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1 Etapas – tinkamos vietovės parinkimas

• Durpė! Durpynas pagal vieną ar kitą duomenų bazę.

• Žemės ūkio naudmenos. 

• Dirvos agrocheminių tyrimų atlikimas, jei kitaip neišeina nustatyti
durpės buvimo.

• Įvertinti vietovę, pvz. aukštupys, loma, etc. 

• Poveikis kaimyiniams sklypams, keliams, kitai infrastruktūrai. 



Žemėlapiai

www.neman-peatlands.eu

http://www.neman-peatlands.eu/


Pelkininkystei tinkamų pelkių
pasiskirstymas
“Rizikos” vandens telkinių
baseinuose



2 Etapas - priešprojektiniai pasiūlymai

• Atsižvelgti į galimybę atkurti hidrologinį režimą, kokiomis 
priemonėmis (užtūros, slenksčiai, šliuzai-reguliatoriai, drenažo 
pertvarkymas)

• Gamtotvarkos darbų poreikis: sumedėjusios augmenijos iškirtimas, 
akmenų išrinkimas, pralaidų poreikis (jei planuojama toliau ūkiškai 
naudoti)

• Techninių rodiklių nustatymas: plotas, žemės darbų apimtis m3, etc. 



Baisogala: Kemerų kaimo pelkė (loma, 7 ha) , 1 savininkas
60 ha baseino plotas (pakankamai didelis)

Liepakojų pelkė Žuvinto Biosferos rezervate: 1 savininkas (valstybinė
žemė,  70 ha baseino plotas (pakankamai didelis), teritorija gana lygi, 
Todėl pastačius vieną užtvanką pasitvenks didelis plotas



3 etapas - projektavimas I 
jei nėra melioracinių statinių
• Derinimas – ar nėra spec. sąlygų, arba “kaimynų”, ar kitokių 

apribojimų. 

• Projektuojamas I grupės nesudėtingas statinys, rengiamas 
supaprastintas projektas, naudojimo paskirtis – hidrotechnikos 
statiniai. Statybos rūšis  - nauja statyba . 

• Sudėtinės projekto dalys pagal Statybos techninį reglamentą: 
• Bendroji hidrotechninė dalis su aiškinamuoju raštu, situacijos aprašymu, 

projektiniais sprendiniais, brėžiniais  ir kt. 

• Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 



3 etapas - projektavimas II 
jei yra melioracinių statinių
• Techninių sąlygų vietos savivaldybėje išėmimas 

• Projektavimas:
• Tyrinėjimai: Toponuotrauka, geologija, atkasimai, tyrinėjimai atkasimo metu
• Projektuojamas I grupės nesudėtingas statinys, techninis darbo projektas, naudojimo 

paskirtis – hidrotechnikos(melioracijos)  statiniai . Statybos rūšis – rekonstravimas 

• Sudėtinės projekto dalys pagal Statybos techninį reglamentą: 
• Bendroji hidrotechninė dalis su aiškinamuoju raštu, situacijos aprašymu, projektiniais 

sprendiniais, techniniais rodikliais  ir kt. 
• Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

• Suderinimas su savininku, kaimynais, savivaldybe

• Leidimo gavimas Info statyboje 
Būtina tinkama projektuotojo kvalifikacija:
Melioracijos statinių projektavimui išduotas atestatas





4 etapas – įgyvendinimas

• Darbų pirkimas pagal suderintą projektą. 

• Patartina atsirinkti patirtį turinčią įmonę (melioracijos įmonės tinka, 
nes moka nusausinti, tai moka ir sudrėkinti).

• Darbų metu būtina techninė priežiūra, taip pat patyrusio specialisto 
patarimai. 

• Idealu būtų turėti galimybę finansuoti nenumatytus darbus, kurių 
visada atsiranda, ypač didesniuose objektuose. 



Pertvarkytas
drenažas Spraustasienių

užtvara (plastikinė)







1-Apr-22

Aukštapelkių tvenkimai – 100 ha plote Pūsčios telmologinis draustinis
LIFE PEAT RESTORE 

Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland
LIFE15 CCM/DE/000138
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Extra
reservoir

Main water reservoir

Water surplus outflow

Pavyzdys – kiminų atsodinimo infrastruktūra



5 etapas - Monitoringas

• Ar atsikūrė pelkė, parodo pelkių augalai. 

• Visa kita: automatiniai logeriai, specialūs dujų

matavimai – yra brangu, ir orientuota į mokslą, 

o ne praktinį ūkinį pritaikymą. 



Ko siekiam, geri pvz.

Vanduo didžiąją metų dalį arti paviršiaus, apie -10, 
nuo paviršiaus. 

Vasarą tiek natūraliai išgaruoja, tiek turi būti sudaryta
galimybė nužeminti vandens lygį, nes kitu atveju gresia
Išmirkimas+metano emisijos. 







Išvados

• Techninis projektavimas reikalauja specifinių žinių, kvalifikacijos, 
derinimų su įstaigomis. 

• Pelkių atkūrimas – tai statyba, su atitinkamų leidimų gavimais ir kt.

• Monitoringą reikėtų parinkti kuo paprastesnį. 

• Naujas projektas kartu su Žemės ūkio rūmais, skirtas organinės
anglies kaupimui: mokymai ūkininkams, žemės savininkams, apie
pelkių atkūrimą, pelkininkystę (kartu su Vokietijos ir Baltijos šalių
partneriais EUKI). 


