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1. ĮVADAS 
 

Bendra informacija apie teritoriją, kuriai rengiama programa.  
Šilutės rajono savivaldybė1 yra Klaipėdos apskrities pietinėje dalyje, prie Kuršių marių. 

Savivaldybė turi sieną su Kaliningrado sritimi (Rusijos Federacija). Nuo Baltijos jūros ją skiria 
Kuršių nerija. Didžioji teritorijos dalis yra Pajūrio žemumoje. Žemės ūkio naudmenos užima 49,6 % 
bendro savivaldybės ploto, miškai – 22,3%, keliai – 1,4 %, užstatyta teritorija – 1,7 %, vandenys – 
20,4 %, kita žemė – 4,5 %. Bendras savivaldybės plotas – 1706 km2. 

Rajone yra vienas miestas – Šilutė, 7 miesteliai – Gardamas, Katyčiai, Kintai, Rusnė, 
Švėkšna, Vainutas ir Žemaičių Naumiestis.  

Rajone plėtojama žvejyba ir žuvininkystė, medžio apdirbimo ir baldų, maisto pramonė. 
 

 

1 pav. Šilutės r. savivaldybės teritorijos ir seniūnijų išsidėstymo žemėlapis 
(šaltinis: https://www.wikiwand.com/lt/%C5%A0ilut%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97#/Seni%C5%ABnijos) 

 
Šilutės r. savivaldybės geografinė padėtis. Beveik visas rajonas yra Lietuvos pajūrio 

žemumoje. Rytuose siekia Vilkyškių kalvagūbrį, šiaurės rytuose – Vakarų Žemaičių plynaukštę. 
Aukščiausia Šilutės rajono vieta (117 m) yra paribyje su Klaipėdos rajonu, žemiausia vieta 
yra Rusnės saloje (vietomis žemiau jūros lygio). 

Per rajoną teka Nemuno dešinieji intakai Veižas, Leitė, Šyša, Minija ir pastarosios 
intakai Tenenys, Veiviržas. Nemunas sudaro Nemuno deltą. Telkšo 15 ežerų (Šilutės rajono ežerai, 
didžiausias – Krokų Lanka), 8 tvenkiniai. Didžiausi miškai – Aukštųjų, Žąsyčių, Dinkių. 
Yra Minijos ichtiologinio draustinio dalis. 

 
 
 
 

 
1 http://regionai.stat.gov.lt/start_lt.html 
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                                                                                                                                   1 lentelė 

Šilutės r. gyventojų skaičius metų pradžioje, 2016-2020 m. 

Regionas/Metai 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Lietuvos Respublika 2 847 904 2 808 901 2 794 184 2 794 090 2 795 175* 
Klaipėdos apskritis 320 507 317 252 317 722 319 958    321 795* 
Šilutės savivaldybė 39 902 38 749 38 204 37 641       37 076* 

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 
 

Ūkio subjektai. Statistikos departamento duomenimis Šilutės savivaldybėje nuo 2016 m. iki 
2020 m. veikiančių ūkio subjektų padaugėjo nežymiai – daugiau nei 1,35 %. Veikiančių ūkio 
subjektų metų pradžioje kaitos duomenys pateikiami 2 lentelėje. 

 
                                                                                                                                   2 lentelė 

Veikiantys ūkio subjektai Šilutės r. savivaldybėje metų pradžioje, vnt. 

Ekonominės veiklos rūšis, pagal EVRK2 2017 2018 2019 2020 2021 
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 72 71 71 75 71 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3 2 1 1 2 
Apdirbamoji gamyba 92 87 84 85 85 
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro 
kondicionavimas 

8 9 12 7 6 

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų 
tvarkymas ir regeneravimas 

4 4 3 3 2 

Statyba 93 92 95 107 110 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 
transporto priemonių ir motociklų remontas 

198 192 188 193 196 

Transportas ir saugojimas 104 103 105 103 103 
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 26 26 28 33 37 
Informacija ir ryšiai 7 7 9 11 9 
Finansinė ir draudimo veikla 5 5 4 5 5 
Nekilnojamojo turto operacijos 31 32 30 31 31 
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 62 66 60 63 63 
Administracinė ir aptarnavimo veikla 19 21 25 28 40 
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 

5 5 4 4 4 

Švietimas 38 36 36 37 39 
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 36 38 40 43 41 
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo 
veikla 

77 76 70 69 60 

Kita aptarnavimo veikla 154 147 141 147 144 
Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 1 034 1 019 1 006 1 045 1 048 

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 
 

 
Šilutės r. klimatą apibūdinantys meteorologiniai dydžiai – vidutinė metinė temperatūra, 

krituliai, vyraujantys vėjai, saulės spindėjimo trukmė pateikti 2 – 5 paveiksluose.  
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2 pav. Vidutinė metinė oro temperatūra 
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

  
Šilutės rajono savivaldybė patenka į zoną, kurioje vyraujanti  vidutinė metinė temperatūra 

yra nuo 7,0 0C iki 7,5 0C laipsnių. 
 
 

 

 

3 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis 
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 
Vidutinis metinis kritulių kiekis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra nuo 750 mm iki 800 mm 
per metus. 
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4 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 
Vidutinis metinis vėjo greitis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra nuo 3,5 m/s iki 4,0 m/s per 
metus. 
 

 
 

 

5 pav. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė 
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 
Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra iki 

1900 val./metus per metus. 
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2. MONITORINGO PROGRAMOS POREIKIO PAGRINDIMAS 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas nustato aplinkos monitoringo  
sistemos struktūrą, kurios viena dalis yra savivaldybių aplinkos monitoringas – savivaldybių lygiu 
joms priskirtose teritorijose vykdomas aplinkos monitoringas. Aplinkos monitoringo vykdymo 
tvarką savivaldybėse reglamentuoja Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu  Nr. D1-436 
dėl „Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 
2018-07-01). Juose nustatyta savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, monitoringo programų 
rengimo ir derinimo, duomenų ir informacijos kaupimo, saugojimo ir teikimo savivaldybių 
institucijoms, mokslo įstaigoms, fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka. Pagal šių nuostatų 
reikalavimus, yra parengta monitoringo programa, skirta Šilutės r. savivaldybės aplinkos 
sudėtinėms dalims. Kiti teisiniai aktai, kuriais buvo pasiremta sudarant atskiras programos dalis, yra 
nurodyti atitinkamai aplinkos sričiai skirtuose programos skyriuose. 

Programos rengimas ir įgyvendinimas paremtas Šilutės r.  savivaldybės 2015-2024 metų 
strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šilutės r.   savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu 
Nr. T1-922. 

Programa parengta šešerių metų (2021 – 2026 m.) laikotarpiui. 
 

3. MONITORINGO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Monitoringo tikslas – Savivaldybei priskirtose teritorijose vykdant sistemingus gamtinės 
aplinkos bei jos komponentų būklės ir jų tarpusavio sąveikos stebėjimus, gauti detalesnę, negu 
gaunama valstybinio aplinkos monitoringo stebėsenos metu, informaciją apie Savivaldybės 
teritorijos gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos 
pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio 
mažinimo aplinkosaugos priemones, kaupti ir teikti patikimą informaciją specialistams bei 
visuomenei. 

Galiojantys įstatymai ir poįstatyminiai aktai apibrėžia šio monitoringo ilgalaikius 
uždavinius: 
 1. Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę: nustatyti 
miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos ir kitos ekonominės veiklos antropogeninį 
poveikį savivaldybės aplinkos orui, paviršinio ir požeminio vandens telkiniams. 
 2. Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Šilutės r. savivaldybės gamtinėje aplinkoje 
vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos 
kitimo tendencijas ir galimas pasekmes. 
 3. Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją 
apie gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, 
socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms. 
 4. Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą. 
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4. MONITORINGO PROGRAMA 
 

4.1 APLINKOS ORO MONITORINGAS 
 

4.1.1. Esamos būklės analizė 
 

Aplinkos oro kokybės vertinimas ir valdymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu. 

Pastovus aplinkos oro valstybinis monitoringas Šilutės r. savivaldybės teritorijoje nėra 
vykdomas, todėl oro kokybės analizė atliekama pagal užfiksuotus iš stacionarių taršos šaltinių 
emisijų į atmosferą kiekius. Labiausiai aplinkos orą teršia mobilūs taršos šaltiniai, t. y. transporto 
priemonės, tačiau jų išmetami teršalai nėra tokie toksiški, kaip stacionarių taršos šaltinių teršalai. 
Būdingiausi ir turintys didžiausią poveikį žmogaus sveikatai oro teršalai: lakūs organiniai junginiai 
(LOJ), sieros dioksidas (SO2), azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės 
(KD10), amoniakas ir kitos dujos, kurios lengvai migruoja dideliuose plotuose priklausomai nuo 
meteorologinių sąlygų bei teršimo židinio geografinės padėties.  

Stacionarūs taršos šaltiniai. Žemiau esančioje 3 lentelėje pateikiamas ūkio subjektų, 
eksploatuojančių stacionarius oro taršos šaltinius, sąrašas. 

 
3 lentelė 

Šilutės r. savivaldybės teritorijoje esantys objektai, turintys stacionarius oro taršos 
šaltinius, kuriems išduoti TIPK/taršos leidimai 

Eil. 
Nr. 

Leidimo Nr. Objektas Adresas 

1 2 3 4 
1 TL-KL.9-4/2015 Šilutės žemės ūkio mokykla, 

Katilinė 
Aušros g. 22, Pagrynių km., Šilutės raj. 

2 TL-KL.9-5/2015 Šilutės žemės ūkio mokykla, 
Žem. Naumiesčio sk. Katilinė 

Dariaus ir Girėno g. 31, Žemaičių 
Naujamiestis, Šilutės raj. 

3 (11.2)-38-29/2005 
/TL-KL.9-7/2015 

AB “Šilutės baldai” medienos apdirbimo cecho katilinė (S. 
Dariaus ir S. Girėno g. 9, Šilutė), baldų 
cecho katilinė (S. Dariaus ir S. Girėno g. 
7, Šilutė) 

4 (11.2)-38-47/2006 
/TL-KL.9-10/2016 

UAB ,,Germanika“, 
buv.UAB ,,SBA-Germania” 

Sakutėlių k., Saugų sen., Šilutės raj. 

5 (11.2)-38-35/2005 
/TL-KL.9-11/2016 

UAB “Šilutės automobilių 
keliai” 

Žemaičių Naumiesčio g. 2, Šilutė 

7 (11.2)-38-36/ 
2005/TL-KL.9-
15/2017 

AB “Šilutės girnos” Ramučių g. 4, Šilutė 

8 TL-KL.9-18/2019 UAB ”Šilutės šilumos 
tinklai”, Kintų katilinė 

Kuršių g. 23, Kintų sen., Šilutės raj. 

9 TL-KL.9-19/2019 UAB ”Šilutės šilumos 
tinklai”, Rusnės katilinė Nr. 2 

Taikos g. 2, Rusnės sen., Šilutės raj. 

10 (11.2)-38-
24/2005/TL-KL.9-
21/2020 

UAB ,,Šilutės šilumos 
tinklai“,  Šilutės RK  

Verslo g. 12, Šilutė 

(šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra) 
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Šilutės r. savivaldybėje į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių įvairius teršalus išmeta 

energetikos, pramonės ir ūkio objektai, taip pat individualūs gyvenamieji namai. Teršalai į aplinkos 
orą patenka iš šiluminę energiją gaminančių katilinių, tokių kaip UAB ,,Šilutės šilumos tinklai“. 
Individualių gyvenamųjų namų išmetamų teršalų ypač padaugėja šaltuoju metų laiku, intensyviai 
kūrenant šildymo katilus ir esant nepalankioms taršos sklaidai meteorologinėms sąlygoms, be to, 
taršos padidėjimas priklauso ir nuo naudojamo kuro rūšies, jo kokybės. 

Teršalų emisijų (tonomis) į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių kitimas 2015 – 2019 m. 
Šilutės r.  savivaldybėje pateikiamas 4 lentelėje. 
                                                                             

4 lentelė 

Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių  Šilutės r. savivaldybėje  
2015 – 2019 m. 

Teršalai 
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Išmestų teršalų kiekis, t 

Visi teršalai 327,92 394,02 375,65 310 319,15 

Kietosios medžiagos 38,24 36,42 31,18 36,17 36,3 

Sieros anhidridas 7,89 17,55 3,56 1,68 1,28 

Azoto oksidai 31,73 34,32 35,39 27,24 29,3 

Anglies monoksidas 201,36 217,19 235,05 170,92 165,12 

Lakūs organiniai junginiai 8,35 25,4 16,09 9,9 20,05 

Įmonių skaičius 10 13 14 12 15 

(šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, www.gamta.lt) 
 
2015-2019 metų laikotarpio pabaigoje išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis kito nežymiai. 

