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Miesto nuotekų tvarkymo planavimas 
aglomeracijose – kertinis pagrindas 
vykdant miesto nuotekų tvarkymo 
direktyvos reikalavimus
V. Stašauskas 2 psl. 

Projektas best – geresniam gamybinių 
nuotekų tvarkymui
D. Grendaitė 3 psl. 

Hidrotechninės statybos specialistų 
rengimas kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje
E. Liniauskienė 4 psl.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 
Varėnos rajone
G. Kanaukienė  5 psl.

UAb „Šiaulių vandenys“ kloja vamzdynų 
atšakas pagal gyventojų prašymus
D. Martinaitienė  6 psl.

UAb „Šiaulių vandenys“ pelnė aukso medalį 
už atsinaujinančių išteklių naudojimą
D. Martinaitienė  6 psl.

Ab „Klaipėdos vanduo“ pagerbtas aukso 
medaliu
AB „Klaipėdos vanduo“ administracija 6 psl.

NetZsCH xLC® statoriaus suveržimo 
sistema
A. Svaldenis  8 psl.

NetZsCH NeMO® sliekiniai siurbliai 
vandentvarkos įmonėse
A. Svaldenis  9 psl.

RO-KA-teCH 2019 
V. Milaknis  10 psl.

Naujienos, įvykiai, faktai 11 psl.

Nusipelniusio Lietuvos vandentvarkos 
ūkio darbuotojo garbės ženklas 11 psl.

pasipildys audito vertinimai.
Pasigirsta kalbų, kad namų ūkiai, kurie yra įsirengę 
biologinio valymo įrenginius, turės kažką daryti, 
esą jų nuotekų valymo įrenginiai nepakankamai 
išvalo nuotekas pagal bendrojo fosforo ir azoto 
rodiklius. Suprantama, jei jų namų statybos lei-
dimuose taip ir buvo numatyta – įrengus centra-
lizuotą tinklą individualusis nuotekų tvarkymas 
privalės būti nutrauktas. O jeigu tokių įspėjimų 
nebuvo, ar tikrai taip yra ir dabar juos visus reikės 
išmontuoti ar tiesiog paversti paprastomis nuote-
kų kaupimo duobėmis? Kuo gi bloga sistema, kai 
gyventojai aprūpinami centralizuotu vandeniu, o 
dėl itin brangaus nuotekų sistemos įrengimo jų 
nuotekos biologiškai valomos vietiniuose valymo 
įrenginiuose, infiltruojant į gruntą, kur tai leidžia 
jo savybės? Juk grunte taip pat susidaro tam tikra 
biologinių organizmų, kurie ne iki galo išvalytas 
nuotekas baigia valyti, sankaupa. Ar jie turi povei-

kį kokios nors upės ar Baltijos jūros eutrofikacijai? 
Mano nuomone, pirmiausia reikia atlikti pirmiau 
nurodytus veiksmus, susirinkti patikimus duo-
menis, galbūt netgi užsakyti mokslinius tyrimus, 
įsitikinti, ar būtent šie išsklaidytos taršos šaltiniai 
turi reikšmingą įtaką, ir tik tada priimti sprendimą 
bei aiškiai jį iškomunikuoti.
Ir pabaigoje noriu pasidalyti įžvalga apie Geriamo-
jo vandens tiekimo ir nuotekų įstatyme nustatytą 
prievolę namų ūkiui prie nuotekų tvarkymo siste-
mos prisijungti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo jos 
įrengimo. Tačiau norint, kad žmonės tam ruoštųsi, 
reikia aiškiai ir kryptingai vystyti infrastruktūrą, 
kalbėti apie tai, kad žmonės taip pat galėtų pla-
nuotis ir keletą metų nelauktų žadėtos sistemos.

