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ĮVADAS
1.1 Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas, tikslai ir tvarka
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas

Specialiojo plano rengimo pagrindas:
- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr.T1-975 „Dėl vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymas Nr.A1-369 „Dėl
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planavimo tikslų ir uždavinių
nustatymo, planavimo darbų programos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planui rengti patvirtinimo“
- Planavimo darbų programa vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui
rengti, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymu
Nr.A1-369.

Specialiojo plano tikslai:
1) atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būklės analizę;
2) planuojamoje teritorijoje nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kuriose būtų užtikrintas
reikalavimus atitinkantis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas;
3) nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, kad būtų
užtikrintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nenutrūkstamas funkcionavimas;
4) užtikrinti, kad 95 procentai savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus
atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Teritorijų planavimo dokumento rengimas
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; Žin., 2004, Nr.21-617; Žin., 2006, Nr.66-2429). Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas rengiamas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260),
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-636 patvirtintomis Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 8337; Žin., 2009, Nr. 83-3472), bei kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, kuriais
numatoma savivaldybės teritorijoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra.
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1.2 Norminiai teisės aktai
Norminiai teisės aktai nustatantys reikalavimus specialiajam planui ir jo rengimui:
- LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2391; Žin., 2004, Nr.21-617; Žin., 2006,
Nr.66-2429);
- LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin.,2006, Nr.82-3260);
- LR geriamojo vandens įstatymas (Žin.,2001, Nr.64-2327);
- LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
(Žin., 2006, Nr. 82-3261);
- LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin.,1992, Nr.5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–2763; 2004,
Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558);
- LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965;
2005, Nr.84-3105);
- LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimas Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);
- LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr.113-4228);
- LR Vyriausybės 2008-08-27 nutarimas Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-3975);
- LR Vyriausybė nutarimas 1992-05-12 Nr.343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo
salygos“ (Žin.,1992,Nr.22-652) ir vėlesnės jo redakcijos: 1995-12-29 Nr.1640 (Žin.,1996,Nr.2-43) ir
2003-01-28 Nr.110 (Žin.,2003,Nr.11-407);
- Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin.,1996, Nr. 90–2099;2004,
Nr.112–4189);
- AM 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo infrastrukturos
plėtros planu rengimo taisykliu patvirtinimo“;
- AM 2009-07-02 įsakymas Nr.D1-380 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. gruodžio
29 d. įsakymo Nr.D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
- SAM 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 patvirtintos „Sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo
taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);
- AM 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 patvirtintas „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2006, Nr.
59-2103; 2007, Nr. 110-4522);
- AM 2007–04–02 įsakymu Nr. D1–193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“
(Žin., 2007, Nr. 42–1594);
- Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin.,
2003, Nr. 79–3606);
- Lietuvos higienos norma HN:44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir
priežiura“ (Žin.,2006 Nr.81-3217);
- Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ (Žin.,2003,Nr.83-3804);
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1.3 Teritorijų planavimo dokumentai
Planuojamojoje teritorijoje galiojantys teritorijų ir strateginiai planavimo dokumentai:
Klaipėdos apskrities bendrojo (generalinio) plano sprendiniai
(šiuo metu parengtas, vykdomos baigiamosios procedūros)
Vandentvarkos ūkio plėtrą vykdyti atsižvelgiant į miestų ir rajonų bendruosiuose bei
specialiuosiuose vandentvarkos planuose nustatytas kryptis. Vykdant vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo planavimą, būtina laikytis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo nuostatų. Vykdyti eksploatuojamų požeminio vandens horizontų monitoringą ir
teikti siūlymus dėl vandens kokybės pagerinimo. Kartu su modernizacijos priemonėmis, konsoliduotų
centrų teritorijoje turės būti plėtojama naujų tinklų bei kitų reikalingų vandentvarkos objektų
statyba. Tikslios vandenviečių bei nuotekų valyklų pajėgumų prognozės bei centralizacijos laipsnis
atskirose gyvenvietėse (t.y. reikiamų vandens gręžinių, nuotekų valymo įrenginių sujungtų į vieną
sistemą skaičius ir jų pajėgumas, renovuojamų bei naujai tiesiamų vamzdynų ilgis.) turės būti
nustatytas specialiojo planavimo metu.
Siekiant garantuoti tinkamą geriamojo vandens kokybę, savivaldybės turi rengti vandenviečių
(požeminių vandens telkinių) sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentus (vietos lygmens
specialiuosius planus) ir atitinkamai registruoti juos savivaldybių teritorijų planavimo dokumentų
registre bei Žemės gelmių registre, atitinkamai papildyti valstybinio žemės kadastro duomenų bazėje
registruotų žemės sklypų duomenis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Vandenvietėse,
kuriose išgaunamo vandens kokybė neatitinka reikalavimų, turi būti įrengti vandens kokybę
gerinantys įrenginiai. Geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 44:2006
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 (Žin., 2006, Nr.81-3217),
reikalavimams.
Renovuoti senus ir nebetinkamus eksploatuoti nuotekų valymo įrenginius bei užtikrinti, kad
nuotekos būtų išvalomos iki nuotekų tvarkymo reglamente ir ES direktyvoje dėl miesto nuotekų
valymo išdėstytų reikalavimų. Iki 2015 m. centralizuotos nuotekų valymo sistemos turi būti įrengtos
visose gyvenvietėse, kur gyventojų skaičius viršija 2000. Taip pat iki 2015 m. nuotekų valymo
įrenginiuose, kurie aptarnauja didesnes nei 10000 gyventojų aglomeracijas, turi būti šalinamas
azotas ir fosforas.
Vandens suvartojimas perspektyviniu laikotarpiu priklausys nuo daugelio veiksnių, tokių kaip
paslaugų (vandens tiekimo ir šalinimo) kokybė, gyventojų koncentracija tam tikruose rajonuose,
vartojimo. Akivaizdu, kad prijungus prie esamų centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų
aplinkinių gyvenviečių vartotojus, suvartojamo vandens kiekis gali pasikeisti.
Numatyta, kad vandens suvartojimo ir nuotekų susidarymo kiekiai išliks tie patys arba
nežymiai padidės. Iki 2018 m. liks tokie patys kaip ir 2007 m., o nuo 2019 iki 2028 metų padidės
apie 4-5l/gyv./d.
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Šilutės rajono teritorijos bendrajo plano sprendiniai
(šiuo metu parengtas, vykdomos baigiamosios procedūros)
Vandens tiekimas. Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Šilutės rajono gyventojų būtų aprūpinami
viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu. Tuo tikslu turi būti plečiami esami vandentiekio tinklai ir
įrengiamos naujos modernios vandens tiekimo sistemos.
Šilutės rajono bendrajame plane numatoma, kad visas tiekiamas vanduo atitiks dabar
galiojančią higienos normą HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Tuo
tikslu turi būti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno, rekonstruojami esami bei
įrengiami nauji vandens gerinimo įrenginiai.
- Numatoma, kad visos Šilutės rajono vandenvietės bus įrengtos pagal higienos normos HN
44:2006 „Vandenviečių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ arba jį pakeisiančio norminio akto
reikalavimus. Tuo tikslu bus įregistruotos vandenviečių apsauginės sanitarinės zonos, o jose
ribojama ūkinė veikla.
- Numatoma, kad visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta žiedinė
struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur
nėra numatytas vandentiekis, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengti priešgaisriniai
rezervuarai, privažiavimai prie atvirų vandens telkinių.
- Numatoma vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą.
- Numatoma vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus sistemingai
informuoti vietinės savivaldos organus bei visuomenę.
- Numatoma vykdyti naudojamų šulinių vandens kokybės stebėseną, išaiškinti zonas su
užterštu gruntiniu vandeniu. Tose zonose įrengti vandens tiekimo sistemas iš gilesnių horizontų.
- Numatoma parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą,
kuriame numatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatytos rekonstruoti vandenvietės,
bei nustatytos jų sanitarinės apsaugos zonos (antra, trečia juostos). Numatytos naujai įrengti
vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginiai vaizduojami tik preliminariai. Tikslesnė šių inžinerinių
įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus, atlikus reikiamus
geologinius tyrimus
Nuotekų šalinimas. Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Šilutės rajono gyventojų būtų
teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos. Tuo tikslu turi būti plečiami esami nuotekų surinkimo tinklai
ir įrengiamos naujos nuotekų surinkimo sistemos.
Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi tenkinti ES „Miestų nuotekų valymo
direktyvą“ 91/271/EEC reikalavimus. Tam, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, Šilutės rajone turi
būti statomi nauji ir rekonstruojami esami nuotekų valymo įrenginiai.
Atsižvelgiant į tai, kad direktyva 91/271/EEC įsigalioja Lietuvai nuo 2010 m., visi sprendiniai
sietini su vandenvala įgauna prioritetinį statusą.
- Numatoma vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę;
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- Numatoma vykdyti gyventojų neprisijungusių prie centralizuotų tinklų nuotekų išvežimo
apskaitą;
- Numatoma Šilutėje įrengti lietaus vandens valymo įrenginius;
- Numatoma parengti savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planą, kuriame numatyti centralizuoto nuotekų surinkimo teritorijas.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojami visi esami ir numatomi rekonstruoti nuotekų valymo
įrenginiai. Naujai statomi valymo įrenginiai vaizduojami tik preliminariai. Tikslesnė šių įrenginių vieta
turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
Nemuno žemupio baseino vandentvarkos projektas
ES finansuotas investicinis vandentvarkos projektas „Nemuno žemupio baseino I investicinis
paketas“ Nr. CCI 2004 LT 16 C PE 004 ir kuriam 80 proc. paramos skiria Europos Sąjungos
Sanglaudos fondas, o 20 proc. - Lietuvos Respublikos vyriausybė ir Galutinis paramos gavėjas. Šis
projektas buvo vykdomas ir Šilutės rajono savivaldybėje, kuris šiuo metu jau įgyvendintas. Projekto
trukmė – 2004-2010 m.
Šilutės rajono savivaldybėje vykdomi projektai vadinasi „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Šilutės rajono savivaldybėje. I ir II dalis“ ir „Švėkšnos ir Šilutės nuotekų valyklų rekonstravimas“.
Visų projektų pabaiga buvo numatyta 2010 metų pirmą ketvirtį. Jau yra įvykdytas, pripažintas
tinkamu naudoti ir pasirašyta galutinė objekto atlikimo pažyma projekto „Vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. I dalis“, kuris vyko nuo 2006-12-22 iki 2009-02-11. Buvo
paklota 18,42 km. kanalizacijos ir 4,13 km. vandentiekio tinklų, bei pastatytos 7 siurblinės. Vykdant
šį projektą buvo atlikti sekantys darbai:
- Buitinių nuotekų tinklų plėtra Darbininkų kvartale, buvo paklota 1,96 km tinklų.
- Buitinių nuotekų tinklų plėtra Naujakurių kvartale, buvo paklota 11,19 km tinklų ir pastatytos
4 nuotekų siurblinės.
- Vandentiekio ir buities nuotekų tinklų plėtra Švėkšnoje, buvo paklota 4,13 km vandentiekio ir
5,27 km nuotekų tinklų, bei pastatytos 3 nuotekų siurblinės.
Šiuo metu projektų „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. II dalis“
ir „Švėkšnos ir Šilutės valyklų rekonstravimas“ užbaigti statybos darbai ir 2010 m. balandžio 8 d.
pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Įvykdžius „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą
Šilutės rajono savivaldybėje. II dalis“ projektą, kurio statybos pradžia 2008-09-09, pabaiga 201003-09, buvo atlikti sekantys darbai:
- Vandentiekio magistraliniai tinklai į Traksėdžių gyvenvietę, buvo paklota 2,27 km tinklų.
- Buitinių nuotekų tinklai Ramučių kvartale, buvo paklota 3,88 km tinklų ir pastatyta 1 siurblinė
Slėginių nuotekų tinklų linija iš Grabupių gyv. ir nuotekų siurblinės statyba, buvo paklota 2,17 km
tinklų ir pastatyta (rekonstruota) 1 siurblinė.
Įvykdžius „Švėkšnos ir Šilutės valyklų rekonstravimas“ projektą buvo rekonstruoti Švėkšnos
valymo įrengimai, pritaikant juos prie esamų gamtosauginių reikalavimų ir rekonstruoti Šilutės
valymo įrengimuose esantys du radialiniai sėsdintuvai. Statybos terminai nuo 2008-09-09 iki 201003-09. Šiomis statybomis yra užbaigtas ES finansuojamas investicinis vandentvarkos projektas Nr.
CCI 2004 LT 16 C PE 004 „Nemuno žemupio baseino I inveticinis paketas“.
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Šilutės rajono savivaldybės 2005–2014m. strateginės plėtros planas
Išplėsti ir renovuoti vandens tiekimo ir nuotekų valymo tinklus pagal parengtą Šilutės rajono
vandentvarkos strategijos galimybių studiją ir rengiamą rajono bendrąjį planą;
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija
Trumpalaikiai tikslai iki 2005 m. Sukurti teisinę ir institucinę aplinką, išugdyti institucinius
gebėjimus taikyti bendrą upių baseinų principu pagrįstą vandens iðteklių valdymo sistemą.
Vidutinės trukmės tikslai iki 2010 m. Tinkamai naudojant valstybės, savivaldybių, privačias
ir ES struktūrinių fondų lėšas, pasiekti, kad Lietuva vykdytų ES direktyvose nustatytus vandens
naudojimo ir apsaugos reikalavimus, o vandens ūkis būtų ekonomiškai efektyvus; užtikrinti, kad į
paviršinius ir požeminius vandens telkinius nepatektų pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai
medžiagų; pasiekti, kad visų miesto ir kaimo gyventojų naudojamo geriamojo vandens kokybė
atitiktų ES reikalavimus; išplėsti geriamojo vandens viešojo tiekimo tinklą, kad jis apimtų ne mažiau
kaip 95 procentus miestų ir miestelių gyventojų, užtikrinti tinkamą naudojamų kastinių (šachtinių)
šulinių vandens kokybės kontrolę;
Ilgalaikiai tikslai iki 2020 m. Sukurti šiuolaikišką, upių baseinų principu pagrįstą
decentralizuotą vandens išteklių valdymo sistemą, leidžiančią visiems šalies gyventojams tiekti
sveiką, atitinkantį ES reikalavimus geriamąjį vandenį; užtikrinti, kad visos užteršto vandens
nuotekos būtų išvalomos iki ES normatyvų, dar neišleistos į paviršinius vandens telkinius.
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas
Pagrindines Nemuno deltos regioninio parko gamtosaugos kryptis apsprendžia šie svarbiausi
aplinkosauginiai regioninio parko uždaviniai: išsaugoti vertingus gamtinius kompleksus bei objektus;
išlaikyti Nemuno deltos gamtinės ekosistemos stabilumą; atkurti pažeistus gamtinio kraštovaizdžio
kompleksus bei objektus; reglamentuoti pievų ir melioracijos sistemų naudojimą; išsaugoti žuvų
išteklius.
Nemuno deltos regioniniame parke gyvenviečių plėtra diferencijuojama pagal jų reglamento
tipą. Draustiniuose gyvenamieji namai gali būti statomi esamose ir buvusiose sodybose (kai yra
išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose
planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Regioniniame parke, išskyrus draustinius, naujų statybų
plėtra galima tvarkymo plane nustatytose gyvenamosios paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo
zonose. Visose gyvenvietėse, laikantis statybos normų, regioninio parko nuostatų reikalavimų ir
kraštovaizdžio architektūros principų, gali būti įrengiami inžineriniai tinklai ir kitokia techninė
infrastruktūra. Pirmenybė teikiama inžinerinei įrangai, kuo mažiau keičiančiai tradicinį kaimo
gyvenvietės vaizdą bei kraštovaizdį. Šie darbai vykdomi pagal detaliuosius ir specialiuosius planus.

1.4 Pagrindinės specialiojo plano sąvokos
(Sąvokos nurodytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme)
Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio
organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.
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Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į
teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų
vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.
Infrastruktūros vystymo planas (projektas) – specialiojo planavimo dokumentas, kuriame
numatomas infrastruktūros objektų išdėstymas, šių objektų bei gretimų teritorijų naudojimo ir
apsaugos priemonės.
Infrastruktūra – įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas
(inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti
gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai).