Kietųjų teršalų kiekiai kito panašiai. Sieros anhidridų kiekis 2016 metais išaugo iki 17,55 t per 
metus, tačiau 2019 metais sumažėjo iki 1,28 t per metus. Azoto oksidų kiekis, lyginant su kiekiu 
laikotarpio pradžioje sumažėjo nežymiai, o anglies monoksido kiekis laikotarpio vidutyje išaugęs 
iki 217,19 t per metus, laikotarpio pabaigoje sumažėjo iki165,12 t per metus. Lakūs organiniai 
junginiai per 2015-2019 metų laikotarpį kito nuo 8,35 iki 20,05 tonų per metus. 

Oro teršalams išsisklaidyti yra svarbus reljefas, nuo kurio priklauso, kaip išsklaidomi 
ar koncentruojami teršalai. Pažymėtina, kad beveik visa savivaldybės teritorija yra Nemuno 
žemupio žemumoje. 

Mobilioji tarša. Šilutės r. savivaldybėje automobilių transportas yra vienas iš pagrindinių 
teršalų emisijos į atmosferą šaltinių.  

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis,  Lietuvoje transporto emisijos sudaro nuo 50 % iki 
70 % suminių emisijų kiekio. Didžiausią dalį teršalų struktūroje sudaro anglies monoksidas (CO), 
azoto oksidai (NO2) ir nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ).  

Šilutės r. savivaldybės automobilizacijos lygio kitimo tendencijos pateiktos 5 lentelėje, kur 
pateikiamas kelių transporto priemonių skaičiaus kitimas per laikotarpį nuo 2015 m. iki 2019 m. 
pabaigos.  
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5  lentelė 

Kelių transporto priemonių skaičius Šilutės r.  savivaldybėje metų pabaigoje, vnt. 

Kelių 
transporto 
priemonės 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Mopedai 203 170 196 210 239 
Motociklai 329 332 371 406 472 
Lengvieji 
automobiliai 

17 509 18 274 18 918 19 949 21 180 

Autobusai 110 113 120 122 120 
Krovininiai 
automobiliai 

1 192 1 235 1 316 1 345 1 450 

Puspriekabių 
vilkikai 

210 227 223 211 204 

Puspriekabės 206 205 194 183 197 
Priekabos 229 219 209 190 207 
Specialūs 
automobiliai 

119 110 116 115 115 

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 
 

Per laikotarpį nuo 2015 iki 2019 metų buvo fiksuojamas stabilus beveik visų kelių 
transporto priemonių skaičiaus augimas.  

Pagrindiniai transporto srautai Šilutės r. savivaldybėje realizuojami sausumos keliais (6 
lent.). Automobilių transportas yra svarbiausia tiek Šilutės r.  savivaldybės, tiek ir Klaipėdos 
apskrities transporto rūšis, kuria vežama didžioji dalis keleivių ir krovinių.  

Rajoną su Klaipėda jungia geležinkelio linija Klaipėda-Pagėgiai. 
 

6  lentelė 
Pagrindiniai Šilutės r.  savivaldybės keliai 

Kelio Nr. Kryptis Tipas Ilgis, km 
141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda krašto kelias 229 
165 Šilalė – Šilutė krašto kelias 58 
193 Kvėdarna – Švėkšna – Saugos krašto kelias 39 
199 Tauragė – Žygaičiai – Vainutas krašto kelias 29 
206 Šilutė – Rusnė krašto kelias 8 
4213 Rusnė – Galzdonai – Plaškiai rajoninis kelias 29 
4207 Žemaičių Naumiestis – Teneniai – Pajūralis rajoninis kelias 29 
4226 Usėnai – Natkiškiai – Griežpelkiai I rajoninis kelias 27 
4210 Galzdonai – Usėnai – Degučiai rajoninis kelias 18 
4208 Žemaičių Naumiestis – Gardamas – Švėkšna rajoninis kelias 18 
4209 Šilutė – Ramučiai – Gardamas rajoninis kelias 17 
4202 Stoniškiai – Katyčiai – Degučiai rajoninis kelias 17 
4224 Gudai – Katyčiai rajoninis kelias 17 
4217 Šilutė – Rūgailiai – Povilai rajoninis kelias 16 
4221 Švėkšna – Bliūdsakiai – Šyliai rajoninis kelias 15 
4211 Juknaičiai – Pašyšiai – Kulėšai rajoninis kelias 14 
4263 Švėkšna – Daukšaičiai – Veiviržėnai rajoninis kelias 11 
4206 Sakūčiai – Žemaitkiemis rajoninis kelias 10 
4220 Verdainė – Pašyšiai rajoninis kelias 10 
4248 Šilutė – Šyša – Krokų Lankos rajoninis kelias 10 

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 
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Šiaurės – pietų kryptimi pagrindinė transporto dominantė yra 141 krašto kelias, kuris jungia 

su apskrities centru – Klaipėda, tarptautiniu IXB transporto koridoriumi (automagistrale A1) ir 
pietinėje dalyje su tarptautiniu transporto koridoriumi Via Hanseatica (magistralinis kelias A12). 
Šilutės rajonas yra labai stipraus tarptautinių kelių įtakos zonoje, toks tinklas leidžia Šilutės 
savivaldybės teritorijoje išvengti didelio intensyvumo tranzitinių transporto srautų. 

Šilutės mieste gatvės santykinai nėra perkrautos, miesto šiaurės – pietų kryptimi esantis 
apvažiavimo kelias – krašto kelias Nr. 141 Pagėgiai–Klaipėda sumažina gatvių transportu apkrovas, 
nukreipia nuo miesto pagrindinį tranzitinį transportą, tame tarpe ir sunkiasvorį. Labiausiai apkrauta 
mieste yra pagrindinė senamiesčio ašis – Lietuvininkų gatvė. Kitiems Šilutės rajono miestams bei 
gyvenvietėms nėra būdingos transporto spūstys bei to pasekmėj kylanti oro tarša.  

 

 

6 pav. Šilutės r. ir pagrindinių transporto magistralių infrastruktūros žemėlapis  
(šaltinis: https://www.geoportal.lt/savivaldybes/silute) 

 
Vidutinis metinis paros kelių transporto eismo intensyvumas 2019 m. Šilutės r. savivaldybės 

teritorijoje pateiktas 7 paveiksle. Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis, bendras 
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas valstybinės reikšmės krašto keliuose Šilutės miesto 
prieigose 2019 m. kito nuo 1587 automobilių iki 5962 automobilių. 
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7 pav. 2019 m. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas Šilutės r.  savivaldybės krašto keliuose 
(šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija,http://lakd.lrv.lt) 

 
2019 metų pabaigoje Šilutės r. savivaldybėje esančių automobilių kelių bendras ilgis buvo 

2 347 km. Kelių su danga ilgis – 1 817 km. Kelių su patobulinta danga ilgis – 485 km. Žvyro kelių 
ilgis – 1 331 km. Grunto kelių ilgis – 531 km (7 lent.). 

 
7 lentelė 

Automobilių kelių ilgis (km) metų pabaigoje Šilutės r.  savivaldybėje 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Automobilių kelių ilgis, km 2 291 2 291 2 341 2 356 2 347 
Automobilių kelių su danga ilgis, km 1 829 1 829 1 818 1 816 1 817 

Automobilių kelių su patobulinta danga ilgis, 
km 

492 495 470 484 485 

Žvyro kelių ilgis, km 1 337 1 334 1 348 1 332 1 331 
Grunto kelių ilgis, km 462 462 522 540 531 

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 
 

Šilutės r. savivaldybėje 2015 – 2019 m. laikotarpiu bendras individualių lengvųjų 
automobilių ir jų skaičiaus 1000-čiui gyventojų stebima stabili augimo tendencija.  

 
8 lentelė 

Individualių lengvųjų automobilių skaičius metų pabaigoje Šilutės r. savivaldybėje 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Individualių lengvųjų automobilių skaičius 16 621 17 163 17 552 18 474 19 774 
1000 gyventojų tenka individualių lengvųjų 
automobilių 

404 430 452 484 525 

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 
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Transporto priemonių išmetami į atmosferą teršalai - anglies monoksidas, azoto dioksidas, 

sieros dioksidas, kietosios dalelės, benzenas, formaldehidas, policikliniai angliavandeniliai ir kt. 
Transporto tarša priklauso nuo transporto priemonės eksploatacijos trukmės, naudojamo kuro 
rūšies, važiavimo sąlygų. Benziną naudojančios transporto priemonės išskiria daugiau anglies 
monoksido ir angliavandenilių, o dyzeliniu kuru varomos priemonės išskiria daugiau suodžių. Be 
to, esant šaltam varikliui, išsiskiria didesnės taršalų koncentracijos, nei varikliui įšilus. Degant 
kurui, į aplinką išsiskiria anglies monoksidas (80 proc.), angliavandeniliai (15 proc.), azoto oksidas 
(5 proc.), nedideli kiekiai švino, benzpireno ir kitų nuodingų medžiagų. Kietosios dalelės susidaro 
dylant automobilių padangoms. Nustatyta, kad per metus vienam automobiliui susidaro iki 1,6 kg 
teršalų. Taip pat į aplinką teršalai išsiskiria dylant stabdžių kaladėlėms ir sankabai bei trinties metu 
įvairiuose automobilio mazguose.  

Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, 
miesto infrastruktūros. Mieste, kur intensyvus transporto eismas ir daug stacionarių taršos šaltinių, 
susidaro palankios sąlygos teršalams kauptis, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas – 
anticiklonas, tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro 
sluoksnio maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms 
teršalų sklaidai oro sąlygoms (smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, 
išplaunami ar nusodinami. Būtina įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršai įtakos turi tiek 
transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai. Tikėtina, kad daugiau tokios taršos tenka 
autotransportą koncentruojantiems tranzitiniams intensyvaus eismo keliams ir jų aplinkai. 

Savivaldybės aplinkos oro monitoringas. Aplinkos oro kokybės stebėsena pradėta vykdyti 
nuo 2017 m. vasario mėn. pagal Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2016-2020 metų 
programą. Toliau pateikiama vykdyto aplinkos oro monitoringo rezultatų apžvalga. 

Aplinkos oro kokybės stebėsena vykdyta trijose tirimų vietose Šilutės mieste (žr. 8 pav.). 
Teršalų – NO2; SO2 ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-

ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų matavimams aplinkos ore naudoti pasyvūs sorbentai. 
2017 metais NO2 koncentracijos aplinkos ore kito nuo 6,01 µg/m3 iki 22,94 µg/m3, SO2 – 

nuo a<2,17 iki 3,16 μg/m
3
, benzeno – nuo 0,48 µg/m3 iki 1,65 µg/m3, tolueno – nuo 0,93 µg/m3 iki 

39,9 µg/m3, etilbenzeno – nuo žemiau aptikimo ribos iki 0,76 µg/m3, m/p-ksileno – nuo 0,57 µg/m3 
iki 14,8 µg/m3 ir o-ksileno – nuo 0,56 µg/m3 iki 6,46 µg/m3, t. y. automobilių tarša buvo didesnė nei 
pramonės įmonių taršą. Ribinių verčių viršijimų neužfiksuota. 

2018 metais NO2 koncentracijos aplinkos ore kito nuo 8,11 µg/m3 iki 19,963 µg/m3, SO2 – 
nuo 2,59 µg/m3 iki 3,48 µg/m3, benzeno – nuo 0,79 µg/m3 iki 1,54 µg/m3, tolueno – nuo 2,45 µg/m3 
iki 4,91 µg/m3, etilbenzeno – nuo 0,57 µg/m3 iki 1,28 µg/m3, m/p-ksileno – nuo 0,55 µg/m3 iki 0,91 
µg/m3 ir o-ksileno koncentracijos kito nuo 0,56 µg/m3 iki 0,90 µg/m3. Ribinių verčių viršijimų 
neužfiksuota. 

2019 metais NO2 koncentracijos aplinkos ore kito nuo 9,81 µg/m3 iki 29,36 µg/m3, SO2 – 
nuo 3,47 µg/m3 iki 16,96 µg/m3, benzeno – nuo 0,66 µg/m3 iki 1,61 µg/m3, tolueno – nuo 0,87 
µg/m3 iki 1,81 µg/m3, m/p-ksileno – nuo 0,55 µg/m3 iki 0,91 µg/m3 ir o-ksileno koncentracijos kito 
nuo 0,56 µg/m3 iki 0,90 µg/m3. Ribinių verčių viršijimų neužfiksuota. 

Per 2017-2019 metų laikotarpį santykinai didžiausios aplinkos oro teršalų koncentracijos 
fiksuotos Lietuvninkų-Tilžės-Jankaus gatvių sankryžoje nustatytoje matavimo vietoje, t. y. 
automobilių tarša buvo didesnė nei pramonės įmonių taršą.  

