
 

Kuršių marių vandens būklė 
 
 
2020 metais vidutinė bendro azoto koncentracija šiltuoju periodu centrinėje (0,94 mg/l) ir šiaurinėje 
(0,85 mg/l) Kuršių marių dalyse rodė gerą ekologinę būklę1. Iš Lietuvos į centrinę Baltijos jūros dalį 
patenkanti azoto apkrova yra vis dar beveik dvigubai didesnė nei leistina maksimali tarša ir pastaruoju 
dešimtmečiu stebima jos didėjimo tendencija2. 2020 m. vidutinės metinės bendro N koncentracijos 
tyrimų vietose kito nuo 1,68 mg/l centrinėje Kuršių marių dalyje, ties Vente iki beveik penkis kartus 
mažesnių – 0,32 mg/l – teritorinėje jūroje. Ekologinė būklė vertinama atsižvelgiant į bendrojo azoto 
koncentracijas šiltuoju (birželio-rugsėjo mėn.) periodu – Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje ir 
į vidutines metines koncentracijas – teritorinėje jūroje ir atviros jūros dalyse. Remiantis 2020 metų 
duomenimis, vidutinė šiltojo periodo (birželio-rugsėjo mėn.) N koncentracija Kuršių mariose buvo (0,94 
mg/l centrinėje ir 0,85 mg/l šiaurinėje dalyse) ir siekė gerą ekologinę būklę (toliau – GAB). Tuo tarpu, 
2020 m. vidutinė metinė bendro N koncentracija atviroje Baltijos jūroje kito nuo 0,32 iki 0,51 mg/l ir 
GAB nesiekė (≤0,225 mg/l). Daugiamečių (1980/84-2020 m.) tyrimų duomenys rodo, kad vidutinės 
bendro azoto koncentracijos Kuršių mariose ir Baltijos jūroje sumažėjo lyginant 1980/84-1990 m. 
laikotarpį su 2000-2020 m.: Kuršių mariose apie 30 %, Baltijos jūroje – vidutiniškai apie 50 %. 
Nepaisant to, N koncentracijos Kuršių mariose ir Baltijos jūroje tik pavieniais metais siekė GAB vertes, 
o pastaruoju dešimtmečiu stebima koncentracijų Baltijos jūroje didėjimo tendencija3. 

 

  
 

Pagal 2020 m. Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo rezultatus geros cheminės būklės neatitiko: 
visi 4 tarpinių kategorijos vandens telkiniai, 2 priekrantės kategorijos vandens telkiniai ir teritorinė jūra. 
Siektinas geros aplinkos būklės ir aplinkos kokybės standartų vertes viršijo sunkieji metalai Kuršių 
marių dugno nuosėdose, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai Baltijos jūros vandenyje ir 
gyvsidabrio koncentracijos Baltijos jūros žuvyse4. 2010-2018 m. cheminė būklė skirtinguose vandens 
telkiniuose pagal teršiančių medžiagų vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje koncentracijas5. 

 

 
1 Bendro azoto koncentracijos daugiametė kaita Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo 
skyrius, 2021-04-13, prieiga per Internetą - Bendrasis azotas.pdf (lrv.lt) 
2 Prieiga per Internetą - https://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=0a48c125-a5cf-40e1-bb15- 31fee9b2e45d. 
3 „Kuršių marių ir Baltijos jūros cheminė būklė 2020 metais“, AAA Jūros aplinkos vertinimo skyrius, 2021-11-19, 3 puslapis, prieiga per 
Internetą - Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų cheminė būklė_2020.pdf (lrv.lt). 
4 „Kuršių marių ir Baltijos jūros cheminė būklė 2020 metais“, AAA Jūros aplinkos vertinimo skyrius, 2021-11-19, 3 puslapis, prieiga per 
Internetą - Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų cheminė būklė_2020.pdf (lrv.lt). 
5 2018 m. Kuršių marių ir Baltijos jūros ekologinė ir cheminė būklė, AAA, Klaipėda, 2020, 16 puslapis, prieiga per Internetą - 2018 m BJ ir 
KM būklės ataskaita1597301861023.pdf (gamta.lt) 



2 

 
 

1.1.1.1. 2017-2019 m. tyrimai kasmet daryti 19-oje Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės 
monitoringo vietų. 2017-2019 m. duomenys rodo, kad ekologinė būklė tyrimų vietose 
buvo: vidutinė (10 vietų), bloga (6 vietos), labai bloga (3 vietos)6, kaip nurodyta žemiau. 

 
6 Parengta: Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo ir Hidrografinio tinklo skyriai, 2021-03-15, prieiga per Internetą - Ekologinė 
2017-2019 m. būklė1615976448005.docx (live.com) 
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1 pav. Kuršių marių ir Baltijos jūros ekologinė būklė 2017-2019 m. 
 
Geros ekologinės būklės neatitiko visi rodikliai, tačiau labiausiai nuo geros ekologinės būklės buvo 
nutolusios bendro azoto koncentracijos – net 16-oje tyrimų vietų pagal bendro azoto koncentracijas 
ekologinė būklė buvo labai bloga. 
 

 
2 pav. Rodiklių verčių pasiskirstymas skirtingose ekologinės būklės klasėse (%) 2017-2019 m. 
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Didžioji Lietuvos taršos dalis (daugiau nei 85 %) patenka į centrinę Baltijos jūros dalį (ang. Baltic 
Proper), likusioji – į Rygos įlanką. Remiantis 1995-2019 m. duomenimis, vidutiniškai iš Lietuvos į 
centrinę Baltijos jūros dalį pateko 38 289 tonos bendro azoto ir 1 351 tonos bendro fosforo per metus. 
Helsinkio komisijos (HELCOM) Baltijos jūros veiksmų plane kiekvienai Baltijos jūros baseino šaliai 
yra nustatyta maksimali leistina tarša į Baltijos jūrą. Siektinos apkrovos iš Lietuvos į centrinę Baltijos 
jūros dalį yra: bendro azoto ≤25 827 tonos per metus, bendro fosforo - ≤703 tonos per metus. Tyrimų 
duomenys rodo, kad bendro azoto ir bendro fosforo apkrovos iš Lietuvos į centrinę Baltijos dalį vis dar 
aukštesnės, nei maksimali leistina tarša (3 pav.). 
 

 

 
3 pav. Bendro azoto ir bendro fosforo apkrovos į centrinę Baltijos jūros dalį iš Lietuvos. 
 

1.1.1.2. Kuršių marių vandens būklės prastus rezultatus daugiausiai lemia bendrojo azoto 
koncentracijos, kurios didžiausios yra centrinėje Kuršių marių dalyje ir rodo iš Nemuno 
baseino atkeliaujančios daugiausiai žemės ūkio veiklos taršos poveikį. AAA vykdomas 
monitoringas atspindi gerokai platesnį žmogiškosios veiklos poveikį Kuršių marioms 
nei aptariamas Bendrovės atvejis7. Pagrindiniai maistmedžiagių šaltiniai yra buitinės, 
gamybinės, paviršinės (lietaus) nuotekos bei žemės ūkio veikla. Dėl taršos organinėmis 
ir biogeninėmis medžiagomis, patenkančiomis Nemuno ir Akmenos–Danės upėmis ir 
su pamario miestų bei gyvenviečių nuotekomis, Kuršių mariose vyksta eutrofikacija. 
Bendrojo azoto prietakos stabilumas rodo, kad nėra išspręsta taršos, atsirandančios dėl 
žemės ūkio, problema ir tolesnis žymus taršos mažinimas įmanomas tik imantis 
priemonių šiai problemai spręsti8. Oficialiuose dokumentuose teigiama, kad daug 
teršalų į Lietuvą atiteka iš Baltarusijos. Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija) 
Nemuną teršia nuotekos iš Nemano (Ragainės) ir Sovietsko (Tilžės) miestų ir 

 
7 Aplinkos apsaugos agentūros 2020-01-16 Daugiametės Kuršių marių būklės ir tyrimų ties „Klaipėdos vanduo“ išleistuvu apžvalga. Prieiga 
per internetą: AAA - DAUGIAMETĖS KURŠIŲ MARIŲ BŪKLĖS IR TYRIMŲ TIES „KLAIPĖDOS VANDUO“ IŠLEISTUVU 
APŽVALGA (gamta.lt). 
8 Prieiga per internetą: AAA - AGENTŪROS ATSAKYMAS Į KLAIDINANČIĄ INFORMACIJĄ ŽINIASKLAIDOJE DĖL AB „GRIGEO 
KLAIPĖDA“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO (gamta.lt) 
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celiuliozės fabrikų, taip pat teršalai, atitekantys Šešupe, tačiau neturint visos 
informacijos apie antropogeninę taršą iš Kaliningrado srities neįmanoma nustatyti šios 
taršos masto9. AAA ne kartą yra pateikęs informaciją apie tai, kad Kuršių marios nėra 
geros cheminės būklės. Kuršių marių cheminei būklei įtakos turi tiek veikla, vykdoma 
pačiame vandens telkinyje (uosto veiklos poveikis Klaipėdos sąsiauriui), tiek su 
Nemunu atnešamos cheminės medžiagos iš miestų valymo įrenginių, žemės ūkio 
paskirties laukų (pvz., pesticidai) ir kt.10 
 

 
1.1.1.3. 2020-10-20 AAA paskelbta ataskaita „Kuršių marių ir Baltijos jūros cheminė būklė 

2019 metais“, kurioje nurodyta, kad 2019 m. iš tirtų 60 medžiagų, šešių koncentracijos 
viršijo teisės aktais priimtus aplinkos kokybės standartus (AKS): gyvsidabris 
(gyvuosiuose organizmuose - biotoje), naftos angliavandeniliai, nikelis, kadmis, varis ir 
cinkas (dugno nuosėdose). Baltijos jūra neatitiko geros cheminės būklės dėl gyvsidabrio 
gyvuosiuose organizmuose koncentracijų, Kuršių marios – dėl sunkiųjų metalų ir naftos 
angliavandenilių dugno nuosėdose koncentracijų. Vanduo: teršiančių medžiagų 
koncentracijos Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenyje neviršijo AKS ir atitiko gerą 
cheminę būklę. Dugno nuosėdos: Kuršių mariose dugno nuosėdose AKS viršijo: Malkų 
įlankoje (varis, cinkas, nikelis, naftos angliavandeniliai), ties Nida (kadmis, nikelis, 
varis, cinkas) ir grunto gramzdinimo Baltijos jūroje rajone (artimasis dampingo rajonas) 
(nikelis). Biota: Baltijos jūroje vidutinė gyvsidabrio koncentracija menkėje, plekšnėje, 
strimelėje ir midijose AKS viršijo iki 1,2-2 kartų, atskirų menkės mėginių atveju – iki 
3 kartų. Kuršių mariose gyvsidabrio koncentracija ešerio raumenyse ir moliuskuose 
dreisenose AKS nesiekė11. 
 

