

II 

Septikas –horizontalus smėlio 
nendrių filtras – biotvenkinys 

Septic – horizontal sand reed fil-
ter- biopond 

25 20 10 
Vidutinis 
Average 

 

Mažas 
Low 

Didelė 
Large 

III 

Septikas – nusodinimo tvenkinys 
– du biotvenkiniai 

Septic –settling basin – two bio-
ponds 

25 20 10 
Didelis 
High 

Mažas 
Low 

Didelė 
Large 

IV 

Septikas – aerobinis bioplėveli-
nis reaktorius – nusodintuvas 

Septic – aerobic humus sludge 
reactor – sedimentation tank 

20 20 5 
Mažas 
Low 

Didelis 
Great 

Maža 
Small 

V 

Grotos – aeracinis blokas, vei-
kiantis filtravimo dumblo klodo 

(VFL) metodu 
Grating – aeration block, func-
tioning by method of vertical 

flow labyrinth (VFL) 

10-15 15 3 

 
Vidutinis 
Average 

 

 
 

Vidutinis 
Average 

 
 

Maža 
Small 

VI 

Grotos – periodinio veikimo 
reaktorius (SBR) 

Grating – reactor of periodical 
operation (SBR) 

20 15 5 
Didelis 
High 

Didelis 
High 

Maža 
Small 

VII 

Grotos – smėliagaudė – pirminis 
nusodintuvas– pailginto aeravi-
mo reaktorius ir antrinis nuso-

dintuvas 
Grating – sand trap- primary 
settling tank- – reactor of pro-
longed aeration and secondary 

settling tank 

20 16 5 
Didelis 
High 

Didelis 
High 

Maža 
Small 
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Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad gamtinių 
nuotekų valymo metodų (II ir III schemos) eksploatacija pa-
tikima, mažas priežiūros ir kontrolės poreikis, tačiau abiem 
atvejais reikia didelės teritorijos (iki 15m2/GE). V schema 
(grotos – aeracinis blokas, veikiantis filtravimo dumblo klo-
do (VFL) metodu) užima labai mažą teritoriją ir užtikrina 

labai gerus nuotekų išvalymo rodiklius. VI schemai (grotos - 
periodinio veikimo reaktorius (SBR)) taip pat reikia mažai 
teritorijos, didelis šių įrenginių eksploatacijos patikimumas. 

Nagrinėtų technologinių schemų nuotekų valymo efek-
tyvumas pateiktas 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Įvairių nuotekų valymo technologinių schemų, skirtų valyti iki 500 GE nuotekas, teršalų išvalymo efektyvumas (paryškintas mažesnis nei lei-

džiamas minimalus išvalymo efektyvumas) 
Table 3. Efficiency of waste treatment of different technological schemes of waste treatment designed to treat waste in settlements up to 500 PT (efficien-

cy inferior to minimal allowed treatment efficiency is given in bold) 
 

Sche-
mos 
Nr. 

Scheme 
No. 

Schemos tipas 
Type of the scheme 

Išvalymo efektyvumas % / išvalymo 
efektyvumo koeficientas 

Treatment efficiency % / coefficient 
of treatment efficiency 

Išvalymo efek-
tyvumo koefi-
cientų suma 

Sum of coeffi-
cients of treat-
ment efficiency BDS5 NB PB 

I 
Septikas – vertikalius smėlio nendrių filtras – mak-

rofitų filtras 
Septic – vertical sand reed filter – macrophyte filter 

94/0,94 66 / 0,66 41 / 0,41 2,01 

II 
Septikas - horizontalus smėlio nendrių filtras – biot-

venkinys 
Septic-horizontal sand reed filter- biopond 

94/0,94 73 / 0,73 41 / 0,41 2,08 

III 
Septikas – nusodinimo tvenkinys – du biotvenkiniai 

Septic – settling basin – two bioponds 
94/0,94 73 / 0,73 41 / 0,41 2,08 

IV 

Septikas – aerobinis bioplėvelinis reaktorius – nuso-
dintuvas 

Septic – aerobic humus sludge reactor – sedimenta-
tion tank 

95/0,95 72 / 0,72 70 / 0,70 2,37 

V 

Grotos – aeracinis blokas, veikiantis filtravimo 
dumblo klodu (VFL) metodu 

Grating – aeration block, functioning by method of 
vertical flow labyrinth (VFL) 

97/0,97 80 / 0,80 82 / 0,82 2,59 

VI 
Grotos – sekos biologinis reaktorius (SBR) 

Grating – reactor of periodical operation (SBR) 
95/0,95 80 / 0,80 70 / 0,70 2,45 

VII 

Grotos – smėliagaudė – pirminis nusodintuvas – pail-
ginto aeravimo reaktorius ir antrinis sėsdintuvas 

Grating – sand trap – primary settling tank – reactor 
of prolonged aeration and secondary settling tank 

95/0,95 78 / 0,78 70 / 0,70 2,43 

 
Neparyškinti azoto ir fosforo šalinimo efektyvumo re-

zultatai buvo tik V nuotekų valymo schemoje (žr. 3 lente-
lę). Visos likusios nuotekų valymo schemos nepasiekia 
reikiamo efektyvumo pagal bendrąjį fosforą, o I schema – 
ir pagal bendrąjį azotą.  