(Sąvokos nurodytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme)
Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens atstovybė ar
filialas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, sudaręs su vandens tiekėju vandens tiekimo sutartį dėl
geriamojo vandens pirkimo – pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo arba
prijungęs savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas
komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.
Individualus nuotekų šalinimas – savo nuotekų tvarkymas ir šalinimas į gamtinę aplinką
naudojant nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
Individualus vandens išgavimas – vandens paėmimas iš gamtinių šaltinių nuosavybės teise ar
kitais teisėtais pagrindais valdomais įrenginiais ir naudojimas ne pardavimui, bet savo poreikiams
tenkinti.
Nepertraukiamas vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas – geriamojo vandens
tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas laikantis vandens tiekimo sutarties sąlygų pagal kiekį, slėgį,
reguliarumą bei kokybę arba tik pagal teisės aktų reikalavimus, jei su abonentu (vartotoju) rašytinė
sutartis nesudaryta, bet abonento (vartotojo) geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam
vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens
tiekėjas.
Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas arba perteklinis (kritulių, paviršinis,
drenažinis ar pan.) vanduo, kurį jo turėtojas, naudodamasis nuotekų tvarkymo infrastruktūra,
išleidžia į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
Nuotekų perdavimo riba – vandens tiekimo sutartyje nurodyta nuotekų tvarkymo infrastruktūros
vieta, kurioje abonento (vartotojo) išleidžiamos nuotekos perduodamos vandens tiekėjui ir jam
tenka atsakomybė už nuotekų tvarkymą. Tais atvejais, kai rašytinė sutartis nesudaryta, nuotekų
perdavimo riba laikoma ta vieta, kurioje prasideda vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar
kitaip teisėtai valdoma ar eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra, į kurią patenka
abonento (vartotojo) nuotekos.
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Nuotekų tvarkymas –

nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas,

išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas.
Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – nuotekoms tvarkyti skirtų statinių, įrenginių ir komunikacijų
kompleksas (vamzdynai, šuliniai, siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai ir kiti objektai).
Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas – ūkinė komercinė veikla, susidedanti iš techninių,
organizacinių ir ekonominių priemonių, skirtų abonentų (vartotojų) nuotekoms tvarkyti.
Savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės – savivaldybės įmonės, veikiančios pagal
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės,
kuriose savivaldybei ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklauso toks akcijų skaičius, kuris
suteikia įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatytą kvalifikuotą balsų daugumą, reikalingą
priimti sprendimą reorganizuoti bendrovę.
Vandens tiekėjas – juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens filialas,
įregistruotas Lietuvos Respublikoje, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę
vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas.
Vandens tiekimas – ūkinė komercinė veikla, susidedanti iš techninių, organizacinių ir ekonominių
priemonių, reikalingų geriamajam vandeniui išgauti, pristatyti ir parduoti abonentui (vartotojui).
Vandens tiekimo infrastruktūra – vandeniui išgauti, geriamajam vandeniui ruošti, laikyti,
transportuoti, tiekti ir apskaitai skirtų statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens
kaptažo įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, apskaitos prietaisai ir
kiti objektai).
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas – visai savivaldybės
teritorijai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (specialusis planas), kuriame nustatomos
viešojo vandens tiekimo teritorijos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
kryptys.
Vandens tiekimo sutartis – vandens tiekėjo ir abonento (vartotojo) susitarimas dėl geriamojo
vandens pirkimo – pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Juo vandens tiekėjas
įsipareigoja, laikydamasis tam tikrų parametrų ir sąlygų, tiekti geriamąjį vandenį, atitinkantį teisės
aktų nustatytus reikalavimus, ir (arba) tvarkyti nuotekas, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja
sumokėti už patiektą vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir laikytis sutartyje
nustatytų geriamojo vandens vartojimo ir nuotekų išleidimo sąlygų.
Vandens tiekimo ir vartojimo riba – geriamojo vandens tiekimo sutartyje nurodyta vandens
tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje vandens tiekėjas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus
atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui (vartotojui). Jei rašytinė sutartis nesudaryta, vandens
tiekimo ir vartojimo riba laikoma vieta, kurioje yra ar turi būti įrengtas vandens apskaitos prietaisas.
Vartotojas – fizinis asmuo (abonentas), perkantis vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne
verslo, bet savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.
Viešasis vandens tiekėjas – valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė,
turinti šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgytą teisę ir pareigą vykdyti viešąjį vandens
tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose (viešojo vandens
tiekimo regionuose).
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Viešasis vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų
teikimas pagal viešąją vandens tiekimo sutartį arba, jei rašytinė sutartis nesudaryta, geriamojo
vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kai abonento (vartotojo) geriamojo
vandens naudojimo įrenginiai, geriamojo vandens tiekimui vykdyti reikalingos komunikacijos ir
(arba) nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų
tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas. Ši sąvoka pagal šioje dalyje nurodytą
apibrėžimą yra suprantama tik taikant šio įstatymo ir šio įstatymo lydinamųjų teisės aktų normas.
Viešoji vandens tiekimo sutartis – vandens tiekimo sutartis, kurią viešasis vandens tiekėjas šio
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti su visais asmenimis dėl geriamojo
vandens pirkimo – pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.
Viešojo vandens tiekimo teritorijos – šio įstatymo nustatyta tvarka išskirtos teritorijos, kuriose
savivaldybės privalo organizuoti (užtikrinti) viešąjį vandens tiekimą.
Žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros elementai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
elementai, kurie dėl juose sukauptos energijos ir vykstančių procesų gali būti pavojingi žmonių
gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems reikalinga šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos
kvalifikacijos specialistų priežiūra.
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ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
1. Planuojama teritorija
Šilutės rajonas yra vakarinėje Lietuvos dalyje. Šilutės rajono savivaldybė yra Klaipėdos
apskrities pietinėje dalyje. Klaipėdos apskrityje pagal gyventojų skaičių Šilutės savivaldybė yra antra
po Klaipėdos miesto savivaldybės. Šilutės rajonas užima 1706,3 km2 plotą iš jų Kuršių marios 281,3 km2. Šilutės rajono savivaldybė ribojasi su Klaipėdos, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių
savivaldybėmis. Savivaldybė pietinėje pusėje ribojasi su Kaliningrado sritimi (Rusijos Federacija).

Pav.1 Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos

Šilutės rajono teritorijos žemės ūkio naudmenos užima 49,6 % bendro savivaldybės ploto,
miškai - 22,3%, keliai - 1,4 %, užstatyta teritorija - 1,7 %, vandenys - 20,4 %, kita žemė - 4,5 %.
Šilutės rajono vidutinis miškingumas nėra labai didelis - 22,3%. Miškų išsidėstymas rajono
teritorijoje netolygus. Didžiausi miškai šiaurinėje ir vakarinėje rajono dalyje - Švėkšnos, Norkaičių,
Stemplių, Šiaudėnų, Vainuto girininkijose. Kitoje rajono dalyje didesni miškai - Kintų, Šilutės,
Žemaitkiemio, Žemaičių Naumiesčio girininkijose. Šilutės rajono teritorijoje bendras miškų plotas
sudaro - 53786 ha.
Šilutės rajonas ribojasi su Kuršių mariomis - žuvingiausiu vandens telkiniu Lietuvoje. Priklauso
Nemuno ir Minijos upių baseinams. Didžiausios upės Nemunas su Veižo, Leitės, Voryčios, Šyšo upių
intakais, Minijos upė su Tenenio, Veiviržo intakais. Nemuno (Rusnės) upė ties Rusnės sala šakojasi į
Skirvytės ir Atmatos atšakas. Upių tinklo tankumas 1,25 km/km2. Vandeningiausia upė yra
Nemunas, vandens debitas žiotyse 665 m3/s. Minijos upė pagal vandeningumą antroje vietoje - 39
m3/s. Didžiausi vandens telkiniai: Krokų Lanka 787,8ha, Žiogys 14,6ha, Dumblis 10,9ha, Ilgasis
8,5ha, Juodvilkė (Juodvalkis) 5,5ha, Ilgasis 3,5ha, Kemeris 2,8ha, Naujienujis 2,1ha, Damba 1,7ha,
Plikių ežeriukai 1,5ha, Be vardo 1,1ha, Tunžiogis 0,7ha; Žemaičių Naumiesčio, Ramučių, Šylių
užtvankos.
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Šilutės rajono teritorijoje saugomų teritorijų grupę sudaro Nemuno deltos regioninis parkas,
Minijos, Veiviržo ichtiologiniai, Kintų, Norkaičių botaniniai, Veiviržo, Stemplių kraštovaizdžio,
Svencelės, Pleinės telmologiniai, Graumenos hidrografinis, Meškinės pedologinis draustiniai. Išskirtos
paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos „Natura 2000”.
Nemuno deltos regioninis parko plotas - 29 013 tūkst. ha, miškai sudaro 10,3%, vandens
telkiniai - 17,3%, pelkės - 13,0%, žemės ūkio naudmenos - 51,6%, gyvenvietės - 0,6%, kita 7,2%. Jis apima Nemuno deltos dalį su Ventės ragu, Rusnės sala, prisišliejusiomis Ragininkų,
Galzdonų salomis, Krokų Lankos ežeru, Aukštumalos, Rupkalvių Medžioklės pelkėmis.
Šilutės rajone gyvena apie 56162 (gyventojų skaičius nurodytas 2010 m. seniūnijų pateiktais
duomenimis). Vidutinis gyventojų tankis rajone - 39,4 gyv./km2 (Lietuvoje – 52,0 gyv./km2). Šilutės
rajono gyvenamųjų vietovių sistemą sudaro: Šilutės rajono centras - Šilutės miestas, kuriame
gyvena apie 22588 gyventojų (40,2 procentai rajono gyventojų), 7 miesteliai ir 290 kaimai ir
viensėdžiai, kuriuose gyvena apie 33574 gyventojų (59,8 procentai rajono gyventojų). Šilutės rajono
teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų: Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės,
Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio.

1.1. lentelė. Gyventojų skaičius Šilutės mieste ir rajono seniūnijose, jo kitimas.
Gyventojų skaičius
Seniūnijos
pavadinimas

Procentinis
gyventojų
skaičiaus
pokytis
seniūnijose

Seniūnijos
plotas
(km2)

Gyventojų
tankumas
seniūnijoje
(žm/km2)

Kaimų ir
miestelių
skaičius
seniūnijose

2001(1)

2010(2)

Gardamo sen.

2390

2278

-4,86

136,0

16,8

40

Juknaičių sen.

3296

3348

+1,57

154,5

21,7

26

Katyčių sen.

1509

1522

+0,86

60,7

25,1

16

Kintų sen.

2256

2130

-5,59

157,2

13,6

25

Rusnės sen.

1984

1989

+0,25

54,0

36,8

6

Saugų sen.

4204

4021

-4,35

172,3

23,3

33

Šilutės sen.

5870

6349

+8,16

152,9

41,5

26

Šilutės miestas

21476

22588

+5,18

14,1

1602,0

1

Švėkšnos sen.

4067

3649

-10,3

186,5

19,6

59

Usėnų sen.

1506

1495

-0,73

74,0

20,2

18

Vainuto sen.

2790

2817

+0,97

151,5

18,4

14

Žemaičių
Naumiesčio sen.

3954

4003

+1,24

111,4

35,9

34

Viso seniūnijų:

33826

33574

-0,75

1410,9

Vidutinis:
23,6

297

Viso rajono:

55302

56162

+1,56

1425,0

Vidutinis:
39,4

298

Informacijos šaltinis: (1) – Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. Gyventojų ir būstų surašymo
duomenys 2001m. (2) – Šilutės rajono seniūnijų duomenys 2010m.
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1.2. lentelė. Gyventojų skaičiaus kitimas Šilutės rajono seniūnijose ir mieste.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Šilutės
rajonas

55352

55014

54758

54564

54217

53736

53373

52960

52566

52109

Šilutės
miestas

21473

21445

21396

21393

21258

21123

21046

20945

20839

20809

Kaimiškos
vietovės

33879

33569

33362

33171

32959

32613

32327

32015

31727

31300

Informacijos šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės (gyventojų skaičius metų pradžioje).

56000

55352 55014

55000
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Gyventojų sk.

54564
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54000
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53000
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52000
51000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Šilutės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kitimas
Informacijos šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės (gyventojų skaičius metų pradžioje).

Iš pateiktų 1.1. lentelėje duomenų galima teigti, kad Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose
gyventojų skaičius mažėja, o miesto gyventojų daugėja. Nuo 2001 metų visuotinio gyventojų būstų
surašymo daugiausia gyventojų skaičius sumažėjo Švėkšnos sen. (-10,3%), Kintų sen. (-5,59%),
Gardamo sen. (-4,86%), Saugų sen. (-4,35%). Juknaičių, Katyčių, Rusnės, Usėnų, Vainuto,
Žemaičių Naumiesčio seniūnijų gyventojų skaičius kito nežymiai. Šilutės mieste ir seniūnijoje
matomas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Iš 1.2 lentelėje pateiktų Statistikos departamento prie LR
Vyriausybės pateiktų duomenų galima matyti, kad bendras gyventojų skaičius 2001 - 2010 metų
laikotarpyje tolygiai mažėja. Toks mažėjimas būdingas rajonams esantiems toliau nuo apskričių
centrų ar didelių miestų. Gyventojų skaičiaus skirtumas tarp pateiktų duomenų galėjo atsirasti dėl
nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje vykusio aktyvesnio gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo.
Galima teigti, kad Šilutės mieste ir jo priemiestinėse gyvenvietėse dėl aktyvios miesto plėtros,
tankiau užstatomų teritorijų, gerėjančio pragyvenimo lygio, strategiškai patogios miesto vietos
gyventojų skaičius ir toliau didės.
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2. Vandens tiekimo infrastruktūra
Vandens tiekimo infrastruktūrą reikalingą vandeniui išgauti, geriamajam vandeniui ruošti,
laikyti, transportuoti, tiekti Šilutės rajone sudaro šie pagrindiniai elementai:
- Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginiai (vandenvietės);
- Vandens transportavimas ir skirstymas (vandentiekio tinklai).

2.1 Bendra informacija apie vandenvietes
Šilutės rajono vandens vartotojams – gyventojams, įstaigoms, viešiesiems objektams,
pramonės įmonėms pagal poreikį vandenį tiekia UAB „Šilutės vandenys“. Tai pagrindinis geriamojo
vandens teikėjas, kuris rūpinasi vandens išgavimu, tiekimu vartotojams, vykdo vandens kokybės
monitoringą, įrenginių ir tinklų plėtrą Šilutės rajone. Rajono gyvenvietės suskirstytos į keturis
padalinius. Šilutės padalinys aptarnauja Šilutės miestą, Traksėdžių, Grabupių, Pagrynių, Rusnės,
Uostadvario gyvenvietes. Žemaičių Naumiesčio padalinys aptarnauja Ž.Naumiesčio, Laučių, Jonaičių,
Gardamo, Šylių, Ramučių, Žakainių, Kukuiliškės, Vainuto, Bikavėnų, Gorainių, Balčių, Degučių,
Katyčių, Kulėšų, Sugintų, Venckų gyvenvietes. Juknaičių padalinys aptarnauja Juknaičių, Pašyšių,
Leitgirių, Kantariškių, Paleičių, Užlieknių, Tarvydų, Usėnų ir Žemaitkiemio gyvenvietes. Saugų
padalinys aptarnauja Saugų, Vilkyčių, Sakūtėlių, Švėkšnos, Inkaklių, Kintų, Uogalių gyvenvietes.
Kaimiškuose vietovėse yra privačių vandens tiekėjų. Anksčiau tai buvo kolūkių vandentiekiai, vėliau
atitekę

žemės

ūkio

bendrovėms

ir

perėję

atskirų

žmonių

nuosavybėn.

Dalyje

mažesnių

vandenviečių, priklausančių privatiems asmenims, vandens apskaita nėra vykdoma, registruojama
tik elektros energijų sąnaudos, o išgautas vanduo naudojamas savo reikmėm.