Programos rengimo laikotarpiu aplinkos oro monitoringo 2020 m. duomenys nebuvo 
paviešinti, todėl čia nepateikiami. 
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8 pav. Aplinkos oro kokybės tyrimo vietų išdėstymas Šilutės rajono savivaldybėje 

 
Įvertinus tai, kad prognozuojama ūkio subjektų (stacionarių taršos šaltinių) veiklos plėtra ir 

transporto (mobiliosios taršos šaltinių) augimo tendencijos, tikėtinas aplinkos oro taršos didėjimas 
ateityje. Todėl siekiant užtikrinti monitoringo tęstitnumą, ir suderinus su Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos ir kitų rajono suinteresuotų institucijų atstovais, toliau Programoje 
numatoma vykdyti aplinkos oro taršos stebėseną ne mažesne nei praeitame laikotarpyje apimtimi. 
 
 
 

4.1.2. Monitoringo tikslas ir uždaviniai 
 

Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sisteminę matavimais ar kitais metodais pagrįstą 
informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie teršalų dydžių 
pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.  

Pagrindiniai uždaviniai: 
1. Šilutės r.  savivaldybėje vykdyti aplinkos oro taršos stebėjimus; 
2. Kaupti ir analizuoti stebėjimo duomenis, palyginant juos su oro teršalų ribinėmis 

vertėmis; 
3. Įvardinti galimas aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis, nurodant būdus neigiamoms 

pasekmės mažinti ar išvengti. 
4. Teikti informaciją visuomenei apie aplinkos oro kokybę. 
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4.1.3. Stebimi parametrai, stebėjimo vietų išsidėstymas ir monitoringo vykdymo grafikas 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 
m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos 
Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“2, patvirtintas teršalų, kurių 
kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas bei ribinės aplinkos oro 
užterštumo vertės. 

Monitoringo tinklas. Šilutės r. savivaldybės aplinkos oro monitoringo tinklas atspindi 
transporto priemonių (matavimo vieta Nr. 1), ūkio subjektų veiklos (matavimo vietos Nr. 2 ir Nr. 3) 
poveikį aplinkos oro kokybei. Aplinkos oro matavimo vietų lokalizacija pateikiama 9 lentelėje. 

 
 

9 lentelė  

Aplinkos oro taršos matavimo vietų Šilutės r.  lokalizacija ir taršos pobūdis 

Matavimo 
vietos 
eil. Nr. 

Matavimo vietos 
pavadinimas 

Tyrimo vietos koordinatės LKS 
94 koordinačių sistemoje Taršos pobūdis 

X Y 

1. 
Lietuvninkų-Tilžės-Jankaus 
gatvių sankryža  

340009 6137243 
Automobilių 
transporto tarša 

2. 
E. Kanto g. netoli 
Darbininkų g.  

340082 6136841 
Individualių namų 
kvartalas. 

3. Pramonės g,  339770 6138204 
Pramonės įmonių 
tarša. 

(šaltinis: sudaryta autorių) 
 
Žemiau, 9 paveiksle, pateikiamas aplinkos oro taršos monitoringo tinklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01 
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9 pav. Šilutės r.  savivaldybės aplinkos oro monitoringo tinklas (matavimo vietų išsidėstymas) 
 (šaltinis: sudaryta autorių) 

 
Stebimi parametrai. Atsižvelgiant į iš mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų poveikį, 

monitoringo vykdymo laikotarpiu numatoma vykdyti teršalų – azoto dioksido (NO2), sieros 
dioksido (SO2), LOJ (lakieji organiniai junginiai: benzenas, toluenas, etilbenzenas, m/p-ksilenas ir 
o-ksilenas). 

Matavimo vietos parinktos skirtingose Šilutės miesto vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo 
objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose 
mikrorajonuose ir miesto centre – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose ir miesto foninę 
koncentraciją.  

Atsižvelgiant į Agentūros 2019 m. atliktų tyrimų optiniais jutikliais ir difuziniais ėmikliais 
rezultatus, nustatyta, kad Šilutėje dažnai padidėja vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija 
aplinkos ore, todėl savivaldybės vykdomo aplinkos oro monitoringo apimtyje tikslinga vykdyti šio 
teršalo koncentracijos stebėjimus. KD10 (dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis nei 10 
mikrometrų) tyrimus vykdyti tose matavimų vietose, kur tiriama transporto ir individualių namų 
šildymo įrenginių keliamos taršos įtaka oro kokybei. 

Stebėjimų periodiškumas. Siekiant programos 4.1.2. skyriuje numatytų uždavinių 
įgyvendinimo, teršalų koncentracijų trukmė (minimali laiko aprėptis) vadovaujantis Aplinkos oro 
kokybės vertinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 
d. įsakymu Nr.596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ 1 priedo nuostatomis, NO2, SO2, LOJ 
pasyvius sorbentus eksponuoti po 2 savaites kiekvieną metų ketvirtį, taip užtikrinant, kad matavimų 
trukmė sudarytų ne mažiau 14 % metų laiko.  

Teršalų koncentracijos matavimų trukmė turi atitikti vidurkinimo laiką, kuriam nustatyta 
ribinė vertė. 
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Tiriami parametrai, matavimų periodiškumas, taikytini tyrimo metodai nurodyti Aplinkos 
oro monitoringo vykdymo plane (10 lentelėje). Visų teršalų matavimai vykdomi kasmet. 

 
 

10 lentelė 

Aplinkos oro monitoringo vykdymo planas 

Matavimo 
vietos Nr. 

Tiriami 
parametrai 
(analitės) 

Matavimų 
periodiškumas 

Taikomas tyrimų 
metodas 

Rekomenduojamas 
matavimų metodas 

1 – 3 LOJ, NO2, SO2 

4 k. per metus, po 
dvi savaites 
kiekvieną metų 
ketvirtį 

Pasyvūs sorbentai 
 
 

LST EN 13528–1; 
LST EN 13528–2; 
LST EN 13528–3. 

1,2 KD10 

8 tolygiai per 
metus išdėstyti 
savaitės trukmės 
matavimai 
 

Automatizuoti oro 
analizatoriai 

LAND 62:2004. “Oro 
kokybė. Ore skendinčių 

kietųjų dalelių KD10 
frakcijos nustatymas. 
Pamatinis metodas ir 

bandymo natūraliomis 
sąlygomis metodika, 

siekiant įrodyti 
rekomenduojamų 
matavimo metodų 
lygiavertiškumą“; 

(šaltinis: sudaryta autorių) 
 
 
Tais atvejais, kai matavimų rezultatai neįprastai daug viršija teisės aktais nustatytus ribinius 

dydžius, t. y. kai matavimo rezultatų negalima paaiškinti tikėtinais taršos šaltiniais ar kitomis 
galimomis, ne nuo matuotojo priklausančiomis (tame tarpe ir techninėmis) priežastimis, 
rekomenduojama per 7 dienų laikotarpį nuo matavimų protokolo gavimo dienos tose matavimo 
vietose, kuriose buvo užfiksuoti viršijimai, atlikti pakartotinus matavimus. 
 

 
4.1.4. Metodai ir procedūros 

 
Oro mėginių ėmimas NO2, SO2, LOJ koncentracijoms nustatyti vykdomas pasyvių sorbentų 

pagalba. 
KD10 koncentracijos matavimai vykdomi automatinių aplinkos oro analizatorių, instaliuotų mobilioje 

laboratorijoje, pagalba. 
Meteorologinės sąlygos turi reikšmingos įtakos aplinkos oro kokybei, todėl imant aplinkos 

oro mėginius pasyviaisiais sorbentais bei atliekant aplinkos oro matavimus automatiniais oro 
analizatoriais turi būti fiksuojami meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (0C), vėjo 
kryptis, vėjo greitis (m/s), drėgnis (%), atmosferos slėgis (hPA). Meteorologiniai parametrai gali 
būti matuojami vietoje arba naudojami artimiausios meteorologinės stoties oficialūs duomenys. 

Atliekant aplinkos oro mėginių ėmimą bei matavimus vadovautis Aplinkos oro monitoringo 
vykdymo plane (žr. 10 lent.) pateiktus arba lygiaverčius metodus. 

Aplinkos oro ėminių ėmimas ir tyrimai turi būti atliekami laboratorijų, turinčių Leidimų 
atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir 
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tyrimus išdavimo tvarkos apraše (patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) 
išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) 
laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti 
išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29 d. 
įsakymo  Nr. D1-386 redakcija)) nustatyta tvarka išduotus leidimus, arba būti akredituotos kaip 
atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius 
laboratoriniams tyrimams atlikti. Aplinkos monitoringo vykdymui taikomi tyrimų ir matavimų 
metodai turi atitikti teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus. 
 
 
 

4.1.5. Vertinimo kriterijai 
 

Gautos vidutinės koncentracijos lyginamos su atitinkamam teršalui teisės aktuose 
nustatytomis tokio paties vidurkinimo laikotarpio (metų) ribinėmis vertėmis. 

SO2 nėra nustatytų ilgo laikotarpio (metų) ribinių verčių. Dėl šios priežasties pasyvių 
sorbentų pagalba užfiksuotos 2 savaičių SO2 koncentracijos turėtų būti palygintos su trumpesnio 
laikotarpio (0,5 val., 1 val., 24 val.) ribinėmis vertėmis. Akcentuotina, kad gauti rezultatai turėtų 
būti vertinami tik kaip orientacinio pobūdžio informacija siekiant nustatyti ar neviršijamos 
trumpesnio laikotarpio (0,5 val., 1 val., 24 val.) SO2 ribinės vertės.  

Vidutinė metinė NO2, LOJ, KD10 koncentracija turi būti lyginama su šiems teršalams 
nustatytomis tokio paties vidurkinimo laikotarpio (metų) ribinėmis vertėmis. 

Aplinkos oro kokybės vertinimą reglamentuojantys teisės aktai: 
 Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

 Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės 
aplinkos oro užterštumo vertės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 
471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 
kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“; 

 Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, normos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto 
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 
normų patvirtinimo“. 
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 4.2 PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS 

 
4.2.1. Esamos būklės analizė 

 
Šilutės r. savivaldybės didžioji teritorijos dalis patenka į Nemuno upių baseino, Nemuno 

mažųjų intakų pabaseinį (47,5 % savivaldybės teritorijos) ir Minijos pabaseinį (29,9 %).  
 

 

10 pav. Šilutės r.  savivaldybės lokalizacija Nemuno UBR 
(šaltinis: www.gamta.lt, Nemuno UBR) 

 
 

 
11 pav. Šilutės r. savivaldybės hidrografinis tinklas 

(šaltinis: https://www.geoportal.lt) 
 

Valstybinis upių ir ežerų monitoringas paviršiniuose vandens telkiniuose, esančiuose Šilutės 
rajono savivaldybei priskiriamoje teritorijoje, vykdomas 12-oje upių vietų ir viename ežere ‒ Krokų 
Lankoje. Iš 12-os upių vietų 4-ose vietose kasmet vykdomas intensyvusis monitoringas, 3-jose upių 
vietose vykdomas ekstensyvusis monitoringas kas trejus metus, 5-ose vietose vykdomas veiklos 
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monitoringas kas trejus arba kas šešerius metus (vietose, kurios dėl vagų ištiesinimo priskiriamos 
rizikos vandens telkiniams). 

Šilutės r. savivaldybės teritorijoje esančiuose paviršiniuose vandens telkiniuose valstybinis 
monitoringas 2016 - 2019 metais vykdytas – upėse: Nemune aukščiau Rusnės, aukščiau Leitės, 
Skirvytėje tie Rusne, Šyšoje žemiau Šilutės, Šyšoje žemiau Katyčių, Šustyje ties Metirkviečiais, 
Voryčioje netoli žiočių, ties keliu Nr. 4213, Zuniškėje žemiau Saugų, Minijoje ties Suvernais, 
Tenenyje ties Miestaliais, Leitė ties Kanteriškiais, ir ežere Krokų Lanka.  

2016 m. vykdyto upių valstybinio monitoringo duomenimis Nemune aukščiau Rusnės, 
aukščiau Leitės, Skirvytėje tie Rusne, Šyšoje žemiau Šilutės, Šustyje ties Metirkviečiais, Minijoje 
ties Suvernais ekologinės būklės klasė pagal upės fitobentoso indeksą (UFBI) buvo „gera“. Nemune 
aukščiau Rusnės, aukščiau Leitės, Skirvytėje tie Rusne ekologinės būklės klasė pagal upės 
makrobestuburių indeksą (UMI) buvo „vidutinė“, o Šustyje ties Metirkviečiais buvo „gera“. 
Ekologinės būklės klasės pagal ežero fitoplanktono indeksą (EFPI) ir pagal makrobestuburių 
indeksą (EMI) Krokų Lankos buvo „vidutinė“. 