1.1.1.4. 2021-11-19 AAA paskelbtoje ataskaitoje „Kuršių marių ir Baltijos jūros cheminė būklė 
2020 metais“12 nurodyta, kad remiantis teršiančioms medžiagoms dugno nuosėdose 
nustatytomis geros aplinkos būklės (GAB) savybėmis, GAB vertes dugno nuosėdose 
viršijo sunkieji metalai Kuršių marių stotyse. Daugiausia GAB verčių viršijimų 
nustatyta Kuršių mariose ties Nida paimtose dugno nuosėdose (tyrimų vieta K10) ir 
Klaipėdos sąsiaurio dugno nuosėdose (Malkų įlankoje, tyrimų vieta K3A ir ties uosto 
vartais, tyrimų vieta K1). Tyrimų vietos, kuriose nustatyti viršijimai dugno nuosėdose, 
yra šalia žmogaus vykdomos veiklos ir taršos objektų (įmonių, vykdančių krovos ir 
laivų remonto, statybos darbus, paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvai Malkų įlankoje 
ir laivų uostas Nidoje). Tačiau teršiančios medžiagos šiose vietose linkusios kauptis dėl 
lėtesnių hidrodinaminių procesų įlankoje ir dėl vyraujančių smulkios frakcijos dugno 
nuosėdų. Tai ypač stebima tyrimų vietoje K10, kurioje vyraujančią smulkią nuosėdų 
frakciją (dumblą) parodo aukštos aliuminio dugno nuosėdose koncentracijos (vidutinė 
koncentracija 2020 metais K10 stotyje siekė 11 700 mg/kg sauso svorio, kai kitose 
stotyse vidurkiai svyravo nuo 1 070 mg/kg (K14 stotyje) iki 9 800 mg/kg (K1 stotyje). 
Pavojingų medžiagų biotoje tyrimai rodė, kad gyvsidabrio koncentracija žuvų 
raumenyse (4 lentelė) ženkliai viršijo nustatytą AKS biotoje (20 μg/kg drėgno svorio). 
Atsižvelgiant į tyrimų biotoje 2020 m. rezultatus, Lietuvai priklausanti Baltijos jūros 
dalis nesiekė geros cheminės būklės dėl gyvsidabrio. Kuršių mariose, gyvsidabrio 
koncentracija moliuskuose dreisenose AKS nesiekė. Apibendrinant, pagal 2020 m. 
Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo rezultatus geros cheminės būklės neatitiko: 
visi 4 tarpinių kategorijos vandens telkiniai, 2 priekrantės kategorijos vandens telkiniai 
ir teritorinė jūra. Siektinas geros aplinkos būklės ir aplinkos kokybės standartų vertes 
viršijo sunkieji metalai Kuršių marių dugno nuosėdose, policikliniai aromatiniai 

 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-21 nutarimu Nr. 614 patvirtinta programa Dėl Kuršių marių vandens kokybės gerinimo (šiuo 
metu negaliojanti, tačiau įvardyti taršos šaltiniai išlieka aktualūs).  
10 Prieiga per internetą: Kuršių marių tyrimo išvados: gyvsidabris ir azotas viršija leistinas normas (lrytas.lt) 
11 prieiga per internetą - 
http://vanduo.gamta.lt/files/Kur%C5%A1i%C5%B3%20mari%C5%B3%20ir%20Baltijos%20j%C5%ABros%20vanden%C5%B3%20chemi
n%C4%97%20b%C5%ABkl%C4%97_20191603452334379.pdf 
12 Prieiga per Internetą - Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų cheminė būklė_2020.pdf (lrv.lt). 
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angliavandeniliai Baltijos jūros vandenyje ir gyvsidabrio koncentracijos Baltijos jūros 
žuvyse. 
 

1.1.1.5. 2022-02-17 lrt.lt portale paskelbtame straipsnyje „Kuršių marių būklė išlieka kritinė: 
lemia žemės ūkis, nevalytos nuotekos, kaimyninių šalių tarša“ rašoma, kad didžiausiu 
Lietuvos teršėju galima įvardinti ir žemės ūkį, mat ant laukų pilamos trąšos ir 
pesticidai labai greitai atsiduria upėse, užteršia gruntinius vandenis. Eutrofikacija 
– ekosistemos kitimas dažniausiai veikiamas azoto ir fosforo pertekliaus, 
įvardijama kaip didžiausia Baltijos regiono problema13. Anot AAD Taršos 
prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vedėjo Domanto Žilėno, tai, kad į 
Kuršių marias suteka visi Lietuvos teršalai, lemia itin prastą telkinio vandens kokybę14. 
 

Europos Komisija 2021 metų veiksmų plane nurodė, kad net 97 proc. Baltijos jūros yra 
eutrofikuota, o tai lemia fosforo, azoto ir amoniako emisijos, atsirandančios iš su žemės ūkiu 
susijusių taršos šaltinių. Lietuvos vandenų monitoringą atliekančios Aplinkos apsaugos agentūros 
tyrimų duomenimis, Kuršių marių situacija yra itin prasta.  

 
Nuo 2011 metų ekologinė Kuršių marių būklė nekinta – kasmet yra įvardijama kaip vidutinė 
arba labai bloga. Situaciją daugiausiai lemia bendrojo azoto koncentracijos, kurios 
didžiausios yra centrinėje Kuršių marių dalyje ir rodo iš Nemuno baseino atkeliaujančios 
žemės ūkio taršos poveikį.  

 
Atliekant Kuršių marių bei Nemuno baseino monitoringą nustatyta, jog ganėtinai dideli teršalų 
kiekiai į vandenis patenka iš kaimyninių Lietuvos šalių – Kaliningrado srities bei Baltarusijos. 
Laboratorinės valymo įrenginių nuotekų analizės didžiuosiuose Kaliningrado srities miestuose 
buvo atliekamos nuo 2016 m. lapkričio iki 2019 m. sausio mėn. Jo metu tyrėjai nustatė, kad 
mažiausiai keturiuose miestuose – Černiachovske, Gurievske, Baltijsko ir Krasnoznamensko – 
kanalizacija nėra kaip reikiant prijungta prie valymo įrenginių. Pusė viso Guryevsko nuotekų 
tinklo ir 61 proc. Černiachovsko nuotekų tinklo nepajungta į nuotekų valymo įrenginius ir teka 
tiesiai į vietines upes. 

 
Dar 2016 metais Kaliningrado srities aplinkosaugininkai nustatė, kad šiame regione kasdien 
nuotekos Kaliningrado vandens telkiniams, Nemunui, Kuršių marioms ir Baltijos jūrai padaro 
žalos apytiksliai už 500 mln. rublių (maždaug 5,85 mln. eurų).  

 
Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, prie prastos Kuršių marių būklės 
prisideda ir iš Baltarusijos teritorijos patenkantis vanduo – 32 proc. azoto ir 38 proc. fosforo 
taršos Nemunu patenkančios į marias yra iš šios kaimyninės valstybės.  

 
Priemonių vandensaugos tikslams Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programoje15 nurodyta, kad 
esamą paviršinių vandens telkinių būklę lemia žmogaus ūkinė veikla Nemuno upių baseinų rajonas 
(toliau - Nemuno UBR)16. Paviršinių vandens telkinių būklei didžiausią poveikį daro: 1) pasklidoji tarša 
biogeninėmis medžiagomis; 2) sutelktoji tarša organinėmis medžiagomis, azoto ir fosforo junginiais, 3) 
tarša pavojingomis medžiagomis; 4) upių vagų tiesinimas; 5) hidroelektrinės; 6) iš gretimų valstybių 
patenkantys teršalai.  

 

 
13 Eleonora Budzinauskienė „Kuršių marių būklė išlieka kritinė: lemia žemės ūkis, nevalytos nuotekos ir, kaimyninių šalių tarša“, 
2022.02.17 12:07, ELTA. 
14 Eleonora Budzinauskienė „Kuršių marių būklė išlieka kritinė: lemia žemės ūkis, nevalytos nuotekos ir, kaimyninių šalių tarša“, prieiga 
per Internetą - Kuršių marių būklė išlieka kritinė: lemia žemės ūkis, nevalytos nuotekos, kaimyninių šalių tarša | KaunoDiena.lt, 
15 Patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1098. 
16 Nemuno upių baseinų rajonas susideda iš Nemuno upės baseino dalies, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos pajūrio upių 
baseinų (išskyrus Šventosios ir Bartuvos upių baseinus), Priegliaus upės baseino dalies, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, Kuršių 
marių dalies, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūros zonoje ir Baltijos jūros priekrantės 
vandenų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
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Didžiausias pasklidosios taršos šaltinis – žemės ūkio veikla. Gyvulių mėšlo ir mineralinių trąšų 
naudojimas didina azoto ir nitratų azoto koncentraciją upėse17. Sutelktoji vandens tarša – pramonės 
įmonių, buitinių nuotekų valyklų ir paviršinės nuotekos. 2007 metų duomenimis, Nemuno UBR buvo 1 
412 nuotekų išleistuvų. Nuotekos į upes ir ežerus išleidžiamos iš 1 342 išleistuvų; į Kuršių marias – iš 
6518. Nemuno UBR yra 795 paviršines nuotekas išleidžiantys išleistuvai, arba 56 procentai visų 
išleistuvų, kurių nuotekos išleidžiamos į paviršinius Nemuno UBR vandens telkinius. Nors paviršinių 
nuotekų išleistuvų gausu, tačiau jų išleidžiamos nuotekos sudaro tik apie 17,5 procento visų sutelktosios 
taršos išleistuvų išleidžiamų nuotekų. Paviršinių nuotekų taršos apkrovos sudaro apie 22 procentus visos 
sutelktosios taršos šaltinių BDS7 apkrovos, 23 procentus bendrojo fosforo ir 16 procentų bendrojo azoto 
taršos apkrovos. 

 
Bendrą tarpinių ir priekrantės vandenų būklę šiuo metu lemia pasklidoji tarša, perteklinio azoto ir 
fosforo prietaka su upių vandenimis, ypač Nemunu. Ši tarša susidaro ne tik Lietuvos teritorijoje – 
nemažai teršalų į Kuršių marias atplaukia iš Baltarusijos. Upėmis atplukdoma tarša skatina priekrantės 
ir Kuršių marių vandenų eutrofikaciją – didelę ištirpusio azoto ir fosforo koncentraciją žiemą ir 
intensyvu vandens žydėjimą šiltuoju metų laiku. Esant tam tikroms klimato sąlygoms (pavyzdžiui, 
aukštai temperatūrai, ramiems orams), mariose pradeda gaišti žuvys, randasi kitokių intensyviai 
eutrofikacijai būdingų reiškinių, kuriuos sukelia trumpalaikis deguonies stygius. Be pasklidosios taršos, 
Kuršių marių vandens būklę veikia ir antrinė tarša iš dugno nuosėdų. Tyrimų rezultatai rodo – Kuršių 
marių dugno nuosėdose gali būti nemažai biogeninių medžiagų19.  

 
Lemiamas veiksnys siekiant geros ekologinės jūrų vandenų būklės – gera į jūras įtekančių upių vandens 
kokybė20. 2000 m. Vandens pagrindų direktyvoje nustatyti pagrindiniai vidaus, tarpinių ir pakrančių 
vandenų apsaugos principai. Direktyvos tikslas – iki 2015 m., o kai kuriais išskirtiniais atvejais – iki 
2021 arba 2027 m. užtikrinti gerą paviršinio ir požeminio vandens kokybę. Visų pirma buvo 
reikalaujama, kad iki 2009 m. gruodžio mėn. valstybės narės parengtų jūrų baseinų valdymo planus, 
juose nurodydamos, dėl kurių vandens telkinių kyla rizika, kad iki 2015 m. tas tikslas nebus pasiektas, 
ir koks didžiausias neigiamas poveikis jiems daromas. Kaip ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje, 
šiuose jūrų baseinų valdymo planuose pateikiama priemonių programa, pagal kurią bus padedama siekti 
Vandens pagrindų direktyvos tikslų. Į šias programas turi būti įtrauktos bent jau tos priemonės, kurios 
yra būtinos norint įgyvendinti visas esamas direktyvas, kuriomis siekiama išsaugoti vandens kokybę, ir 
kitas priemones, kurios tapo privalomos pagal Vandens pagrindų direktyvą (ir visų pirma priemones, 
skirtas kontroliuoti pasklidžiuosius taršos šaltinius. Iš egzistuojančių direktyvų paminėtinos yra šios: (i) 
1991 m. Miesto nuotekų valymo direktyva dėl aglomeracijose susidarančių nuotekų surinkimo ir 
valymo; (ii) 1991 m. Nitratų direktyva dėl priemonių, kuriomis užtikrinama, kad ūkininkai, dirbantys 
žemės ūkio paskirties žemėje, kurioje keliama vandens tarša nitratais arba yra šios taršos rizika 
(vadinamosiose nitratų pažeidžiamose zonose), laikytųsi minimalių reikalavimų dėl azoto trąšų 
naudojimo, priėmimo. 

