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Vykdydami 2015 m. balandžio 30 d. Ministro Pirmininko pavedimą išnagrinėti Lietuvos
žernėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos rezoliuciją, pagal kompetenciją teikiame
nuomonę cld rezoliucijoje išdėstytų pasiūlymų.
Informuojame, kad siekiant papildyti leidžiamas įgyvendinti ūkines priemones paviršinių
vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrantės apsaugos juostose, nedarant neigiamo poveikio
paviršiniams vandens telkiniams ir jų pakrantėms, 2014 m. liepos 9 d. patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 662 "Oėl Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 .Dėl Specialiųjų žemes ir miško naudojimo sąlygll patvirtinimo"
pakeitimo". Su visuomene derinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. kovo 12 d.
nutarimo Nr. 206 "DėI Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio
paskirties žernėje, priskiriami saugotinierns, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrirno
saugotinierns"
pakeitimo projektas. Projekte numatyta, kad prie saugotinų želdinių nebus
priskiriami medžiai, kurie auga ant šių melioracijos statinių: slenksčių, greitviečių, vandens
pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, drenažo šulinių, vandens nuleistuvų ir 10m
atstumu nuo šių statinių pakraščio, grioviuose (išskyrus sureguliuotas upių vagas) ir jų šlaituose ir
yra melioracijos statinio buvimą įrodantys dokumentai, taip pat blogos būklės medžiai (nudžiūvę,
išvirtę, nulaužti, perskelti, apdegę, išpuvę, pasvirę daugiau kaip 450 kampu, pažeisti stiebo ir šaknų
puviniu, apipulti kenkėjų, grybinių ligų). Taip siekiama supaprastinti drenažo sistemų tvarkymą.
Atsakydami j klausimą dėl finansavimo galimybių drenažo sistemų remonto darbų
vykdymui, pranešame, kad 2014-2020 m. Sunglaudos fondo paramą numatoma skirti vandens
išteklių valdymui, Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių stebėsenai ir būklės gerinimui,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir renovacįjai, Investicijos i
žemes ūkio naudmenas, įrengiant ar atnaujinant drenažo sistemas, nepriskiriamos prie aplinkos
apsaugos vandens sektoriui skirtų investicijų, todel neguli būti finansuojamos Sanglaudos fondo
lėšornis.
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