2017 metais vykdyto upių valstybinio monitoringo duomenimis Nemune aukščiau Rusnės, 
aukščiau Leitės, Skirvytėje tie Rusne, Šustyje ties Metirkviečiais ekologinės būklės klasė pagal upės 
fitobentoso indeksą (UFBI) buvo „labai gera“, o Šyšoje žemiau Šilutės, Minijoje ties Suvernais, 
Voryčioje netoli žiočių, ties keliu Nr. 4213, bei Zuniškėje žemiau Saugų buvo „gera“. Pagal upės 
makrobestuburių indeksą (UMI) ekologinės būklės klasė pagal upės makrobestuburių indeksą 
(UMI) Šustyje ties Metirkviečiais buvo „labai gera“, Nemune aukščiau Rusnės, aukščiau Leitės, 
Šyšoje žemiau Šilutės, Voryčioje netoli žiočių, ties keliu Nr. 4213, bei Zuniškėje žemiau Saugų 
buvo „vidutinė“, o Skirvytėje tie Rusne buvo „bloga“.  

2018 metais vykdyto upių valstybinio monitoringo duomenimis Šyšos žemiau Katyčių, 
ekologinės būklės klasė pagal upės fitobentoso indeksą (UFBI) buvo „labai gera“, Tenenio ties 
Miestaliais buvo „gera“, Leitės ties Kanteriškiais buvo „vidutinė“. Ekologinės būklės klasė pagal 
upės fitoplanktono indeksą (UFPI) Nemune aukščiau Rusnės, aukščiau Leitės ir Skirvytėje ties 
Rusne buvo „vidutinė“. Pagal upės makrobestuburių indeksą (UMI) ekologinės būklės klasė pagal 
upės makrobestuburių indeksą (UMI) Šyšos žemiau Katyčių buvo „gera“, o Leitės ties Kanteriškiais 
ir Tenenio ties Miestaliais buvo „vidutinė“. 

Žemiau, 11−15 lentelėse pateikiami 2016-2019 m. vykdyto monitoringo fizikinių-cheminių 
rodiklių įvertinimo rezultatai (pagal rodiklių vidutines metų vertes). 

 
11 lentelė 

2016 m. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius 

Upės  
pavadinimas 

Vandens 
telkinio 
pobūdis 

Koordinatės 
Ekolo 
ginė 

būklė 
pagal 

O2 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
BDS7 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NH4-N 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NO3-N 

Ekologinė 
būklė 

pagal N 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
PO4-P 

Ekologinė 
būklė 

pagal P Y X 

Skirvytė ties 
Rusne 

natūralus 6131567 333428 Gera Vidutinė Labai gera Gera Gera Labai gera Labai gera 

Nemunas 
aukščiau 
Rusnės, 
aukščiau 

Leitės 

labai 
pakeistas 

6129405 335468 Gera Vidutinė Labai gera Gera Gera Labai gera Labai gera 

Šustis ties 
Metirkviečiais 

natūralus 6138142 349800 
Labai 
gera 

Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

Šyša žemiau 
Šilutės 

labai 
pakeistas 

6136687 337192 
Labai 
gera 

Labai gera Labai gera Gera Gera Gera Gera 

Minija ties 
Suvernais 

natūralus 6143667 328158 Gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

(šaltinis: www.gamta.lt) 
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12 lentelė 

2016 m. ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius 

Ežero 
pavadinimas 

Koordinatės 
Ekologinė 

būklė 
vandens 

skaidrumą 

Ekologinė 
būklė 

pagal N 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
BDS7 

Ekologinė 
būklė 

pagal P Y X 

Krokų lanka 6140526 330742 
Nėra 

duomenų 
Gera Labai gera Bloga 

(šaltinis: www.gamta.lt) 
 

 
13 lentelė 

2017 m. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius 

Upės  
pavadinimas 

Vandens 
telkinio 
pobūdis 

Koordinatės 
Ekolo 
ginė 

būklė 
pagal 

O2 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
BDS7 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NH4-N 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NO3-N 

Ekologinė 
būklė 

pagal N 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
PO4-P 

Ekologinė 
būklė 

pagal P Y X 

Skirvytė ties 
Rusne 

Natūralus 6131567 333428 
Labai 
gera 

Gera 
Labai 
gera 

Gera Gera 
Labai 
gera 

Labai 
gera 

Nemunas aukščiau 
Rusnės, aukščiau 

Leitės 

Labai 
pakeistas 

6129405 335468 
Labai 
gera 

Gera 
Labai 
gera 

Gera Gera 
Labai 
gera 

Labai 
gera 

Voryčia netoli 
žiočių, ties keliu 

Nr. 4213 
Natūralus 6130637 335910 Gera Labai gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Šustis ties 
Metirkviečiais 

Natūralus 6138142 349800 
Labai 
gera 

Vidutinė Gera 
Labai 
gera 

Gera 
Labai 
gera 

Labai 
gera 

Zuniškė žemiau 
Saugų 

Natūralus 6148375 336908 Gera Gera 
Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Šyša žemiau 
Šilutės 

Labai 
pakeistas 

6136687 337192 
Labai 
gera 

Gera 
Labai 
gera 

Gera Gera Gera Vidutinė 

Minija ties 
Suvernais 

Natūralus 6143667 328158 Gera Gera 
Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

Labai 
gera 

(šaltinis: www.gamta.lt) 
 

14 lentelė 

2018 m. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius 

Upės  
pavadinimas 

Vandens 
telkinio 
pobūdis 

Koordinatės 
Ekolo 
ginė 

būklė 
pagal 

O2 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
BDS7 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NH4-N 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NO3-N 

Ekologinė 
būklė 

pagal N 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
PO4-P 

Ekologinė 
būklė 

pagal P Y X 

Skirvytė ties 
Rusne 

Natūralus 6131567 333428 Gera Vidutinė Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

Nemunas 
aukščiau 
Rusnės, 
aukščiau 

Leitės 

Labai 
pakeistas 

6129405 335468 
Labai 
gera 

Vidutinė Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Gera 

Leitė ties 
Kanteriškiais 

Labai 
pakeistas 

6125637 343273 Vidutinė Gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

Šyša žemiau 
Šilutės 

Labai 
pakeistas 

6136687 337192 
Labai 
gera 

Vidutinė Labai gera Gera Gera Gera Vidutinė 

Minija ties 
Suvernais 

Natūralus 6143667 328158 Gera Gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

Tenenys ties 
Miestaliais 

Natūralus 6146788 340890 Gera Gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

Šyša žemiau 
Katyčių 

Natūralus 6018730 579298 Gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

(šaltinis: www.gamta.lt) 
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15 lentelė 

2019 m. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius 

Upės  
pavadinimas 

Vandens 
telkinio 
pobūdis 

Koordinatės 
Ekolo 
ginė 

būklė 
pagal 

O2 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
BDS7 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NH4-N 

Ekologinė 
būklė 
pagal  

NO3-N 

Ekologinė 
būklė 

pagal N 

Ekologinė 
būklė 
pagal 
PO4-P 

Ekologinė 
būklė 

pagal P Y X 

Skirvytė ties 
Rusne 

Natūralus 6131567 333428 
Labai 
gera 

Gera Labai gera Labai gera Gera Labai gera Labai gera 

Nemunas 
aukščiau 
Rusnės, 
aukščiau 

Leitės 

Labai 
pakeistas 

6129405 335468 
Labai 
gera 

Vidutinė Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera Labai gera 

Šyšos 
žemiau 
Šilutės 

Labai 
pakeistas 

6136687 337192 
Labai 
gera 

Gera Labai gera Gera Gera Gera Gera 

Minija ties 
Suvernais 

Natūralus 6143667.75 328158.25 
Labai 
gera 

Gera Labai gera Labai gera Gera Labai gera Labai gera 

(šaltinis: www.gamta.lt) 

 
 Nuotekų tvarkymas. Šilutės r. savivaldybėje esančių išleistuvų sąrašas pateikiamas žemiau 
16 lentelėje. 

 



 
 

16 lentelė 
Šilutės r. savivaldybės teritorijoje esančių nuotekų išleistuvų į paviršinius vandens telkinius sąrašas  

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjektas 
Ūkinės veiklos 

objekto 
pavadinimas 

Ūkinės veiklos objekto 
adresas 

Nuotekų 
valymo 

įrenginio 
kodas 

Nuotekų valymo 
įrenginio 

pavadinimas 

Išleistuvo 
kodas 

Išleistuvo 
koordinatės 

(LKS) 
Nuotekų rūšis 

Vandens 
telkinio 

(nuotekų 
priimtuvo) 

pavadinimas 

1 

110699717, Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA" 

Vilkyčių naftos 
telkinio gavybos 
aikštelė Vilkyčiai-
15 

Šilutės r. sav., Saugų 
sen., Vilkyčiai  

3880033 PV NVĮ 1880149 332946 
6155662 

paviršinės 
nuotekos 

Minija 

3 
177003120, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės automobilių 
keliai"  

Uždaroji akcinė 
bendrovė  "Šilutės 
automobilių keliai" 

Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Šilutė, Žemaičių 
Naumiesčio g. 2  

3880031 PV NT NVĮ 1 1880129 341540 
6136753 

paviršinės 
nuotekos 

Šyša 

4 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Leitgirių 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Juknaičių 
sen., Leitgiriai  

3880011 Leitgirių gyv. 
NVĮ 

1880015 345708 
6124639 

komunalinės 
nuotekos 

Leitė 

5 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Juknaičių 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Juknaičių 
sen., Juknaičiai  

3880060 Juknaičių NVĮ 
nuo 2015 05 05 

1880100 346848 
6130243 

komunalinės 
nuotekos 

Leitalė 

6 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Rusnės 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Rusnės 
sen., Rusnė  

3880019 Rusnės NVĮ 1880043 333099 
6131191 

komunalinės 
nuotekos 

Skirvytė 

7 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Pašyšių 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Juknaičių 
sen., Pašyšiai  

3880014 Pašyšių NVĮ 1880018 351344 
6132818 

komunalinės 
nuotekos 

Šyša 

8 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Šilutės aglomeracija Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Šilutė  

3880002 Šilutės NVĮ su 
azoto ir fosforo 

šalinimu 

1880002 337309 
6136715 

komunalinės 
nuotekos 

Šyša 

9 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Šilutės aglomeracija Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Šilutė  

  
1880141 338690 

6137364 
paviršinės 
nuotekos 

Šyša 

10 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Šilutės aglomeracija Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Šilutė  

  
1880143 339137 

6136453 
paviršinės 
nuotekos 

Šyša 

11 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Šilutės aglomeracija Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Šilutė  

  
1880147 340413 

6136636 
paviršinės 
nuotekos 

Šyša 

12 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Vainuto 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Vainuto 
sen., Vainutas  

3880008 Vainuto gyv. 
biologiniai NVĮ 

1880008 363884 
6138100 

komunalinės 
nuotekos 

Šyšalė 

13 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Žemaičių 
Naumiesčio 

Šilutės r. sav., Žemaičių 
Naumiesčio sen., 

3880009 Žemaičių 
Naumiesčio NVĮ 

1880011 352057 
6138137 

komunalinės 
nuotekos 

Šustis 
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aglomeracija Žemaičių Naumiestis  

14 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Kintų aglomeracija Šilutės r. sav., Kintų sen., 
Kintai  

3880005 Kintų NVĮ 1880005 325785 
6145930 

komunalinės 
nuotekos 

Kuršių marios 

15 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Saugų aglomeracija Šilutės r. sav., Saugų 
sen., Saugos  

3880004 Saugų NVĮ 1880004 338939 
6151048 

komunalinės 
nuotekos 

Z – 3 (Zuniškė)  

16 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Inkaklių 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Švėkšnos 
sen., Inkakliai  

3880006 Inkaklių NVĮ 1880006 346478 
6151880 

komunalinės 
nuotekos 

Ašva 

17 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Švėkšnos 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Švėkšnos 
sen., Švėkšna  

3880012 Švėkšnos NVI 1880016 350243 
6153550 

komunalinės 
nuotekos 

Švėkšnalė 

18 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Vilkyčių 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Saugų 
sen., Vilkyčiai  

3880003 Vilkyčių NVĮ 1880003 335260 
6156015 

komunalinės 
nuotekos 

Veiviržas 

19 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Usėnų aglomeracija Šilutės r. sav., Usėnų 
sen., Usėnai  

3880062 Usėnų NVĮ 1880102 354984 
6123914 

komunalinės 
nuotekos 

Veižas 

20 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Laučių aglomeracija Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Laučiai  

3880039 Laučių biologiniai 
NVĮ 

1880153 346733 
6137805 

komunalinės 
nuotekos 

Šustis 

21 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Gardamo 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Gardamo 
sen., Gardamas  

3880041 Gardamo 
biologiniai NVĮ 

1880155 351245 
6143494 

komunalinės 
nuotekos 

Tenenys 

22 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Katyčių 
aglomeracija 

Šilutės r. sav., Katyčių 
sen., Katyčiai  

3880035 Katyčių NVĮ 1880151 361339 
6129850 

komunalinės 
nuotekos 

Šyša 

23 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Tarvydų k. nuotekų 
tvarkymo sistema 

Šilutės r. sav., Juknaičių 
sen., Tarvydai  

3880043 Tarvydų NVĮ 1880157 345726 
6135361 

buitinės 
nuotekos 

Šyša 

24 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Užlieknių k. 
nuotekų tvarkymo 
sistema 

Šilutės r. sav., Šilutės 
sen., Užliekniai  

3880045 Užlieknių NVĮ 1880159 342252 
6130407 

buitinės 
nuotekos 

V - 1 

25 
177059215, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys"  

Degučių k. nuotekų 
tvarkymo sistema 

Šilutės r. sav., Žemaičių 
Naumiesčio sen., 
Degučiai  

3880047 Degučių NVĮ 1880161 357521 
6132728 

buitinės 
nuotekos 

Mirglonas 

26 
177155847, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Kintai"  

Uždaroji akcinė 
bendrovė "Kintai" 

Šilutės r. sav., Kintų sen., 
Kintai, Kuršių g. 11  

  
1880019 326804 

6141291 
žuvininkystės 
tvenkinių 
vanduo 

Kuršių marios 

27 
177155847, Uždaroji akcinė 
bendrovė "Kintai"  

Uždaroji akcinė 
bendrovė "Kintai" 

Šilutės r. sav., Kintų sen., 
Kintai, Kuršių g. 11  

  
1880047 329006 

6145247 
žuvininkystės 
tvenkinių 
vanduo 

Minija 

(šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra) 
Visi 16 lentelėje nurodyti ūkio subjektai vykdo išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius nuotekų monitoringą 



 
 

Nuotekų tvarkymas. Į aplinką išleidžiamų nuotekų krūvių pokyčiai Šilutės r.  
savivaldybėje, 2015 – 2019 metų laikotarpiu, pateikiami 17 lentelėje. 