Visų technologinių schemų valymo efektyvumas pagal 
BDS5 yra pakankamai geras – 94–97 proc. 

Siekiant atrinkti geriausios valymo kokybės schemą, 
lentelėje gauti rezultatai paversti balais. Kadangi yra 7 sch-
emos, tai pirmajai schemai skirti 7 balai, o kitoms, žemiau 
esančioms, po balą mažiau. Vertinimai pateikti 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Įvairių technologinių schemų, skirtų valyti mažų tipinių gyvenviečių nuotekas, bendrasis įvertinimas 

Table 4. Total estimation of different technological schemes designed to treat wastewater from small typical settlements 
 

Schemos 
Nr. 

Scheme No. 

Valyklos tipas 
Type of the wastewater treatment facilities 

Išvalymo efektyvumo įvertinimas 
Estimation of treatment efficiency 

Vieta / Place Balas 

I 
Septikas – vertikalus smėlio nendrių filtras – makrofitų filtras 

Septic – vertical sand reed filter – macrophyte filter 7 1 

II 
Septikas – horizontalus smėlio nendrių filtras – biotvenkinys 

Septic-horizontal sand reed filter – biopond 
6 2 

III 
Septikas – sėsdinimo tvenkinys – du biotvenkiniai 

Septic – settling basin – two bioponds 5 3 

IV 
Septikas – aerobinis bioplėvelinis reaktorius – nusodintuvas 
Septic – aerobic humus sludge reactor – sedimentation tank 

4 4 

V 
Grotos – aeracinis blokas, veikiantis filtravimo dumblo klodo (VFL) 

metodu 1 7 
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Schemos 
Nr. 

Scheme No. 

Valyklos tipas 
Type of the wastewater treatment facilities 

Išvalymo efektyvumo įvertinimas 
Estimation of treatment efficiency 

Grating – aeration block, functioning by method of vertical flow la-
byrinth (VFL) 

VI Grotos – sekos biologinis reaktorius (SBR) 
Grating – reactor of periodical operation (SBR) 

2 6 

VII 

Grotos – smėliagaudė - pirminis nusodintuvas – prailginto aeravimo 
reaktorius ir antrinis sėsdintuvas 

Grating – sand trap- primary settling tank – reactor of prolonged ae-
ration and secondary settling tank 

3 5 

 
Įvertinus nuotekų valymo technologijas pagal teršalų 

pašalinimo efektyvumą, tipinėms Lietuvos gyvenvietėms 
iki 500 GE rekomenduojama taikyti schemą ,,grotos – ae-
racinis blokas, veikiantis filtravimo dumblo klodo (VFL) 
metodu“. Ši technologinė schema užtikrina itin gerus nuo-
tekų išvalymo rodiklius: BDS5 – 10–15 mg/l O2, NB – 
15 mgN/l ir PB – 3 mgP/l. Schema yra sėkmingai pritaiko-
ma visoms tipinėms Lietuvos gyvenvietėms iki 500 GE. Ją 
galima taikyti tiek rekonstruojant senas, tiek statant naujas 
nuotekų valyklas.  

Filtravimo dumblo klodu esmė ta, kad valymo metu 
nuotekos prateka pro aerotanko viduje susidariusį skendin-
čiojo veikliojo dumblo klodą ir filtruojasi pro jį (Levitas ir 
kt., 2008). Ši technologija apima visus pažangiausius pail-
ginto aeravimo veikliojo dumblo procesus, įskaitant nitrifi-
kaciją, denitrifikaciją, fosforo šalinimą, dumblo tankinimą, 
filtravimą pro skendintįjį sluoksnį vienoje sutelktoje talpo-
je (reaktoriuje). Tame pačiame reaktoriuje taip pat yra me-
chaninės grotos, aktyvacijos sekcija, susidedanti iš trijų 
zonų (anaerobinės-fermentacijos, denitrifikacijos, ir nitrifi-
kacijos, sujungtų per tam tikras ertmes ir latakus, vidinį re-
cirkuliacijos vamzdyną ir antrinį nusodintuvą (atskyrimo 
arba separacijos). Maišymas, aktyviojo dumblo mišinio 
cirkuliacija ir recirkuliacija vyksta dėl suslėgto oro, tie-
kiamo orapūte, kuri yra vienintelė besisukanti mechaninė 
sistemos dalis. Antriniame nusodintuve iš valytų nuotekų 
atskiriamas aktyvusis dumblas. Eksploatuojami įrenginiai 
visiškai neskleidžia triukšmo ir kvapo. Elektros energijos 
sunaudojama labai mažai dėl periodiško orapūtės darbo. 
Šie biologinio valymo įrenginiai turi gaminio ISO 9001 ir 
technologinį ISO 14001 sertifikatus, jie yra gaminami Lie-
tuvoje, eksportuojami į daugiau kaip 10 šalių.  