Aplinkos projektų valdymo agentūra
Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjas 

Vidas Stašauskas 

Aglomeracijos, kuriose nuotekos centralizuota surinkimo sistema surenkamos iki 85 proc. visos jos apkrovos

PROJEKTAS BEST – 
GERESNIAM GAMYBINIŲ 

NUOTEKŲ TVARKYMUI
Projektas BEST (Better Efficiency for Industrial 
Sewage Treatment) – tarptautinis projektas, fi-
nansuojamas pagal „Interreg“ Baltijos jūros re-
giono programą. Projektu BEST siekiama gerinti 
vandenų kokybę Baltijos jūros regione, didinant 
gamybinių nuotekų tvarkymo efektyvumą.
Miestų buitinių nuotekų valymo įrenginiai daž-
niausiai projektuojami buitinėms nuotekoms 
valyti, tačiau į jų tinklus patenka ir gamybinių 
nuotekų, kuriose medžiagų kiekiai yra gerokai 
didesni ir gali būti įvairių pavojingųjų medžiagų. 
Dideli ir svyruojantys tokių nuotekų kiekiai gali 
sutrikdyti ar neigiamai paveikti valymo procesą, 
todėl išleidžiamos nuotekos gali būti nevisiškai 
išvalytos, o susidaręs dumblas būti nenaudotinas.
Nuoseklios informacijos ir supratimo trūkumas 
Baltijos jūros regiono šalyse trukdo efektyviam 
planavimui ir gamybinių nuotekų monitoringui 
bei tvarkymui. Projektu BEST siekiama didinti 
bendradarbiavimą tarp pramonės įmonių ir nuo-
tekų valymo įrenginių įmonių, surinkti informaci-
ją apie geriausias gamybinių nuotekų tvarkymo 
praktikas, identifikuoti pagrindines problemas, 
ieškoti sprendimų. 
bandomieji investiciniai projektai
Projekto metu vykdomi penki bandomieji inves-
ticiniai projektai trijose nuotekų valymo įmonėse, 
taip pat dviejose maisto pramonės įmonėse. Vyk-

dant projektą bandomi valymo proceso valdymo 
pagerinimo ir apkrovos pikų miestų nuotekų va-
lymo įmonėse suvaldymo būdai. 
Leszno nuotekų valymo įrenginių įmonė Lenkijo-
je investuoja į bandomąjį fermentavimo įrenginį. 
Tikslas – panaudoti nuotekas iš mėsos pramonės 
biodujų gamybai. Taip pat Leszno įrenginiai su 
projekto partneriais įvertins potencialią naudą ir 
kylančius iššūkius naudojant dumblą energijos 
gamybai, susidarantį valant nuotekas, kuriose 
gausu sunkiųjų metalų ir kitų pavojingųjų me-
džiagų.
Doruchow savivaldybė Lenkijoje investuoja į ats-
kirą kelių mėsos įmonių nuotekų, pasiekiančių 
Doruchow nuotekų valymo įrenginius, valymo 
liniją. Taip pat čia testuojama ir nauja fosforo fil-
travimo priemonė Polonite, padaryta iš labai po-
ringo kalcio silikato mineralo. Naudojant Polonite 
fosforas ne tik pašalinamas iš nuotekų, bet ir visiš-
kai regeneruojamas.
Eksploatuojant Põlstsamaa nuotekų valymo įren-
ginius Estijoje, investuojama į gamybinių nuotekų 
monitoringo įrangą, siekiant užtikrinti efektyvų 
įrenginių darbą, kai įrenginius pasiekia didelis 
nuotekų kiekis ir didelės BDS, azoto ir fosforo kon-
centracijos. Põlstsamaa nuotekų valymo įrengi-
nius pasiekia gamybinės nuotekos iš maisto ir pie-
no produktų gamybos įmonių („E-piim“ įmonės). 

Reklama:

UAb „Valmetrus“ 7 psl.
UAb „Hidora“ 8-9 psl.
UAb „Rausch GmbH & Co. KG“ 10 psl.
UAb „Guradis“ 12 psl.