 
17 lentelė 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 

Nuotekų išleidimas Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis,  
tūkst. m³ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Iš viso išleista nuotekų 5425,32 5865,35 6279,64 5552,18 5532,83 
Nereikalaujančių 
valymo 

3006,5 2928,5 2914,5 3006,5 2887,8 

Išleista išvalytų iki 
normos nuotekų 

2377,94 2928,68 3357,06 2544.09 2645,03 

Išleista nepakankamai 
išvalytų nuotekų 

31,61 - - - - 

Užterštų, be valymo 9,27 8,18 8,08 1,59 - 

Išleistos į natūralias 
nuotekų filtravimo 
sistemas 

- - - - 0.805 

(šaltinis: Statistikos departamentas. Aplinkos apsaugos agentūros duomenys) 
 
 
Analizuojant aukščiau lentelėje pateiktus 2015-2019 metų Aplinkos apsaugos agentūros 

duomenis bendas nuotekų, išleistų į paviršinius vandenis, kiekis yra stabilus. Tuo pačiu laikotarpiu 
nuotekų, išvalytų iki nustatytų normų,  kiekis gana stabilus. Taip pat per laikotarpį pastebimas 
ryškus išleistų užterštų nuotekų kiekių sumažėjimas. 

Šilutės r. savivaldybės teritorijoje yra 4 įmonės (žr. 16 lent. Šilutės r. savivaldybės 
teritorijoje esančių nuotekų išleistuvų į paviršinius vandens telkinius sąrašas), kurios vykdo 
išleidžiamų nuotekų į aplinką monitoringą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
monitoringo nuostatų, patvirtintų 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 7 punktu. 

Pažymėtina, kad didžiausias Šilutės r.  savivaldybėje nuotekų tvarkytojas yra uždaroji akcinė 
bendrovė "Šilutės vandenys". 

2019 metais UAB "Šilutės vandenys" eksploatavo 19 vnt. nuotekų valymo įrenginių Šilutės 
mieste bei rajone. Nuotekų valymo įrenginiuose valomos centralizuotai surinktos nuotekos iš 
Šilutės, Rusnės, Saugų, Kintų Vilkyčių, Inkaklių, Švėkšnos, Juknaičių, Pašyšių, Leitgirių, Usėnų, 
Katyčių, Žemaičių Naumiesčio, Vainuto, Laučių, Gardamo bei Degučių3. 

Savivaldybės vykdyto aplinkos monitoringo (paviršinio vandens) rezultatai. Paviršinio 
vandens telkinių monitoringas vykdytas 2017 – 2020 m. laikotarpiu, pagal Šilutės rajono 
savivaldybės  aplinkos monitoringo 2016–2020 metų programą. Rengiamos monitoringo programos 
(2021-2026 m.) rengimo metu duomenys apie 2020 m. paviršinio vandens monitoringą dar nėra 
paskelbti, todėl toliau aptariami tik 2017-2019 m. laikotarpio monitoringo rezultatai. 
Paviršinių vandens telkinių vandens kokybės tyrimai nurodytose vietose 2017-2019 m. laikotarpiu 
buvo atliekami 4 kartus per metus, kartą per ketvirtį. Tyrimai buvo atliekami Šysos upėje Šilutės 
miesto ribose šiuose taškuose: 1. ties geležinkelio tiltu; 2. ties pėsčiųjų tiltu į Šilutės ligoninės vaikų 
skyrių; 3. ties Šilutės sporto mokyklos irklavimo baze. Buvo matuojamos ištirpusio deguonies 
kiekio (mg/l O2); biocheminio deguonies suvartojimo BDS7 (mg/l O2); fosfato kiekio (mg/l P); 

 
3 http://www.silutes-vandenys.lt/veikla/nuoteku-valymas. 
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nitratų kiekio (mg/l N); amonio kiekio (mg/l N); bendrojo fosforo kiekio Pbendras (mg/l P) ir 
bendrojo azoto kiekio Nbendras (mg/l N) koncentracijos. 

2017 m. Šyšos upės nustatytose tyrimo vietose ištirpusio deguonies koncentracija, kito nuo 
9,05 mg/l O2 (2017 m. gegužės 26 d.) iki 13,19 mg/l O2 (2017 m. kovo 9 d.). Tuo pačiu tiriamuoju 
laikotarpiu paviršinio vandens telkiniuose BDS7 koncentracija paviršinio vandens telkiniuose 
įvairavo nuo 2,10 mg/l O2 (2017 m. kovo 9 d.) iki 38,3 mg/l O2 (2017 m. kovo 9 d.). Pastebėtina, 
jog 2017 m. kovo 9 d. dviejuose tyrimo taškuose – Šilutės m. ribose Šyšos upėje ties geležinkelio 
tiltu nustatytoje matavimo vietoje ir Šyšos upėje ties pėsčiųjų tiltu į Šilutės ligoninės vaikų sk. 
nustatytoje matavimo vietoje BDS7 koncentracija viršijo karpiniams vandens telkiniams nustatytą 
ribinę vertę (≤ 6 mg/l O2). Pagal vidutinę metinę BDS7 koncentraciją vandens kokybė atitiko labai 
blogą ekologinės būklės klasę. 

2017 m. nitratų koncentracija paviršiniame vandenyje kito nuo 0,675 mg/l N (2017 m. kovo 
9 d.) iki 8,91 mg/l N (2017 m. kovo 9 d.). Šyšoje vidutinė metinė vandens kokybė pagal nitratų 
koncentraciją atitiko vidutinę ekologinės būklės klasę. 

Amonio koncentracija paviršinio vandens telkiniuose kito nuo 0,037 mg/l N (2017 m. 
gruodžio 4 d.) iki 0,093 mg/l N (2017 m. kovo 9 d.). Ribinės vertės viršijimų nenustatyta. Pagal 
vidutinę metinę amonio koncentraciją vandens kokybė atitiko labai gerą ekologinės būklės klasę. 

Fosfatų koncentracija paviršinio vandens telkiniuose kito nuo 0,016 mg/l P (2017 m. kovo 9 
d.) iki 0,032 mg/l P (2017 m. gegužės 26 d.). Šyšoje vidutinė metinė vandens kokybė pagal fosfatų 
koncentraciją atitiko gerą ekologinės būklės klasę. 

Tuo pačiu tiriamuoju laikotarpiu N bendrojo koncentracija paviršinio vandens telkiniuose 
kito nuo 0,282 mg/l N (2017 m. kovo 9 d.) iki 1,073 mg/l N (2017 m. gegužės 26 d.), o P bendrojo 
koncentracija paviršinio vandens telkiniuose kito nuo 0,023 mg/l P ((2017 m. kovo 9 d.) iki 0,147 
mg/l P (2017 m. gegužės 26 d.). Šyšoje vidutinė metinė vandens kokybė pagal N ir P bendrąsias 
koncentracijas atitiko labai gerą ekologinės būklės klasę. 

2018 m. Šyšos upės nustatytose tyrimo vietose ištirpusio deguonies koncentracija, kito nuo 
10,53 mg/l O2 (2018 m. balandžio 30 d.) iki 12,48 mg/l O2 (2018 m. vasario 22 d.). Tuo pačiu 
tiriamuoju laikotarpiu paviršinio vandens telkiniuose BDS7 koncentracija paviršinio vandens 
telkiniuose įvairavo nuo 1,02 mg/l O2 (2018 m. rugpjūčio 24 d.) iki 5,83 mg/l O2 (2018 m. lapkričio 
7 d.). Pagal vidutinę metinę BDS7 koncentraciją vandens kokybė atitiko vidutinę ekologinės 
būklės klasę. 

2018 m. nitratų koncentracija paviršiniame vandenyje kito nuo 1,17 mg/l N (2018 m. vasario 
22 d.) iki 5,29 mg/l N (2018 m. balandžio 30 d.). Šyšoje vidutinė metinė vandens kokybė pagal 
nitratų koncentraciją atitiko labai gerą ekologinės būklės klasę. 

Amonio koncentracija paviršinio vandens telkiniuose kito nuo 0,016 mg/l N (2018 m. 
rugpjūčio 24 d.) iki 0,163 mg/l N (2018 m. lapkričio 7 d.). Ribinės vertės viršijimų nenustatyta. 
Pagal vidutinę metinę amonio koncentraciją vandens kokybė atitiko gerą ekologinės būklės klasę. 

Fosfatų koncentracija paviršinio vandens telkiniuose kito nuo 0,011 mg/l P (2018 m. vasario 
22 d.) iki 0,083 mg/l P (2018 m. lapkričio 7 d.). Šyšoje vidutinė metinė vandens kokybė pagal 
fosfatų koncentraciją atitiko labai gerą ekologinės būklės klasę. 

Tuo pačiu tiriamuoju laikotarpiu N bendrojo koncentracija paviršinio vandens telkiniuose 
kito nuo 0,114 mg/l N (2018 m. lapkričio 7 d.) iki 2,16 mg/l N (2018 m. balandžio 30 d.), o P 
bendrojo koncentracija paviršinio vandens telkiniuose kito nuo 0,032 mg/l P (2018 m. balandžio 30 
d.) iki 0,139 mg/l P (2018 m. lapkričio 7 d.). Šyšoje vidutinė metinė vandens kokybė pagal N ir P 
bendrąsias koncentracijas atitiko labai gerą ekologinės būklės klasę. 

2019 m. ištirpusio deguonies koncentracija kito nuo 9,27 mg/l O2 iki 12,52 mg/l O2, BDS7 
koncentracijos kito nuo 1,56 mg/l O2 iki 4,22 mg/l O2, ir atitikimo vidutinę ekologinės būklės 
klasę.  

Nitratų koncentracijos kito nuo 3,57 mg/l N iki 11,26 mg/l N, ir atitiko blogą ekologinės 
būklės klasę. 
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 Amonio koncentracijos kito nuo 0,066 mg/l N iki 0,236 mg/l N, ir atitiko gerą ekologinės 
būklės klasę. 

Fosfatų koncentracijos kito nuo 0,029 mg/l iki 0,115 mg/l, ir atitiko vidutinę ekologinės 
būklės klasę. 

N bendrojo koncentracijos kito nuo 2,17 mg/l iki 4,18 mg/l, ir atitiko vidutinę ekologinės 
būklės klasę. 

P bendrojo koncentracijos kito nuo 0,009 mg/l iki 0,059 mg/l, ir atitiko labai gerą 
ekologinės būklės klasę. 

Kaip matyti iš 2017-2019 m. laikotarpio monitoringo rezultatų, Šyšos upės ekologinė būklė 
išlieka gana kaiti, todėl vadovaujantis tęstinumo ir rezultatų palyginamumo principais tikslinga 
toliau vykdyti Šyšos upės vandens kokybės stebėjimus. 

 
 

 
4.2.2 Monitoringo tikslas ir uždaviniai 

 
Pagrindinis monitoringo tikslas – stebėti antropogeninės taršos masto pokyčius, nustatyti 

numatytų šioje programoje paviršinio vandens telkinių vandens kokybę. Gautus rezultatus taikyti 
paviršinio vandens telkinių vandens kokybės valdymui ir visuomenės informavimui. 

Pagrindiniai uždaviniai: 
  Paviršinio vandens telkiniuose atlikti vandens kokybės parametrų stebėseną, atliekant 

periodinius matavimus; 
  Atlikti sukauptų duomenų analizę, įvertinti vandens kokybę, pateikti išvadas. 