2 pav. Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai
Šaltinis: © Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
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Šilutės rajono gyventojai geriamąjį vandenį naudoja iš centralizuoto vandentiekio tinklo,
privačių šachtinių šulinių bei artezinių grežinių. Šilutės rajone centralizuotam gyventojų aprūpinimui
vandeniu yra naudojamas tik požeminis vanduo išgaunamas vandenvietėse.
Šilutės rajonas priklauso Nemuno upių baseinų rajonui. Visose UAB „Šilutės vandenys“
vandenvietėse gariamajam vandeniui išgauti yra naudojamas Viršutinės ir apatinės kreidos sistemos
požeminio vandens baseino (geologinis indeksas – K2-1) vandeningas sluoksnis. Tai vienintelis
vandeningas sluoksnis šiame regione, tinkamas didesniems gėlo požeminio vandens kiekiams
išgauti. Vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylis rajone svyruoja nuo 55 iki 75 m.
Šilutės rajono vandenvietės tolygiai išsidėsčiusios rajono didesnese gyvenvietėse. Viešojo
vandens tiekimui rajone eksploatuojamos 36 vandenvietės, kuriose įrengti 65 požeminio vandens
gręžiniai. Vandenvietės aprūpina vandeniu Šilutės miestą ir didesnes gyvenvietes. Šilutės,
Traksėdžių, Kintų, Vilkyčių, Švėkšnos, Juknaičių, Usėnų, Žemaičių Naumiesčio, Ramučių, Vainuto,
Katyčių, Rusnės, Pagrynių, Macikų vandenvietėse vandens išgaunama daugiau kai 100 m³/parą.
Didžiausiosje rajono Šilutės miesto vandenvietėje per 2009 metus vidutiniškai buvo patiekta 620,0
tūkst.m³ vandens. Šilutės miesto vandenvietė įrengta Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, 49 ha plote.
Vandenvietėje šiuo metu naudojami 8 gręžiniai.
2.1. lentelė. Bendra informacija apie Šilutės rajono vandenvietes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pavadinimas

Adresas

Šilutės
vandenvietė
Traksėdžių
vandenvietė
Armalėnų
vandenvietė
Jonaičių
vandenvietė
Kintų
vandenvietė
Vilkyčių
vandenvietė
Sakūtėlių
vandenvietė
Saugų
vandenvietė
Inkaklių
Vandenvietė
Švėkšnos
vandenvietė
Juknaičių
vandenvietė
Tarvydų
vandenvietė
Pašyšių
vandenvietė
Užlieknių
vandenvietė

Šilutės sen.,
Šilutės m.
Šilutės sen.,
Traksėdžių k.
Šilutės sen.,
Armalėnų k.
Šilutės sen.,
Jonaičių k.
Kintų sen.,
Kintų mstl.
Saugų sen.,
Vilkyčių k.
Saugų sen.,
Sakūtėlių k.
Saugų sen.,
Saugų k.
Švėkšnos sen.,
Inkaklių k.
Švėkšnos sen.,
Švėkšnos mstl.
Juknaičių sen.,
Juknaičių k.
Juknaičių sen.,
Tarvydų k.
Juknaičių sen.,
Pašyšių k.
Šilutės sen.,
Užlieknių k.
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Nustatytos
ir ŽGR
įregistruotos
vandenvietės
SAZ juostos

8

347,0

166,0

48%

1; 2; 3

1

17,0

6,4

38%

1; 2; 3

1

8,0

6,0

75%

Nenustatyta

1

8,0

2,7

34%

2

24,0

10,9

45%

3

46,0

15,8

34%

3

10,0

1,4

14%

2

46,0

8,7

19%

1

26,0

4,8

18%

2

24,0

9,5

40%

2

33,0

14,4

44%

1

20,0

1,06

5%

3

28,0

9,1

19%

1

7,0

6,2

89%

Gręžinių
skaičius

Nr.

Vandens gavyba

Išnaudojamas
pajėgumas
Proc.

Vandenvietės

Paros
Bendras
vidutinė
projektinis
2009 m.
našumas
gavyba
3
m /h
m3/h

2010 m.

1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 2; 3
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo

Vandenvietę
eksplotuoja

UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
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15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kantariškių
vandenvietė
Paleičių
vandenvietė
Leitgirių
vandenvietė
Usėnų
vandenvietė
Žemaitkiemio
vandenvietė
Ž. Naumiesčio
vandenvietė
Ramučių
vandenvietė
Žakainių
vandenvietė
Gardamo
vandenvietė
Šylių
vandenvietė
Degučių
vandenvietė
Vainuto
vandenvietė
Gorainių
vandenvietė
Bikavėnų
vandenvietė
Balčių
vandenvietė
Katyčių
vandenvietė
Laučių
vandenvietė
Uostadvario
vandenvietė
Rusnės
vandenvietė
Gaidelių
vandenvietė
Pagrynių
vandenvietė
Macikų
vandenvietė

Juknaičių sen.,
Kanteriškių k.
Juknaičių sen.,
Paleičių k.
Juknaičių sen.,
Leitgirių k.
Usėnų sen.,
Usėnų k.
Usėnų sen.,
Žemaitkiemio k.
Ž. Naumiesčio
sen.,
Ž. Naumiesčio
mstl.
Gardamo sen.,
Ramučių k.
Gardamo sen.,
Žakainių k.
Gardamo sen.,
Gardamo mstl.
Gardamo sen.,
Šylių k.
Ž.Naumiesčio
sen.,
Degučių k.
Vainuto sen.,
Vainuto k.
Vainuto sen.,
Gorainių k.
Vainuto sen.,
Bikavėnų k.
Vainuto sen.,
Balčių k.
Katyčių sen.,
Katyčių mstl.
Šilutės sen.,
Laučių k.
Rusnės sen.,
Uostadvario k.
Rusnės sen.,
Rusnės mstl.
Šilutės sen.,
Gaidelių k.
Šilutės sen.,
Pagrynių k.
Šilutės sen.,
Macikų k.

Švėkšnos psich,
Švėkšnos sen.,
ligoninės vandenvietė Švėkšnos mstl.

1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo

UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"

1; 50 m taršos
apribojimo

UAB "Šilutės
vandenys"

1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo

UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"

93%

1; 2; 3

UAB "Šilutės
vandenys"

10,0

100%

1; 2; 3

20,0

5,5

28%

1

10,0

5,7

57%

2

16,0

7,3

46%

1

25,0

12,5

50%

1; 2; 3

1

15,0

11,1

74%

1; 2; 3

1

6,0

1,3

22%

2

92,0

12,1

13%

1

10,0

-

-

Nenustatyta

3

35,0

-

-

1; 2; 3

3

42,0

18,6

44%

Nenustatyta

1

710,0
(m3/d)

32,1
(m3/d)

5%

1; 50 m taršos
apribojimo
Nenustatyta

1

9,0

2,8

31%

1

6,0

3,35

56%

2

41,0

6,8

17%

1

47,0

11,3

24%

1

18,0

16,3

91%

4

28,0

16,7

60%

1

6,0

2,7

45%

1

6,0

2,7

45%

2

21,0

9,5

45%

1

8,0

5,2

26%

3

12,0

11,2

2

10,0

2

1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 2; 3;

1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo

1; 50 m taršos
apribojimo
1; 50 m taršos
apribojimo

UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
UAB "Šilutės
vandenys"
VŠĮ „Švėkšnos
psichiatrijos
ligoninė“

38

Šilutės „Biofuture“
vandenvietė

Šilutės sen.,
Šilutės m.

1

-

1137,2
(m3/d)

-

39

Šilutės šilumos
tinklų vandenvietė

Šilutės sen.,
Šilutės m

1

-

52,5
(m3/d)

-

40

UAB „Grabupėliai“
vandenvietė

Šilutės sen.,
Grabupių k.

1

220,0
(m3/d)

108,6
(m3/d)

49%

Nustatyta
atskiru projektu

UAB
„Grabupėliai“

41

Šilutės rambyno
vandenvietė

Šilutės sen.,
Šilutės m.

1

300,0
(m3/d)

1,7
(m3/d)

0,6%

Nustatyta
atskiru projektu

AB „Šilutės
rambynas“

AB „Biofuture“

1; 50 m taršos UAB „Šilutės
apribojimo
šilumos tinklai“

Duomenys iš Lietuvos geologijos tarnybos prie AM žemės gelmių registro 2010 m. ir UAB "Šilutės vandenys".
„-“ nėra duomenų.
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Šilutės rajono vandenvietės sistemose reikiamą slėgį užtikrina vandenvietėse esantys įrenginiai
– siurbliai su dažninėmis pavaromis. Jų pajėgumų visiškai užtenka užtikrinti reikiamą slėgį
vandentiekio sistemoje. Antro kėlimo įrenginių – siurblinių – Šilutės rajone esančiose vandentiekio
sistemose nėra. Vandens rezervuarai nėra naudojami. Vandens gręžiniuose įrengti vandens filtrai
užtikrina vandens kokybę. Šilutės rajone vandens gerinimo įrenginių nėra nei vienoje vandenvietėje.
Apsaugos zonos nustatytos UAB „Šilutės vandenys“ vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
(SAZ) projektais, 2004, Nr.6796 ir įregistruotos Žemės gelmių registre. Šilutės rajone veikiančios
didžiosios pramonės įmonės AB „Biofuture“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Grabupėliai“, AB
„Šilutės rambynas“ naudoja savo reikmėm įrengtas vandenvietes. Šioms vandenvietėms sanitarinės
apsaugos zonos nustatytos atskirais projektais. Vandenvietėms SAZ nustatomos – saugoti geriamojo
vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.
Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos nustatomos pagal HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių
apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtintas AM įsakymu Nr.V-613. Šios higienos normos
reikalavimai taikomi visoms naudojamoms ir naujai projektuojamoms vandenvietėms tiekiančioms
vidutiniškai daugiau kaip 10 m3 vandens per parą arba kai vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų,
arba kai jis naudojamas ūkinei komercinei veiklai. Bendra informacija apie Šilutės rajono
vandenvietes pateikta 2.1 lentelėje.

2.2 Požeminio vandens kokybė
Kadangi visas geriamas vanduo Lietuvoje yra tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių, tai
šiame sektoriuje nėra esminių problemų, susijusių su vandens kokybe. Visose vandenvietėse
išgaunamas gėlas hidrokarbonatinis natrio – kalcio tipo vanduo. Geriamo vandens kokybę
reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimus". Požeminių vandenų kokybė įvertinant Lietuvos higienos normos HN 24:2003
reikalavimus išgaunamas geriamasis vanduo tinkamas naudoti, tačiau dominuoja padidintas
bendrosios geležies kiekis, kurį būtina pašalinti prieš pateikiant vandenį vartotojams. UAB „Šilutės
vandenys“ vykdo požeminio vandens monitoringą pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos 2007-02-27 patvirtintą požeminio vandens monitoringo UAB „Šilutės vandenys“
vandenvietėse ir Šilutės miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijos 2007 - 2011 m. programą.
Vandentiekių sistemos nėra pilnai išvystytos, nėra didelis prisijungusių prie tinklų gyventojų
skaičius. Dėl šios priežasties prie tinklų neprisijungę gyventojai naudoja geriamąjį vandenį iš
šachtinių šulinių arba gręžtinių šulinių, kurie išgauna tik gruntinį vandenį. Šachtinius šulinius naudoja
gyventojai gyvenantys pavienėse sodybose toliau nuo gyvenviečių. Skirtingai nuo gręžinių ir
gręžtinių šulinių, šachtiniai šuliniai – negilūs – iki 10 metrų gylio, jų gruntinis vanduo neapsaugotas
nuo paviršinio užteršimo. Gruntinio vandens, apsaugos požiūriu, Šilutės rajone hidrologinės sąlygos
nėra palankios, vanduo molinguose dariniuose srūva labai lėtai, užterštas gruntinis vanduo išsivalo
negreitai. Todėl daugumos šachtinių šulinių vanduo yra prastas. Klaipėdos visuomenės sveikatos
centro, Šilutės skyriaus apklausos duomenimis per 2009 m. Šilutės rajone ištirti 47 šachtiniai
šuliniai, kurių vandenį maistui naudoja nėsčiosios ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus. Buvo tiriama
cheminė (amonio, nitratų, nitritų) ir mikrobiologinė – (žarninių lazdelių) tarša. Neatitiko Lietuvos
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higienos normos HN 24:2003 reikalavimų 24 šachtiniai šuliniai - 51%. Pagrindiniai gruntinio vandens
teršimo šaltiniai: vertikali teršalų infiltracija nuo žemės paviršiaus (žmogaus buitinė tarša, užterštos
pramonės teritorijos) ir nutekėjimai iš požeminių komunikacijų. Teršalai, patekę į požemį, sukelia
nepageidaujamus procesus, turinčius įtakos geriamo vandens kokybei.
2.2 lentelė. Šilutės rajono vandens kokybė vandenvietėse.

Traksėdžių vandenvietė

Bendroji geležis
Mat. vnt μg/l
DLK - 200
81; 107; 85; 55;
81; 64; 89; 69
-

Drumstumas
Mat. vnt DV
DV - 4
0,9; 1,1; 0,7; 1,2; 0,6;
0,7; 0,6; 0,6;
-

Armalėnų vandenvietė

55

1,2

Nr.

Vandenvietės Pavadinimas

1

Šilutės vandenvietė

2
3
4

Jonaičių vandenvietė

417

1,5

5

Kintų vandenvietė

503

1,4

6

Vilkyčių vandenvietė

417

1,5

7

Sakūtėlių vandenvietė

469

1,7

8

Saugų vandenvietė

400

2,2

9

Inkaklių Vandenvietė

511

2,9

10

Švėkšnos vandenvietė

494

3,7

11

Juknaičių vandenvietė

89; 94

0,7; 0,9

12

Tarvydų vandenvietė

515

0,9

13

Pašyšių vandenvietė

550

0,8

14

Užlieknių vandenvietė

72

1,3

15

Kanteriškių vandenvietė

<50

1,1

16

Paleičių vandenvietė

<50

1,0

17

Leitgirių vandenvietė

81

0,8

18

Usėnų vandenvietė

141

1,1

19

Ž. Naumiesčio vandenvietė

315,469,383,

1,1,0,8,1,1

20

Ramučių vandenvietė

354

3,0

21

Žakainių vandenvietė

554

3,7

22

Gardamo vandenvietė

507

3,1

23

Šylių vandenvietė

550

3,0

24

Degučių vandenvietė

413

0,9

25

Vainuto vandenvietė

362

2,7

26

Gorainių vandenvietė

473

3,6

27

Bikavėnų vandenvietė

158

1,6

28

Balčių vandenvietė

477

2,9

29

Katyčių vandenvietė

554

1,0

30

Laučių vandenvietė

264

1,4

31

Uostadvario vandenvietė

273

0,7

32

Rusnės vandenvietė

251

0,7

33

Gaidelių vandenvietė

187

0,9

34

Pagrynių vandenvietė

-

-

-

-

35
36

Macikų vandenvietė

Žemaitkiemio vandenvietė
298
Informacijos šaltinis:UAB „Šilutės vandenys“.

1,0

UAB „Šilutės vandenys“ bendrovės eksploatuojamuose vandens gręžiniuose ir vandentiekio
skirstomajame tinkle 2009 m. paimti 223 bandiniai, atlikta 2309 įvairių jų parametrų tyrimų. Vanduo
tiriamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2003. Vandens kokybės tyrimai atliekami
atestuotoje laboratorijoje. Geriamojo vandens kokybė tikrinama ir atliekant nuolatinę priežiūrą.
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2.3 Vandentiekio tinklai
UAB „ Šilutės vandenys“ vandens tiekimu aptarnauja Šilutės miestą ir 37 gyvenvietes. Tinklų
ilgis Šilutės rajone 279,5 km (UAB „Šilutės vandenys“ duomenimis). Šilutės mieste įrengta 42,4 km
vandentiekio tinklų. 2009 m. duomenimis prie vandentiekio tiekimo sistemos Šilutės rajone buvo
prisijungę 33760 (60,0 %) vartotojai, Šilutės mieste 17 718 (78 %) vartotojai.
Šilutės rajonui būdinga didelė vandentiekio sistemų gausa. Net 38 - iose gyvenvietėse yra
centralizuotas vandentiekis. Labiausiai vandentiekis yra išvystytas pačioje Šilutėje, kur prie tinklo
yra prisijungę 78 % vartotojų. Mažesnėse gyvenvietėse tinklai išvystyti silpniau. Bendras gyventojų
pasijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų siekia 60%. Silpnai apsaugoti gruntiniai
vandenys

šuliniuose

skatina

gyventojus

jungtis

prie

centralizuoto

vandentiekio,

tačiau

nepakankamas paskirstymo tinklų išsivystymo lygis stabdo šį procesą. Dauguma vandens
paskirstymo tinklų yra nutiesta prieš 30 - 50 metų. Dažnos avarijos, nuostoliai tinkluose Šilutės
rajone sudaro 32%, mieste - 14%, tai skatina tinklų atnaujinimą. Maži Šilutės miesto vandentiekio
nuostoliai liudija apie suaktyvėjusią vamzdynų priežiūrą ir tinklo stovio gerėjimą. Tačiau esama
tinklų būklė Šilutės rajone išlieka prasta. Pagrindinė vamzdynams naudotos medžiagos - ketus,
plienas. Šilutės miesto magistraliniai tinklai nebuvo atnaujinti nuo pat jų statybos. Šie vamzdžiai
neturi vidinės antikorozinės dangos. Vandens kokybę prastina susikaupusios geležies nuosėdos
vandens tiekimo tinklų sistemoje. Bendra informacija apie Šilutės rajono centralizuotą vandens
tiekimą pateikta 2.3 lentelėje.