4

Lietuvoje sparčiai modernizuojamame ir inova-
cingai plėtojamame technologijų sektoriuje ren-
giamų specialistų poreikis nemažėja. Tuo tikslu 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
(KMAIK) rengia hidrotechninės statybos specia-
listus.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 
Aplinkos inžinerijos fakultete įsikūrusi Hidrotech-
ninės statybos katedra ruošia hidrotechninės sta-
tybos specialistus. Katedrai šiuo metu vadovauja 
doc. dr. Ernesta Liniauskienė. 
Kai kurie studentų sprendimai daro įtaką jų atei-
čiai, o specializacijos pasirinkimas yra vienas iš jų. 
Tad studentai, studijuodami Hidrotechninės sta-
tybos studijų programoje, gali iš platesnio studijų 
programos specializacijų (šakų) sąrašo pasirinkti 
dominančią šaką, lemiančią tolesnį darbo pasirin-
kimą. Šiuo metu studentai gali rinktis iš šių studijų 
programos šakų:
1) pastatų vidaus inžinerinės sistemos.
2) lauko inžineriniai tinklai.
3) atsinaujinančių išteklių energetika.
Tyrinėdami darbo rinką (absolventų, darbdavių, 
socialinių partnerių apklausos) atnaujinome stu-
dijų programos turinį, siekėme, kad absolventai 
sėkmingai integruotųsi į darbo rinką ir būtų kon-
kurencingi. Baigę studijas jaunieji hidrotechninės 
statybos specialistai gali įsidarbinti: vandens ūkio, 
statybos konsultavimo, projektavimo įmonėse; 
vandensaugos ir aplinkosaugos administravimo 
institucijose; pastatų vidaus ir lauko inžinerinių 
tinklų įrengimo įmonėse; savivaldybių admini-

HIDROTECHNINĖS STATYBOS SPECIALISTŲ 
RENGIMAS KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS 

INŽINERIJOS KOLEGIJOJE

2 pav. Doruchow nuotekų valymo įrenginiai atsinaujina, testuojama nauja fosforo regeneravimo technologija1 pav. Projekto partneriai

,,E-piim“ pieno produktų gamybos įmonė Estijo-
je investuoja į reguliavimo įrenginį. Įmonė stato 
naują reguliavimo rezervuarą.
,,Latvijas piens“ investuoja į proceso kontrolės ir 
flotacijos įrenginius, kad sumažintų BDS ir bioge-
ninių medžiagų kiekį išleidžiamose nuotekose. 
Įmonėje susidarančios nuotekos yra labai už-
terštos ir Jelgavas Udens nuotekų valymo įrengi-
niams kelia problemų.
esama situacija ir tikslai 
Pirmasis projekto etapas – esamos situacijos 
apie gamybines nuotekas, pasiekiančias miestų 
nuotekų valymo įrenginius Baltijos jūros regione, 
įvertinimas. Projekto partneriai vertina esamą si-
tuaciją apibendrindami veikiančią įstatymų bazę, 
rinkdami informaciją apie nuotekas iš pagrindinių 
pramonės sektorių, išleidžiančių nuotekas į nuota-
kyną. Projekto metu bus apibendrinta informacija 
nacionaliniu ir Baltijos jūros regiono lygmeniu. 
Projekto pabaigoje bus parengtos rekomenda-

cijos, kuriose bus pristatyti nauji metodai ir ino-
vatyvūs būdai, padėsiantys panaudoti esamus 
sprendimus nuotekų tvarkymui optimizuoti, taip 
pat valdymas ir bendradarbiavimas tarp valdžios 
institucijų, pramonės įmonių ir nuotekų valymo 
įrenginių gerosios praktikos, metodai ir priemo-
nės, galimi įstatymų taisymai ir metodų veiks-
mingumo užtikrinimo būdai, siekiant sumažinti 
neigiamą poveikį gamtai bei skatinti tvarų gamy-
binių nuotekų valdymą. 
Lietuvoje, deja, nėra visateisio projekto partnerio, 
tačiau projekto asocijuotais partneriais yra Lietu-
vos vandens tiekėjų asociacija ir AB ,,Klaipėdos 
vanduo“. Regioninis aplinkos centras Lenkijoje 
(REC Poland, http://poland.rec.org/) apsiėmė 
vykdyti projekto veiklas ir Lietuvoje nuo 2018 m. 
lapkričio mėn. įdarbino vieną vandentvarkos spe-
cialistę.
Artimiausias projekto susitikimas numatomas ba-
landžio 2–4 d. Rygoje. Atvirame seminare balan-

džio 3 d. bus kalbama apie gamybinių nuotekų 
iš maisto ir pieno produktų pramonės tvarkymą.
Projekto trukmė – 2017 m. spalis – 2020 m. rug-
sėjis. Projektui vadovauja Helsinkio miesto savi-
valdybė. Daugiau apie projektą bei medžiagą iš 
projekto susitikimų rasite internete adresu http://
bestbalticproject.eu