Stebėsenos rezultatai skirti paviršinio vandens telkinių vandens kokybės gerinimo priemonių 
planavimui ir įgyvendinimui, visuomenės informavimui. 

 

4.2.3 Stebėjimo vietų išsidėstymas, stebimi parametrai, ir monitoringo vykdymo grafikas 
 

Išsklaidytos ir sutelktos taršos vertinimui Šyšos upėje parinktos 3 matavimo vietos Šilutės 
mieste, kad būtų galima vertinti miesto taršos mastą ir daromą poveikį paviršiniams vandens 
telkiniams. Užtikrinant ankstesnio laikotarpio (2016-2020 m.) monitoringo tęstinumą ir rezultatų 
palyginamumą, sekančio monitoringo laikotarpio (2021-2026 m.) stebėjimai vykdomi tuose pat 
Šyšos upės vietose, Šilutės miesto ribose. 

18 lentelėje pateikiama informacija apie monitoringui parinktų paviršinio vandens telkinių ir 
tyrimo vietų lokalizaciją, o 12 paveiksle pateikiamas monitoringo tinklas. 

               
 18 lentelė 

Šilutės miesto paviršinių vandens telkinių kokybės matavimų vietos 2021–2026 metų monitoringo 
metu 

Tyrimo 
vietos eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 
koordinačių sistemoje Tipas 
X Y 

1. 
Šyša (Šilutės miesto ribose ties 
geležinkelio tiltu)  

340967 6136800 upė 

2. 
Šyša (ties pėsčiųjų tiltu į Šilutės 
ligoninės vaikų skyrių)  

339042 6136544 upė 

3.  
Šyša (ties Šilutės sporto 
mokyklos irklavimo baze)  

338492 6136744 upė 

(sudaryta autorių) 
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12 pav. Paviršinio vandens tyrimo vietos Nr. 1 – Nr.3, Šilutė 
 (sudaryta autorių) 

 
Stebimi parametrai. Siekiant užtikrinti aukščiau įvardintus monitoringo tinklo sudarymo 

principus numatoma tyrimo vietose stebėti fizikinius-cheminius kokybės elementų rodiklius Šyšos 
upėje (tyrimo vietos Nr. 1–3): maistingąsias medžiagas – nitratų azotą (NO3

–N), amonio azotą 
(NH4

–N), bendrą azotą (Nb), fosfatų fosforą (PO4
–P), bendrą fosforą (Pb); organinės medžiagos – 

BDS7; prisotinimas deguonimi – O2. 
Paviršinio vandens telkiniuose tyrimai vykdomi kasmet 4 kartus per metus, pagal žemiau 

pateiktą paviršinio vandens telkinių monitoringo vykdymo planą (žr. 19 lent.).  
 

 
19 lentelė 

Paviršinio vandens telkinių monitoringo vykdymo planas 

Matavimo 
vietos Nr. 

Tiriami parametrai (analitės) Matavimų periodiškumas 
Rekomenduotini tyrimo 

metodai* 

1 – 3 

nitratų azotą (NO3
–N), amonio 

azotą (NH4
–N), bendrą azotą 

(Nb), fosfatų fosforą (PO4
–P), 

bendrą fosforą (Pb), BDS7,O2 

vasario mėn. LST EN ISO 12260:2004 
LST EN ISO 6878:2004 
LAND 47-1:2007 
LAND 59-2003 
LST EN 5814:2012 
LST ISO 10523:2012 

balandžio - gegužės mėn. 

liepos - rūgpjūčio mėn. 
rugsėjo mėn. II pusėje- 

spalio mėn. I pusėje 

Pastaba: gali būti taikomi ir kiti, lygiaverčiai tyrimo metodai. 
(sudaryta autorių) 
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Tais atvejais, kai matavimų rezultatai neįprastai daug viršija teisės aktais nustatytus ribinius 
dydžius, t. y. kai matavimo rezultatų negalima paaiškinti tikėtinais taršos šaltiniais ar kitomis 
galimomis priežastimis, rekomenduojama per 7 dienų laikotarpį nuo matavimų protokolo gavimo 
dienos tose matavimo vietose, kuriose buvo užfiksuoti viršijimai, atlikti pakartotinus matavimus. 

 
 

4.2.4 Metodai ir procedūros  
 

Ėminių ėmimai ir tyrimai turi būti atliekami laboratorijų, turinčių Leidimų atlikti taršos 
šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo 
tvarkos apraše (patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką 
teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) 
matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo 
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo  Nr. D1-386 
redakcija)) nustatyta tvarka išduotus leidimus, arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą 
LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams 
tyrimams atlikti. 

Aplinkos monitoringo vykdymui taikomi tyrimų ir matavimų metodai turi atitikti teisės 
aktuose įtvirtintus reikalavimus. 

 
 

4.2.5 Vertinimo kriterijai 
 

Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimą reglamentuoja:  
–  Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių 
būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“; 

– Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2006 
m. gegužės 17d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

Taip pat paviršinių vandens telkinių vandens kokybė gali būti vertinama pagal vandens 
kokybės rodiklių ribines vertes, nustatytas Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir 
veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, 
kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

 

 

Bibliografija: 

 
1. Lietuvos LR Vyriausybės 2003m. spalio 14 d. nutarimas Nr.1268 „Dėl valstybinės reikšmės 

vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“; 
2. Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas, Vilnius, 2017 m. gegužė; 
3. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2006 

m. gegužės 17d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 
4. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. D1- 533 redakcija); 

5. Rizikos vandens telkinių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 
m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-908; 
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6. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos 
reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis 
gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 
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4.3 POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS 

 
4.3.1. Esamos būklės analizė 

 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos didžioji dalis patenka į  Viršutinės-apatinės kreidos 

požeminio vandens baseiną, ir tik vakarinis rajono pakraštys patenka į Kuršių Nerijos ir pamario 
požeminio vandens baseiną (žr. 13 pav.). 
 

 

13 pav. Požeminio vandens baseinai Šilutės r. savivaldybėje 
(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, PožVIS) 

 
Požeminio vandens valstybinio monitoringo tinklą Šilutės rajono  savivaldybėje sudaro 

Kintų-Vilkmedžių gręžinių krūmas ir Rūgalių, Šilutės v-tės bei Švėkšnos v-tės pavieniai gręžiniai 
(žr. 14 pav.). 
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14 pav. Požeminio vandens valstybinio monitoringo tinklas Šilutės r. sav. 

(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, PožVIS) 
 

Požeminio vandens sudėtį lemia tiek gamtiniai, tiek antropogeniniai veiksniai. Gruntinis 
vanduo, nors yra ne tik prastai apsaugotas nuo paviršinės taršos, bet ir jautrus klimato pokyčiams, 
vis dar yra naudojamas gerti kaimo vietovėse, o regioninėse mitybos srityse perteka į gilesnius 
sluoksnius. Gruntinis vanduo taip pat formuoja nuo kelių iki keliasdešimties procentų upių 
nuotėkio, priklausomai nuo hidrologinių ir hidrogeologinių sąlygų. Gruntinio vandens cheminė 
sudėtis ir jo kokybė labiausiai priklauso nuo nuogulų, kuriose jis yra susikaupęs, litologijos, 
vandens slūgsojimo gylio ir antropogeninės apkrovos (žemėnaudos) intensyvumo4. 

Požeminio vandens kokybės iliustracija Šilutės rajono savivaldybėje pagal 2018 metų 
valstybinio monitoringo hidrocheminių tyrimų duomenis pateikiama žemiau (žr. 15 pav.). 
Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN24:2017 geriamam vandeniui nustatytomis rodiklių 
vertėmis gruntinio vandens kokybė pagal vandens kokybės rodiklius apibūdinama nuo geros 
Švėkšnoje iki vidutinės Kintuose ir prastos Šilutės vandenvietėje. 
 

 

 
4 2016 m. LGT metinė ataskaita. 
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15 pav. Požeminio vandens kokybė 2018 metais 
(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba. LGT 2018 m. veiklos ataskaita) 

 
Požeminio vandens kokybę lemia gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai. Vandens kokybę 

prastina natūralūs organiniai junginiai pelkinėse ir jūrinėse nuogulose, sulfatai gipsingų nuogulų 
paplitimo zonose, chloridai ir natrio jonai mineralizuoto vandens iškrovos zonose. Urbanizuotose 
teritorijose ir dirbamos žemės aplinkoje esamuose gręžiniuose organinių junginių, chloridų, sulfatų, 
azoto junginių reikšmės, viršijančios fonines, yra suformuotos antropogeninės taršos.5 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra 59 gėlo vandens veikiančios vandenvietės, iš 
kurių 1 yra gamybinio vandens vandenvietė  (žr. 16 pav.).  

 

 
5 2018 m. LGT metinė ataskaita. 
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16 pav. Požeminio vandens vandenvietės Šilutės r. sav. 
(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, Žemės gelmių registras) 

 
20 lentelėje pateikiami duomenys  apie, išgaunamo požeminio vandens kiekius per 2014 – 

2018 metų laikotarpį. 
 

20 lentelė 

Šilutės r. sav. apibendrinti požeminio vandens naudojimo duomenys 2014 – 2018 m. 

Vandeningų horizontų indeksai Metai 
Vandenviečių 

skaičius 
Išgauta 

tūkst. m3 
K1, K1-2, K2cm+K1, K2cm-K1, T1 2014 52 1663,70 
K1, K1-2, K2cm+K1, K2cm-K1 2015 55 1425,71 
K2cm-K1 2016 59 84,76 
ag l III-II gr-md, K1, K2cm+K1, K2cm-K1 2017 59 1482,26 
K1, K1-2, K2cm+K1, K2cm-K1 2018 59 1473,546 

  Iš viso: 6129,969 

(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, PožVIS. Ataskaita suformuota: 2021-02-02) 
 

 

17 pav. Šilutės r. sav. apibendrinti požeminio vandens naudojimo (debito) duomenys 2014 – 2018 
metais. Grafinė išraiška 
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(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, PožVIS. Ataskaita suformuota: 2021-02-02) 
 

Kaip matyti iš Šilutės rajono  savivaldybės požeminio vandens naudojimo duomenų 2014 – 
2018 m. laikotarpio grafinės išraiškos, požeminio vandens debitas  mažėjo laikotarpio viduryje, 
tačiau nuo 2017 metų augo ir laikotarpio pabaigoje (2018 m.) buvo apie 1500 tūkst. m3. 
Geriamojo vandens tiekimas. Didžiausias geriamojo vandens tiekėjas Šilutės rajono  
savivaldybėje yra UAB „Šilutės vandenys“, kuri vartotojams tiekia požeminį geriamą vandenį iš 
giluminių gręžinių. Įmonė eksploatuoja 47 vandenvietes, kuriuose yra 65 vandens išgavimo 
gręžiniai. Vanduo išgaunamas iš 80 - 140  m gylio gręžinių. 2011 m. - 2015 m.  įrengti ir pradėti 
eksploatuoti šeši vandens gerinimo įrenginiai – Laučių, Inkaklių, Saugų, Gorainių, Pašyšių, 
Vilkyčių ir Kintų gyvenvietėse. Bendrovė eksploatuoja 301 km vandens tinklų. Geriamojo vandens 
kokybė tikrinama, atliekant nuolatinę ir periodinę priežiūrą pagal higienos normas HN 24:2017 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Kontrolės dažnumas bei mėginių ėmimo 
vietos yra suderintos su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento Šilutės 
skyriumi ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriumi. 

 
21 lentelė 

UAB „Šilutės vandenys“ išgauto geriamo vandens kiekiai 2017-2020 m. laikotarpiu 

Eksploatuojamų vandenviečių sk. 
Išgauto vandens kiekis, 

tūkst.m3/metus 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

46 46 46 46 1394,7 1434,8 1424,1 1376,2 

(šaltinis: UAB „Šilutės vandenys“) 

 
22 lentelė 

Šilutės miesto vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys 

Eil. 
Nr. 

Nustatomas 
parametras 

Matavimo 
vnt. 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų  
rezultatas 

Gręžinys 
Nr. 22564 

Gręžinys 
Nr. 58403 

2020–09–24 2020–09–24 
1 2 3 4 5 6 
2 Cl- mg/l 250 [1] 20,17 19,18 
3 SO4

2- mg/l 250 [1] 10,51 <1,0 
4 HCO3

- mg/l – 432 412 
5 CO3

2- mg/l – 0,212 0,203 
6 NO2

- mg/l 0,5 [1] <0,2 <0,2 
7 NO3

- mg/l 50 [1] <1,0 <1,0 
8 Na+ mg/l 200 [1] 92,04 80,87 
9 K+ mg/l – 6,71 7,16 

10 Ca2+ mg/l – 40,37 42,6 
11 Mg2+ mg/l – 11,21 11,83 
12 NH4

+ mg/l 0,5 [1] 0,915 0,721 
13 Bendras kietumas mg-ekv/l – 2,94 3,10 
14 Karbonatinis 

kietumas 
mg-ekv/l 

– 2,94 3,10 

15 Nekarbonatinis 
kietumas 

mg-ekv/l 
– 0 0 

16 IMMS, mg/l mg/l – 614 575 
17 CO2 mg/l – 34,89 32,22 
18 pH pH vnt. 6,5-9,5 [1] 7,40 7,41 
19 Savitasis el. laidis µS/cm 2500 [1] 655 635 
20 Permanganato 

skaičius 
mgO2/l 5 [1] 

2,00 1,85 
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Eil. 
Nr. 