 
Kad įgyvendintų su fosforu susijusius HELCOM21 nustatytus tikslus, kai kurioms valstybėms narėms 
nepakanka tik užtikrinti gerą būklę, kurios reikalaujama Vandens pagrindų direktyvoje. Ekspertų ir 
Lenkijos aplinkos apsaugos institucijų nuomone22, Lenkija HELCOM tikslus gali pasiekti fosforo 
koncentraciją Odros ir Vyslos vandenyse sumažinusi iki 0,07–0,08 mg/l, t. y. maždaug iki natūralaus 

 
17 Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programos 9 dalis. 
18 Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programos 13 dalis. 
19 Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programos 19 dalis. 
20 Europos audito rūmai, „Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės“, Europos Sąjunga, 2016, 11 
puslapis, prieiga per internetą - Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės (europa.eu) 
21 Su Baltijos jūra yra susijusi Helsinkio konvencija (valdoma Helsinkio komisijos (HELCOM) ir pagal ją parengtas Baltijos jūros veiksmų 
planas, kuriame reikalaujama mažinti maistingų medžiagų kiekį, patenkantį iš šią konvenciją pasirašiusių šalių. Helsinkio konvencija yra 
Baltijos jūros regioninė konvencija pasirašyta 1974 m. – tai Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos. Ją yra 
pasirašiusi Danija, Estija, Europos Sąjunga, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rusija ir Švedija. 2007 m. HELCOM pasiūlė Baltijos 
jūros veiksmų planą, kuriuo siekiama iki 2021 m. atkurti gerą ekologinę Baltijos jūros būklę. Konvenciją pasirašiusios šalys patvirtino šį planą. 
22 Odra ir Vysla yra Baltijos jūros baseino dalis, užimanti apie 93 % Lenkijos teritorijos. Ekspertų nuomonė parengta 2012 m. Generalinės 
aplinkos apsaugos inspekcijos prašymu atlikus studiją „Ribinių kiekių tikrinimas siekiant įvertinti ekologinę upių ir ežerų būklę fizinių ir 
cheminių elementų atžvilgiu, atsižvelgiant į konkrečių rūšių vandenims būdingas sąlygas“, p. 180 (Garcia ir kiti, 2012 m.). 
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lygio, o tai reiškia, kad į upes visiškai negalima išleisti fosforo. Nacionalinių valdžios institucijų 
teigimu, ši analizė taikytina ir Lietuvai.23 
 
Pagrindiniai maistingų medžiagų patekimo į jūrą šaltiniai – su vidaus upių vandeniu atnešamos 
medžiagos ir tiesioginis išleidimas pakrantėje24. Su vandeniu į Baltijos jūrą patenka 78 % viso azoto ir 
95 % viso fosforo25. Du didžiausi vandenyje esančių maistingų medžiagų patekimo į jūrą šaltiniai yra 
šie: pasklidieji, daugiausia žemės ūkis (45 % bendro azoto kiekio ir 45 % bendro fosforo kiekio), ir 
sutelktieji, daugiausia miesto nuotekos (12 % bendro azoto kiekio ir 20 % bendro fosforo kiekio)26. 

 
Kiekvienos Helsinkio konvenciją pasirašiusios šalies nacionalinės institucijos stebi iš upių, upelių ir 
tiesioginio išleidimo vietų į Baltijos jūrą išleidžiamus maistingų medžiagų kiekius ir atitinkamą 
informaciją kasmet perduoda Helsinkio komisijai. Matavimai, taikant standartinę HELCOM 
rekomenduojamą metodiką, atliekami upių, kurios įteka į Baltijos jūrą, žiotyse. Šie metiniai duomenys 
parodo bendrą į jūrą patenkantį teršalų kiekį, neišskiriant taršos šaltinių rūšių ir maistingų medžiagų 
kilmės šalies. Kas šešerius metus perduodama informacija apie kiekvienos šalies išleistus 
tarpvalstybinius nitrato ir fosforo kiekius27. Be to, kas šešerius metus pranešama apie maistingų 
medžiagų patekimą pagal taršos šaltinį ir veiklos sektorių28. Šie duomenys labai naudingi vertinant 
maistingų medžiagų patekimo iš įvairių veiklos sektorių tendencijas ir yra labai svarbūs nustatant 
kiekviename sektoriuje taikytinas ekonomiškai efektyvias priemones29. 
 
Nitratų direktyvoje nustatyta tiksli ribinė tręšiant mėšlu įterpiamo azoto kiekio vertė, bet nenustatyta 
ribinės azoto vertės, taikytinos tręšiant mineralinėmis trąšomis, o jomis tręšiama vis daugiau30. 
 
Daugiamečių tyrimų duomenys rodo, kad vidutinės bendro azoto koncentracijos Kuršių mariose ir 
Baltijos jūroje sumažėjo lyginant 1980/84–1990 m. laikotarpį su 2000–2020 m.: Kuršių mariose apie 
trečdalį, Baltijos jūroje – beveik dvigubai. Nepaisant to, azoto koncentracijos Kuršių mariose ir 
Baltijos jūroje tik pavieniais metais siekė geros ekologinės būklės vertes, o pastaruoju dešimtmečiu 
stebima koncentracijų didėjimo tendencija31. 
 
Remiantis naujausia Nitratų direktyvos įgyvendinimo ataskaita (ji susijusi su 2012–2015 m. laikotarpiu), 
nitratų kiekis Lietuvos paviršiniame ir požeminiame vandenyje tebėra mažas. Vis dėlto problemų 
tebekyla dėl paviršinio gėlo vandens eutrofikacijos, nes stočių, iš kurių pranešta apie eutrofinę ir 
hipertrofinę vandens būklę, šiek tiek padaugėjo nuo 47 proc. iki 49 proc. Taip pat kyla problemų dėl 
Baltijos jūros apsaugos, nes pranešta, kad vandens būklė visose sūriųjų vandenų stotyse yra eutrofinė 
arba hipertrofinė. Remiantis 2012–2015 m. Nitratų direktyvos ataskaita, Lietuva taip pat nurodė, kad, 
jei nebus imamasi papildomų taršos mažinimo priemonių, nitratų koncentracija paviršiniame vandenyje 
tikriausiai nemažės32. 

 
23 Europos audito rūmai, „Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės“, Europos Sąjunga, 2016, 10 
puslapis, prieiga per internetą - Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės (europa.eu) 
24 Europos audito rūmai, „Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės“, Europos Sąjunga, 2016, 18 
puslapis, prieiga per internetą - Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės (europa.eu) 
25 HELCOM, atnaujintas Penktasis informacijos apie Baltijos jūros taršą rinkinys (PLC-5.5), 2015 m. (2010 m. duomenys). 
26 HELCOM, Penktasis informacijos apie Baltijos jūros taršą rinkinys (PLC-5), 2011 m. (2006 m. duomenys). 
27 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL L 24, 
2008 1 29, p. 8), pakeista 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 
(taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17) 
28 Toks išsamus įvairių taršos šaltinių vertinimas vadinamas „šaltinių skirstymo principu“ (išsamūs informacijos apie vandens taršą rinkiniai), 
pagal kurį apskaičiuojamas iš sutelktųjų šaltinių (aglomeracijų, pramonės įmonių ir žuvininkystės ūkių) ir pasklidųjų šaltinių (iš žemės ūkio, 
tvarkomo miškų ūkio, dėl atmosferinių iškritų, iš padrikai išsidėsčiusių būstų ir su lietaus vandeniu) su vandeniu nutekėjęs teršalų kiekis, taip 
pat natūralus nutekėjimas iš aplinkos į vidaus paviršinius vandenis. 
29 Europos audito rūmai, „Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės“, Europos Sąjunga, 2016, 21 
puslapis, prieiga per internetą - Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės (europa.eu) 
30 Eurostato duomenimis, 2004–2012 m. bendras mineralinėse trąšose esančio azoto naudojimas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje vidutiniškai 
didėjo daugiau kaip po 4 % per metus, Lenkijoje ir Švedijoje – mažiau. Vokietijoje, Suomijoje ir Danijoje azoto naudojimas mažėjo vidutiniškai 
1 % per metus [Šaltinis: Europos audito rūmai, „Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės“, Europos 
Sąjunga, 2016, 33 puslapis]. 
31 Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-04-19 pranešimas „Stebima bendro azoto koncentracijos Baltijos jūroje didėjimo tendencija“, prieiga 
per internetą - Stebima bendro azoto koncentracijos Baltijos jūroje didėjimo tendencija | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt) 
32 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, 2019 m. ES aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra Šalies ataskaita – LIETUVA, 
pridedamas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
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Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/56/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos 
politikos srityje pagrindus (toliau - Jūrų strategijos pagrindų direktyva, JSPD) siekiama sumažinti 
Bendrijos šalių poveikį jūrų vandenyse, nepaisant šio poveikio pasireiškimo vietos33. Pakrančių 
vandenims, įskaitant Kuršių marias, ši direktyva taikoma tiek, kiek tai susiję su konkrečiais jūrų aplinkos 
būklės elementais, kuriems netaikoma Bendroji vandens politikos direktyva (BVPD)34. 
 
Įgyvendinant JSPD Lietuvos Respublika atliko pirminį jūros aplinkos savybių, pavojų ir poveikių 
vertinimą remiantis 2006-2011 m. duomenimis, nustatė aplinkos apsaugos tikslus ir priemonių 
programą. Šiam pirmam JSPD įgyvendinimo etapui (ciklui) Europos Komisija pateikė savo vertinimą 
ir gaires (Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui. Europos Komisijos vertinimas ir gairės, 
2014). Antrasis JSPD įgyvendinimo etapas numato atnaujintą valstybėms priklausančių jūros vandenų 
ekologinės būklės 2012-2017 m. laikotarpio vertinimą pagal papildytas Europos Komisijos gaires, 
kuriomis nustatomi geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijai ir metodiniai standartai, stebėsenos ir 
vertinimo specifikacijos ir standartizuoti metodai (Komisijos sprendimas (ES) 2017/848). Antrąjį JSPD 
įgyvendinimo etapą apima ataskaita, kuri yra parengta įgyvendinant projektą „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“ pagal Lietuvos 
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos šeštojo sąjungos prioriteto „Integruotos 
jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“, kuris 
finansuojamas panaudojant Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramos lėšas. Sutartį vykdė 
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas (toliau - KU JTI), Aplinkos apsaugos politikos centras 
(toliau - AAPC) ir Gamtos tyrimų centras (toliau - GTC). 
 
2018 metais Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas patvirtino atnaujintą rekomendacinio 
pobūdžio metodologinį dokumentą – Vadovą ekonominei ir socialinei analizei, kurios reikalaujama 
pagal JSPD, atliekant vadinamąjį Pradinį įvertinimą (toliau – Vadovas). Vadovas buvo originaliai 
patvirtintas 2010 metais, o atnaujintas, atsižvelgiant į praėjusio laikotarpio ES šalių ekonominės ir 
socialinės analizės praktiką ir pamokas35. 
 
Vadove nurodyta, kad biocheminių ar fizinių įnašų į ekosistemas transformavimas (grupė - 
Antropogeninės kilmės teršalų ar toksinų biologinis reguliavimas, klasė - biologinis valymas naudojant 
mikroorganizmus, veiklųjį dumblą, augalus ir gyvūnus. Atliekų, teršalų ir nuotekų filtravimas, 
sugėrimas, sulaikymas ir/ar akumuliacija atliekami mikroorganizmų, dumblių, augalų ir gyvūnų) 
priskirtinas 17 jūros ir kranto ekosistemoms svarbioms paslaugoms pagal naujausią Bendrąją tarptautinę 
ekosisteminių paslaugų klasifikaciją (angl. - Common International Classification of Ecosystem 
Services, CICES V5.136)37. 
 

 
komitetui 2019 m. aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Europa saugo savo piliečius ir gerina jų gyvenimo kokybę, Briuselis, 2019 04 04 
SWD(2019) 125 final, 18 puslapis, prieiga per Internetą - report_lt_lt.pdf (europa.eu). 
33 Jūrų strategijomis turi būti vertinama jūrų ekologinė būklė, kuri nustatoma pagal nustatytus kriterijus ir metodinius standartus (KOMISIJOS 
SPRENDIMAS (ES) 2010/477/EU) įvertinus valstybei priklausančios jūrinės teritorijos savybes, pavojus ir poveikius, taip pat atlikus 
ekonomine ir socialine jūrinės aplinkos naudojimo bei išlaidų, patiriamų dėl aplinkos būklės blogėjimo, analizę. Šių (savybių, pavojų, poveikių 
ir socio-ekonominio naudojimo bei išlaidų dėl būklės blogėjimo) vertinimų pagrindu nustatomi aplinkos apsaugos tikslai, kurie nusako 
siekiamą geros aplinkos būklę, o šių tikslų pasiekimui parengtos ir įgyvendinamos priemonių programos. Kadangi jūrų ekosistemos 
dinamiškos, o kylantys pavojai ir poveikiai gali skirtis atsižvelgiant į žmogaus veiksmų raidą ir į klimato kaitos poveikį, numatomas ne tik 
nuolatinis būklės vertinimas ir tikslinamas, tačiau ir pačių jūrų strategijų atnaujinimas [Šaltinis - Pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra 
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita. 2020-08-17, 9 puslapis, prieiga per 
Internetą - Galutine ataskaita (1 dalis).pdf (gamta.lt) 
34 Pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos 
tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. II tarpinė 
ataskaita. Ekonominė ir socialinė Lietuvos jūros rajono vandenų naudojimo ir dėl jūros aplinkos blogėjimo atsirandančių išlaidų analizė“, 
2020-02-24, 9 puslapis, prieiga per Internetą – Galutine tarpine ataskaita (2 dalis).pdf (gamta.lt). 
35 European Commission. 2018. Economic and social analysis for the initial assessment for the Marine Strategy Framework Directive. DG 
Environment, Brussels. Pp 66 (MSFD Guidance Document 1). 
36 European Environment Agency. Towards a common classification of ecosystem services, prieiga per Internetą -  https://cices.eu/resources/. 
37 Pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos 
tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. II tarpinė 
ataskaita. Ekonominė ir socialinė Lietuvos jūros rajono vandenų naudojimo ir dėl jūros aplinkos blogėjimo atsirandančių išlaidų analizė“, 
2020-02-24, 17-19 puslapiai, prieiga per Internetą – Galutine tarpine ataskaita (2 dalis).pdf (gamta.lt). 
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Ataskaitą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiami 1, 2, 3 ir 5 uždavinio veiklų rezultatai, kurie skirti 
atnaujinti Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės vertinimą (toliau – Pradinis vertinimas), informuoti 
visuomenę apie Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklę. Antroje dalyje pateikiami Ekonominės ir 
socialinės Lietuvos jūros rajono vandenų ir dėl jūros aplinkos blogėjimo atsirandančių išlaidų analizės 
rezultatai (1.1.12. veikla). Trečioje dalyje pateikiami 1, 2 ir 4 uždavinio veiklų rezultatai, kurie skirti 
parengti naujus GAB rodiklius ar patikslinti esamus, pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 
2008/56/EB (toliau – JSPD) reikalavimus (10 str.), atnaujinti Baltijos jūros aplinkos stebėsenos 
programą. 
 
