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ĮVADAS

Surinkti užtvankų ir užtvankų liekanų techninę
informaciją.
Suprasti savivaldybių požiūrį į užtvankų demontavimą.
Surinkti informaciją apie įvykusius procesus dėl žuvų
migracijos kelių pagerinimo ir esamas bei potencialias
problemas, dėl kurių projektai gali būti neįgyvendinti.

Šios analizės metu buvo vykdytas interviu ciklas su 9
savivaldybių ir 3 regioninių parkų atstovais dėl Vandenų
srities plėtros (2017 - 2020 m.) programoje identifikuotų
žuvų migracijos kliūčių. Šioje programoje keliamas
uždavinys: "2.3 pagerinti žuvų migracijos sąlygas". Tai
daroma pasitelkiant tokias priemones kaip žuvų pralaidų
įrengimas, rekonstrukcija ir užtvankų liekanų
pertvarkymas. Kadangi savivaldybės pagal vietos
savivaldos įstatymą prižiūri hidrotechninius statinius, tai
yra pirmoji, ir kartais esminė grandis komunikacijoje dėl
užtvankų. Be interviu metu gautos informacijos, remtasi ir
kitais šaltiniais - Nemuno ir Ventos UBR valdymo
planas (2017), G. Lietuvininko studija (2001), vidine
programos vykdymo darbų informacija ir kt.
 
Interviu ciklo tikslas buvo:
1.

2.
3.

 
 

2



BENDRA ANALIZĖS INFORMACIJA
Analizuojant savivaldybių pateiktą techninę infrormaciją ir požiūrį į
demontavimo projektus išaiškėja, kad kiekvienas užtvankos atvejis yra
labai skirtingas. Taigi norint sėkmingai įvykdyti tokio masto
aplinkosauginio pokyčio projektus būtina atsižvelgti į tuos skirtumus. 
 
Nors užtvankos ir buvo statytos dėl skirtingų funkcijų vykdymo, šiuo
metu jos dažnai funkcijų nebeatlieka. Savivaldybės turi geresnį požiūrį į
demontavimą, kuomet užtvanka ar jos liekanos nebeatlieka jokios
funkcijos.
 
Užtvankos, esančios miestų centruose, atlieka rekreacinę funkciją miestų
gyventojams, dažnai jos apsuptos žaliųjų miesto zonų - į idėją apie tokių
užtvankų demontavimą žiūrima neigiamai. Rekreacinę bei upės srovės
reguliavimo funkcijas atlieka kitos ne tokios žinomos, mieste esančios
užtvankos - čia savivaldybės atstovai žiūrėtų palankiau, visgi prieš tai
reikėtų atlikti derinimus su vietos bendruomene bei poveikio aplinkai
vertinimą. Bendrai, savivaldybės  neturi nuomonės, jei objektai priklauso
privatiems asmenims. 
 
Tuo tarpu užtvankų ar jų liekanų, kurios neturi jokios aiškios
funkcijos, atveju, į demontavimo idėją bendrai žiūrima palankiau. Viena
vertus, dalies tokių objektų pašalinimu suinteresuotos pačios regioninių
parkų direkcijos ar kitos iniciatyvos.
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Kalbant su savivaldybių ir kitais atstovais, išryškėjo aspektai, kuriuos reikia
atliepti užtvankų demontavimo projektuose.
 
Pirma, reikia atlikti analizes norint suprasti, kokias funkcijas užtvanka
atlieka ir koks būtų užtvankos demontavimo poveikis aplinkai, pvz.: ar
užtvanka svarbi upės srovės reguliavimui ir pan. Pavyzdžiui, savivaldybėse,
kuriose užtvanka yra mieste, vietos bendruomenės išreiškia baimes, kad
demontavimas paveiks upės tėkmę ir vandens lygį įvairiais sezonais - taigi
reikalingas poveikio aplinkai vertinimas užtvankos demontavimo atveju.
 