Gyventojų, naudojančių
Vandentiekį, dalis %

Vidutinė vandens
realizacija
(tūkst. m3/m)

Vandens netektis
(Išgauto ir realizuoto
vandens skirtumas)

Vandens kiekis tenkantis
vienam vartotojui
(l/d)

11,16

469

406

91%

10,56

50%

71,26

Šylių k.

6,4

446

267

60%

11,41

9%

117,08

3

Ramučių k.

2,5

180

125

69%

3,50

45%

76,71

4

Žakainių k.

2,2

109

62

57%

3,24

nd

143,17

5

Juknaičių k.

10,58

1243

931

75%

22,79

41%

67,07

6

Pašyšių k.

9,53

661

444

67%

13,91

47%

85,83

7

Tarvydų k.

1,1

295

106

36%

1,45

38%

37,48

8

Leitgirių k.

3,0

187

125

67%

7,89

38%

172,93

9

Kanteriškių k.

1,9

185

151

81%

3,39

48%

61,51

Gyvenvietės, kuriose
įrengtas
Nr.
centralizuotas
vandens tiekimas

1

Gardamo mstl.

2

Gyventojų, naudojančių
Vandentiekį, skaičius

Gyventojų skaičius
gyvenvietėje

Seniūnijos
pavadinimas

Įrengta vandens tiekimo
tinklų (km)

2.3 lentelė. Šilutės rajono centralizuotas vandens tiekimas

Gardamo sen.

Juknaičių sen.
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10

Paleičių k.

1,7

111

51

46%

1,16

4%

62,32

Katyčių sen.

11

Katyčių mstl.

14,45

757

540

71%

16,27

53%

82,55

Kintų sen.

12

Kintų mstl.

7,7

1156

1077

93%

18,48

44%

47,01

13

Rusnės mstl.

8,1

1580

1376

87%

31,87

30%

63,46

14

Uostadvario k.

1,49

117

92

79%

1,28

32%

38,12

15

Saugų k.

9,1

935

819

88%

22,41

28%

74,97

16

Vilkyčių k.

13,0

901

746

83%

22,40

49%

82,27

17

Sakūtėlių k.

2,35

208

69

33%

3,20

nd

127,06

18

Šilutės m.

42,376

22588

17713

78%

620,0

14%

95,90

19

Traksėdžių k.

4,2

1180

939

80%

9,35

nd

27,28

20

Pagrynių k.

23,9

1125

876

78%

26,91

34%

84,16

21

Macikų k.

4,0

954

590

62%

32,14

19%

149,25

22

Grabupių k.

10,2

720

456

63%

10,29

40%

61,82

23

Laučių k.

8,6

558

407

73%

13,19

53%

88,79

24

Gaidelių k.

0,2

323

nd

-

-

-

-

25

Vileikių k.

nd

217

106

49%

2,50

42%

64,62

26

Užlieknių k.

4,2

203

101

50%

3,30

42%

89,52

27

Armalėnų k.

nd

169

140

83%

5,98

8%

117,03

28

Jonaičių k.

1,7

51

41

80%

1,57

26%

104,91

29

Švėkšnos mstl.

6,2

1764

1168

66%

23,00

36%

53,95

30

Inkaklių k.

5,3

524

441

84%

8,47

34%

52,62

31

Usėnų k.

11,2

765

572

75%

17,43

47%

83,49

32

Žemaitkiemio k.

5,2

317

226

71%

6,40

35%

77,59

33

Vainuto mstl.

4,9

993

666

67%

23,40

28%

96,26

34

Bikavėnų k.

7,5

511

206

40%

9,15

33%

121,69

35

Balčių k.

7,3

398

307

77%

9,03

43%

80,59

36

Gorainių k.

6,2

335

208

62%

5,87

41%

77,32

37

Žemaičių
Naumiesčio mstl.

15,2

1973

1607

81%

26,42

52%

45,04

38

Degučių k.

4,6

560

487

87%

14,6

34%

82,14

Viso seniūnijose:

237,1

33601

16047

47%

449,1

32,5%

76,68

Viso rajono:

279,5

56189

33760

60%

1069,1

32,0%

86,76

Rusnės sen.

Saugų sen.

Šilutės sen.

Švėkšnos sen.

Usėnų sen.

Vainuto sen.

Žemaičių
Naumiesčio
sen.

Informacijos šaltinis:UAB „Šilutės vandenys“, nd – nėra duomenų.

Šiuo

metu

Šilutės

rajone

vykdomas

vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

tinklų

inventorizavimas, todėl tinklų ilgiai ir vieta bus tikslinami vėlesnėse plano rengimo etapuose.
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2.4 Vandens suvartojimas
Šilutės rajone vandenį naudoja - gyventojai, pramonės įmonės, visuomeninės organizacijos.
Daugiausia Šilutės rajone vandens sunaudoja gyventojai - 68%, pramonės įmonės - 32%. 2009 m.
bendrovė vandeniu aprūpino 33760 gyventoją (60% Šilutės rajono gyventojų), 577 įmones ir
organizacijas. Šilutės miesto bendrajame plane 1982 m. buvo numatyta, kad vandens poreikiai
2005m. bus 4540 tūkst./m³, tačiau buvo suvartota 689 tūkst./m³. Realūs duomenys nuo
prognozuotų skiriasi apie 7 kartus. Didelę įtaką turėjo žymiai išaugusi vandens kaina, sumenkusi
pramonė ir sumažėjęs gyventojų skaičius. Statistikos departamento prie LR vyriausybės duomenimis
Šilutės rajone 2005 – 2008 m. stebimas sunaudojamo vandens kiekio mažėjimas, taip yra dėl
efektyvesnio vandens naudojimo ir gyventojų skaičiaus mažėjimo (1.2 pav.).
7868 7284

8000
6000

7155
6552

61575418

4000

2860
2121

2898
2314

6681
6148

2525
1992

2526
1923

2000
0
2005

2006

2007

Paimta vandens, iš viso
Paimta požeminio vandens

2008

Sunaudota vandens, iš viso
Sunaudota požeminio vandens

3 pav. Vandens sunaudojimas Šilutės rajono savivaldybėje tūkst. m3/metus
Informacijos šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės (Vandens sunaudojimas).
2863

3000

2982

2863

2863
2367

2469

2500
2000
1500

1983
1626
1263

1202

1154

1150

1000
500

46 71

146 27

131 37

112 40

0
2005

2006

Sunaudota vandens žuvininkystės reikmėms
Sunaudota vandens pramonės reikmėms
Sunaudota vandens žemės ūkio reikmėms

2007

2008

Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms
Sunaudota vandens energetikos reikmėms

4 pav. Vandens sunaudojimas Šilutės rajone pagal reikmes tūkst. m3/metus
Informacijos šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės (Vandens sunaudojimas).

2.5 Gaisrinis vandentiekis
Šilutės rajone gaisrinio vandentiekio sistemą eksploatuoja UAB „Šilutės vandenys“. Gaisro
metu priešgaisrinius hidrantus naudoja Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Šilutės rajone
atskirai įrengto gaisrinio vandentiekio nėra. Gaisrinio vandentiekio inžineriniai įrenginiai – gaisriniai
hidrantai – yra įrengti šuliniuose šalia vandentiekio linijos. Šilutės mieste yra įrengta apie 150
gaisrinių hidrantų. Šilutės rajone gaisriniai hidrantai įrengti tik didesnėse gyvenvietėse – Žemaičių
Naumiestyje, Rusnėje. Gyvenvietėse ir kaimiškose teritorijose gaisrų gesinimui buvo suplanuoti
gaisriniai rezervuarai, tačiau nebuvo įrengti. Šilutės rajone esanti gaisrinio vandentiekio sistema
netenkina esamo poreikio. Todėl yra būtina esamą sistemą renovuoti bei plėsti.
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3. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra
3.1 Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita,
tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas. Didžiąją
surenkamų nuotekų dalį sudaro virtuvėse, prausyklose, skalbyklose, voniose, išvietėse ir panašiose
vietose vartotas šalintinas vanduo – buitinės nuotekos. Pramonės įmonėse – pramoninės nuotekos vartotas vanduo, visiškai ar iš dalies susidaręs dėl gamybinės ar verslo veiklos. Nuotekas papildo
gruntinio vandens įsisunkimas (infiltracija) ir paviršinės (lietaus) nuotekos – nesusigėręs į gruntą
kritulių vanduo, patekęs į nuotakyną nuo žemės ar pastatų išorinio paviršiaus. Lauko nuotakyną
sudaro nuotakų ir kitų inžinerinių statinių (įskaitant talpyklas ir siurblines) sistema nuotekoms tekinti
iš išvadų į valyklas ar kitokias šalinimo vietas. Lauko nuotakyne nuotekos iš baseinų surenkamos
kolektoriais savitaka arba tekinamos siurblių pagalba. Lauko nuotakyne gali būti įrengiami
atskirosios, pusatskirės ir mišriosios sistemos. Šilutės rajone lauko nuotakynai įrengiami atskirosiose
sistemose, tačiau yra išlikę ir mišrios sistemos. Paviršinės (lietaus) nuotekos patekusios į bendrą
nuotakyną valomos kartu su buitinėmis nuotekomis. Tai labai apkrauna nuotekų valymo įrenginių
darbą ir stipriai išaugina nuotekų valymo kaštus. Kad būtų efektyviai tvarkomos nuotekos
nuotakynai turi būti įrengti atskirųjų sistemų.
Nuotekos būna užteršiamos mineralinės, organinės, bakteriologinės kilmės teršalais. Jose gali
būti sunkiųjų metalų, sintetinių aktyviųjų medžiagų, įvairių cheminių junginių, tame tarpe azoto ir
fosforo. Todėl nuotekas, prieš išleidžiant į gamtinę aplinką, reikia išvalyti iki tokio laipsnio, kad
atvirieji telkiniai pajėgtų susidoroti su likusiais teršalais ir nesutriktų savaiminio apsivalymo geba.
Principiniai nuotekų valymo būdai yra: mechaninis, biologinis, cheminis. Šilutės rajone nuotekos
valomos mechaniniu ir biologiniu būdais. Pramonės įmonės prie teikdamos pramonines nuotekas į
miesto nuotakyną turi išvalyti nuotekas iki buitinėms nuotekoms leidžiamo užterštomo lygio. Šiuo
tikslu pramonės įmonės turi valyti gamybines nuotekas pirminio valymo įrenginiuose. Šiuo metu
pramonės įmonės neturi įsirengusios pirminių valymo įrenginių.
Šilutės rajone nuotekų tvarkymo paslaugos tiekiamos Šilutės mieste, Rusnės, Juknaičių,
Pašyšių, Leitgirių, Saugų, Vilkyčių, Švėkšnos, Inakaklių, Kintų, Vainuto, Gardamo, Laučių, Ūsėnų,
Žemaitkiemio, Gardamo, Laučių gyvenvietėse.
Šilutės miesto buitinių nuotekų valymo įrenginiai pastatyti prieš 12 metų. Jų pajėgumas 10400
m³/d. Šilutės miesto vandenvalos įrenginiuose vyksta mechaninis ir biologinis nuotekų valymas. Visi
veikiantys įrenginiai yra geros būklės. Nuotekos yra pilnai apvalomos iki didžiausios leistinos taršos
(DLT). Nuotekų apskaitomos pagal nuotekų valymo įrenginiuose įrengtų siurblių darbo valandas.
Teritorijose, kur nėra centralizuotos nuotekų sistemos, gyventojai turi įsirengę nuotekų
kaupimo rezervuarus. Kai kuriose vietose naudojami vietiniai mažo našumo valymo įrenginiai, tačiau
jie nėra labai paplitę. Nuotekų kaupimo rezervuarai dažnai neatitinka aplinkosauginių reikalavimų.
Nuotekų kaupimo talpos būna nesandarios ar net su tiesiogine infiltracija į gruntą. Tai labai didiną
aplinkos ir gruntinio vandens taršą. Manoma kad tokių nuotekų kaupimo rezervuarų Šilutės rajone
gali būti apie 2,5 tūkst. Asenizacinėmis mašinomis iš vartotojų per 2009 m. surinkta ir sutvarkyta 2
tūkst. m3 nuotekų.
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Bendras projektinis
našumas m3/d

Vidutinis išvalytų nuotekų
kiekis 2009 m3/d

Išnaudojamas
Pajėgumas, %

Valymo efektyvumas, %
pagal BDS7
(leidžiamas 70-90%)

3.1 lentelė. Šilutės rajono centralizuotas nuotekų surinkimas

10400,0

4272,6

41

96,2

200,0

168,3

84

84,4

1978

230,0

246,4

100

85,3

Biologinis
valymas

1956

100,0

87,0

87

83,7

Inkaklių

Švėkšnos sen., Biologinis
Inkaklių k.
valymas

1979

60,0

13,0

22

83,1

6

Švėkšnos

Švėkšnos sen., Biologinis
Švėkšnos mstl. valymas

1980
(2009)

400,0

152,4

38

89,1

7

Juknaičių

Juknaičių sen., Biologinis
Juknaičių k.
valymas

1980

130,0

132,0

100

91,3

8

Pašyšių

Juknaičių sen., Biologinis
Pašyšių k.
valymas

1991

130,0

54,0

42

87,4

9

Leitgirių

Juknaičių sen., Biologinis
Leitgirių k.
valymas

1991

200,0

55,5

28

92,3

10

Usėnų

Mechaninis
valymas

-

13,0

12,8

98

-

Biologinis
valymas

2006

250,0

54,7

22

93,8

-

8,0

8,5

100

-

Nuotekų valymo įrenginiai

Statybos
(rekonstrucijos)
metai

Nuotekų
valymo
būdas

Nr.

Pavadinimas

Adresas

1

Šilutės

Šilutės sen.,
Šyšgirių k.

2

Kintų

Kintų sen.,
Kintų mstl.

3

Vilkyčių

Saugų sen.,
Vilkyčių k.

Biologinis
valymas

4

Saugų

Saugų sen.,
Saugų k.

5

Usėnų sen.,
Usėnų k.

Ž. Naumiesčio
sen.,
11 Ž. Naumiesčio
Ž. Naumiesčio
mstl.

Mechaninis
1995
ir biologinis
(2009)
valymas
Biologinis
1991
valymas

Gardamo sen., Mechaninis
Gardamo mstl. valymas

12

Gardamo

13

Vainuto

Vainuto sen.,
Vainuto mstl.

Biologinis
valymas

1990

100,0

28,0

28

79,3

14

Laučių

Šilutės sen.,
Laučių k.

Mechaninis
valymas

-

14,0

12,7

91

-

15

Rusnės

Rusnės sen.,
Rusnės mstl.

Biologinis
valymas

1990
(2009)

700,0

82,9

12

88,7

16

Macikų

Šilutės sen.,
Macikų k.

Biologinis
valymas

1992

400,0

56,4

14

90,3

-

3,0

2,7

91

-

Usėnų sen.,
Mechaninis
Žemaitkiemio Žemaitkiemio
valymas
k.
Informacijos šaltinis: UAB „Šilutės vandenys“.
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Išleistuvo
aprašymas

Šyšos upė,
5,0 km iki žiočių,
deš. kr.
Kuršių marios,
28,0 km iki žiočių
Veiviržo upė,
20,0 km iki žiočių,
deš. kr.
Tenenio upė,
12,5 km iki žiočių,
deš. kr.
Ašvos upė,
9,5 km iki žiočių,
deš. kr.
Švėkšnalės upė,
5,0 km iki žiočių,
deš. kr.
Mel. Griovys
(Leitės upė),
17,5 km iki žiočių,
deš. kr.
Šyšos upė,
24,5 km iki žiočių,
kair. kr.
Mel. Griovys
(Leitės upė),
13,5 km iki žiočių,
deš. kr.
Veižo upė,
9,5 km iki žiočių,
deš. kr.
Šusties upė,
12,5 km iki žiočių,
deš. kr.
Tenenio upė,
13,0 km iki žiočių,
deš. kr.
Šyšalės upė,
12,5 km iki žiočių,
kair. kr.
Šyšos upė,
22,0 km iki žiočių,
deš. kr.
Skirvytės upė,
13,0 km iki žiočių,
deš. kr.
Šyšos upė,
11,8 km iki žiočių,
deš. kr.
Veižo upė,
18,5 km iki žiočių,
deš. kr.
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Biologiniai valymo įrenginiai yra eksploatuojami Šilutės mieste ir Leitgirių, Pašyšių, Juknaičių,
Saugų, Vilkyčių, Švėkšnos, Kintų, Inkaklių, Žemaičių Naumiesčio, Macikų, Vainuto, Rusnės
gyvenvietėse. Mechaniniai valymo įrenginiai (išleistuvai) eksploatuojami Ūsėnų, Žemaitkiemio,
Gardamo, Laučių gyvenvietėse. Pagal statistikos departamento 2008 metų duomenis Šilutės rajone
99% nuotekų yra išvaloma iki DLT normų. Vidutiniškai Lietuvoje nuotekų yra išvaloma iki DLT normų
72%.
Šilutės miesto buitinių nuotekų valymo įrenginiuose valymo metu susidarantis dumblas iš
antrinių nusodintuvų savitaka teka į aktyviojo dumblo siurblinę, kurioje cirkuliacinis dumblas
pastoviai grąžinamas į aerotanką, o perteklinis dumblas yra šalinamas paduodant jį į perteklinio
dumblo tankintuvus. Perteklinis dumblas tankintuve tankinamas apie 2 val. 40 min. Per šį laiko tarpą
pertekliniame dumble nesusidaro anaerobinės sąlygos, todėl nuskaidrėjusiame vandenyje tirpių
fosforo junginių nelieka arba lieka labai mažai. Nuskaidrėjes vanduo pašalinamas į vietinę siurblinę.
Tankintuvui nustojus pildytis sutankintas dumblas tiekiamas į centrifugą kur vyksta dumblo
sausinimas. Dumblo sausinimui naudojami polimerai. Nusausintas dumblas laikinai kaupiamas
avarinėse dumblo aikštelėse. Išvežamas ūkininkams pagal tręšimo planus.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
2009-10-05 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-4923 priėmė atrankos išvadą dėl Šilutės dumblo apdorojimo
įrenginių statybos Šilutės miesto nuotekų valyklos teritorijoje - poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas. Planuojama statyti dumblo apdorojimo įrenginius, kuriuose bus apdorojamas Šilutės
nuotekų valykloje susidaręs dumblas ir iš Švėkšnos, Kintų bei Rusnės valyklų atvežtas sausintas
dumblas bei Šilutės rajono mažųjų nuotekų valyklų tankintas dumblas.