Pirmos ataskaitos dalies struktūra paremta deskriptorių, elementų ir kriterijų klasifikavimu į apkrovos 
(angl. - pressure), poveikio (angl. - impact) ir būklės (angl. - state) tipus.  
 
Baltijos jūros esamos būklės įvertinimui buvo naudojami 2012–2017 m. laikotarpio Baltijos jūros 
Lietuvos dalies monitoringo duomenys (22 stotys), apibendrinti 4 teritorijoms pagal HELCOM (2013)38 
rekomendacijas. Šio laikotarpio būklės vertinimo palyginimui su praėjusiu JSPD įgyvendinimo 
laikotarpiu buvo atlikta papildoma duomenų analizė naudojant 2006–2011 m. Baltijos jūros monitoringo 
duomenis. Skirtingų Baltijos jūros teritorijų būklė nustatyta pagal HELCOM arba BVPD reikalavimus 
naudojant vidutines metines (BALT-LT-MS-01; BALT-LT-AA-03) arba vidutines vasaros (BAL-LT-
AA-01; BALLT-AA-02) bendro azoto (TN) ir fosforo (TP) koncentracijų reikšmes. Su Nemuno atnešto 
TN ir TP kiekio poveikis chlorofilo a koncentracijai vertintas naudojant skirtingus duomenų masyvus: 
1) chlorofilo a koncentracija naudota iš Kuršių marių valstybinio monitoringo matavimų atliktų 
centrinėje (10, 12 ir 14 stotys) ir šiaurinėje (4, 5, 6 ir 7B stotys) marių dalyje, 2012–2017 m. laikotarpyje. 
Vertinimui naudotos vidutinės chlorofilo koncentracijos kiekvienai marių daliai, apimančios balandžio–
spalio mėnesius; 2) TN ir TP prietakai vertinti naudoti Jūros tyrimų instituto vykdomo maistingųjų 
medžiagų prietakos vertinimo programos 2012–2017 m. duomenys. Informacija apie analitinius ir 
mėginių paėmimo metodus pateikiama Vybernaite-Lubiene ir kt.39 Prietaka apskaičiuota pagal vandens 
nuotėkį Rusnės stotyje, 16 km nuo įtekėjimo į Kuršių marias. Bendro azoto ir fosforo prietakos 
vertinimas į Baltijos jūrą atliktas remiantis HELCOM pateiktais duomenimis40. Bendra prietaka 
susideda iš Lietuvos žemyninės dalies apima pernaša Nemunu, Akmenos-Danės ir Šventosios upėmis41. 
 
2012–2017 m. laikotarpyje būklės vertinimo rezultatai: bendras azotas (angl., total nitrogen - TN) ir 
fosforas (angl., total phosphorus - TP). TN koncentracija priekrantės vandenyse (BAL-LT-AA-01) 
2012–2017 m. laikotarpyje ir visada viršijo Geros aplinkos būklės (toliau – GAB) vertę (0,25 mg N l-1 
), išskyrus 2012 metus, kai vidutinė metinė vertė buvo žemesnė nei GAB. Palyginus su 2006-2011 
metais vidutinė TN koncentracija buvo nežymiai mažesnė (0,47 ± 0,1 ir 0,43 ± 0,11 mg N l-1 , 
atitinkamai). Tarpiniuose vandenyse, Kuršių marių vandens išplitimo zonoje (BAL-LT-AA-02) 2012–
2017 m. laikotarpyje TN koncentracija GAB vertes viršijo du kartus. Vidutinė TN koncentracija per 
nagrinėjamą laikotarpį siekė 0,54 ± 0,13 mg N l-1. Pastebėtina, kad šiuo laikotarpiu aplinkos būklė 
marių vandens išplitimo zonoje blogėjo, nes TN koncentracija palaipsniui didėjo. Palyginus su 
2006-2011 metais, TN koncentracija 2012–2017 m. laikotarpyje vidutiniškai padidėjo nuo 9 % (nuo 
0,49 ± 0,13 iki 0,54 ± 0,13 mg N l -142) iki 12 % (nuo 0,48 ± 0,14 iki 0,54 ± 0,18 mg N l-1)43. 
 

 
38 HELCOM. 2013. HELCOM Monitoring and Assessment Strategy. Part of the 2013 HELCOM Ministerial Declaration adopted by the 2013 
HELCOM Ministerial Meeting. Attachment 4 of the document was updated in 8.9.2017 following decisions made in STATE & 
CONSERVATION 6- 2017 meeting, prieiga per Internetą - http://vanduo.gamta.lt/files/pasklidosios %20tar%C5%A1os%20poveikiai.pdf 
39 Zilius, M., Vybernaite-Lubiene, I., Vaiciute, D., Petkuviene, J., Zemlys, P., Liskow, I., Voss, M., Bartoli, M., Bukaveckas, P.A. 2018. The 
influence of cyanobacteria blooms on the attenuation of nitrogen throughputs in a Baltic coastal lagoon. Biogeochemistry 141:143–165. 
40 Prieiga per Internetą - http://nest.su.se/helcom_plc/. 
41 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita. 2020-08-17, 66 puslapis, prieiga per 
Internetą - Galutine ataskaita (1 dalis).pdf (gamta.lt) 
42 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 54 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt). 
43 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 67 puslapis, prieiga per Internetą - Lietuvos jūros rajono ekologinės būklės 
vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt). 



11 

2012–2017 m. vidutinė ištirpusio neorganinio azoto (DIN) žiemos koncentracija BAL-LT AA-03 dalyje 
buvo 0,084±0,03 mg N l-1. Nustatyta, kad DIN koncentracija viršija du kartus GAB vertes (0,04 mg 
N l-1 ). Pagal šį kriterijų būklė 2012–2017 m. laikotarpiu pagerėjo, lyginant su referenciniu 2006–2011 
metų laikotarpiu44.Apibendrinus TN, TP, DIN ir DIP koncentracijos kaitą GAB tikslai lieka 
neįgyvendinti. Tačiau pastebimos tokios tendencijos:  

 
• TN ir DIN rodo blogėjančią aplinkos būklę, siekiant GAB tolstama nuo užsibrėžtų tikslų ir 

tikėtina, kad 2021 m. ji nebus pasiekta. Viena iš galimų priežasčių yra didėjanti TN ir DIN 
prietaka iš žemyninės dalies45. 
 

• Stebint TP ir DIP kiekio mažėjimo tendencijas visose trijose zonose, tikėtina, kad ateityje bus 
pasiekta gera aplinkos būklė pagal TP arba DIP indikatorių. Nepaisant to ir toliau būtina mažinti 
TP ir DIP prietaką iš Lietuvos, gerinant nuotekų valymą nuo fosforo, reglamentuojant trąšų 
naudojimą ir mažinant fosforo turinčių detergentų naudojimą. 

 

• Remiantis HELCOM įvertinta maistingųjų medžiagų prietaka, matyti, kad TN ir TP prietaka 
tendencingai mažėjo iki 2014 m., tačiau nuo 2016 metų stebimas šių maistingųjų medžiagų 
prietakos, ypač azoto, didėjimas. Viena iš priežasčių lėmusių didesnę bendro azoto prietaką 
buvo didėjanti nitratų koncentracija upių vandenyje. Pagrindinis nitratų šaltinis paviršiniuose 
vandenyse laikomas žemės ūkis. Įvertinus bendrą žemės ūkyje susidarančią taršos apkrovą, 
gyvulininkystės sektoriui galima priskirti tik apie 20 % visos apkrovos, o likusi dalis susidaro 
dėl pasėlių tręšimo mineralinėmis trąšomis46. Remiantis Lietuvos statistikos departamento 
informacija, grūdų pasėlių plotas 2012–2017 m. padidėjo 23 % lyginant su ankstesniu 
laikotarpiu. Kadangi grūdų derlius tuo pačiu metu padidėjo beveik dvigubai, tai gali būti siejama 
su padidėjusiu trąšų sunaudojimu žemės ūkyje. Šie pokyčiai sutapo su įstojimu į Europos 
Sąjungą, kai ūkininkai pradėjo būti subsidijuojami už tam tikras veiklas. Didėjantis dirbamų ir 
tręšiamų laukų plotas lemia padidėjusį išplovimą ypač sausesniais metais, kai derlius yra 
mažesnis47. Naujausia modelio prognozė pietų Baltijos jūros regionui atskleidžia, kad dėl 
intensyvėjančių veiklų žemės ūkyje, azoto prietaka padidės iki 30 %48. 

 
Bendras azotas ir fosforas iš Lietuvos žemyninės dalies su Nemuno nuotėkiu pirmiausia patenka į Kuršių 
marias prieš jiems pasiekiant Baltijos jūros priekrantę. Nepaisant Kuršių marių dydžio, vandens 
užsilaikymo ir aktyvių biogeocheminių procesų, iki šiol yra vertinama, kad maistmedžiagių prietaka 
pasiekia Baltijos jūrą nepakitusi. Naujausi tyrimai rodo, kad Kuršių marios yra svarbios sulaikant, 
transformuojant ir keičiant maistingųjų medžiagų srautus ir jų stechiometriją į Baltijos jūrą49 50 51. 

 
44 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 68-69 puslapiai, prieiga per Internetą - Lietuvos jūros rajono ekologinės 
būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt) 
45 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 71 puslapis, ir „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo 
stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita. 2020-08-17, 70 puslapis.  
46 Prieiga per Internetą - http://vanduo.gamta.lt/files/pasklidosios %20tar%C5%A1os%20poveikiai.pdf. 
47 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, 2019 m. ES aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra Šalies ataskaita – LIETUVA, 
pridedamas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui 2019 m. aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Europa saugo savo piliečius ir gerina jų gyvenimo kokybę, Briuselis, 2019 04 04 
SWD(2019) 125 final, 75 puslapis, prieiga per Internetą - report_lt_lt.pdf (europa.eu) 
48 Andersen, H.E., Blicher-Mathiesen, G., Bechmann, M., Povilaitis, A., Iital, A., Lagzdins, A., Kyllmar, K. 2014. Mitigating diffuse nitrogen 
losses in the Nordic-Baltic countries. Agriculture, Ecosystem and Environment 195: 53–60. 
49 Petkuviene, J., Zilius, M., Lubiene, I., Ruginis, T., Giordani, G., Razinkovas-Baziukas, A., Bartoli, M. 2016. Phosphorus Cycling in a 
Freshwater Estuary Impacted by Cyanobacterial Blooms. Estuaries and Coasts 39: 1386–1402. 
50 Vybernaite-Lubiene, I., Zilius, M., Giordani, G., Petkuviene, J., Vaiciute D, Bukaveckas, P.A., Bartoli, M. 2017. Effect of algal blooms on 
retention of N, Si and P in Europe’s largest coastal lagoon. Estuarine, Coast and Shelf Science 194:217–228. 
51 Zilius, M., Vybernaite-Lubiene, I., Vaiciute, D., Petkuviene, J., Zemlys, P., Liskow, I., Voss, M., Bartoli, M., Bukaveckas, P.A. 2018. The 
influence of cyanobacteria blooms on the attenuation of nitrogen throughputs in a Baltic coastal lagoon. Biogeochemistry 141:143–165. 
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Nustatyta, kad maistingųjų medžiagų prietaka ir jų stechiometrija turi įtakos fitoplanktono žydėjimui 
Kuršių mariose52.  
 