Tokiais atvejais svarbūs ir detalūs ekologinės užtvankos demontavimo
naudos skaičiavimai. Kai kuriais atvejais savivaldybės atstovai pažymėjo,
jog net abejoja, kad atitinkamuose upių ruožuose vyksta žuvų migracija
arba, kad esančios užtvankos ar užtvankų liekanos pastoja kelią žuvų
migracijai.
 
Planas, kaip į sprendimus įtraukti visuomenę, taip pat turėtų būti
integrali užtvankų demontavimo projektų dalis. Savivaldybių atstovai
pažymėjo būtinybę atlikti gyventojų nuomonės tyrimą. Atvejais, kada
užtvanka priklauso privačiam savininkui, reikia tartis su jais – svarstyti
variantą, ar užtvanka gali būti nuperkama iš privataus savininko; kada
užtvanka yra kultūros paveldo teritorijoje, šį klausimą derinti
su kultūros paveldo atstovais.
 
Analizės metu iškilęs persidengiantis klausimas dėl kultūros paveldo
objektų išsaugojimo ir žuvų migracijos kelių atvėrimo. Kaip yra įvykę
ankščiau, šie du tikslai ne visada buvo sėkmingai suderinami dėl to, kad
reikalauja papildomo dėmesio bei interesų derinimo su Kultūros paveldo
departamentu. Kadangi be teritorinio šio departamento skyriaus
pritarimo jokie projektiniai pasiūlymai, projektų derinimas ir leidimai
tvarkybai negalimi.
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UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO PROCESAS
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Kitas klausimas yra bešeimininkės užtvankos ir teisinio sureguliavimo
problema. Kelių savivaldybių Žemės ūkio skyriaus atstovai pažymėjo, jog
šioje, užtvankų demontavimo, situacijoje užtvankos pripažinimo
bešeimininke procesas dažnai užsitęsia ilgiau nei metus. Šioje
procedūroje registruojant hidrotechninį statinį Nacionalinėje žemės
tarnyboje pasitaiko sisteminių kliuvinių, kurie prailgina viso
proceso laiką dar labiau. Tai ypatingai svarbu užtvankos avarijos atveju,
kadangi savivaldybės susiduria su tuo pačiu ilgu procesu, nors
visuomenė ir suinteresuotos grupės tikisi greito veikimo.
 
Kitu atveju, savivaldybės taip pat vengia pradėti užtvankos pripažinimo
bešeimininke procesą dėl lėšų stygiaus. Keliamas klausimas, jeigu
savivaldybėms ir Valstybei šie hidrotechniniai statiniai nėra reikalingi, o jų
savininkas neatsirado per 30 metų, statinių būklė prastėja kiekvienais
metais ir daro žalą gamtai, ar nebūtų tikslingiausia sudaryti bendrą
strategiją ir veiksmų planą, numatančius kaip juos efektyviausiai
pašalinti.
 
Klausimai taip pat kyla dėl finansavimo galimybės pasibaigus šiam, 2014-
2020 m., laikotarpiui. Kadangi procesai užtrunka ilgai, savivaldybių
atstovai bei suinteresuoti asmenys klausia, ar finansavimo galimybės
užtvankų demontavimui išlieka tokios pačios.
 
 

Užtvankų demontavimo
procesas
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Suinteresuotų šalių įtraukimas
 

Visuomenės informavimas
 

Konsultacijos su mokslininkais ir
poveikio analizės

 

Aiškus užtvankų demontavimo procesų 
modelis

Atsiveriančios demontavimo galimybės

Tyrimas parodė, jog formuojant užtvankų demontavimo procesą
būtina įvertinti ekologiniu požiūriu geriausius būdus spręsti žuvų
migracijos klausimus konsultuojantis su šios srities specialistais
ichteologais ir hidrotechnikais. Taip pat kiekviename projekte būtina
apžvelgi, kokias funkcijas atlieka užtvanka ir įtraukti visuomenę bei
savivaldybę į sprendimų priėmimą.

UŽTVANKŲ KLAUSIMO PROBLEMŲ
ANALIZĖS APIBENDRINIMAS
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