3.2 Nuotekų tvarkymo tinklai
Šilutės rajone nuotekų surinkimo tinklai yra Šilutės mieste ir dar devyniolikoje gyvenviečių.
Nežiūrint

to,

kad

nuotakynės

yra

įrengtos

daugelyje

stambesnių

gyvenviečių,

gyventojų

pasijungimas nėra didelis. Nuotekų surinkimo tinklai nėra pakankamai išvystyti. Prie jų yra
prisijungę beveik 22% gyventojų seniūnijose ir 43% viso rajono gyventojų.
Šilutės rajono gyvenvietėse įrengta virš 100 km nuotekų surinkimo tinklų. Nuotakynų
vamzdynų medžiaga - keramika, gelžbetonis, ketus ir plastikas (įrengiamų naujų tinklų). Slėginių
linijų medžiaga – plienas ir plastikas. Šuliniai yra gelžbetoniniai. Daugelyje Šilutė rajono siurblinių
sovietinės gamybos siurbliai pateisti naujais. Pagrindinės nuotekų surinkimo sistemų problemos yra
ketinių ir keramikinių vamzdžių skilimai ir nutekėjimai. Infiltracija į nuotekų tinklus vidutiniškai
sudaro 38,7 %. Apie įrenginius surinkta informacija rodo, kad jie yra daugiau kaip 30 metų senumo.
Bendras Šilutės miesto nuotekų surinkimo vamzdynų ilgis apie 29,8 km. Šilutės miesto magistraliniai
tinklai nebuvo atnaujinti nuo pat jų statybos. Esama tinklų būklė prasta. Pastebimas šulinių sėdimas
centrinėse miesto gatvėse. Per nesandarų vamzdyną gruntinis vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu
su vandeniu gruntas aplink vamzdžius ir po gatvės patenka į nuotakyną. Tai sukelia grunto sėdimą ir
tinklų lūžius. Ir toliau neatnaujinant tinklų avarijų skaičius gali kiekvienais metais didėti. Dabar
naujai klojamiems vamzdynams naudojamos polimerinės medžiagos.
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Gyventojų skaičius
gyvenvietėje

Gyventojų, prisijungusių
prie centralizuotų nuotekų
tinklų, skaičius

Gyventojų, prisijungusių
prie centralizuotų nuotekų
tinklų, dalis proc.

Išvalyta nuotekų
(tūkst. m3/m)

Vandens infiltracija
(surinktų ir apskaitytų
nuotekų skirtumas)

Įrengta nuotekų
šalinimo tinklų (km)

Nuotekų surinkimo
siurblinės (vnt.)
Įrengta (statomos)

3.2 lentelė. Šilutės rajono gyvenviečių nuotekų surinkimo infrastruktūra

469

142

30%

3,1

13%

2,06

-

Juknaičių k.

1243

557

45%

48,2

72%

3,9

1

3

Tarvydų k.

295

106

36%

-

-

3,5

-

4

Leitgirių k.

187

103

55%

20,2

61%

1,75

1

Kintų sen.

5

Kintų mstl.

1156

636

55%

61,4

76%

9,3

2

Rusnės sen.

6

Rusnės mstl.

1580

692

44%

30,2

43%

1,3

1 (2)

7

Saugų k.

935

345

37%

31,7

68%

3,9

1

8

Vilkyčių k.

901

497

55%

89,9

87%

9,0

1

9

Šilutės m.

22588

16582

73%

1559,5

58%

29,761

8 (3)

Gyvenvietės,
kuriose įrengtas
centralizuotas
nuotekų tvarkymas

Seniūnijos
pavadinimas

Eil.
Nr.

Gardamo sen.

1

Gardamo mstl.

2
Juknaičių sen.

Saugų sen.

10

Traksėdžių k.

1180

770

65%

-

-

4,6

1 (1)

11

Pagrynių k.

1125

228

20%

-

-

6,2

1 (6)

12

Macikų k.

954

490

51%

20,6

10%

2,7

1

13

Grabupių k.

720

248

34%

-

-

1,9

1 (1)

14

Laučių k.

558

167

30%

4,6

13%

1,8

1

15

Švėkšnos mstl.

1764

722

41%

55,6

43%

7,5

6 (1)

16

Inkaklių k.

524

291

56%

4,8

12%

2,4

-

17

Usėnų k.

765

204

27%

4,7

13%

0,4

-

18

Žemaitkiemio k.

317

42

13%

1,0

13%

0,4

-

Vainuto sen.

19

Vainuto mstl.

993

274

28%

10,3

24%

4,3

1

Ž. Naumiesčio
sen.

20

Ž. Naumiesčio
mstl.

1973

809

41%

19,9

13%

3,6

3

Viso seniūnijose:

33601

7323

22%

406,2

37,4%

70,5

Viso rajono:

56189

23905

43%

1965,7

38,7%

100,3

Šilutės sen.

Švėkšnos sen.

Usėnų sen.

30 (14)

Informacijos šaltinis: UAB „Šilutės vandenys“.

Tendencijos rodo surenkamų nuotekų kiekio didėjimą nuo 2004 iki 2007 m. Nuo 2007 m.
surenkamų nuotekų pradeda kiekis mažėti. Šis mažėjimas dalinai sietinas su sumažėjusiu sunaudoto
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vandens kiekiu bei tinklų atnaujinimu ir mažėjančia infiltracija į nuotekų tinklus. 2009 m. bendrovės
nuotekų valymo įrenginiuose išvalyta 1985,7 tūkst. kubinių metrų nuotekų.
Šilutės

miesto 1982 m. bendrajame plane buvo numatyta, kad surenkamų nuotekų kiekis

2005 m. bus 5188 tūkst. m³. Realiai surinkta 1768 tūkst. m³. Prognozuoti ir realūs kiekiai skiriasi
apie 3 kartus. Netikslumo priežastys tos pačios kaip ir prognozuojant sunaudoto vandens kiekius.
8000
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2666
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2117
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8
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2353
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1000
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38
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2

14

0
2004
2005
Nuotekų išleidimas, iš viso
Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų
Išleista užterštų (be valymo) nuotekų
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2007
2008
Išleista išvalytų iki normos nuotekų
Išleista nuotekų, kurių nereikia valyti

5 pav. Šilutės rajono išleidžiamų nuotekų kitimas .
Informacijos šaltiniai: statistikos departamentas.

UAB „Šilutės vandenys" planuoja naujų nuotekų tinklų statybą Šilutės mieste ir Grabupių
gyvenvietėje, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą ir nuotekų siurblinių statybą Pagrynių kaime,
Rusnės miestelyje, Traksėdžių kaime. Taip pat planuoja Rusnės miestelio nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukciją. Parengti projektai Saugų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai,
Vainuto gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, Vilkyčių gyvenvietės nuotekų valymo
įrenginių rekonstrukcijai, Rusnės gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, Juknaičių
gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai. Vykdomas nuotekų valymo įrenginių ir tinklų
atnaujinimas ir plėtra pagerins esamą nuotekų tvarkymo sistemos padėtį.

3.3 Lietaus nuotekų infrastruktūra
Paviršinių nuotekų kiekis priklauso nuo metų laiko, liūčių trukmės ir kitų gamtos reiškinių.
Miesteliuose esant kietai kelio dangai, paviršinės nuotekos turi būti surinktos ir nuvestos į atvirus
vandens telkinius. Užteršti vandenys turi būti lokaliai apvalyti. Kaimo vietovėse ir nuo žalių plotų
vanduo paprastai nesurenkamas. Rajone lietaus nuotekos yra surenkamos tik Šilutės mieste.
Miesteliuose ir gyvenvietėse apvalomi tik vandenys nuo pramonės įmonių teritorijų ir degalinių, kur
galimas stiprus užteršimas naftos produktais.
Šilutės mieste lietaus nuotekų tinklai nėra pakankamai gerai išvystyti, nėra valymo įrenginių.
Surinktos paviršinės nuotekos siurblių pagalba išleidžiamos į Šyšos upę dviejose vietose: Kovo ir
Liepų gatvėse įrengtuose išleistuvuose. Esamo tinklo būklė - prasta. Tinklų Šilutės mieste statyti
1970 – 1989 m. Pagrindinė medžiaga – gelžbetonis. Šilutės miesto lietaus nuotekų ilgis – 46,5 km.
Nauji

paviršinių

nuotekų

tinklai

projektuojami

kartu

su

gatvėmis.

Remiantis

tinklus

eksploatuojančios įmonės UAB ,,Šilutės komunalininko‘‘ duomenimis avarijos gana dažnos. Šilutės
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rajone paviršinių nuotekų tinklų sistemos nėra tinkamai išvystytos ir įrengtos tik didžiosiose
gyvenvietėse – Žemaičių Naumiestyje, Rusnėje, Švėkšnoje.

3.4 Nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos
Nuotekų

valymo

įrenginių

sanitarinės

apsaugos

zonos

nustatomos

vadovaujantis

LR

Vyraiuasybės 1992m. gegužės 12d. nutarimu Nr.343 (žin. 1992, Nr.1992, Nr.22-652) „Dėl
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ reglamentu. Šiuo reglamentu nustatomi ūkinės veiklos
apribojimai, kurių pagrindu nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiekvienam
įsigytam privatinėn nuosavybėn, suteikiamam naudotis bei išsinuomojamam žemės sklypui. Nuotekų
tvarkymo infrastruktūrai nustatytos dvi speciąliosios sąlygos:
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos
69. Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama:
69.1. statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir įrenginius, kurių gamybos teršalai gali
pakenkti jau esančios įmonės darbuotojų sveikatai, sugadinti medžiagas, įrenginius, produkciją, taip
pat padidinti gyvenamosios zonos taršą;
69.2. statyti gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, mokyklas, medicinos įstaigas,
sanatorijas ir profilaktoriumus bei kitas panašias įstaigas, taip pat įrengti parkus.
Gyvenamųjų ir įmonių teritorijų lietaus vandens ir gamybinių nuotekų pirminio valymo
įrenginių sanitarinių apsaugos zonų dydžiai nurodyti HN 43-1993.

3.3 lentelė. Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai yra šie:
Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais), kai įrenginių
našumas tūkst. kub. metrų per parą
Įrenginių pavadinimas
iki 0,05

nuo 0,05
iki 0,2

nuo 0,2
iki 5

nuo 5 iki
50

daugiau
kaip 50

100

150

200

400

500

Mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai,
termiškai apdorojantys dumblą

50

100

150

300

500

Uždarieji biologinio valymo įrenginiai

10

25

50

100

-

Aeraciniai įrenginiai, atliekantys visišką
aeraciją (iki 700 kub. metrų per parą)

40

50

50

-

-

100

200

300

500

-

-

200

200

300

300

Požeminiai filtravimo laukai

15

-

-

-

-

Smėlio bei žvyro filtrai

25

-

-

-

-

Septikai

5

-

-

-

-

Filtravimo šuliniai

8

-

-

-

-

10

15

20

20

30

Mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai su
dumblo aikštelėmis, taip pat atskiroms
dumblo aikštelėms

Antžeminiai filtravimo laukai
Biologiniai tvenkiniai

Siurblinės
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XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
196. Prie vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių priskiriami: vandentiekio,
lietaus ir fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo
stotys, išleistuvai, vandentiekio bokštai, slėginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
valymo įrenginiai.
197. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės
juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra
400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 10 metrų nuo vamzdynų
ašies sausame grunte, o drėgname grunte - ne mažiau kaip po 25 metrus. Vandens rezervuarų,
skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30 metrų, o vandentiekio bokštų ir kitų įrenginių ne mažiau kaip po 15 metrų nuo išorinių sienelių.

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizė ir įvertinimas
Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatyta, kad
iki 2014 metų ne mažiau kaip 95% kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo
vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Šiuo metu Šilutės
rajono savivaldybėje centralizuotai vanduo tiekiamas 60% gyventojų, o nuotekos tvarkomos 43%
gyventojų. Likę gyventojai vandeniu apsirūpina individualiai iš šachtinių šulinių ar artezinių gręžinių.
Netvarkytos nuotekos individualiai šalinamos gyvenamojoje aplinkoje, surenkamos išgriebimo
duobėse ir kt. būdais, kurie dažniausiai neatitinka aplinkosauginių reikalavimų.
Tam, kad rajono gyventojai gautų geros kokybės vandenį, kuris atitinka Lietuvos higienos
normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, o taip pat sumažinti
buitinių nuotekų keliamą taršą, būtina rekonstruoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą. Atlikta analizė rodo, kad iki 2014 metų siekiant aprūpinti ne mažiau kaip 95% Šilutės
rajono savivaldybės gyventojų viešojo tiekėjo tiekiamu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų
tvarkymo paslaugomis, reiktų maksimaliai išplėsti esamą infrastruktūrą bei papildomai įrengti naują
infrastruktūrą gyvenvietėse, kuriose nėra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Kad būtų užtikrintos aukščiau išvardytos sąlygos į viešojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo teritorijas įtraukiamos gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei
kiti pastatai, kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų; kuriose yra
valstybei,

savivaldybei

arba savivaldybės

(savivaldybių)

kontroliuojamai

įmonei

priklausanti

naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra.
Iš 4.1 lentelėje pateiktų duomenų galima teigti, kad gyvenamos vietovės turinčios mažiau kaip
50 gyventojų sudaro nedidelę gyventojų skaičiaus dalį (5,8%). Nustatant viešojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo teritorijas gyvenvietėms didesnėms negu 50 gyventojų bus įgyvendinti teisės
aktuose nustatyti sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimai ir
pagrindiniai plano tikslai.
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4.1 lentelė. Gyvenamųjų vietovių skirstymas pagal gyventojų skaičių.
Seniūnijos pavadinimas
Gardamo

Juknaičių

Katyčių

Kintų

Rusnės

Saugų

Šilutės

Švėkšnos

Usėnų

Vainuto

Žemaičių
Naumiesčio

Gyventojų
skaičius
gyvenvietėse

Gyventojų
skaičius
procentais
Viso:
pagal
gyvenvietės
dydį

virš 2000

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Gyventojų sk.

-

-

-

-

-

-

22588

-

-

-

-

22588

500 - 2000

-

2

1

1

1

2

4

2

1

2

2

18

Gyventojų sk.

-

1904

757

783

200 - 500

2

1

1

1

-

3

3

-

1

2

-

14

Gyventojų sk.

915

295

224

204

-

659

743

-

317

733

-

4090

100 - 200

3

5

1

3

3

4

3

3

1

1

6

33

Gyventojų sk.

496

617

184

453

376

536

426

305

79

100

870

4442

50 - 100

4

3

3

7

-

9

7

5

3

5

3

49

Gyventojų sk.

297

219

205

430

-

711

462

262

196

370

170

3322

iki 50

31

15

10

13

2

15

8

49

12

4

23

182

Gyventojų sk.