Remiantis slenkstinėmis chlorofilo a GAB reikšmėmis, Kuršių marių šiaurinės ir centrinės dalies 
vandens ekologinė būklė 2012–2017 m. periodu neatitiko siektinos geros. Aplinkos būklė yra vertinama 
kaip bloga ir išlieka nepakitusi lyginant su 2015 m. įvertinta ir EK raportuota informacija apie tarpinių 
vandenų būklę 2010–2013 m. laikotarpiui. Viena iš priežasčių lemiančių fitoplanktono žydėjimą Kuršių 
mariose yra maistingųjų medžiagų prietaka iš žemyninės dalies53 54 55 56. 
 
Chlorofilo-a koncentracija vandens storymėje ((D5C2) rodiklis) yra kertinis rodiklis, vandens 
telkiniuose atspindinti bendrus fitoplanktono vystymosi ypatumus, parodo tiesioginį maisto medžiagų 
gausėjimo poveikį. Lietuvos Baltijos juros priekrantėje ir tarpiniuose vandenyse (Kuršių marių vandenų 
išplitimo zonoje) kai druskingumas >4 PSU, gerą aplinkos būklę šiltojo periodo metu žymi 33% 
nuokrypis nuo modeliuotos etaloninės chlorofilo a vertės (esant etaloninėms sąlygoms būdingai 
maistiniu medžiagų prietakai upėmis), t. y. mažesnė nei 4,8 μg l-1 chlorofilo a vidutinė koncentracija. 
Tarpiniuose vandenyse, kai druskingumas yra 2-4 PSU ribose, GAB žymi vidutinė chlorofilo-a 
koncentracija. 
 
Vidutinė šiltojo periodo chlorofilo-a koncentracija priekrantės zonoje (BAL-LT-AA-01) 2012-2017 m. 
laikotarpyje buvo 5,82±3,74 μg l-1 ir atitiko blogą aplinkos būklę. Panaši 5,24±3,51 μg l-1 vidutinė 
šiltojo periodo chlorofilo a koncentracija buvo nustatyta 2006-2011 m. laikotarpyje. 2012-2017 m. 
laikotarpyje stebimos skirtingos tendencijos atskirais metais: 2014, 2016 ir 2017 m. buvo nustatyta gera 
aplinkos būklė, tačiau 2012, 2013 ir 2015 m. chlorofilo a vidutinės koncentracijos buvo du kartus 
didesnės nei nustatytoji GAB vertė. Panašios tendencijos nustatytos tarpinių vandenų zonoje (BAL-
LT-AA-02), kuomet tiek 2012-2017 m., tiek 2006-2011 m. laikotarpyje aplinkos būklė pagal 
chlorofilo a koncentraciją atitiko blogą būklę ir atitinkamai buvo 7,42±3,89 μg l-1 ir 7,70±4,26 μg 
l-1. Gera aplinkos būklė buvo stebima 2014 ir 2017 m57. Apibendrinant, visų vertinimo rajonų būklė 
pagal chlorofilo-a GAB rodiklį buvo bloga ir aplinkosaugos tikslų atžvilgiu liko stabili. Šis vertinimas 
atitiko HELCOM (2018f)58 atliktą Rytų Gotlando baseino vertinimą pagal 2011-2016 m. duomenis. 
 
2012–2017 m. periodu, priešingai nei TP kaitos tendencijos, TN prietaka padidėjo ir 78 % viršija 
HELCOM nurodytą normatyvą. Galimai tai lėmė ir blogėjančią aplinkos būklę priekrantės, tarpiniuose, 
teritorinės ir atviros jūros zonose pagal TP kriterijų. Tiek prietakos, tiek GAB atžvilgiu tikslas pagal TN 
kriterijų lieka neįgyvendintas, todėl turėtų būti taikomi laiko atidėjimai, nes tikslas artimiausiais metais 
išliks nepasiektas. Atsižvelgiant į tai, kad artimiausiu metu TN prietaka didės dėl intensyvėjančio žemės 
ūkio veiklų pietrytinėje Baltijos jūros dalyje59, būtina siekti HELCOM rekomendacinių dokumentų 
įteisinimo, siejamų su taršos sumažinimu iš žemės ūkio šaltinių. Visumoje papildomų priemonių 
įgyvendinimas tiesiogiai įtakotų siekius apsaugoti jūros aplinką ir GAB. 
 

 
52 Vybernaite-Lubiene, I., Zilius, M., Saltyte-Vaisiauske, L., Bartoli, M. 2018. Recent trends (2012– 2016) of N, Si, and P export from the 
Nemunas River watershed: loads, unbalanced stoichiometry, and threats for downstream aquatic ecosystems. Water 10: 1178. 
53 Pilkaitytė, R., Razinkovas, A. 2007. Seasonal changes in phytoplankton composition and nutrient limitation in a shallow Baltic lagoon. 
Boreal Environment Research 12(5):551–559. 
54 Petkuviene, J., Zilius, M., Lubiene, I., Ruginis, T., Giordani, G., Razinkovas-Baziukas, A., Bartoli, M. 2016. Phosphorus Cycling in a 
Freshwater Estuary Impacted by Cyanobacterial Blooms. Estuaries and Coasts 39: 1386–1402. 
55 Vybernaite-Lubiene, I., Zilius, M., Giordani, G., Petkuviene, J., Vaiciute D, Bukaveckas, P.A., Bartoli, M. 2017. Effect of algal blooms on 
retention of N, Si and P in Europe’s largest coastal lagoon. Estuarine, Coast and Shelf Science 194:217–228. 
56 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 75 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
57 Pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos 
tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė 
ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 75 puslapis, prieiga per Internetą 
- Lietuvos jūros rajono ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt) 
58 HELCOM, 2018f. Chlorophyll a. HELCOM core indicator report. Online, priega per Internetą - 
http://www.helcom.fi/Core%20Indicators/Chlorophyll%20a%20HELCOM%20core%20indicat or%202018.pdf] ISSN 2343-2543. 
59 Andersen, H.E., Blicher-Mathiesen, G., Bechmann, M., Povilaitis, A., Iital, A., Lagzdins, A., Kyllmar, K. 2014. Mitigating diffuse nitrogen 
losses in the Nordic-Baltic countries. Agriculture, Ecosystem and Environment 195: 53–60. 
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Remiantis nustatyta priklausomybe tarp TN ir chlorofilo a koncentracijos galima įvertinti ar HELCOM 
rekomenduota TN prietaka iš Lietuvos žemyninės dalies yra suderinta su geros vandens būklės rodikliais 
Kuršių marių centrinėje dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad matuota TN prietaka kovo-gegužės mėn. 
atitinkamai sudaro 34 % metinės prietakos 2012 - 2017 m, vadinasi, tai proporcingai atitiks 12.762,8 t 
TN prietakos, rekomenduotinos pagal HELCOM60. Palyginus su maistingųjų medžiagų prietaka, kuri 
siektina gerai vandens kokybei centrinėje marių dalyje pagal chlorofilą a, gauname, kad HELCOM 
rekomenduotina prietaka viršija 22,8 % TN. Remiantis šiais rezultatais tikėtina, kad HELCOM‘o 
nustatyta prietaka nebūtinai leis pasiekti gerą vandens kokybę vasaros metu, centrinėje Kuršių marių 
dalyje61. 
 
Vertinant Baltijos jūros aplinkos būklės tendencijas aplinkos apsaugos tikslų rodiklius ir pokyčių 
priežastis, pagal Helcom62 siektinos reikšmės: bendro azoto – 37 365 t, bendro fosforo – 1 165 t, 
konstatuotina, kad iki 2015 m. imtinai aplinkos būklė gerėjo, tačiau pastaraisiais metais pablogėjo63.  
 
Pagal Helcom64 reikalinga sumažinti azoto kiekį dar 13 %, fosforo - 10 %. Įgyvendinant BVPD jau yra 
akivaizdu, kad nėra realu tikėtis GAB ir 2021 m. bei 2027 m. Atsižvelgiant į tai JSPD aplinkos apsaugos 
tikslų pasiekimo terminas turėtų būti neanksčiau 2027 m.; tai turėtų būti suderinta su BVPD tikslais 
priekrantės vandenimis. 
 
Galimos priežastys, nulėmusios didėjančią bendro azoto ir fosforo prietaką65 66 67: (i) intensyvėjantis 
žemės dirbimas; (ii) didėjantis trąšų sunaudojimas; (iii) vykstanti klimato kaito įtakoja kritulių kiekį dėl 
ko didėja dirvožemio erozija ir azoto išplovimas; (iii) nepakankamas nuotekų surinkimo tinklas ir 
išvalymas nuo fosforo junginių; (iv) Nemažėjantis detergentų, turinčių fosforą, sunaudojimas; (v) 
priemonių efektyvumą taip pat lemia ir kitų šalių (t. y. Rusijos, Baltarusijos) įsitraukimą sprendžiant 
eutrofikacijos mažinimo klausimus68. 
 
2012–2017 m. laikotarpiu į Baltijos jūrą su upių prietaka iš Lietuvos žemyninės dalies vidutiniškai per 
metus patekdavo 42 140,3 tonų TN ir 1 286,0 tonų TP. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu (2006–2011 
m.), TN prietaka vidutiniškai padidėjo 18 % (7 749,2 t), o TP prietaka sumažėjo 10 % (140,2 t). 
Vertinimas parodė, kad vidutinė metinė (2012-2017 m.) TN ir TP prietaka į Baltijos jūrą iš Lietuvos 
žemyninės dalies atitinkamai viršija 11 % ir 9 % numatytą prietakos dydį, peržiūrėtame maistingųjų 
medžiagų mažinimo reikalavime pagal HELCOM (201369). Šis dokumentas nurodo, kad siekiant 

 
60 HELCOM. 2013. HELCOM Monitoring and Assessment Strategy. Part of the 2013 HELCOM Ministerial Declaration adopted by the 2013 
HELCOM Ministerial Meeting. Attachment 4 of the document was updated in 8.9.2017 following decisions made in STATE & 
CONSERVATION 6-2017 meeting. 
61 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 79-80 puslapiai, prieiga 
per Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
62 HELCOM. 2013. HELCOM Monitoring and Assessment Strategy. Part of the 2013 HELCOM Ministerial Declaration adopted by the 2013 
HELCOM Ministerial Meeting. Attachment 4 of the document was updated in 8.9.2017 following decisions made in STATE & 
CONSERVATION 6- 2017 meeting. 
63 Palyginus su referenciniu laikotarpiu į jūrą patenkančio azoto kiekis padidėjo 7749,2 t; fosforo sumažėjo – 140,2 t, lyginant su 2006-2011 
m. periodu. 
64 HELCOM Monitoring and Assessment Strategy. Part of the 2013 HELCOM Ministerial Declaration adopted by the 2013 HELCOM 
Ministerial Meeting. Attachment 4 of the document was updated in 8.9.2017 following decisions made in STATE & CONSERVATION 6-
2017 meeting, prieiga per Internetą - http://vanduo.gamta.lt/files/pasklidosios %20tar%C5%A1os%20poveikiai.pdf 
65 Vybernaite-Lubiene I., Zilius M., Saltyte-Vaisiauske L., Bartoli M., 2018. Recent trends (2012– 2016) of N, Si, and P export from the 
Nemunas River watershed: loads, unbalanced stoichiometry, and threats for downstream aquatic ecosystems. Water, 10 1178. 
66 Čerkasova N., 2019. Nemunas River watershed input to the Curonian Lagoon: discharge, microbiological pollution, nutrient and sediment 
loads under changing climate. Doctoral dissertation, Klaipeda university. 76 p 
67 Plungė S., Gudas M., Balevičius A., 2018. ŽEMĖS ŪKIS IR LIETUVOS VANDENYS. Žemės ūkio veiklos poveikis Lietuvos upių būklei 
ir taršos apkrovoms į Baltijos jūrą. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilnius, 42 p. 
68 Pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos 
tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė 
ataskaita, 2019-09-23, 228-229 puslapiai, prieiga per Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
69 HELCOM Monitoring and Assessment Strategy. Part of the 2013 HELCOM Ministerial Declaration adopted by the 2013 HELCOM 
Ministerial Meeting. Attachment 4 of the document was updated in 8.9.2017 following decisions made in STATE & CONSERVATION 6- 
2017 meeting. 
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užsibrėžtų tikslų, numatytų Baltijos jūros veiksmų plane, iš Lietuvos žemyninės dalies ir atmosferos į 
Baltijos jūrą turėtų patekti ne daugiau kaip 37 365 tonų bendro azoto ir 1 165 tonų bendro fosforo70. 
 
