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P a k e i č i a m e Aplinkosaugos reikalavimus mėšlui tvarkyti, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ (Žin.,
2005, Nr. 92-3434):
1. Išdėstome 2 punkto 7 pastraipą taip:
„Mėšlidė – statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti;“.
2. Išdėstome 2 punkto 8 pastraipą taip:
„Organinės trąšos (OT) – gyvulinės ar augalinės kilmės organiniai junginiai (mėšlas,
srutos, kompostas, žemės ūkio produktų perdirbimo, maisto pramonės organinės atliekos, dumblas,
sapropelis ir pan.), kurie teisės aktų nustatyta tvarka naudojami tręšimui;“.
3. Išdėstome 2 punkto 11 pastraipą taip:
„Sutartinis gyvulys (SG) – sutartinis vienetas, kuriuo nusakomas mėšlo šaltinis. Laikoma,
kad vieno SG per metus išskiriamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto. SG atitinkantis skirtingų
rūšių gyvūnų skaičius pateiktas šių Reikalavimų priede;“.
4. Išdėstome 2 punkto 13 pastraipą taip:
„OT tręšiami laukai (TL) – žemės ūkio naudmenos, kurioms tręšti naudojamos OT. TL
nelaikomi žemdirbystės drėkinimo laukai;“.
5. Pripažįstame netekusiu galios 15 punktą.
6. Išdėstome 20 punktą taip:
„20. Per metus į dirvą patenkančio (tręšiant OT, ganant gyvulius) bendrojo azoto (Nb) kiekis
negali viršyti 170 kg/ha.“.
7. Išdėstome 24 punktą taip:
„24. Tręšimo plane privalo būti pateikti numatomų tręšti laukų žemėlapiai su pažymėtomis
vandens telkinių, kelių ir kitų objektų SAZ, duomenys apie maisto medžiagų sankaupas kiekvieno
lauko dirvožemyje, informacija apie kiekvienam tręšiamam laukui numatomą panaudoti OT kiekį,
sudėtį ir tręšiamąją vertę, taip pat tręšimo plane turi būti apskaičiuotos MTN, VTN bei MSA ir VSA
Plane pateikiamas žemės laukų tręšimo kalendorinis grafikas, nurodant juose naudojamų trąšų
rūšis.“.
8. Įrašome 26 punkto formulėje vietoj ženklo „S“ ženklą „S“.
9. Įrašome 33 punkte prieš skaičių „21“ skaičių „20“.
10. Papildome 36 punktą nauju antruoju sakiniu:
„Draudžiama tręšti OT paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose bei arčiau
kaip 2 m iki melioracijos griovių šlaitų viršutinių briaunų.“.
11. Išdėstome 37.1 punktą taip:
„37.1. buitinės ir kitos artimos jų sudėčiai nuotekos turi būti kanalizuojamos į miesto ar
gyvenvietės nuotakynus. Jei tokių galimybių nėra, turi būti statomi reikalavimus atitinkantys
vietiniai nuotekų valymo įrenginiai ir išvalytos nuotekos išleidžiamos į aplinką arba nuotekos turi
būti kaupiamos reikalavimus atitinkančiuose srutų ar skystojo mėšlo kauptuvuose (šiuo atveju
projektinis numatomų kaupti nuotekų metinis kiekis negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. srutų ar
skystojo mėšlo metinio kiekio).“
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12. Įrašome 37.3.2 punkte vietoj žodžių „į atskirus nuotekų kauptuvus“ žodžius „į nuotekų,
srutų arba skystojo mėšlo kauptuvus“.
13. Išdėstome priedą nauja redakcija (pridedama).

APLINKOS MINISTRAS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

ARŪNAS KUNDROTAS

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ
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Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti
priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. birželio 18 d.
įsakymo Nr. D1-341/3D-307 redakcija)
SUTARTINIŲ GYVULIŲ (SG) SKAIČIAUS IR MĖŠLO SKLEIDIMO PLOTO
NUSTATYMAS
(vienai gyvūno vietai)
Gyvūnai
Paršavedės, kuiliai
Paršeliai iki 2 mėn.
Kiaulės nuo 2 iki 8 mėn.
Kiaulės nuo 8 mėn.
Karvės, buliai
Veršeliai iki 1 m.
Galvijai (prieaugis) nuo 1 iki 2 m.
Taurieji elniai
Danieliai, dėmėtieji elniai
Bizonai, stumbrai
Avys, ožkos
Arkliai nuo 1 m.
Kumeliukai iki 1 m.
Vištos (dedeklės)
Broileriai (mėsiniai)
Kalakutai (auginami iki 70 d. amžiaus)
Kalakutai (auginami iki 133 d. amžiaus)
Antys
Žąsys
Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki
atjunkymo)
Šinšilos
Audinės / kiaunės (suaugę gyvūnai)
Lapės (suaugę gyvūnai)
Stručiai (suaugę gyvūnai)

Gyvūnų skaičius,
atitinkantis SG
2,9
100
10
9,1
1
4
1,4
5
9
1,7
14
1
2,5
140
2500
157
75
116
63
40

Vienas gyvūnas sudaro
SG
0,35
0,01
0,1
0,11
1
0,25
0,7
0,2
0,11
0,6
0,07
1
0,4
0,007
0,0004
0,0064
0,0133
0,0086
0,016
0,025

Skleidimo plotas,
ha
0,21
0,006
0,06
0,065
0,59
0,15
0,41
0,12
0,06
0,4
0,041
0,59
0,24
0,0041
0,00024
0,0038
0,0078
0,0051
0,0094
0,015

714
40
15
2,5

0,0014
0,025
0,067
0,4

0,00083
0,015
0,039
0,24

______________