570

313

152

260

33

279

181

794

138

110

430

3260

Viso:
gyvenviečių
skaičius

40

26

16

25

6

33

26

59

18

14

34

297

Viso:
gyventojų
skaičius

1580 1836 4537 2288

765

40,2%

1504 2533 18487

32,9%

7,3%

7,9%

5,9%

5,8%

2278 3348 1522 2130 1989 4021 28937 3649 1495 2817 4003 56189

100%

Informacijos šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų apklausos duomenys.

Atlikus preliminarius vertinimus galima teigti, kad plaunuojamo laikotarpio pabaigoje 2014 m.
papildomai reiktų aprūpinti 19240 gyventojus geriamuoju vandeniu, o nuotekų tvarkymo paslaugą
išlėsti papildomai 29095 gyventojams, priimant, kad gyventojų skaičius nekis.

4.2 lentelė. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikis
Paslauga

Esami vartotojai

Nauji vartotojai

Viso

Gyventojų skaičius

33760

19240

53000

Procentas

60

35

95

Gyventojų skaičius

23905

29095

53000

Procentas

43

52

95

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas
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6 pav. GYVENTOJŲ SKAIČIUS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE
Lekių k. Šiūparių k.
1
Slabados k.
Jonikų k.
Jokšų k.
11 Padubrinų k.54
1
4
Šnypšlių k.
6

Dieglių k.
19
Aisėnų k.
83

Šilininkų k.
13

Stankaičių k.
36

Pangirių k.
7

Stirpeikų k.
46

Stonaičių k.
10

901

Grynaičių k.
9

Grumblių k.
14

Lankupių k.
161

Čiūtelių k.
124

Jomantų k.
55

Vilkmedžių k.
82

Mantvydų k.
89

Žagatpurvių k.
35

Virkytų k.
52
Kukorų k.
215

Paurų k.
5
Žynių k.
51

Prycmų k.
Raudžių k.
68
14
Blymacių k.
24

Berciškės k.
87

Labatmedžio k.
Kekališkės k. 17
-

Norkaičių k.
13
Petrelių k.
236
Sakūčių k.
204

Bružų k.
24
Medalių k.
21

Alkos k.
75

783

Aukštumalų k.
3

Povilų k.
30

Pašiliškių k.
40

Lapynų k.
95

Lapalių k.
74

Ramučių k.
180

Kalininkų k.
17

Žagatų k.
21

Gnybalų k.
26

Rudynų k.
24

Stankiškių k.
103

Voverių k.
7
Birbalų k.
5

Jaunių k.
15
Žiogų k.
21
Ramoniškių k.
5

Ventės k.
161

Šyšgirių k.
51

ŠILUTĖ
22588

Šyšos k.
52

Pakalnės k.
122

Šlažų k.
51

Pagrynių k.
1125

Gorainių k.
335

Lolyčio k.
54
Spiečių k.
10

Ciparių k.
120

Pauparių k.
20

Vainuto mstl.

160
Žemaičių
Naumiesčio mstl. Budrikų k.

Kulėšų k.
110

993

12

1973

Grygališkės k.
55

Rumšų k.
89
Gurgždžių k.
7

Drunšilių k.
18

1580
Vorusnės k.
27

Žalpių k.
35

Vileikių k.
217

Žalgirių k.
89

Pašyšių k.
661

Skierių k.
6

Užlieknių k.
203

Sausgalvių k.
142
Šėrių k.
40

Kūlynų k.
17

Midverių k.
35

Mediškiemių k.
4
757

Meišlaukių k.
79
Dėkintėlių k.
-

Dėkintų k.
2

Kalnujų k.
20

Antšyšių k.
60

Žardviečių k.
Aužkykių k.
22

Jakštelių k.
12

Kavolių k.
56

Antleičių k.
4
Uostiškių k.
11

Domaičių k.
41
Žemaitkiemio k.
317

Stremenių k.
25

Naustremenių k.
1

Uikšių k.
30
Kekersų k.
5

Šlaunių k.
14

Usėnų k.
765

Leitgirių k.
187

Reizgių k.
31

Naujapievių k.
60
Šlaunių k.
5

Šilininkų k.
9
Galzdonų k.
80

Karceviškių k.
14

Skersviečių k.
14

Ulozų k.
67

Stubrių k.
224

Naustubrių k.
14

Krauleidžių k.
12

Kažemėkų k.
34

Svaraitkiemio k.
25

Veržininkų k.
-

Girininkų k.
21

Raugelių k.
15
Laugalių k.
30

Skiržemės k.
46

Versmininkų k.
184

Katyčių mstl.

Kūgelių k.
69

Paleičių k.
111

Akmeniškių k.
78

Menklaukių k.
49

Vaitkaičių k.
15

Kanteriškių k.
185

Pažaliosios k.
8

Šilvių k.
57

Vyžių k.
61

Tatamiškių k.
3

560

Okslindžių k.
77

Klugonų k.
7
Skirvytės k.
6

Tautiškių k.
17

Naujininkų k.
28

1243

Lazduonėnų k.
100

Degučių k.

Piktaičių k.
26

Juknaičių k.

Balčių k.
398

Kalininkų k.
3

Palendrių k.
120

Tarvydų k.
295

Rusnės mstl.

Galnės k.
51

Buikiškės k.
46

39

Rupkalvių k.
24

Gaidelių k.
323

Kivylių k.
93

Vaitkaičių k.
Juodžių k.
10
Šeputaičių k.
60
5
Žiogaičių k.

Tūmelių k.
20

Lapkasių k.
9

Šiaudviečių k.
35

Klebonų k.
10

Sugintų k.
185

Jonaičių k.
51

Kirlikų k.
70

Pajūriškių k.
27

Girininkų k.
84

Vanagių k.
k.
VenckųUžšusties
k.
5
20

Mažių k.
36

Bikavėnų k.
511

Pašusčių k.
18

Rimženčių k.
55

Metirkviečių k.
26

Armalėnų k.
Verdainės k.
169
95

Dargiškės k.
28

Brokorių k.
14

Snukalių k.
1

Šilmeižių k.
54

Aušbikavio k.
88

Dulkiškės k.
Kukuiliškės k.
51
14

Makių k.
25

Macikų k.
954

Uostadvario k.
117

Šyškrantės k.
137

469

Laučių k.
558

Rūgalių k.
30

Šilgalių k.
38

Šylių k.
446

Gardamo mstl.

Kadagiškių k.
175

Grabupėlių k.
22

Šiaudėnų I k.
49

Meškinės k.
88

Užlaukės k.
60

Ramuvos k.
1

Barzdūnų k.
115

Pašiaudžio k.
4

Juškaičių k.
207

Didšilių k.
27

Traksėdžių k.
1180

Minijos k.
36

Būdviečių k.
7

Ūtos k.
7

Pypliškės k.Gudiškės k.
14
33
Nausėdų k.
18
Gečių k.
8

Bartininkų
32

Grabupių k.
720
Šturmų k.
51

Pjaulokių k.
14

Lydalių k.
5

Užtenenio k.
16

Jonelių k.
10

Laukstėnų
k.
Jokūbiškės
k.
Žakainių k.
46
32
109

Kurpų k.
22

Eidaičių k.
26

Muižės k.
23

Jurkaičių k.
52

Vilkų Kampo k.
104

Šilininkų k.
11

Oželių k.
14

Vabalų k.
8

Suvernų k.
62

Paičių k.
4

Lašų k.
21

Barvų k.
62

Vytulių k.
52

Gedikų k.
34

Užpjaunių k.
6

Miestalių k.
95
Žemaitkiemio k.
168

Kintų mstl.

Stemplių k.
101

Šiaudėnų II k.
Žiogų Nautiltės
k.
32
vs.
Pempiškių k.
13
Raudiškės k.
13
Tvaskučių
k.
Pūzraviečių k.
Paulaičių k.
49 Stankiškių k.
15
30
29
Meiželių k.
Pelkupio k.
Razmų k.
7
Šilų Surinkiškių
k.
k.
4
39
Bliūdsukių k.
98

935
Bundalų k.
10

Nikėlų k.
16
Šiaulių k.
Varniškių k.
25
4

Žąsyčių k.
21

Kančaičių k.
44

Ilgbrastės k.
11
Vilkėno II k.
4
Vilkėno III k.
1

Kalkiškės k.
28

Inkaklių k.
524

Saugų k.

Mockių k.
72

Uogalių k.
189

Užlaukio k.
35

Vilkėno I k.
100

Lamsočių k.
35

Kiškių k.
75

Drebulių k.
36

Pavilnučio k.
40

Jurgaičių k.
35
Kalviškių k.
5 Kiošių k.
27

Gedminaičių k.
40

1764

Pocių k.
-

Begėdžių k.
19

Sakūtėlių k.
208

Papjaunio k.
11

Šėkšnos mstl.

Mataičių k.
-

Kebelių k.
39

Bumbuliškės k.
16

Jurizdikos k.
8

Kalnalio k.
31

Gailaičių k.
-

Vilkyčių k.

Lekiškės k.
9

Jurkiškės k.
23

Alseikų k.
26

Užkamonių k.
20

Molgirių k.
5

Sutartiniai pažymėjimai:
Gyventojų skaičius:
< 50
50 - 100
100 - 200
200 - 500
500 - 2000
> 2000
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5. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tendencijos,
prognozės ir problemos
5.1 Geriamojo vandens infrastruktūros plėtros prognozės
Statistikos departamento duomenimis 2001 – 2010 m. Šilutės rajono gyventojų skaičius
tolygiai mažėjo. Tačiau 2010 m., surinkus duomenis iš Šilutės rajono seniūnijų, gyventojų skaičius
buvo panašus 2001 metų apie 56 tūkst. Taip įvyko dėl 2009 m. pabaigoje – 2010 m. pradžioje
aktyvios gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos. Tikėtina, kad gyventojų skaičius Šilutės rajone
neturėtų daugiau kilti. Todėl planuojamo laikotarpio pagaigoje - 2014 m., kada numatoma, kad ne
mažiau kaip 95% kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo
tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, gyventojų skaičius neviršys 53
tūkst. Infrastruktūros skaičiavimams ir palyginimams toliau bus naudojamas šis gyventojų skaičius.
Šiuo metu Šilutės rajone prie centralizuoto vandentiekio yra prisijungę apie 60% gyventojų, ir
apie 43% gyventojų yra prisijungę prie centralizuotos nuotekų sistemos. Pagal Šilutės rajone
vandenvietes eksploatuojancios įmonės UAB „Šilutės vandenys“ duomenis, Šilutės rajone yra 34
vandenvietės, kurių projektinis pajėgumas siekia 2321 tukst. m3 vandens per metus. 2009 m
vandenvietėse buvo patiekta apie 749 tukst. m3 vandens per metus. Šilutės miesto vandenvietėje,
kurios projektinis pajėgumas 1991 tukst. m3 vandens per metus. 2009 m. buvo patiekta apie 953
tukst. m3 vandens per metus. Visų vandenviečių projektinis pajėgumas 4312 tukst. m3 vandens per
metus. 2009m. buvo patiekta apie 1702 tukst. m3 vandens per metus. Atsižvelgiant į projektinį
pajėgumą ir pakelto vandens kiekį per 2009 metus, galima daryti išvadą, kad vandenvietės dirba ne
pilnu pajėgumu. Tačiau UAB „Šilutės vandenys“ duomenimis Žemaičių Naumiesčio, Vainuto, Degučių
vandenvietėse didžiausio vartojimo metu atsiranda vandens trūkumas.
Pagal „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008 – 2015 metu plėtros strategija“
(patvirtinta LRV 2008 m. rugpjucio 27 d. nutarimu Nr. 832) planuojama, kad 2015 metais vandens
turėtų būti vidutiniškai suvartojama 100 – 110, 2025 metais – 120 – 150 litrų per para vienam
asmeniui.

Vadovaujantis

šiuo

dokumentu,

prognozuojamo

geriamo

vandens

poreikio

perspektyviniame laikotarpyje (2020 m.) apskaičiavimui buvo parinktas 130 l/d vienam asmeniui
geriamo vandens kiekis. Šiuo metu skaičiuotinis vidutinis patiekiamo vandens kiekis vienam
gyventojui siekia 83 l/d. Todėl gyventojai netūrėtų jausti vandes trūkumo. Šilutės rajone labai
stambių pramonės įmonių statyba nenusimato, ženklus vandens suvartojimo didėjimas pramonės
sektoriuje neplanuojamas, todėl prognozuojant būsimą vandens poreikį galima daryti prielaidą, kad
pramonės ir komunalinių buitinių įmonių vandens suvartojimas ateityje išliks toks pat.
Taigi, jei 2015 metais Šilutės rajone gyvens 55 tūkst. gyventojų, o 95% jų bus prisijungę prie
centralizuoto vandentiekio ir kiekvienas suvartos po 130 l/d, tada gyventojams per diena reikės
patiekti 6792,5 m³ vandens arba 2479,2 tukst. m3/metus.

5.2 Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prognozės
Šiuo metu Šilutės rajone prie centralizuotos nuotekų sistemos yra prisijungę apie 43%
gyventojų. Pagal Lietuvos Respublikos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (patvirtintą
2006-07-13 nutarimu Nr.X–764) bei Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (patvirtintos LR
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vyriausybės 2003-09-11 nutarimu Nr.1160) vienas iš svarbiausių uždavinių yra išplėsti nuotekų
šalinimo viešajį tinklą, kad jis apimtų ne mažiau kaip 95 proc. visu savivaldybės gyventojų.
Pagal Šilutės rajone nuotekų valymo įrenginius eksploatuojancios įmonės UAB „Šilutės
vandenys“ duomenis Šilutės rajone yra 14 nuotekų valymo įrenginių, kurių projektinis pajėgumas
siekia 4868,8 tukst. m3 nuotekų per metus. 2009 m nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta apie
1978,8 tukst. m3 vandens per metus. Atsižvelgiant į projektinį pajėgumą ir išvalytų nuotekų kiekį
per 2009 metus, galima daryti išvadą, kad kaip ir vandenvietės nutekų valymo įrenginiai dirba ne
pilnu pajėgumu.
Skaičiuojant buitinių nuotekų kiekį daroma prielaida, kad gyvenamosiose teritorijose nuotekų
susidaro tiek pat, kiek yra suvartojama vandens. Perspektyvinio laikotarpio pabaigoje bus surinkta
apie 2776,7 tukst.m3/metus. Prognozėje taip pat įvertinas 12% įsisunkimas (infiltracija) į nuotekų
surinkimo tinklus.

5.3 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos išvados ir
problemos
-

Šilutės rajono seniūnijų gyventojų skaičiaus analizuojamo laikotarpio 2001 – 2010 m.

mažėjo - 0,75%, o Šilutės miesto gyventojų skaičius didėjo - 5,18%. Galima teigti, kad Šilutės
miesto gyventojų skaičius ir toliau turėtų didėti, o seniūnijų mažėti. Bendras Šilutės rajono
gyventojų skaičius turi tendenciją mažėti.

-

2010 m. Šilutės rajone gyvena 56 tukst. gyventojų, iš kurių apie 40,2% gyveno mieste ir

apie 59,8% kaimiškose vietovėse.

-

Centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojasi apie 60% gyventojų, centralizuotomis

nuotekų tvarkymo paslaugomis - 43% Šilutės rajono savivaldybės gyventojų.

-

Šilutės rajono 36 veikiančiose vandenvietėse įmontuotų 65 vandens grežinių, kurie per 2009

m. iš viso patiekė 1702 tukst. m3 vandens. Bendri Šilutės rajono vandenviečių pajėgumai galėtų
teoriškai tiekti 4312 tukst. m3 vandens per metus. Vertinant viso Šilutės rajono vandenviečių bendri
pajėgumai yra pakankami, tačiau atskirose vandenvietėse - Žemaičių Naumiesčio, Vainuto, Degučių
pajėgumai nėra pakankami.

-

Vandentiekio tinlų ilgis Šilutės rajone siekia apie 279,5 km. Šis tinklų ilgis turėtų augti

daugiau nei trečdaliu, kad vandens tiekimu būtų aprūpinami 95% rajono gyventojų.

-

Vandens tiekimo tinlų nuostoliai vidutiniškai sudaro 32,0%. Bendri vandens nuostoliai

tinkluose tūrėtų mažėti atnaujinant esamus ir įrengiant naujus gerėsnės kokybės tinklus.

-

Magistralinių vandentiekio tinklų būklė Šilutės mieste prasta. Neatnaujinant tinklų avarijos

gali padažnėti.
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-

Požeminio vandens kokybė nėra užtikrinta Šilutės rajono seniūnijose, viršijamas bendrosios

geležies kiekis. Vandenvietėse nėra įrengta vandens gerinimo įrenginių.

-

Šilutės rajone šiuo metu veikia 13 biologinio valymo ir 4 mechaninio valymo nuotekų

įrenginiai. Nuotekų valymas lyginant su vandens tiekimu gyvenvietėse nėra pakankamai išvystytas.
Dalyje mažesnių gyvenviečių nėra įrengta nuotekų valymo įrenginių.