Nustatomas 
parametras 

Matavimo 
vnt. 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų  
rezultatas 

Gręžinys 
Nr. 22564 

Gręžinys 
Nr. 58403 

2020–09–24 2020–09–24 
1 2 3 4 5 6 

21 CHDS pagal 
bichromatą 

mgO2/l 
– <4 <4 

22 Geležis (II) mg/l – – – 
23 Geležis bendra mg/l 0,2 [1] 1,317 0,227 
24 Cianidai mg/l 0,05 [1] <0,02 <0,02 
25 Boratas mg/l 1,0 [1] 0,391 0,311 
26 Fluoridas mg/l 1,5[1] 0,17 0,18 
27 Benzenas µg/l 1,0 [1] <2,0 <2,0 
28 Toluenas µg/l – <2,0 <2,0 
29 Etil- benzenas µg/l – <2,0 <2,0 
30 p- ir m- ksilenai µg/l – <2,0 <2,0 
31 o - ksilenas µg/l – <2,0 <2,0 
32 TMB suma µg/l – <2,0 <2,0 
33 AA suma µg/l – <2,0 <2,0 
34 Trichlormetanas µg/l – <2,3 <2,3 
35 Trichloretenas µg/l 10 [1] <2,2 <2,2 
36 Bromdichlormetanas µg/l – <2,2 <2,2 
37 Tetrachloretenas µg/l 10 [1] <2,2 <2,2 
38 Dibromchlormetanas µg/l – <2,2 <2,2 
39 Tribrommetanas µg/l – <2,3 <2,3 
40 1,2-dichloretanas µg/l 3,0 [1] <2,2 <2,2 
41 Benz(b)fluorantenas µg/l – <0,02 <0,02 
42 Benz(k)fluorantenas µg/l – <0,02 <0,02 
43 Benz(a)pirenas µg/l 0,010 [1] <0,02 <0,02 
44 Inden (1,2,3-

cd)pirenas 
µg/l – 

<0,02 <0,02 

45 Benz(g,h,i)-perilenas µg/l – <0,03 <0,03 

46 
Daugiacikliai 
aromatiniai angliav-
liai 

µg/l 0,10 [1] <0,03 <0,03 

47 Aliuminis (Al) µg/l 200 [1] <10 <10 
48 Kadmis (Cd) µg/l 5,0 [1] <0,3 <0,3 
49 Chromas (Cr) µg/l 50 [1] <5 <5 
50 Varis (Cu) mg/l 2000 [1] <10 <10 
51 Nikelis (Ni) mg/l 20 [1] <4 <4 
52 Manganas (Mn) µg/l 50 [1] 47,5 19,0 
53 Švinas( Pb) µg/l 10 [1] <3 <3 
54 Arsenas (As) µg/l 10 [1] <3 <3 
55 Stibis (Sb) µg/l 5,0 [1] <1 <1 
56 Selenas (Se) µg/l 10 [1] <3 <3 
57 Gyvsidabris (Hg) µg/l 1,0 [1] <0,25 <0,25 

Pastaba: 1- Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“  

(šaltinis: UAB „Šilutės vandenys“) 
 

Pagal Šilutės miesto vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys 
(žr. 22 lent.) amonio ir bendrosios geležies koncentracijos viršijo specifikuotas rodiklių vertes.  
Pagal kitus nustatomus parametrus vandens kokybė atitiko HN 24:2017 reikalavimus. 
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23 lentelė 
Šilutės rajono vandenvietėse 2020 m. išgauto požeminio vandens kokybės rodikliai 

V
an

d
en

vi
et

ės
 

Ši
lu

tė
s 

m
. 

R
u

sn
ė 

K
at

yč
ia

i 

M
ac

ik
ai

 

V
ai

nu
ta

s 

L
au

či
ai

 

K
in

ta
i 

V
il

ky
či

ai
 

Šv
ėk

šn
a 

Ju
kn

ai
či

ai
 

U
sė

n
ai

 

Ž
em

ai
či

ų 
N

au
m

ie
st

is
 

Cl-, mg/l 
 

15,6-
17,0 

51,8 22,7 16,3 17,7 21,3 56,0 29,8 
14,9—

17,0 
54,6 57,1 

19,1-
19,9 

SO4
-2, 

mg/l 
 

<2,0 2,5 5,0 2,3 15 5,3 5,8 4,0 9,0-12 4,8 6,0 3,8-5,3 

(šaltinis: UAB „Šilutės vandenys“) 
 

Kaip matyti iš 23 lentelės, kitose Šilutės rajono vandenvietėse 2020 m. išgauto požeminio 
vandens kokybės rodikliai atitiko HN 24:2017 reikalavimus. 

Potencialūs geologinės aplinkos taršos židiniai. 18 paveiksle pavaizduota potencialių 
geologinės aplinkos taršos židinių Šilutės rajono  savivaldybėje koncentracija ir išsidėstymas. 

 

 

18 pav. Potencialūs geologinės aplinkos taršos židiniai Šilutės r. sav. 
(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS) 

 
 

Šilutės rajono  savivaldybės teritorijoje užfiksuota 165 potencialūs taršos židiniai. Iš šio 
skaičiaus veikiančių potencialių taršos židinių yra 59, neveikiančių 29, sugriautų 48, 
rekultivuotų/rekonstruotų 26. 



40 
 

Pagal pavojingumą aplinkai fiksuojami 9 potencialių taršos židinių, kurie požeminiam 
vandeniui kelia ypatingai didelį pavojų (24 lent.) ir 61 potencialus taršos židinys kelia  didelį 
pavojų. Vidutinį pavojų požeminiam vandeniui kelia 95 potencialūs taršos židiniai6.  

 
24 lentelė 

Šilutės r. sav. potencialūs taršos židiniai (PTŽ), keliantys ypatingai didelį pavojų 
požeminiam vandeniui 

Eil. 
Nr. 

PTŽ 
Nr. 

Adresas 
Koordinatės  

(LKS 94) Tipas PTŽ būklė 
X Y 

1. 2944 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Saugų 

sen., Saugų k. 
6150618  340039 Degalinė Veikiantis 

2. 2947 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Usėnų sen., Žemaitkiemio k. 

6123790  353810 Degalinė Veikiantis 

3. 2974 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., Šilutės m., Žemaičių 
Naumiesčio g. 2 

6136834  341576 Degalinė Veikiantis 

4. 8293 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Katyčių sen., Katyčių mstl. 

6130080  361613 Plovykla Sugriautas 

5. 8298 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Katyčių sen., Katyčių mstl. 

6129876  361413 
Valymo 
įrenginiai 

Sugriautas 

6. 9138 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., Šilutės m., Rusnės g. 8 

6136558  338418 Plovykla Neveikiantis 

7. 9631 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., Šilutės m., Šilo g. 4 

6137285  341069 
Naftos 
bazė 

Veikiantis 

8. 10682 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., Šilutės m., Pramonės g. 
13 

6138327  339485 
Naftos 
bazė 

Sugriautas 

9. 12088 
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., Šilutės m., Tulpių g. 14 

6136433  339081 Katilinė Neveikiantis 

(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS) 
 

Ūkio subjektų vykdomas monitoringas vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos 
šaltinių išmetamų teršalų kiekį ir ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos 
taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Požeminio vandens monitoringas yra privalomas 
požeminio vandens vartotojams (vandenvietėms) ir ūkinės veiklos vykdytojams, kurie patenka į 
potencialių teršėjų sąrašą. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal 
kiekvienam ūkio subjektui 3-5 metų laikotarpiui paruoštą individualią monitoringo programą. 

Vadovaujantis bendraisiais savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16d. įsakymu Nr. D1-436 „Dėl bendrųjų 
savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 15 punkto reikalavimais, monitoringo 
programos derinamos su Aplinkos apsaugos agentūra. Stebėjimų rezultatai taip pat teikiami 
minėtoms institucijoms ir kaupiami Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėse. 

Ūkio subjektų monitoringo duomenys padeda vertinti ne tik kiekvieno jų poveikį aplinkai, 
bet ir yra labai svarbūs vertinant pokyčius, vykstančius regioniniu mastu. 

 
 

 
6 Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS.  
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19 pav. Požeminio vandens monitoringo objektų išsidėstymas Šilutės rajone 

(šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, (PožVIS)) 
 

 
25 lentelėje pateikiamas ūkio subjektų, vykdančių požeminio vandens monitoringą Šilutės 

rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas. 



 
 

25 lentelė 
Ūkio subjektų monitoringo programų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Programos  
rengėjas 

Užsakovas 
Monitoringo objektas 

Monitoringo 
programos 
laikotarpis 

Stebimų  
gręžinių Nr. 

Tipas Pavadinimas Adresas Nuo Iki  

1. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"VILNIAUS 
HIDROGEOLOGIJA", 
reg.kodas 122903070 

Akcinė bendrovė-firma 
"Šilutės Rambynas",  
reg. kodas 277141670 

Vandenvietė 
AB-F "Šilutės 

Rambynas" 
Šilutės m. 2017 2021 2139 

2. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA",  
reg.kodas 120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys",  
reg. kodas 177059215 

Vandenvietė 
Ž. Naumiesčio 

(Šilutės r.) 

Šilutės r. sav., 
Žemaičių 

Naumiesčio 
sen., 

Žemaičių 
Naumiesčio 

mstl. 

2017 2021 53649 

3. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", 
reg.kodas 120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys",  
reg. kodas 177059215 

Vandenvietė 
Macikų (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., 
Macikų k. 

2017 2021 2877 

4. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Juknaičių II 
(Šilutės r.) 

Šilutės r. sav., 
Juknaičių sen., 

Juknaičių k. 
2017 2021 15314 

5. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Vilkyčių I 
(Šilutės r.) 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k. 

2017 2021 
1850 

 

6. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Kintų I (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Kintų sen., 
Kintų mstl. 

2017 2021 
10111 

 

7. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Usėnų (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Usėnų sen., 

Usėnų k. 
2017 2021 15745 

8. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 

Vandenvietė 
Švėkšnos 
(Šilutės r.) 

Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 

2017 2021 5476 
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120938642 reg.kodas 177059215 Švėkšnos 
mstl. 

9. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Kintų II (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Kintų sen., 
Kintų mstl. 

2017 2021 18754 

10. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Rusnės (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Rusnės sen., 
Rusnės mstl. 

2017 2021 20421 

11. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Vainuto (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Vainuto sen., 
Vainuto mstl. 

2017 2021 15330 

12. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Katyčių (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Katyčių sen., 
Katyčių mstl. 

2017 2021 16029 

13. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Laučių (Šilutės 

r.) 

Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., 

Laučių k. 
2017 2021 11387 

14. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Vilkyčių II 
(Šilutės r.) 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k. 

2017 2021 11472 

15. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė 
Pagrynių 

(Šilutės r.) 

Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., 
Pagrynių k. 

2017 2021 15735 

16. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

Vandenvietė Šilutės Šilutės m. 2017 2021 
22564, 
58403 

17. 

UAB "Geomina", reg.kodas 
145769634 

Uždaroji akcinė bendrovė 
Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras, 
reg.kodas 163743744 

Savartynas 

Rumšų 
sąvartynas 
Rumšų k., 

Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., 
Juknaičių sen., 

Rumšų k. 
2016 2020 

50350, 
50351, 
50352 

18. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Pociai-3, NGA 
Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 

Pocių k. 
2016 2020 28413 

19. Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos ir Danijos Naftos Pociai-4,6,7, Šilutės r. sav., 2016 2020 28512, 
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"GROTA", reg.kodas 
120938642 

uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

objektai NGA Švėkšnos sen., 
Pocių k. 

28513 

20. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Aisėnai 1-2H, -
Diegliai-1,8, 

NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Stonaičių k. 

2016 2020 

28515, 
28516, 
29476, 
29477 

21. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Diegliai-4,9, 
NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Stonaičių k. 

2016 2020 
28414, 
28415 

22. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Uoksai-1, NGA 
Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 

Pocių k. 
2016 2020 

36824, 
36825 

23. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Diegliai-7, NGA 
Šilutės r. sav., 

Saugų sen., 
Stonaičių k. 

2016 2020 28517 

24. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Pociai-1, NGA 
Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 

Pocių k. 
2016 2020 28514 

25. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Vilkyčiai-2, 
NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k. 

2016 2020 
32358, 
32359 

26. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Vilkyčiai-9, 
NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k., 
Minijos g. 

2016 2020 
28526, 
28750 

27. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Vilkyčiai-10, 
NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k., 
Minijos g. 