 

Išvados 

 
1. Parenkant gyvenvietei nuotekų valymo technologinę 

schemą, pirmiausia reika atsižvelgti į esmines gyvenvietės 
charakteristikas: gruntinio vandens slūgsojimo gylį, išvaly-
tų nuotekų priimtuvo debitą, nuotekų pritekėjimo netoly-
gumus ir kt.  

2. Įvertinus nagrinėtų technologinių schemų techni-
nius, technologinius ir ekonominius rodiklius, siūloma: 

a) statant naujas nuotekų valyklas, pirmenybę teikti 
gamtiniams nuotekų valymo metodams (II ir III schemos). 
Naudojant abi šias schemas reikia didelės teritorijos (iki 15 
m2/GE). Nesant laisvos teritorijos rekomenduojama pasi-
rinkti V schemą (grotos – aeracinis blokas, veikiantis filt-
ravimo dumblo klodo (VFL) metodu), užimančią labai ma-
žą teritoriją ir užtikrinančią labai gerus nuotekų išvalymo 

rodiklius: pagal BDS5 – 97 proc., bendrąjį azotą – 80 proc, 
bendrąjį fosforą – 82 proc. Tai vienintelė iš nagrinėtų nuo-
tekų valymo schemų, čia nuotekų pagrindiniai valymo ro-
dikliai neviršija nustatytų DLK į gamtinę aplinką normaty-
vų, atitinka reglamentuojamus minimalius teršalų išvalymo 
efektyvumo rodiklius;  

b) rekonstruojant esamas aeracines nuotekų valyklas, 
rekomenduojama pasirinkti V (grotos – aeracinis blokas, 
veikiantis filtravimo dumblo klodo (VFL) metodu) schemą 
ir VI (grotos – sekos biologinis reaktorius (SBR)) schemą, 
tuomet reikia mažos teritorijos, o eksploatacija patikima.  
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Algirdas Radzevicius, Midona Dapkiene, Laima Cesoniene 
 

Definition of Optimum Wastewater Treatment Technologies for Small Lithuanian Settlements  
 

Summary 
 

After Lithuania has become the member of the EU, the greatest attention has been paid to wastewater treatment in towns and the problem with 
wastewater treatment in small settlements has been carried forward. At the moment, after wastewater treatment facilities have been built or restored in 
many cities, questions regarding wastewater treatment facilities in small settlements are to be solved. Appropriate technological schemes of wastewater 
treatment for typical small Lithuanian settlements (up to 500 PT) are analyzed in this study. Technical, technological and economical data of these 
schemes as well as their concordance with Lithuanian environmental requirements are assessed. In the aspect of pollutants elimination, the technological 
scheme called „grating - aerational block operating by the method of sludge layer filtration“ is most appropriate one to small Lithuanian settlements up to 
500 PT. This scheme ensures high efficiency of wastewater treatment, resulting in 97% according to BDS5, 80% according to total nitrogen and 82% ac-
cording to total phosphorus.  

Technological scheme of wastewater treatment, vertical flow labyrinth 
 
Алгирдас Радзявичюс, Мидона Дапкене, Лайма Чесонене 
 
Подбор оптимальных технологических схем, предназначенных для очистки сточных вод малых населенных пунктов Литвы 

 
Резюме 

 
Став членом ЕС, Литва главное внимание сосредоточила на очистку сточных вод больших городов, а решение проблемы очистки стоков в 

малых населенных пунктах отложила на будущее. В настоящее время, после строительства или реконструкции многих городских очистных 
сооружений, начато решение вопросов очистки малых сточных вод. В статье проведен анализ технологических схем, предназначенных для 
очистки сточных вод малых типовых поселков (до 500 ЭЖ – эквивалент жителей). Дана оценка технических, технологических и экономиче-
ских параметров данных схем, а также соответствия качества очистки требованиям защиты окружающей среды. Установлено, что для типовых 
поселков Литвы до 500 ЭЖ в плане эффективности очистки от загрязнения лучше всего требованиям защиты окружающей среды отвечает 
технологическая схема, состоящая из решетки и аэрационного блока, работающего методом фильтрирования через слой ила. Данная схема 
обеспечивает особенно высокую эффективность очистки сточных вод: по БПК5 (показателю биохимического потребления кислорода) – 97%, 
общему азоту – 80%, общему фосфору – 82%. 

Технологическая схема очистки сточных вод, фильтрирование через слой ила. 

 
Gauta 2010 m. rugsėjo mėn., atiduota spaudai 2010 m. gruodžio mėn.      
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