Remiantis slenkstinėmis chlorofilo a GAB reikšmėmis, Kuršių marių šiaurinės ir centrinės dalies 
vandens ekologinė būklė 2012–2017 m. periodu neatitiko siektinos geros būklės. Aplinkos būklė yra 
vertinama kaip bloga ir išlieka nepakitusi lyginant su 2015 m. įvertinta ir Europos Komisijai raportuota 
informacija apie tarpinių vandenų būklę 2010–2013 m. laikotarpiui71. 
 
2012-2017 m. laikotarpyje tarpiniai vandenys (BAL-LT-AA-02), kuriems priskirtinos ir Kuršių marios, 
neatitiko vandens cheminės būklės aplinkos kokybės standartams72. 
 
Tarpiniuose vandenyse vertinimas atliktas tik pagal 4 deskriptorius (10 kriterijų), kur tik D6 (C3) 
tenkino GAB, o D2 (C2 ir C3), D4 (C3), D5 (C1, C2 ir C7) netenkino GAB. Integruojant atskirų rajonų 
GAB vertinimą visuose jūriniuose vandenyse galima teigti, kad bendra jūrinės aplinkos būklė (pagal 9 
deskriptorius) nėra gera. Dėl duomenų trūkumo vertinimas neatliktas pagal D7 ir D11. Palyginus su 
ankstesniu GAB vertinimo periodu (2006-2011 m.) matyti, jog bendra jūrinės aplinkos būklė 
reikšmingai nepagerėjo73. 
 
Apibendrinant Lietuvos jūrinės aplinkos būklės vertinimo medžiagą galima išskirti kelis aspektus. Žinių 
ir informacijos apie jūrinės aplinkos būklę daugėja, bet kai kuriems jūrinės aplinkos deskriptoriams 
informacijos nėra (D11) arba ji nepakankama būklės vertinimui pagal D1 (pirminius kriterijus – D1C1, 
D1C6, D6C4 ir D6C5), D5 (C5), D7 (C1 ir C2), D10 (C2) ir D11 (C1 ir C2). Daugiausiai duomenų, 
įvertinti būklę, trūksta tarpinių ir atviros jūros vandenų rajonuose (trūksta informacijos atitinkamai 27 
ir 26 kriterijams). Dalis rodiklių (D1, D2, D4, D5, D6, D7, D10) vystoma ir būklė vertinama remiantis 
trumpalaikių projektų informacija; nuoseklus informacijos rinkimas nėra numatytas. Gamtosaugos 
tikslų nustatymas ir aplinkos būklės valdymas turi būti grindžiami priežastinių ryšių tarp būklės ir 
poveikio supratimu, turimos žinios ir įrankiai nėra kryptingai kuriami ir pakankami74.  
 
Pradinis jūros aplinkos būklės vertinimas buvo atliktas pagal 9 aplinkos apsaugos tikslus ir jų rodiklius. 
Nors bendrai jūros aplinkos būklė pagal aplinkos apsaugos tikslus gerėja, tačiau nepakankamai, nes iš 
devynių tikslų pavyks pasiekti tik vieno tikslo iki 2020 m. Dauguma tikslų (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) nebus 
pasiekti dėl visos Baltijos jūros mastu nepakankamai mažėjančių poveikių, tokių kaip žvejyba (ypač 
menkių), maistmedžiagių vartojimo bei jų valymo efektyvumo ir aplinkos sąlygų kaitos (ypač klimato), 
kuriuos sukontroliuoti reikia visų šalių narių kolaboravimo taikant aplinkosaugines priemones. Nors 5-
asis tikslas nepasiektas dėl fizinio poveikio (dampingo, grunto kasimo ir tralavimo) dugnui. Panašiai su 
7-uoju tikslu, kur uoste iškasamo grunto gramzdinimo rajonas išlieka aktualus nuosėdų užterštumo 
sunkiaisiais metalais šaltinis, tačiau poveikis gana lokalus ir kontroliuojamas. Paskutiniems keturiems 
tikslams (ypač 9) įvertinti yra trūkumas duomenų ir metodų, todėl aplinkos būklė vertinimas pagal šiuos 
aplinkos apsaugos tikslus lieka nevisai patikimas. Kol kas tik 4-asis tikslas bus pasiektas, bet rizika 
išlieka, kadangi nevietinių rūšių plitimas vis dar yra sunkiai kontroliuojamas (HELCOM 2018)75. 

 
70 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 103 puslapis.  
71 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 104 puslapis.  
72 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 103 puslapis. 
73 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 308 puslapis, ir „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo 
stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita“. 2020-08-17, 303 puslapis. 
74 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 309 puslapis, prieiga per Internetą - Lietuvos jūros rajono ekologinės 
būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt) 
75 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
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Atsižvelgiant į 2012–2017 m. laikotarpį maistingųjų medžiagų patekimo į Baltijos jūrą sumažinimo 
normatyvai tik iš dalies atitinka šių dienų HELCOM rekomenduojamas normas. Vidutinė metinė TP 
prietaka iš žemyninės dalies sumažėjo ir 2012–2017 m. laikotarpiu yra 13% žemesnė nei numatyta 
peržiūrėtame maistingųjų medžiagų mažinimo reikalavime pagal HELCOM (2013)76. Vadinasi, 
aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas padėjo užtikrinti, kad iš visų miestų nuotekų valymo įrenginių 
tiesiogiai ar netiesiogiai į jūros aplinką išleidžiamose nuotekose būtų išvaloma daugiau fosforo. Tai 
galimai lėmė ir gerėjančią aplinkos būklę priekrantės, tarpiniuose, teritorinės ir atviros jūros zonose 
pagal TP kriterijų. Nors tikslas laikomas pasiektas, tačiau pastaraisiais metais vėl didėjanti TP prietaka 
verčia identifikuoti priežastis, lėmusias šį augimą. Priešingai nei TP kaitos tendencijos, TN prietaka 
padidėjo ir 78 % viršija HELCOM nurodytą normatyvą. Galimai tai lėmė ir blogėjančią aplinkos būklę 
priekrantės, tarpiniuose, teritorinės ir atviros jūros zonose pagal TP kriterijų. Tiek prietakos, tiek GAB 
atžvilgiu tikslas pagal TN kriterijų lieka neįgyvendintas, todėl turėtų būti taikomi laiko atidėjimai, nes 
tikslas artimiausiais metais išliks nepasiektas77. 
 
Siekiant nustatyti kokia turėtų būti maistingųjų medžiagų prietaka su Nemunu į Kuršių marias, kad pagal 
chlorofilo kriterijų jų centrinės dalies vandens kokybė atitiktų gerą, buvo atlikta statistinė duomenų 
analizė. Skaičiavimai rodo, kad siekiant geros vandens kokybės kovo-gegužės mėnesių suminė TN 
prietaka turėtų būti 9.845,4 t. Atsižvelgiant į 2012-2017 m. kovo-gegužės mėnesių laikotarpiu stebėtą 
vidutinę TN prietaką (15.623,2 t), ši vertė buvo 37 % didesnės nei reikalinga gerai būklei pasiekti pagal 
chlorofilo kriterijų. Remiantis nustatyta priklausomybe tarp TN ir chlorofilo a koncentracijos galima 
įvertinti ar HELCOM (2013) rekomenduota TN prietaka iš Lietuvos žemyninės dalies yra suderinta su 
geros vandens būklės rodikliais Kuršių marių centrinėje dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad matuota TN 
prietaka kovo-gegužės mėn. atitinkamai sudaro 34 % metinės prietakos 2012-2017 m, vadinasi, tai 
proporcingai atitiks 12.762,8 t TN prietakos, rekomenduotinos pagal HELCOM (2013). Palyginus su 
maistingųjų medžiagų prietaka, kuri siektina gerai vandens kokybei centrinėje marių dalyje pagal 
chlorofilą a, gauname, kad HELCOM rekomenduotina prietaka viršija 22,8 % TN. Remiantis šiais 
rezultatais tikėtina, kad HELCOM‘o nustatyta prietaka nebūtinai leis pasiekti gerą vandens kokybę 
vasaros metu, centrinėje marių dalyje78. 
 
Siekiant geros paviršinio vandens cheminės būklės ir veiksmingesnio paviršinių vandenų apsaugos 
reguliavimo bei laikantis Direktyvos 2000/60/EB nuostatų ir tikslų, Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyva 2008/105/EB 2008 m. gruodžio 16 d. bendrijos lygiu nustatė aplinkos kokybės standartus 
(AKS) prioritetinėms medžiagoms ir tam tikriems kitiems teršalams. Direktyvoje nurodoma, kad 
vandens telkinio gera cheminė būklė bus tuomet, kai bus laikomasi visų aplinkos kokybės standartų 
(AKS) pateiktoms 33 prioritetinėms medžiagoms ir kitiems 8 teršalams. Aplinkos kokybės standartas 
reiškia „tam tikrą teršalo ar teršalų grupės koncentraciją vandenyje, nuosėdose ar biotoje, kurios 
negalima viršyti, norint apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką“. Naujos mokslo žinios apie teršalus, jų 
poveikį aplinkai, modernūs stebėsenos metodai ir rezultatų analizė bei Sąjungos ekonominė bei socialinė 
plėtra 2013 m. rugpjūčio 12 d. sudarė sąlygas naujos Direktyvos (2013/39/EB) priėmimui dėl 
prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje. Direktyvoje peržiūrėti ir nustatyti griežtesni 7 
prioritetinių medžiagų (antracenas, brominti difenileteriai, fluorantenas, švinas ir jo junginiai, 
naftalenas, nikelis ir jo junginiai, benz(a)pirenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas, 
indeno(1,23-cd)pirenas)) AKS, taip pat nustatyti aplinkos kokybės standartai 12 naujų prioritetinių 

 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 318 puslapis, prieiga per Internetą - Lietuvos jūros rajono ekologinės 
būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt) 
76 HELCOM. 2013. HELCOM Monitoring and Assessment Strategy. Part of the 2013 HELCOM Ministerial Declaration adopted by the 2013 
HELCOM Ministerial Meeting. Attachment 4 of the document was updated in 8.9.2017 following decisions made in STATE & 
CONSERVATION 6- 2017 meeting. 
77 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 318 puslapis, prieiga per Internetą - Lietuvos jūros rajono ekologinės 
būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt) 
78 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas II tarpinė ataskaita (1 dalis) Lietuvos jūros rajono 
ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai, 2020-02-24, 319 puslapis, prieiga per Internetą - Lietuvos jūros rajono ekologinės 
būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai1591687087339.pdf (gamta.lt) 



16 

medžiagų: aklonifenas, bifenoksas, cipermetrinas, dikofolis, heptachloras, chinoksifenas (augalų 
apsaugos produktų medžiagos); cibutrinas, dichlorvosas, terbutrinas (biocidiniuose produktuose 
naudojamos medžiagos); perfluoroktano sulfoninė rūgštis (PFOS), heksabromciklododekanas 
(HBCDD) (pramoninės cheminės medžiagos); dioksinas ir į dioksinus panašūs PCB (šalutiniai degimo 
produktai). Atsižvelgus į Direktyvoje 2013/39/EB atsiradusius pakeitimus 2014 m. rugsėjo 15 d. įvesti 
2006 m. Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
Nr. D1-739, 2014), pagal kuriuos nustatyti griežtesni 7 prioritetinių medžiagų (antracenas, brominti 
difenileteriai, fluorantenas, švinas ir jo junginiai, naftalenas, nikelis ir jo junginiai, benz(a)pirenas, 
benzo(b)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1,23-cd)pirenas)) aplinkos kokybės standartai, taip 
pat į prioritetinių medžiagų sąrašą įtraukta 12 naujų aukščiau minėtų medžiagų79. Viena iš tokių 
medžiagų yra ftalatai80. Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), išsiskiriantis savo toksiškumu, 
bioakumuliacinėmis savybėmis, gebėjimu kauptis vandens aplinkoje ir veikti imuninę bei reprodukcinę 
sistemas yra išskirtas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga, kuriai nustatytas vienas MV-AKS 
apsaugantis nuo didžiausio trumpalaikės taršos padidėjimo vykstant nuolatiniam išleidimui. Lietuvoje 
be DEHP, į Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų sąrašą įtrauktas ir dibutilftalatas (DBT), nors jam AKS 
nėra nustatyti. Atliekant Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimą 2010-2011 m., nustatyta, kad DEHP 
aptinkama ir LR jūros priekrantėje, o Kuršių marių vandenų išplitimo zonoje di(2-etilheksil)ftalato 
koncentracija siekė 3,8 µg/l ir beveik 3 kartus viršijo ribinę vertę81. Ftalatų tyrimai Lietuvos Baltijos 
jūros akvatorijos vandenyje buvo pastoviai atliekami 2012-2017 m. laikotarpiu. DEHP koncentracijos, 
viršijančios nustatytas ribines vertes, skirtingose jūros dalyse nuolat aptinkamos nuo 2014 metų. 2014 
m. vidutinės metinės DEHP vertės viršijo MV-AKS (1,3 µg/l) ir neatitiko geros cheminės būklės 
kriterijų visame jūriniame rajone, 2015 m. DEHP metinių verčių viršijimai fiksuoti priekrantės 
vandenyse ir teritorinėje jūroje, 2016 m. – tik teritorinėje jūroje82. 
 