-

Šiuo metu vidutiniškai yra išnaudojama mažiau nei pusę valymo įrenginių projektinio

pajėgumo. Prie nuotekų surinkimo sistemos prijungiant vis daugiau gyventojų šis skirtumas mažėtų,
be to mažėtų nuotekų valymo kaštai.

-

Šilutės rajone įrengta 100,3 km nuoteku tinklų. Tinklų ilgis turėtų prilygti vandens tiekimo

tinklams, kad nuotekų tvarkymu būtų aprūpinami 95% rajono gyventojų.

-

Nuotekų surinkimo tinklų būklė nepatenkinama. Šilutės miesto magistraliniai tinklai nebuvo

atnaujinti nuo pat jų statybos. Pastebimas šulinių sėdimas centrinėse miesto gatvėse. Per nesandarų
vamzdyną gruntinis vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu su vandeniu gruntas aplink vamzdžius ir po
gatvės danga patenka į nuotakyną. Neatnaujinant tinklų avarijos gali padažnėti.

-

Šilutės mieste ir rajone yra įrengtų mišrių nuotekų šalinimo sistemų. Netinkamai šalinamas

paviršinis (lietaus) vanduo patenka į bendrą nuotakyną, o tai labai apkrauna nuotekų valymo
įrenginius. Liūties metu į nuotekų valymo įrenginius atitekančių nuotekų kiekiai išauga 3 – 4 kartus.

-

Šilutės rajone paviršinių nuotekų surinkimo sistema yra įrengta tik Šilutės mieste ir

didžiosiose gyvenvietėse – Žemaičių Naumietyje, Rusnėje.
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ĮVADAS
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas – tai teritorijų
planavimo dokumentas, kuriuo nustatomos teritorijos, kurios bus įtrauktos į viešojo vandens tiekimo
teritorijas, siekiant, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos
savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu, įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus
atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Nuotekų tvarkymas
turi būti organizuojamas taip, kad atitiktų aplinkosaugos reikalavimus, nustatytus Nuotekų tvarkymo
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu
Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594), ir kituose teisės aktuose.
Į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai
gyvenamieji namai bei kiti pastatai, kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50
asmenų; kuriose yra valstybei, savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei
priklausanti

naudojimui

tinkama

geriamojo

vandens

infrastruktūra; kuriose gyvenantys gyventojai

dėl

tiekimo

ir

(arba)

nuotekų

tvarkymo

vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos

reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių neturi galimybės būti aprūpinami arba negali apsirūpinti
tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu kitais būdais, išskyrus viešąjį vandens tiekimą.
Nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys ir prioritetai,
numatoma, kuriose teritorijose bus plėtojama vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo
infrastruktūra, o kuriose viešasis vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis, nustatomos
teritorijos, kuriose taikomas individualus vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas,
parengiami perspektyviniai infrastruktūros išdėstymo planuojamoje teritorijoje modeliai.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros

specialiojo

plano

koncepcijos

stadijoje

numatomos

dvi

galimos

tolimėsnės

plėtros

alternatyvos:
-

Status quo alternatyva – tai nereguliuojama plėtra, paremta savaiminio vystymosi
koncepcija. Šiuo atveju, savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros
plėtra

vyksta

stichiškai,

darbai

nėra

derinami

tarpusavyje,

sprendžiamos

lokalios

problemos, šie sprendiniai dažniausiai būna pagrįsti trumpalaikiais tikslais. Status quo
alternatyvos atveju, nėra įgyvendinami ir Lietuvos teisinėje bazėje numatyti tikslai bei
įsipareigojimai Europos Sąjungai.
-

Aktyviosios plėtros alternatyva – tai plėtra, pagrįsta subalansuotu išteklių naudojimu
tikslams įgyvendininti, ir pagal kurią iki 2015 metų Šilutės rajono savivaldybės gyventojų
aptarnavimas viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis pasieks 95%. Ši
alternatyva yra pagrįsta optimaliu darbų įgyvendinimo grafiku, visi darbai yra tarpusavyje
suderinti, todėl lėšos yra tikslingai panaudojamos. Gamtinė aplinka patiria mažesnes
apkrovas užterštais nutekamaisiais vandenimis.

Toliau nagrinėjama antroji - aktyviosios plėtros alternatyva - nes ji garantuoja darnų vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros vystymąsi.
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1. Viešojo vandens tiekimo teritorijų nustatymas
Seniūnijų apklausos duomenimis 2010m. gegužės – birželio mėn. Šilutės rajono savivaldybėje
gyveno 56,2 tūkst. gyventojų. Šilutės rajono savivaldybėje iš centralizuotų vandentiekio tinklų yra
aptarnaujami 60%, o iš centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų - 43% savivaldybės gyventojų.
Centralizuotas vandens tiekimas yra įrengtas 38, o nuotekų surinkimo - 17 gyvenvietėse.
Vertinant galimybes dėl viešojo vandens tiekimo teritorijų nustatymo, įrengti naują ar plėsti
esamą

vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

infrastruktūrą,

vadovaujamasi

socialiniais,

aplinkosauginiais, techniniais ir urbanistiniais rodikliais:
-

gyventojų skaičius ir tankis, gyvenamųjų teritorijų išsidėstymas;

-

aplinkosauginiai reikalavimai teritorijoms, saugomų teritorijų apsauga;

-

infrastruktūros plėtojimo techninės galimybės bei gyventojų mokumo potencialas;

-

teritorijų urbanistinė plėtra numatyta Šilutės miesto ir rajono bendruosiuose planuose.

Daugiausia Šilutės rajono gyventojų gyvena rajono centre – Šilutės mieste (40,2% rajono
gyventojų). Šilutės rajono savivaldybėje yra 22 gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau nei/arba netoli
500 gyventojų. Gyvenvietės, kuriose gyvena nuo 500 - 50 gyventojų - 93. Taip pat buvo
nagrinėjamos galimybės į viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamas teritorijas įtraukti dar 33
gyvenviete, kuriose gyventojų skaičius yra mažesnis nei 50, tačiau centralizuotas vandens tiekimas
numatomas dėl kitų priežasčių. Viso į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos 147
gyvenamos teritorijos. Susumavus gyventojus šiose teritorijose viešojo vandens tiekėjas papildomai
vandens tiekimu turėtų aptarnauti - 35%, nuotekų tvarkymu – 52% savivaldybės gyventojų.

Specialiojo plano koncepcijoje siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą
vykdyti šiose teritorijose:
Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas, (gyventojų skaičius)

Gardamo

Gardamo mstl. (469), Šylių k. (446), Juškaičių (207), Ramučių k. (180),
Žakainių k. (109), Bliūdsukių k. (98), Meškinės k. (88), Užlaukės k. (60),
Laukstėnų k. (46), Šilgalių k. (38), Jokūbiškės k. (32), Kukuiliškės k. (14).

Juknaičių

Juknaičių k. (1243), Pašyšių k. (661), Tarvydų k. (295), Leitgirių k. (187),
Kanteriškių k (185), Paleičių k. (111), Rumšų k. (89), Okslindžių k. (77),
Kūgelių k. (69), Vyžių k. (61), Šilvių k. (57), Menklaukių k. (49), Domaičių k.(41),
Klugonų k.(7).

Katyčių

Katyčių mstl. (757), Stubrių k. (224), Versmininkų k. (184), Akmeniškių k. (78),
Ulozų k. (67), Antšyšių k. (60).

Kintų

Kintų mstl. (783), Sakučių k. (204), Uogalių k. (189), Ventės k. (161),
Stankiškių k. (103), Kiškių k. (75), Mockių k. (72),
Prycmų k. (68), Suvernų k. (62), Šturmų k. (51), Žynių k. (51), Šyšgirių k. (51),
Minijos k. (36), Povilų k. (30), Blymacių k. (24).

Rusnės

Rusnės mstl. (1580), Šyškrantės k. (137), Pakalnės k. (122), Uostavario k. (117),
Vorusnės k. (27), Skirvytės k. (6).
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Saugų

Saugų k. (935), Vilkyčių k. (901), Sakūtėlių k. (208), Petrelių k. (236),
Kukorų k. (215), Žemaitkiemio k. (168), Lankupių k. (161), Čiūtelių k. (124),
Lapynų k. (95), Miestalių k. (95), Mantvydų k. (89), Berciškės k. (87),
Aisėnų k. (83), Vilkmedžių k. (82), Alkos k. (75), Lapalių k. (74), Barvų k. (62),
Vytulių k. (52), Bružų k. (24).

Šilutės

Šilutės m. (22588), Traksėdžių k. (1180), Pagrynių k. (1125), Macikų k. (954),
Grabupių k. (720), Laučių k. (558), Gaidelių k. (323), Vileikių k. (217),
Užlieknių k. (203), Armalėnų k. (169), Sausgalvių k. (142), Barzdūnų k. (115),
Verdainės k. (95), Žalgirių k. (89), Kirlikų k. (70), Šyšos k. (52), Šilmeižių k. (54),
Jonaičių k. (51), Šlažų k. (51), Mažių k.(36), Rupkalvių k. (24).

Švėkšnos

Usėnų

Vainuto

Žemaičių
Naumiesčio

Švėkšnos mstl. (1764), Inkaklių k. (524), Vilkų kampo k. (104), Stemplių k.
(101), Vilkėno I k. (100), Jomantų k. (55), Jonikų k. (54), Jurkaičių k. (52),
Tvaskučių k. (49), Pavilnučio k. (40), Surinkiškių k. (39), Užlaukio k. (35),
Jurgaičių k. (35), Stankiškių k. (29), Kalkiškės k. (28), Alseikų k. (26), Šiaulių k.
(25), Žąsyčių k. (21), Nikėlų k. (16).
Usėnų k. (765), Žemaitkiemio k. (317), Galzdonų k. (80), Meišlaukių k. (79),
Naujapievių k. (60), Kavolių k. (56), Svaraitkiemio k. (25).
Vainuto mstl. (993), Bikavėnų k. (511), Balčių k. (398), Gorainių k. (335),
Lazduonėnų k. (100), Kivylių k. (93), Aušbikavio k. (88), Girininkų k. (84),
Lolyčio k. (54), Galnės k. (51), Pajūriškių k. (27).
Žemaičių Naumiesčio mstl. (1973), Degučių k. (560), Sugintų k. (185), Kadagiškių
k. (175), Vanagių k. (160), Ciparių k. (120), Palendrių k. (120), Kulėšų k. (110),
Juodžių k. (60), Grygališkės k. (55), Rimženčių k. (55), Buikiškės k.(46), Žalpių
k.(35), Šiaudviečių k.(35), Venckų k. (20), Pašusčių k.(18), Klebonų k.(10).

Numatytų gyvenviečių bendras gyventojų skaičiuis sudaro 95% savivaldybės gyventojų. Šiose
teritorijose turi būti užtikrintas viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas
bei kokybė nustatyta normatyviniais dokumentais, siekiant įgyvendinti Geriamojo vandens teikimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Šilutės rajonui būdinga didelė vandentiekio sistemų gausa. Net 38 - iose gyvenvietėse yra
centralizuotas vandentiekis. Labiausiai vandentiekis yra išvystytas pačioje Šilutėje, kur prie tinklo
yra prisijungę 78 % vartotojų. Silpniau vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo išvystytos seniūnijų
centruose - Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto,
Žemaičių Naumiesčio ir didžiosiose gyvenvietėse - Gardamo, Vilkyčių ir t.t. Kai kuriose Šilutės rajono
savivaldybės gyvenvietėse įrengta tik vandentiekio sistemos - Šylių, Gorainių ir t.t. Likusiose
gyvenvietėse ar kaimuose nėra vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemų - vanduo naudojamas iš
šachtinių šulinių pasiekiančių tik gruntinį vandenį, o nuotekos išleidžiamos į vietines išsėmimo
duobes, kurių nepakankamas sandarumas dažniausiai yra gruntinių vandenų teršimo priežastis.
Todėl centralizuota nuotekų surinkimo sistemų plėtra yra reikalinga palaikant ir išsaugant saugią ir
švarią aplinką.
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2.1 Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra
Šilutės rajono savivaldybėje vystoma vandens tiekimo infrastruktūros plėtra, siekiant aprūpinti
vandeniu kuo didesnį urbanizuotų teritorijų gyventojų skaičių. Vandens tiekimo sistemos, kurios
aptarnauja didžiausią gyventojų skaičių (Šilutės miestas, seniūnijų centrai), turi būti plečiamos ir
modernizuojamos pirmiausia, nes šiose teritorijose tikėtinas didžiausias naujų vartotojų skaičius ir
mažesnis

naujų

vandentiekio

statybos

investicijų

poreikis.

Prie

šių

vandentiekio

sistemų

prijungiamos gretimos užstatytos teritorijos. Kartu su esamomis vandens tiekimo sistemomis
numatomos naujos viešojo vandens tiekimo teritorijos. Esamose ir planuojamose vandens tiekimo
teritorijose taikomi vienodi geriamojo vandens kokybės reikalavimai, kurie turi atitikti Lietuvos
higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. Jeigu vandens
kokybė neatitinka keliamų kokybės reikalavimų geriamasis vanduo turi būti atitinkamai paruoštas
prieš tiekiant vartotojams. Siekiant išvengti vandens užteršimo tikslinga keisti nekokybiškus ar
susidėvėjusius vamzdynus. Nustatomos naujų vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, kuriose
nustatyta tvarka ribojama ūkinė veikla. Plečiamas esamas ir įrengiamas naujas skirstomojo
vandentiekio tinklas siekiant aprūpinanti didesnį vartotojų skaičių.
Kaimo vietovėse, kur nėra centralizuoto vandentiekio ir nenumatoma naujų vandentiekos
sistemų kūrimas, geriamo vandens kokybės klausimas turi būti sprendžiamas palaipsniui pereinant
nuo šachtinių šulinių prie individualių artezinių gręžinių, taip išvengiant paviršinio vandens, užteršto
nitratais, panaudojimo. Iki nagrinėjamo periodo pabaigos šachtiniai šuliniai gali išlikti zonose, kur
gruntinio vandens kokybė tenkins minėtą higienos normą.

2.2 Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Paviršinių vandens telkinių tarša komunalinėmis nuotėkomis yra didžiausia vandens apsaugos
problema. Viena iš pagrindinių upių vandens kokybės problemų – tarša organinėmis medžiagomis.
Lietuvos upėse dažniausiai sutinkami azoto junginiai – nitratai, tačiau yra ir amoniako, kuris
toksiškai veikia vandens fauną. Lietuva yra įsipareigojusi vykdyti visus ES Vandens apsaugos
sektoriaus reikalavimus. ES direktyvos griežtai reglamentuoja nuotekų, išleidžiamų į paviršinius
vandenis, kokybę. Šilutės miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemos šiandien pajėgi vykdyti
šiuos reikalavimų, tačiau Šilutės rajono gyvenvietėse dėl mažo aptarnaujamo gyventojų skaičiaus,
šie reikalavimai nėra užtikrinti. Siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką nuo žalingo poveikio, gerinti
gyventojų sveikatos kokybę turi būti rekonstruojami seni bei statomi nauji valymo įrenginiai,
renovuojami nusidėvėję nuotekų surinkimo tinklai, plečiamas buitinio - ūkinio nuotakyno tinklas,
lietaus nuotekos atskiriamos nuo buitinių – ūkinių nuotekų, renovuojamos esamos ir statomos
naujos nuotekų siurblinės. Mažų gyvenviečių nuotekų surinkimo sistemos prijungiamos prie
didesnių ar sujungiamos kelios gyvenvietės, statant bendrus nuotekų valymo įrenginius. Nuotekų
surinkimo tinklų gerinimas ir plėtra bei nuotekų valymo sistemos įrengimas savivaldybės teritorijoje
išspręs aplinkos teršimo problemą buitinėmis – ūkinėmis nuotekomis. Nekokybiškų nuotekų tinklų
vamzdynų pakeitimas sumažins infiltraciją, o tuo pačiu ir energijos suvartojimą, nuotekų
perpumpavimui ir valymui. Būtina nustatyti valymo įrenginių sanitarines apsaugos zonas.
Sanitarinės valymo įrenginių zonos apribos gyvenamųjų teritorijų plėtrą nuotekų valymo įrenginių
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atžvilgiu. Tai užtikrins komforto lygį gyvenamojoje aplinkoje, bei mažesnį neigiamą poveikį
socialiniai aplinkai.