2016 2020 
28756, 
28757 
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28. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Vilkyčiai-11, 
NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Grumblių k. 

2016 2020 
28754, 
28755 

29. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Vilkyčiai-
15,16,17v,18,20, 

NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k., 
Minijos g. 

2016 2020 
28751, 
28752, 
28753 

30. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Lietuvos ir Danijos 
uždaroji akcinė bendrovė 
"MINIJOS NAFTA", 
reg.kodas 110699717 

Naftos 
objektai 

Vilkyčiai-21-R, 
NGA 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Vilkyčių k., 
Minijos g. 

2016 2020 28412 

31. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės vandenys", 
reg.kodas 177059215 

objektai, 
nuotekų 
valymo 

įrenginiai 

Šilutės valymo 
įrenginiai Pievų 
g. 1, Šyšgirių k., 

Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., 
Kintų sen., 
Šyšgirių k., 
Pievų g. 1 

2017 2021 
32173, 
32174, 
32175 

32. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

UAB "Mobilus spektras", 
reg.kodas 303410922 

Degalinė 

UAB "MILDA" 
degalinė 

Klaipėdos g. 76,  
Žemaičių 

Naumiesčio 
mstl., Šilutės r. 

sav. 

Šilutės r. sav., 
Žemaičių 

Naumiesčio 
sen., Žemaičių 

Naumiesčio 
mstl., 

Klaipėdos g. 
76 

2018 2022 
31192 

 

33. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės šilumos tinklai", 
reg.kodas 177217875 

objektai: 
katilinės, 
elektros ir 

energetikos 
obj. 

Šilutės katilinė 
Šilutės m., 

Klaipėdos g. 
2017 2021 

32429, 
32430, 
32431, 
32432 

34. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

UAB "Viada LT", 
reg.kodas 178715423 

Degalinė 

UAB "Viada 
LT" (buv. 

Lukoil Baltija) 
degalinė Tilžės 
g. 59, Šilutės m. 

Šilutės m., 
Tilžės g. 59 

2018 2022 
32155, 
32156 

35. Uždaroji akcinė bendrovė UAB "BALTIC Degalinė UAB "Baltic Šilutės m., 2018 2022 34392 
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"GROTA", reg.kodas 
120938642 

PETROLEUM", reg.kodas 
111703588 

Petroleum" 
degalinė 

(buv.LK Nr. 20), 
Klaipėdos g. 4A, 

Šilutės m. 

Klaipėdos g. 
4A 

36. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"EKOMETRIJA", reg.kodas 
123472655 

Akcinė bendrovė 
Kaišiadorių paukštynas, 
reg.kodas 158891218 

objektai: 
žemės ūkio 

obj., 
gyvulinink. 
kompleksai 

AB "Kaišiadorių 
paukštynas" 

Leitgirių 
paukščių ferma, 

Leitgirių k., 
Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., 
Juknaičių sen., 

Leitgirių k. 
2019 2023 

57466, 
57467, 
57468, 
57469, 
57470, 
57471, 
57472 

37. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

UAB "LL investicijos", 
reg.kodas 300575872 

Naftos 
objektai 

Būsima naftos 
gavybos aikštelė 

"Šilalė-5, 
Stemplių k., 
Šilalės r. sav. 

Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 

Stemplių k. 
2019 2023 54930 

38. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

V. Marcinkevičiaus įmonė, 
reg.kodas 177164668 Degalinė 

V. 
Marcinkevičiaus 
įmonės degalinė 

Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 
Pavilnučio k. 

2019 2023 
35050 

 

39. 

UAB "Geomina", reg.kodas 
145769634 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Jozita", reg.kodas 
176618114 

Degalinė 

UAB "Jozita" 
degalinė 

Traksėdžių k., 
Šilutės r. 

Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., 

Traksėdžių k. 
2019 2023 35047 

40. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

BAGINSKAS 
KAZIMIERAS 

objektai, 
laistymo 

laukai 

Ūkininko K. 
Baginsko kiaulių 

ferma ir 
laistymo laukai 

Šilutės r. sav., 
Šilutės sen., 
Grabupių k. 

2017 2021 

29392, 
29393, 
29394, 
29395, 
29396, 
29398 

41. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

UAB "LL investicijos", 
reg.kodas 300575872 Naftos 

objektai 

Naftos gavybos 
aikštelė Šilalė-1 

Stemplių k., 
Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., 
Švėkšnos sen., 

Stemplių k. 
2018 2022 52429 

42. UAB "Geomina", reg.kodas Uždaroji akcinė bendrovė objektai: UAB "Vilkyčių Šilutės r. sav., 2019 2023 58047, 
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145769634 "Vilkyčių paukštynas", 
reg.kodas 177380388 

žemės ūkio 
obj., 

gyvulinink. 
kompleksai 

paukštynas" 
paukštynas, 

Žolynų g. 24, 
Sakūtėlių k., 
Šilutės r. sav. 

Saugų sen., 
Sakūtėlių k., 
Žolynų g. 24 

58048, 
58049, 
58050 

43. 

UAB "Geomina", reg.kodas 
145769634 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Vilkyčių paukštynas", 
reg.kodas 177380388 

objektai: 
žemės ūkio 

obj., 
gyvulinink. 
kompleksai 

UAB "Vilkyčių 
paukštynas" 

mėšlidės, 
Čiūtelių k., 

Šilutės r. sav. 

Šilutės r. sav., 
Saugų sen., 
Čiūtelių k. 

2019 2023 
58051, 
58052 

44. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"EKOMETRIJA", reg.kodas 
123472655 

UAB "Projestos projektai", 
reg.kodas 226116380 

Degalinė 

UAB "Šilutės 
autobusų 
parkas" 

degalinė, Tilžės 
g. 22, Šilutės m. 

Šilutės m., 
Tilžės g. 22 

2019 2023 
69668, 
69669, 
69670 

45. 
UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment", reg.kodas 
300085690 

Circle K Lietuva, UAB, 
reg.kodas 211454910 Degalinė Statoil Šilutė 

Šilutės m., 
Cintjoniškių g. 

15 
2020 2024 

35660, 
35661 

46. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GROTA", reg.kodas 
120938642 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šilutės automobilių 
keliai", reg.kodas 
177003120 

Degalinė 

"Šilutės 
automobilių 

keliai" degalinė, 
Žemaičių 

Naumiesčio g. 2, 
Šilutės m. 

Šilutės m., 
Žemaičių 

Naumiesčio g. 
2 

2020 2024 28628 



 
 

Geologinės – hidrogeologinės sąlygos. Gruntinio vandens apsaugos požiūriu Šilutės 
apylinkių hidrogeologinės sąlygos nėra palankios, gruntinio vandens lygis rajone yra aukštai 1,0 – 
4,0 metrų gylyje nuo žemės paviršiaus, o vakarinėje rajono dalyje vietomis siekia žemės paviršių. 
Rytinėje rajono dalyje paviršiuje vyrauja glacialiniai dariniai, moreniniai priemoliai priesmėliai, bei 
limnoglacialiniai – smulkus smėlis, rečiau molis. Centrinėje rajono dalyje (tarp Šilutės ir Žemaičių 
Naumiesčio) vyrauja limnoglacialiniai dariniai pagrinde smulkus smėlis. Vakarinėje rajono dalyje 
vyrauja holoceno biogeninės, aliuvinės ir litorinos jūros nuogulos (smulkus smėlis, durpės, 
sapropelis). Gruntinis vanduo kaupiasi viršutinėje smėlingų ir molingų nuogulų dalyje (1 – 4 metrų 
gylyje) ir yra silpnai apsaugotas nuo galimos paviršinės taršos. Pastarojo dešimtmečio tyrimai 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje parodė, kad gruntinis vanduo atskirose vietose yra užterštas 
nitratais, jame kaupiasi įvairios neoksiduotos organinės medžiagos, amonis, pasitaiko padidintų kai 
kurių sunkiųjų metalų koncentracijų. Teršiančios medžiagos gali patekti ir į gilesnius 
vandeninguosius sluoksnius. 

Šilutės rajonas priklauso Nemuno upių baseinų rajonui. Visose UAB „Šilutės vandenys“ 
vandenvietėse geriamajam vandeniui išgauti yra naudojamas Viršutinės ir apatinės kreidos sistemos 
požeminio vandens baseino (geologinis indeksas – K2-1) vandeningas sluoksnis. Tai vienintelis 
vandeningas sluoksnis šiame regione, tinkamas didesniems gėlo požeminio vandens kiekiams 
išgauti. Vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylis rajone svyruoja nuo 55 iki 75 m.  

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas UAB „Šilutės vandenys“ priklausiančiose 
vandenvietėse vykdomas pagal galiojančius teisės aktus paruoštas ir patvirtintas poveikio 
požeminiam vandeniui monitoringo programas 2017–2021 metams. 
 

 

20 pav. Šilutės r. sav. hidrogeologinis žemėlapis 
(šaltinis: Požeminio vandens informacinė sistema (PožVIS) https://www.lgt.lt) 

 
 

Atsižvelgiant į tai jog Šilutės rajone požeminio vandens monitoringą atlieka tiek potencialūs 
požeminio vandens teršėjai, tiek požeminio vandens vartotojai (požeminio vandens monitoringą 
atlieka visos daugiau nei 100 m3/d išgaunančios vandenvietės), požeminio vandens monitoringas 
Šilutės rajono savivaldybėje yra gana intensyviai vykdomas. Požeminio vandens kokybės 
kontrolė yra pakankama, todėl Šilutės rajono savivaldybėje, požeminio vandens monitoringas 
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bus vykdomas potencialių požeminio vandens teršėjų ir požeminio vandens vartotojų 
lygmenyje, kaupiant, apdorojant ir vertinant gaunamus duomenis iš ūkio subjektų. 
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5. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA, TERMINAI, GAVĖJAI 

 
Pagal šią monitoringo programą atlikti tyrimai kasmet apibendrinami tarpinėje ir metinėje 

ataskaitose. Ataskaitos privalo apimti Savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklės vertinimą, 
išvadas ir pasiūlymus, dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių. Ataskaitų teikimas 
vykdomas žemiau nurodyta tvarka: 

1. Tarpinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo 
pateikiama Šilutės rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma per 1 mėn. nuo 
kiekvienų metų II ketvirčio pabaigos. 

2. Metinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo 
pateikiama Šilutės rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma ir Aplinkos 
apsaugos agentūrai (toliau – AAA) tik elektronine forma per 1 mėn. nuo kiekvienų metų IV 
ketvirčio pabaigos. 

3. Galutinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo 
pateikiama Šilutės rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma iki 2027 m. 
vasario mėn. 20 d. ir AAA (suderinus su Šilutės rajono savivaldybės administracija) tik elektronine 
forma iki 2027 m. vasario 28 d. 

Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų viešinimui naudojama 
interaktyvi savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazė (toliau AIIDB), kurios tikslas – 
moderniai kaupti vykdomo aplinkos monitoringo informaciją ir interaktyviai pateikti visuomenei. 
Šiam tikslui pasiekti yra būtina sukurti atskirą interneto svetainę. Interneto svetainės domenas: 
www.silutesrmonitoringas.lt. Interneto svetainėje turi būti numatyta galimybė visuomenei ne tik 
gauti informaciją apie savivaldybės ekologinę būklę, tačiau ir sudaryti prielaidas pačiai pateikti 
duomenis ar pastabas. AIIDB makro struktūra: pagrindinių aplinkos monitoringo komponentų 
atskirai funkcionuojantys interaktyvūs žemėlapiai, kuriuose pateikiami stebėjimo taškai (LKS94 
koordinačių sistemoje), kiekviename stebėjimo taške turi būti galimybė asmeniui pasirinkti aktualią 
analitę, o pasirinkus būtų galimybė išvysti automatiškai susigeneruojantį tam tikros analitės 
retrospektyvinių ir esamų tyrimo rezultatų grafiką. Grafike turi būti matoma tam tikros analitės 
aktuali ribinė vertė. Interneto svetainėje turi būti realizuota galimybė susieti tam tikrą stebėjimo 
tašką su aktualia vaizdine medžiaga. AIIDB kaupiamos metines aplinkos monitoringo ataskaitas 
(PDF ar kitokiu formatu). 
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6. PRELIMINARUS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 

26 lentelė 

Preliminarus biudžeto lėšų poreikis 2021 – 2026 metams 

Nr. Monitoringo dalis 
Lėšų poreikis, € (su PVM) 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 

1. Aplinkos oro monitoringas 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

2. 
Paviršinio vandens 
monitoringas 

6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 

3. 
Aplinkos monitoringo 
duomenų bazės sukūrimas 
ir administravimas  

2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Iš viso: 15000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 
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PRIEDAI 

 
1. Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-03-16 d. raštas Nr. (24)-A4E-3148  – 1 priedas; 
 
2. Lietuvos geologijos tarnyba, 2021-02-18 d. raštas Nr. (6)-1.7-1393 – 2 priedas. 
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