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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Aplinkos ministerija persiuntė Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) nagrinėti Jūsų 
2022-01-20 raštą, kuriame pateikti klausimai dėl ežero Bevardis (identifikacinis kodas 12030075), 
esančio Nemenčinėlės k., Vilniaus r. sav., valymo galimybių, kadangi vasaros metu pastebimas ežero 
didžiulis užžėlimas, ežeras anka (toliau – Raštas).

Informuojame, kad Agentūros kompetencijai nepriskirtas įstatymų, kitų teisės aktų ir jų 
taikymo oficialus aiškinimas ar konkrečios faktinės situacijos nagrinėjimas, todėl pagal kompetenciją 
teikiame Agentūros specialistų nuomonę, kuri nelaikytina oficialiu teisės aktų aiškinimu ar sprendimu 
konkrečioje situacijoje. Rašte pateikti šie klausimai:

1. Kokie būtų galimi variantai ežero valymui?
Informuojame, kad paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbų nuostatas 

reglamentuoja Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių 
tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašo 4.7 punkte nurodyta, kad 
<…>vandens telkinio valymo darbai – vandens telkinio dugne susikaupusių dugno nuosėdų 
šalinimas jas visas ar dalį jų iškasant ar išsiurbiant ir kiti susiję darbai: sėsdintuvų įrengimas, 
vamzdžių tiesimas, dugno nuosėdų transportavimas iki sandėliavimo aikštelių, sandėliavimo aikštelių 
įrengimas, minėtų nuosėdų tvarkymas ir panaudojimas; vandenyje augančių makrofitų sąžalynų 
šalinimas su šaknimis.<…>.

2. Ar yra kažkokios programos ar apskritai skiriamos lėšos tokių telkinių valymui ir 
priežiūrai, jeigu yra prioritetai vandens telkiniams jų valymo eiliškumui, tuomet kokie jie? 

Agentūra pagal kompetenciją tokios informacijos neturi.
3. Kas yra atsakingas už telkinių būklę ir kuruoja valstybinių vandens telkinių valymą? 
Paviršinių vandens telkinių būklės, tame tarpe ir ežerų, stebėjimai vykdomi 

vadovaujantis Valstybine aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. Nr. 996 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–
2023 metų programos patvirtinimo“. Už atitinkamų stebėsenos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą 
paskirti atitinkami asignavimų valdytojai jų kompetencijos ribose. Be to, Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-
312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 
patvirtinimo“ patvirtintas Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų 
planas, kuriame nurodytos priemonės paviršinių vandens telkinių būklės gerinimui konkrečiuose 
paviršiniuose vandens telkiniuose ir atsakingos institucijos už šių priemonių įgyvendinimą. 
Pažymime, kad neturime informacijos apie valstybinių vandens telkinių valymą kuruojančią 
instituciją.

4. Taip pat prašoma pateikti informaciją ar norint valyti ežero krantą (maudyklą) 
valomas plotas iki 100-200 m2 ploto, kranto linija nebūtų keičiame, nebūtų gilinama, tik 
išimami esantys dideli akmenys bei galimos stiklo šukės technikos pagalba, ar reikalingi 
leidimai ar suderinimai su valstybinėmis institucijomis vienu atveju, jei pakrantė ribojasi su 
valstybine žeme, kitu atveju, jei tai yra sodininkų bendrijos nuosavybė. 

Informuojame, kad paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbai (tame tarpe ir vandens telkinių 
valymas) turi būti vykdomi vadovaujantis Aprašo nuostatomis, kurios nereglamentuoja vandens 
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telkinio valymo darbų vykdymo tikslu tik išimti riedulius bei stiklo šukes technikos pagalba. 
Pažymėtina, kad Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 98 straipsnio 3 dalis nurodo, kad 
paviršiniuose vandens telkiniuose draudžiama <...>3) šalinti iš vandens telkinių dugno riedulius, 
išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant šio straipsnio 7 punkte nurodytas veiklas<...>.

Atsižvelgiant į tai, kad ežeras Bevardis (kodas 12030075) nėra saugomoje teritorijoje, o 
galimai vykdytinų vandens telkinio tvarkymo darbų plotas yra iki 0,04 ha, Agentūrai teikti 
pranešimo dėl vandens telkinio tvarkymo darbų nereikia, o šiuos darbus vykdant privaloma 
vadovautis Aprašo II skyriuje nustatytais paviršinių vandens telkinių tvarkymo 
reikalavimais. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, 
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas

         Jolanta Songailienė

A. Liutkevičienė, tel. 8 706 62006, el. p. ausra.liutkeviciene@gamta.lt
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