stracijos padaliniuose, kuruojančiuose statybos ir 
melioracijos darbus.
Absolventai taip pat gali dirbti vadovaujamąjį ar 
inžinerinį techninį darbą hidrotechnikos statinių 
projektavimo (pvz., žuvininkystės statinių, tvenki-
nių ir t. t.), statybos priežiūros ir valdymo, vandens 
tiekimo ir nuotekų šalinimo bei atliekų tvarkymo 
įmonėse; hidrografinio tinklo priežiūros ir aplin-
kos apsaugos tarnybose; įmonėse, užsiimančiose 
atsinaujinančių energijos išteklių (hidroenergija, 
geoterminė energija ir kt.) naudojimo įrenginių 
projektavimu, statyba, technine priežiūra. 
Darbo patirtis – vienas svarbiausių reikalavimų, 
kuriuos šiuo metu kelia darbdaviai, todėl studijų 
procese daugiau nei 50 proc. sudaro praktiniai 
užsiėmimai. Hidrotechninės statybos studijų 
programos, nuolatinių (NL) ir ištęstinių (I) studijų 
paskutinio kurso studentai dar studijuodami turi 
galimybę iš arčiau susipažinti su būsimąja darbo 
vieta – atlikdami baigiamąją profesinės veiklos 
praktiką potencialiose darbovietėse. Šios prakti-
kos metu (trukmė – 2 mėnesiai) studentai įgyja 
praktinių įgūdžių, o kartu ir realios darbo patirties. 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos metu 
studentai pagilina praktinius ir studijų metu įgytus 
teorinius gebėjimus, kuriuos vėliau turi galimybę 
sujungti ir pritaikyti baigiamajame darbe. Didžioji 
dalis sėkmingai baigusiųjų hidrotechninės staty-
bos studijas KMAIK, pakviečiami toliau dirbti tose 
įmonėse ir įstaigose, kuriose atliko praktiką.
Darbas pagal įgytą specialybę – tai kiekvieno ab-
solvento lūkestis. Kiekvienais metais, praėjus pus-

mečiui, vėliau ir vieneriems metams po studijų 
baigimo, atliekamos absolventų apklausos, kurių 
metu domimasi, kuo užsiima buvę studentai, kaip 
jiems sekasi susirasti darbą pagal specialybę. 
Apdorotų apklausų duomenimis, 2010–2018 m. 
daugiau kaip 54 proc. apklaustųjų baigę studijas 
dirba pagal specialybę; 23 proc. tęsia studijas Vy-
tauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademi-
joje (ankstesnis pavadinimas – Aleksandro Stul-
ginskio universitetas, ASU), Kauno technologijos 
universitete (KTU), Vilniaus Gedimino technikos 
universitete (VGTU); 19 proc. tęsia studijas univer-
sitetuose ir dirba pagal specialybę; 14 proc. dirba 
su specialybe nesusijusį darbą; su likusia dalimi 
baigusiųjų nepavyko susisiekti. Apklausų rezulta-
tai atskleidė, kad darbą, nesusijusį su specialybe, 
pasirinkę absolventai pagrindine priežastimi įvar-
dija poreikį greitai užsidirbti. 
Vadovaudamiesi gautais rezultatais galime teigti, 
kad didžioji dalis apklaustųjų, baigusių Hidro-
techninės statybos studijų programą, įsitvirtina 
darbo rinkoje arba gilina žinias norėdami įgyti 
tos srities universitetinį išsilavinimą ir magistro 
laipsnį. 
Darbdavių nuomone, programos absolventai 
gana greitai įsitvirtina darbo rinkoje, priklauso-
mai nuo darbo specifikos ir asmeninių absolventų 
savybių – tai užtrunka nuo 0,5 iki 1,5 metų. 
Studijuodami Hidrotechninės statybos studijų 
programoje studentai aktyviai dalyvauja sporto, 
meno, taikomojo mokslo ir kitose veiklose. Noriai 
dalyvauja KMAIK organizuojamuose renginiuose, 
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