2012-2017 m. stebėjimų duomenys rodo, kad ftalatai ir ypatingai di(2-etilheksil)ftalatas ypatingai 
stipriai įtakoja cheminę Baltijos jūros akvatorijos būklę. Cheminė vandens būklė pagal di(2-
etilheksil)ftalato koncentracijas neatitinka geros būklės kriterijų nuo 2014 metų. Nors metinis di(2-
etilheksil)ftalato koncentracijų vidurkis sumažėjo nuo 1,345 µg/l 2015 m. iki 0,553 µg/l 2017 m., viso 
tiriamojo laikotarpio (2012-2017 m.) duomenys rodo bendrą blogėjimo tendenciją (3.3.2.10 lent.). MV-
AKS viršijančių DEHP koncentracijų aptikimas Nemuno (1,8 µg/l) bei Skirvytės (1,31 µg/l) upėse 
(Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų 
atnaujinimas, 2015 m.) bei centrinėje Kuršių marių dalyje (skirtingose monitoringo vietose metiniai 
vidurkiai buvo 1,86 µg/l, 4,71 µg/l ir 3,26 µg/l) leidžia daryti prielaidą, kad šie sintetiniai junginiai 
patenka į jūrinę aplinka kartu su įtekančių upių vandeniu83. 
 
Aktualios cheminės medžiagos, dėl kurių gali būti nepasiekti jūros aplinkos apsaugos tikslai ir gera jūros 
aplinkos būklė iki 2020 metų Įvertinus analizuotų teršiančių medžiagų koncentracijų lygį įvairiose jūros 
aplinkos terpėse 2012-2017 m. laikotarpiu bei nustačius atitinkamų aplinkos kokybės standartų (AKS) 
viršijimus galima išskirti medžiagas ar jų grupes dėl kurių gali būti nepasiekti jūros aplinkos apsaugos 
tikslai ir gera jūros aplinkos būklė iki 2020 metų84. 
 

 
79 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita“. 2020-08-17, 109 puslapis.  
80 Ftalatai – vieni gausiausiai naudojamų medžiagų plastiko gamyboje bei chemijos pramonėje (dažų, klijų, dangų gamyboje bei kosmetikos, 
žaislų pramonėje). Ftalatai kaip minkštikliai beveik visada aptinkami minkštesnės plastmasės (PVC - polivinilchlorido) gaminiuose, kuriuose 
jų kiekiai siekia iki 30 %. Cheminė jungtis ftalatų su plastikais nevyksta, jie nėra stipriai įsitvirtinę plastike, todėl į aplinką patenka visą daikto 
naudojimo laikotarpį. Ftalatai yra toksiški vandens organizmams, kaupiasi maisto grandinėje, gali sukelti onkologines ligas [Šaltinis: Vandens 
aplinkai pavojingų medžiagų nustatymas Lietuvoje. Ataskaita, parengta vykdant projektą ,,Vandens aplinkai pavojingų medžiagų nustatymas 
Lietuvoje“, 2007. Lietuvos aplinkos apsaugos agentūra, Suomijos aplinkos institutas (SYKE), LR aplinkos ministerija]. 
81 Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas. III tarpinė ataskaita. Jūrinių tyrimų konsorciumas. 
Aplinkos apsaugos agentūra. 2012. 
82 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita. 2020-08-17, 121-122 puslapiai. 
83 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas  „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita. 2020-08-17, 123 puslapis. 
84 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas  „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. Galutinė ataskaita. 2020-08-17, 155 puslapis. 
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Žemiau pateikti duomenis apie 2012-2017 metų laikotarpyje įvertintą Lietuvos Baltijos jūros 
akvatorijos, kuriai priskirtinos ir Kuršių marios, cheminę būklę pagal visas analizuotas ir 
reglamentuojamas vandenyje pavojingas medžiagas85. 
 

 
 
Žemiau pateikti duomenis apie 2012-2017 metų laikotarpyje įvertintą Lietuvos Baltijos jūros 
akvatorijos, kuriai priskirtinos ir Kuršių marios, cheminę būklę pagal reglamentuojamas vandenyje 
pavojingas medžiagas biotoje 86. 

 
85 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 112 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
86 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 122 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
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Būklės vertinimas pagal su fitaplanktono padidėjimu vandens storymėje tris deskriptoriaus rodiklius 87  

 
87 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 90 puslapis. 
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2008-2011 m. ir 2012-2017 m. Lietuvos jūrinių vandenų cheminė būklė pagal reglamentuojamas 
pavojingas medžiagas visuose aplinkos komponentuose88. 

 
 

88 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 155 puslapis. 
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2012-2017 m. Lietuvos jūrinių vandenų rajonų cheminė būklė pagal visas analizuotas ir 
reglamentuojamas pavojingas medžiagas dugno nuosėdose89. 

 
2012-2017 m. Lietuvos jūrinių vandenų rajonų cheminė būklė pagal visas analizuotas ir 
reglamentuojamas pavojingas medžiagas vandens storymėje90: 

 

 
89 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 147 puslapis. 
90 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 139 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
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Teršiančios medžiagos, dėl kurių negali būti pasiekta gera Baltijos jūros ir Kuršių marių būklė iki 2020 
m91. 

 
Lietuvos jūrinių vandenų aplinkos būklės tendencijos vertinimas pagal deskriptorius ir jų kriterijus 
(rodiklius)92. 

 
91 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 156 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
92 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 308-309 puslapiai, prieiga 
per Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
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Lietuvos jūrinių vandenų aplinkos būklės vertinimo pagal deskriptorius palyginimas tarp dviejų 
vertinimo periodų: 2006-2011 m. ir 2012-2017 m93.  

 
Europos Komisija priskyrė Lietuvą toms ES valstybėms94, kurioje tarpinių vandenų (įskaitant Kuršių 
marias) būklė yra eutrofinė95. Grynojo azoto ir fosfato balansai ES-28 lygmeniu tarp 2008–2011 ir 2012–
2015 m. ataskaitinių laikotarpių padidėjo: atitinkamai nuo 31,8 iki 32,5 kg azoto vienam hektarui ir nuo 
1,8 to 2,0 kg fosfato vienam hektarui. Tai reiškia, kad palyginus su ankstesniu laikotarpiu, ES lygmeniu 

 
93 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro, Gamtos tyrimų centro parengtas „Lietuvos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas. I tarpinė ataskaita, 2019-09-23, 309 puslapis, prieiga per 
Internetą - Pirma tarpine ataskaita galutine1571229263007.pdf (gamta.lt) 
94 Prie tokių valstybių ir regionų taip pat priskirtinos Airija, Italija, Latvija, Malta, Lenkija, Rumunija ir Ispanija ir du regionai (Flandrija ir 
Šiaurės Airija). 
95 Europos Komisijos Ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais 
iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo, grindžiama 2012–2015 m. valstybių narių ataskaitomis {SWD(2018) 246} {SWD(2018) 246 final, 
Briuselis, 2018 05 04 COM(2018) 257 final, 4 puslapis, prieiga per Internetą - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0257&from=en 
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gali būti daugiau praradimų, kai maistinės medžiagos lieka aplinkoje, nors tarp valstybių narių yra 
didelių skirtumų. 2012–2014 m. laikotarpiu visose valstybėse narėse, išskyrus Rumuniją, pastebėtas 
azoto perteklius. Remiantis valstybių narių pateikta informacija, žemės ūkis išlieka pagrindiniu šaltiniu, 
iš kurio azotas patenka į aplinką96. 

 
Pasklidųjų šaltinių tarša dažniausiai atsiranda dėl pernelyg didelio maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) 
ir cheminių medžiagų, tokių kaip pesticidai, išmetimo, taip pat kai kurių patvariųjų medžiagų nusėdimo 
iš atmosferos. Paviršiniuose vandenyse žemės ūkio produkcija yra pagrindinis pasklidosios taršos 
šaltinis (25 %). Kiti veiksniai yra kaimo būstai (išmetimai iš namų ūkių, neprijungtų prie kanalizacijos 
sistemų (11 %), nuotėkis iš miesto (3 %) ir miškingos žemės (4 %)97.  

 
Europos aplinkos agentūros 2018 m. vandens būklės ataskaita ir Europos Komisijos antrųjų UBVP 
vertinimo ataskaita parodė, kad didelė Europos vandens telkinių dalis dar nepasiekė Vandens pagrindų 
direktyvos (toliau – VPD) nustatytų geros būklės tikslų. Šie tikslai turėjo būti pasiekti iki 2015 m. su 
galimybe pasinaudoti išimtimis, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Paviršinio vandens telkinių atveju 
VPD tikslai pasiekti tik 40 % ekologinės būklės ir 38 % cheminės būklės98.  

 
Vandens pagrindų direktyvoje nustatytais monitoringo reikalavimais siekiama pateikti aiškią ir išsamią 
kiekvieno upės baseino rajono būklės ir neigiamų veiksnių apžvalgą, todėl galima priimti pagrįstus 
sprendimus dėl priemonių programų99.  

 
Žemės ūkis yra vienas iš pagrindinių spaudimo šaltinių, neleidžiančių vandens telkiniams pasiekti geros 
ekologinės būklės visoje Europoje. Taip yra daugiausia dėl pasklidosios taršos maistinėmis 
medžiagomis (azotu ir fosforu) ir pesticidais. Maždaug 38 % ES paviršinio vandens telkinių patiria 
spaudimas dėl pasklidosios taršos (kurios pagrindinis šaltinis yra žemės ūkio gamyba (25 %)), dėl 
vandens paėmimo drėkinimui ir dėl hidromorfologinių pokyčių (pvz., dėl drenažo)100. 

 
96 Europos Komisijos Ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais 
iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo, grindžiama 2012–2015 m. valstybių narių ataskaitomis {SWD(2018) 246} {SWD(2018) 246 final, 
Briuselis, 2018 05 04 COM(2018) 257 final, 8 puslapis, prieiga per Internetą - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0257&from=en 
97 European Commission Staff Working Document Fitness Check of the Water Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental 
Quality Standards Directive and Floods Directive Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for the Community action in the field of water policy Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the 
protection of groundwater against pollution and deterioration Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 
83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks {SEC(2019) 438 final} - {SWD(2019) 440 final, Brussels, 10.12.2019 
SWD(2019) 439 final, 21 puslapis, prieiga per Internetą Water Fitness Check - SWD(2019)439 - web.pdf (europa.eu) 
98 European Commission Staff Working Document Fitness Check of the Water Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental 
Quality Standards Directive and Floods Directive Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for the Community action in the field of water policy Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the 
protection of groundwater against pollution and deterioration Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 
83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks {SEC(2019) 438 final} - {SWD(2019) 440 final, Brussels, 10.12.2019 
SWD(2019) 439 final, 27 puslapis, prieiga per Internetą Water Fitness Check - SWD(2019)439 - web.pdf (europa.eu) 
99 European Commission Staff Working Document Fitness Check of the Water Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental 
Quality Standards Directive and Floods Directive Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for the Community action in the field of water policy Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the 
protection of groundwater against pollution and deterioration Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 
83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks {SEC(2019) 438 final} - {SWD(2019) 440 final, Brussels, 10.12.2019 
SWD(2019) 439 final, 71 puslapis, prieiga per Internetą Water Fitness Check - SWD(2019)439 - web.pdf (europa.eu) 
100 European Commission Staff Working Document Fitness Check of the Water Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental 
Quality Standards Directive and Floods Directive Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for the Community action in the field of water policy Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the 
protection of groundwater against pollution and deterioration Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 
83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks {SEC(2019) 438 final} - {SWD(2019) 440 final, Brussels, 10.12.2019 
SWD(2019) 439 final, 92 puslapis, prieiga per Internetą Water Fitness Check - SWD(2019)439 - web.pdf (europa.eu) 
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2016 m. Europos Audito Rūmų ataskaitoje101 matyti, kad kompleksinio paramos susiejimo poveikį 
riboja ir tai, kad ne visi pagal Bendrą žemės ūkio politiką remiami ūkininkai turi laikytis kompleksinio 
paramos susiejimo reikalavimų (apytiksliai tik 68 % jų turi laikytis). Tačiau ekologiniai ūkininkai pagal 
apibrėžimą laikomi ekologiškais, o smulkieji ūkininkai atleidžiami nuo žalinimo įpareigojimų102, nes 
reikia supaprastinti ir atsižvelgti į ekonominę naudą103. Kai kuriuose standartuose pažeidimų lygis yra 
mažesnis nei 1 %, o Nitratų direktyvoje numatytų teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų 
nesilaikymo lygis yra 10 %. Pastarąjį skaičių Europos Audito Rūmai daugiausia siejo su priemonių 
sudėtingumu ir kontrolės trūkumais104. Europos Komisija mano, kad pažeidimų skaičius nėra tinkamas 
kompleksinio paramos susiejimo rodiklis105. 

 
1.1.1.6. AAA 2022 metų ataskaitoje nurodyta, kad viena labiausiai teršiamų ir nuolatinę 

antropogeninę apkrovą patiriančių Kuršių marių dalis yra Klaipėdos sąsiauris, 
užimantis 12 km ilgio akvatoriją nuo Kiaulės nugaros salos pietuose iki jūros vartų 
šiaurėje. Klaipėdos sąsiauris priskiriamas labai pakeistų vandens telkinių grupei, kurio 
hidromorfologinė, fizinė ir cheminė būklė dėl ūkinės veiklos yra stipriai pakitusi. 
Klaipėdos sąsiauryje veiklą vykdo Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, uosto teritorijoje 
veiklą vykdo krovos, laivų remonto ir statybos įmonės ar jų grupės, terminalai ir kitos 
įmonės (27 įmonės/objektai)106 107. Vienas iš Klaipėdos sąsiaurio (Kuršių marių) taršos 
šaltinių yra uoste veikiančių įmonių išleidžiamos komunalinės, gamybinės ir 
paviršinės nuotekos. Pagal AAA išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(TIPK)/taršos leidimus (TL) 2020 metais į Klaipėdos uosto akvatoriją 21 įmonė 
išleido nuotekas 67 išleistuvais: 53 paviršinių, 8 gamybinių (įskaitant aušinimo 
vandenį) ir 6 komunalinių. 2020 metais į uosto akvatoriją išleista 87,09 mln. m3 
nuotekų108. Įmonės deklaravo, kad 2020 metais į uosto akvatoriją išleido skirtingo 
pobūdžio nuotekas – išvalytas iki nustatytų normų (16 mln. m3), nepakankamai 
išvalytas (257,89 tūkst. m3), nevalytas (74,16 tūkst. m3) ir valymo nereikalaujančias 
(70,68 mln. m3) nuotekas. Daugiausia nuotekų, išvalytų iki nustatytų normų, išleido 
AB „Klaipėdos vanduo“ (14,76 mln. m3) ir AB „Klaipėdos nafta” (353,00 tūkst. m3). 
Prie nuotekų, kurioms nereikalingas valymas, priskiriamos UAB „Hoegh LNG 
Klaipėda“ išleistos nuotekos (67,74 mln. m3), kurios yra aušinimo vanduo (įmonė 
nevykdo monitoringo pagal ūkio subjektų monitoringo programą), AB„ Klaipėdos 
vanduo“ paviršinės (lietaus) nuotekos (2,56 mln. m3), Lietuvos jūrų muziejaus 
gamybinės nuotekos (319,37 tūkst. m3). Nepakankamai išvalytų nuotekų daugiausia 

 
101 European Court of Auditors Report No 26/2016. 
102 angl. - greening obligations. 
103 European Court of Auditors Special Report No 21/2017. 
104 European Court of Auditors (2016) Report No 26/2016. 
105 European Commission Staff Working Document Fitness Check of the Water Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental 
Quality Standards Directive and Floods Directive Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for the Community action in the field of water policy Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the 
protection of groundwater against pollution and deterioration Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 
83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks {SEC(2019) 438 final} - {SWD(2019) 440 final, Brussels, 10.12.2019 
SWD(2019) 439 final, 93 puslapis, prieiga per Internetą Water Fitness Check - SWD(2019)439 - web.pdf (europa.eu) 
106 „Ataskaita paviršinių, gamybinių, komunalinių nuotekų kiekis ir kokybė Klaipėdos uosto akvatorijoje 2020 metais“, Aplinkos apsaugos 
agentūra Jūros aplinkos vertinimo skyrius, 2022 (toliau – AAA 2022 ataskaita), 4 puslapis, prieiga per internetą – Nuotekų kiekis ir kokybė 
uosto akvatorijoje_2020(1).pdf (lrv.lt),  
107 AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, UAB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, UAB „Birių krovinių terminalas“, UAB „Klaipėdos 
konteinerių terminalas“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, UAB „Centrinis Klaipėdos terminalas“, UAB „Malkų įlankos terminalas“, UAB 
„Kamineros krovinių terminalas“, AB „Vakarų laivų gamyklos įmonių grupė“, UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“, UAB „Baltic Premator 
Klaipėda“, UAB Kruizinių laivų terminalas, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Krovinių terminalas“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 
UAB „Hoegh LNG Klaipėda“, UAB „Smiltynės jachtų uosto operatorius“, LKJP Karinės jūrų pajėgos, Lietuvos jūrų muziejus, UAB 
„Klaipėdos vanduo“. Uoste veikia ir kiti ūkio subjektai (UAB„Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, UAB „Ferteksos transportas“, UAB „Nemuno 
terminalas“, UAB „Kuusamet“, UAB „MAXOIL“, UAB „Memelio miestas“, [Šaltinis: AAA 2022 ataskaitos 4-5 puslapiai]. 
108 Daugiausia nuotekų išleido UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ (67,74 mln. m3 ) ir AB „Klaipėdos vanduo“ (17,32 mln. m3 , iš jų komunalinių 
– 14,76 mln. m3 , paviršinių (lietaus) – 2,56 mln. m3 ). Kitos įmonės 2020 metais į uosto akvatoriją išleido 2 mln. m3 nuotekų: AB „Klaipėdos 
nafta“ (353,00 tūkst. m3 ), Lietuvos jūrų muziejus (330,55 tūkst. m3 ), AB „KLASCO“ (237,13 tūkst. m3 ), AB „Vakarų techninė tarnyba” 
Malkų įlankoje (AB „Vakarų laivų gamyklos“) (209,32 tūkst. m3 ) ir kt. Mažiausia nuotekų išleido UAB „Smiltynės jachtų uosto operatorius“ 
(4,60 tūkst. m3 ), UAB „Baltic Premator Klaipėda" (10,10 tūkst. m3 ), UAB „Krovinių terminalas“ (15,80 tūkst. m3 ), [Šaltinis: AAA 2022 
ataskaitos 6 puslapis]. 
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išleido AB „Vakarų techninė tarnyba“ Malkų įlankoje (85,82 tūkst. m3), UAB „Malkų 
įlankos terminalas“ (47,20 tūkst. m3), AB „KLASCO“ (40,01 tūkst. m3) ir kt. (2 pav.). 
Nevalomas nuotekas išleidžia AB „Vakarų techninė tarnyba“ centrinėje uosto dalyje 
(58,59 tūkst. m3) ir UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (10,18 tūkst. m3), AB Kruizinių 
laivų terminalas (3,98 tūkst. m3), AB „KLASCO“ (1,41 tūkst. m3). Į Kuršių marias su 
nuotekomis daugiausia išleista ChDS ir chloridų, atitinkamai 931,35 t ir 269,99 t109.  
 
2020 metais AB „Klaipėdos vanduo“ su komunalinėmis nuotekomis (14,76 mln. m3) 
išleido 1 273,23 t teršiančių medžiagų, atitinkamai ChDS – 801,28 t, bendro azoto – 
121,73 t, BDS7 – 118,51 t, skendinčių medžiagų – 117,26 t, nitratų azoto – 68,3 t, 
amonio azoto – 34,72 t. Kitos medžiagos (riebalai, fosfatų fosforas (PO4-P), nitritų 
azotas, bendras fosforas) sudarė 11,43 t. 2020 metais su AB „Klaipėdos vanduo“ 
paviršinėmis (lietaus) nuotekomis (2,56 mln. m3) išleista 525,64 t teršiančių medžiagų, 
chloridų – 212,77 t, ChDS – 118,06 t, sulfatų – 115,22 t, skendinčių medžiagų – 50,42 
t, BDS7 – 28,57 t, naftos produktų – 0,6 t110. 

 
Į Klaipėdos sąsiaurį išleistų teršalų kiekis 2017-2020 metais (t): 

 
 
Dauguma įmonių su nuotekomis išleidžia skendinčių medžiagų (191,10 t), BDS7 (161,65 t), bendro 
azoto (133,40 t), bendro fosforo (8,15 t). Kitų teršalų (naftos produktų, sunkiųjų metalų ir kt.) bendras 
kiekis sudarė 5,57 t/metus111. 
 
Įmonių, išleidžiančių nuotekas į uosto akvatoriją, išleistuvų skaičius ir nuotekų tipas 2020 metais: 

 
109 Chloridus išleidžia tik 3 įmonės – AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Birių krovinių terminalas“, UAB „Bega”. 
110 AAA 2022 ataskaitos 8 puslapis. 
111 AAA 2022 ataskaitos 9 puslapis. 
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Įmonių išleistos nuotekos į uosto akvatoriją 2020 metais: 

 
 
Vertinant 2020 metų įmonių išleistų nuotekų kokybės duomenis, 18-oje iš 67 išleistuvų nustatyti 
teršiančių medžiagų (skendinčios medžiagos, BDS7, bendras azotas, bendras fosforas, cinkas) DLK į 
gamtinę aplinką viršijimai.  
 
2020 metais DLK viršijimai nustatyti AB „KLASCO“ (5), AB Kruizinių laivų terminalas (3), AB 
„Vakarų techninė tarnyba“ Malkų įlankoje (2) ir AB „Vakarų techninė tarnyba“ centrinėje uosto dalyje 
(2), taip pat po vieną UAB „Bega“, UAB „Birių krovinių terminalas“, UAB „Kamineros krovinių 
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terminalas“, UAB „Baltic Premator“, UAB „Malkų įlankos terminalas“ paviršinių (lietaus) ar gamybinių 
nuotekų išleistuvuose.  
 
Prie viršijančių DLK medžiagų priskiriamos skendinčios medžiagos (8 įmonės), bendras azotas (3 
įmonės: AB „KLASCO“, UAB „Birių krovinių terminalas“, UAB „Bega“), bendras fosforas (2 įmonės: 
UAB „Bega“, AB „Vakarų techninė tarnyba“ Malkų įlankoje), BDS7 (2 įmonės: UAB „Malkų įlankos 
terminalas“, AB „Vakarų techninė tarnyba“ Malkų įlankoje). Iš kitų medžiagų viršijo cinkas vienoje 
įmonėje (UAB „Baltic Premator Klaipėda“).  
 
Valstybinės laboratorinės kontrolės metu paviršinėse (lietaus) nuotekose buvo rasta šių pavojingų 
prioritetinių medžiagų: gyvsidabrio AB „KLASCO“ paviršinėse (PN11 ir PN12) ir UAB „Baltic 
Premator Klaipėda" gamybinėse nuotekose, policiklinių aromatinių angliavandenilių (antracenas) ir 
di(2-etilheksil)ftalato AB "Klaipėdos nafta“ gamybinėse nuotekose. AB „Klaipėdos vanduo“ 
komunalinėse nuotekose aptikta di(2-etilheksil)ftalato, benz(b)fluoranteno, inden(1,2,3-cd)pireno, 
benz(g,h,i)perileno, benz(k)fluoranteno112. 
 
 

 
112 AAA 2022 ataskaitos 17 puslapis. 