2.3 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimo kryptys
Vertinat minėtas problemas ir jų sprendimo būdus Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijoje viešojo
vandens tiekimo teritorijas siūloma suskirstyti pagal plėtojimo kryptis bei darbų prioritetą (grafiką):
- A - esamos

vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

infrastruktūros

pertvarkymas,

modernizavimas ir plėtojimas gyvenamoje vietovėje;
- B - esamos vandens tiekimo infrastruktūros modernizavimas, plėtojimas ir naujos nuotekų
tvarkymo infrastruktūros įrengimas gyvenamoje vietovėje;
- C - naujos vandens tiekimo infrastruktūros įrengimas ar esamos infrastruktūros plėtojimas
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas gyvenamoje vietovėje (gyvenvietėse, kuriose
gyventojų skaičius mažesnis nei 500);
- D - gyvenamosios vietovės inžinerinės infrastruktūros plėtojimas ir apjungimas su kitos
gyvenamosios vietovės tinklais (apjungiamos kelios nedideliu atstumu esančios gyvenamosios
vietovės, o jų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra plėtojama kartu).

Siūlomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemų plėtojimo kryptys
gyvenvietėse, kurios įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas:
Gardamo seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

1

Gardamo mstl. (469)

B

V

2

Šylių k. (446)

B

V

3

Juškaičių k. (207)

C

-

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Up. Tenenys

Up. Šustis

Up. Tenenys

4

Ramučių k. (180)

C

V

5

Žakainių k. (109)

C

V

6

Bliūdsukių k. (98)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Žvelesio up.

7

Meškinės k. (88)

D

-

Kartu su Šilgalių gyvenviete

-

8

Užlaukės k. (60)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-
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9

Kukuiliškės k. (14)

D

-

Kartu su Gardamo gyvenviete

-

10

Laukstėnų k. (46)

D

-

Kartu su Žakainių gyvenviete

-

11

Šilgalių k. (38)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Up Šilupis

12

Jokūbiškės k. (32)

D

-

Kartu su Žakainių gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Juknaičių seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

(Esamas)
Griovys į
Leitikė up.

13

Juknaičių k. (1243)

A

V ir NVĮ

14

Pašyšių k. (661)

A

V ir NVĮ

15

Tarvydų k. (295)

C

V

16

Leitgirių k. (187)

A

V ir NVĮ

17

Kanteriškių k. (185)

C

V

18

Paleičių k. (111)

C

V

19

Rumšų k. (89)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Tarvydų gyvenviete.

-

20

Okslindžių k. (77)

D

-

Kartu su Juknaičių gyvenviete.

-

21

Kūgelių k. (69)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

22

Vyžių k. (61)

D

-

Kartu su Juknaičių gyvenviete.

-

23

Šilvių k. (57)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Pašyšių gyvenviete.

-

24

Menklaukių k. (49)

C

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

25

Domaičių k. (41)

D

-

Kartu su Kūgelių gyvenviete.

-

26

Klugonų k. (7)

D

-

Kartu su Juknaičių gyvenviete.

-

(Esamas)
Griovys į
Leitikė up.

Up. Šyša

(Esamas)
Up. Leitė

Griovys į
Leitalės up.

Grioviai į
Leitės up.

Katyčių seniūnija
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Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Up. Šyša

27

Katyčių mstl. (757)

B

V

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

28

Stubrių k. (224)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Up. Veižas

29

Versmininkų k. (184)

D

-

Kartu su Katyčių gyvenviete.

-

30

Akmeniškių k. (78)

C

-

31

Ulozų k. (67)

C

-

32

Antšyšių k. (60)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Katyčių gyvenviete.

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Kuršių marios

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

Kintų seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

33

Kintų mstl. (783)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.

34

Sakūčių k. (204)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Minijos up.

35

Uogalių k. (189)

D

-

Kartu su Kintų gyvenviete

-

36

Ventės k. (161)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Kniaupo įlanką

37

Stankiškių k. (103)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Kniaupo įlanką

38

Kiškių k. (75)

D

-

Kartu su Sakūčių gyvenviete

-

39

Mockių k. (72)

D

-

Kartu su Sakūčių gyvenviete

-

40

Prycmų k. (68)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Kintų gyvenviete.

-

41

Suvernų k. (62)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Kintų gyvenviete.

-

42

Šturmų k. (51)

D

-

Kartu su Ventės gyvenviete

-

43

Žynių k. (51)

D

-

Kartu su Sakūčių gyvenviete

-

44

Šyšgirių k. (51)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
įrengimas.

-
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45

Minijos k. (36)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

46

Povilų k. (30)

D

-

Kartu su Kintų gyvenviete

-

47

Blymacių k. (24)

D

-

Kartu su Kintų gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Skirvytės up.

Rusnės seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

48

Rusnės mstl. (1580)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

49

Šyškrantės k. (137)

D

-

Kartu su Rusnės gyvenviete

-

50

Pakalnės k. (122)

D

-

Kartu su Rusnės gyvenviete

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

Griovys į
Parogėlės up.

51

Uostavario k. (117)

C

V

52

Vorusnės k. (27)

C

-

53

Skirvytės k. (6)

D

-

Kartu su Rusnės gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

-

Saugų seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

(Esamas)
Griovys į
Tenenio up.

54

Saugų k. (935)

A

V ir NVĮ

55

Vilkyčių k. (901)

A

V ir NVĮ

56

Sakūtėlių k. (208)

D

-

Kartu su Vilkyčių gyvenviete

-

57

Petrelių k. (236)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Tenenio up.

58

Kukorų k. (215)

D

-

Kartu su Saugų gyvenviete

-

59

Žemaitkiemio k.
(168)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Tenenio up.

60

Lankupių k. (161)

C

-

61

Čiūtelių k. (124)

C

-

62

Lapynų k. (95)

C

-
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63

Miestalių k. (95)

D

-

Kartu su Lapynų gyvenviete

-

64

Mantvydų k. (89)

D

-

Kartu su Saugų gyvenviete

-

65

Berciškės k. (87)

D

-

Kartu su Saugų gyvenviete

-

66

Aisėnų k. (83)

C

-

67

Vilkmedžių k. (82)

C

-

68

Alkos k. (75)

C

-

69

Lapalių k. (74)

D

-

Kartu su Traksėdžių gyvenviete

-

70

Barvų k. (62)

D

-

Kartu su Lapynų gyvenviete

-

71

Vytulių k. (52)

D

-

Kartu su Žemaitkiemio gyvenviete

-

72

Bružų k. (24)

D

-

Kartu su Lapynų gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Šyšos up.

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

-

Šilutės seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

73

Šilutės m. (22588)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.

74

Traksėdžių k. (1180)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

75

Pagrynių k. (1125)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

76

Macikų k. (954)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

77

Grabupių k. (720)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

(Esamas)
Up. Šustis

78

Laučių k. (558)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

79

Gaidelių k. (323)

C

V

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Voryčios up.

80

Vileikių k. (217)

D

-

Kartu su Užlieknių gyvenviete

Griovys į
Voryčios up.

81

Užlieknių k. (203)

C

V

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

82

Armalėnų k. (169)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

83

Sausgalvių k. (142)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Leitės up.

84

Barzdūnų k. (115)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

85

Verdainės k. (95)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

86

Žalgirių k. (89)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

UAB „Nemuno deltos projektai“

NDP 10 S 275

2010 m.

10

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiusis planas

87

Kirlikų k. (70)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

88

Šilmeižių k. (54)

D

-

Kartu su Laučių gyvenviete

-

89

Šyšos k. (52)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

90

Jonaičių k. (51)

D

V

Kartu su Laučių gyvenviete

-

91

Šlažų k. (51)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

92

Mažių k. (36)

D

-

Kartu su Laučių gyvenviete

-

93

Rupkalvių k. (24)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Švėkšnos seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

(Esamas)
Švėkšnalės
up.

94

Švėkšnos mstl.
(1764)

A

V ir NVĮ

95

Inkaklių k. (524)

A

V ir NVĮ

96

Vilkų kampo k. (104)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Švėkšnos gyvenviete.

-

97

Stemplių k. (101)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

98

Vilkėno I k. (100)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

99

Jomantų k. (55)

D

-

Kartu su Inkaklių gyvenviete

-

100 Jonikų k. (54)

C

-

101 Jurkaičių k. (52)

C

-

102 Tvaskučių k. (49)

D

-

Kartu su Stankiškių gyvenviete

-

103 Pavilnučio k. (40)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

104 Surinkiškių k. (39)

D

-

Kartu su Stankiškių gyvenviete

-

105 Užlaukio k. (35)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

106 Jurgaičių k. (35)

D

-

Kartu su Inkaklių gyvenviete

-

107 Stankiškių k. (29)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

108 Kalkiškės k. (28)

D

-

Kartu su Inkaklių gyvenviete

-

109 Alseikų k. (26)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

110 Šiaulių k. (25)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-
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Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
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įrengimas.
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111 Žąsyčių k. (21)

D

-

Kartu su Jurkaičių gyvenviete

-

112 Nikėlų k. (16)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
Veižo up.

-

Usėnų seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

113 Usėnų k. (765)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas ir plėtra.

114 Žemaitkiemio k.(317)

D

V

Kartu su Usėnų gyvenviete.

115 Galzdonų k. (80)

C

-

116 Meišlaukių k. (79)

C

-

117 Naujapievių k. (60)

D

-

Kartu su Usėnų gyvenviete.

-

118 Kavolių k. (56)

D

-

Kartu su Usėnų gyvenviete.

-

119 Svaraitkiemio k. (25)

D

-

Kartu su Usėnų gyvenviete.

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

Vainuto seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

(Esamas)
Šyšalės up.

120 Vainuto mstl. (993)

A

V ir NVĮ

121 Bikavėnų k. (511)

B

V

122 Balčių k. (398)

C

V

123 Gorainių k. (335)

C

V

124 Lazduonėnų k. (100)

C

-

125 Kivylių k. (93)

C

-

126 Aušbikavio k. (88)

C

-

127 Girininkų k. (84)

C

-

128 Lolyčio k. (54)

D

-

Kartu su bikavėnų gyvenviete.

-

129 Galnės k. (51)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

UAB „Nemuno deltos projektai“

NDP 10 S 275

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

2010 m.

Up. Bikova

Griovys į
Krauleidiškės
tvakini
Griovys į
Lolytės up.

Šyšos up.

-

-

-

12

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiusis planas

130 Pajūriškių k. (27)

D

-

Kartu su Bikavėnų gyvenviete.

-

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Inf.
plėtojimo
kryptis

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

Žemaičių Naumiesčio
131
mstl. (1973)

A

V ir NVĮ

(Esamas)
Up. Šustis

132 Degučių k. (560)

B

V

133 Sugintų k. (185)

D

V

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

134 Kadagiškių k. (175)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

135 Vanagių k. (160)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

136 Ciparių k. (120)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

137 Palendrių k. (120)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Up. Lendra

138 Kulėšų k. (110)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

139 Juodžių k. (60)

C

-

140 Grygališkės k. (55)

C

-

141 Rimženčių k. (55)

C

-

142 Buikiškės k. (46)

C

-

143 Žalpių k. (35)

D

-

Kartu su Buikiškės gyvenviete.

-

144 Šiaudviečių k. (35)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

145 Venckų k. (20)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

146 Pašusčių k. (18)

D

V

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

147 Klebonų k. (10)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

Up. Mirglonas

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

-

-

A ir B plėtojimo kryptys apima didžiausias ir labiausiai išvystytas Šilutės rajono savivaldybės
gyvenvietes, todėl siūloma toliau jas vystyti pirmuoju etapu (prioritetu) 2011–2013 m. Gyvenvietes,
kurioms nustatytos C ir D plėtojimo kryptys, vystyti antruoju etapu (prioritetu) 2014–2015 m. Taip
būtų pasiektas efektyviausias sprendinių įgyvendinimas, numatytas aiškus plėtojimo grafikas.

Šilutės

rajono

savivaldybėje

iš

centralizuotų

vandens

tiekimo

tinklų

šiuo

aptarnaujami 60%, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų - 43% gyventojų.
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vadovaujantis siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tvarka,
pirmuoju etapu (prioritetu) 2011-2013 prie vandentiekio galės prisijungti 82 %, o prie nuotekų
surinkimo sistemos 75 % savivaldybės gyventoju (1 pav.). Įgyvendinus antrąjį etapą, vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis turės galimybę naudotis 95 % savivaldybės gyventojų.
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1 pav. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos gyventojams kitimas.
Siekiant įgyvendinti specialiojo plano tikslus naujas vandenvietes siūloma įrengti nustatytose
viešojo vandens tiekimo teritorijose. Naujos vandenvietės aprūpintų 200 – 50 gyventojų turinčias
gyvenvietes arba apjugiant kelias gyvenvietes, kurios iki šiol nebuvo aprūpinamos geriamuoju
vandeniu. Kai kuriose nedidelėse savivaldybės gyvenvietėse yra vandens gręžiniai, kurie nėra
eksplotuojami viešojo vandens tiekėjo. Tai gręžiniai, kurie buvo įrengti buvusių ūkių poreikiams ir
dabar valdomi privačios nuosavybės. Viso gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės
reikalavimai yra vienodi. Todėl vieną gręžinį eksploatuojantiems privatiems tiekėjams gali būti sunku
užtikrinti vandens tiekimo paslaugos kokybę. Todėl siūloma tokius gręžinius perimti ar nuomoti
savivaldybės kontroliuojamai įmonei. Tokiu būdu būtų užtikrinti tiekiamo vandens kokybės
reikalavimai, sumažėtų naujos infrastruktūros statybos poreikis, naujų gręžinių gręžimas, bei
mažėtų paslaugų tiekimo kaštai ir kaina. Nesant galimybei naudoti esamus gręžinius viešojo
vandens tiekimo teritorijose įrengiami nauji požeminio vandens gręžiniai. Siekiant kontroliuoti
tiekiamo vandens kokybę, visoje Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje būtina vykdyti monitoringo
sistemą, leidžiančią sistemingai stebėti vandens kokybę visose vandentiekos sistemose bei
eksploatuojamuose gręžiniuose.
Specialiojo plano koncepcijoje siūloma rekonstruoti, modernizuoti esamus ar statyti naujus
nuotekų valymo įrenginius. Gyvenvietėse, kuriose nėra nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir kuriose
gyvena daugiau negu 150 - 100 gyventojų, siūloma statyti naujus mažo našumo nuotekų valymo
įrenginius ir nuotekas surinkti bendra nuotakyno sistema. Viešojo vandens tiekimo teritorijose,
kuriose gyventojų skaičius nesiekia 100 nesiūloma įrengti nuotekų valymo įrenginius. Šiose
teritorijose (C plėtojimo krypties) siūloma įrengti individualius nuotekų kaupimo rezervuarus
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nuotekoms surinkti ir specialiu transportu pervežti į nuotekų valymo įrenginius. Plėtojant nuotekų
surinkimą individualiais nuotekų kaupimų rezervuarais turi būti vykdoma nuotekų surinkimo
stebėsena.
Viešojo vandens tiekimo teritorijos, kurios numatytos tvarkyti pirmuoju etapu ir apima
didžiausia gyventojų skaičių turinčias gyvenvietes, siūloma nuotekas į nuotekų valymo įrenginius
surinkti tinklais. O teritorijas, kurias numatoma tvarkyti antruoju etapu, siūloma nuotekas surinkti
tinklais arba surenkant nuotekas į individualius kaupimo rezervuarus ir specialiuoju transportu
pervežti į nuotekų valymo įrenginius valymui. Gyvenamose vietovėse, kuriose gyventojų skaičius
nedidelis, o atstumai tarp gyvenamųjų teritorijų dideli, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas

tinklais

ekonomiškai

netikslingas,

todėl

taikomos

kitos

tvarkymo

priemonės

(aprūpinimas vandeniu atvežant transportu, vietinių gręžinių įrengimas, vietinių nuotekų valymo
įrenginių statyba, nuotekų surinkimas rezervuaruose ir surinktų nuotekų išvežimas į nuotekų
valymo įrenginius). Pirmojo etapo teritorijose gali atsirasti išskirtiniai atvėjai dėl prisijungimo prie
infrastruktūros tinklų: nėra techninių priemonių įrengti tinklus (gamtinės ar techninės kliūtys);
didelio investicijų kiekio dėl tinklų tiesimo atstumo, kai prijungiamas prie tinklų salyginai mažas
vartotojų skaičius. Šiais išimtinais atvėjais siūloma vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vykdyti
kaip ir antrojo etapo viešojo vandens tiekimo teritorijose. Detali vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra bus nurodyta sprendinių konkretizavimo stadijoje.
Šilutės miesto ir rajono bendruosiuose planuose numatytos naujos plėtros teritorijos
įtraukiamos

į

viešojo

vandens

tiekimo

teritorijas.

Vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

infrastruktūros plėtra šiose teritorijose planuojama kartu su naujų teritorijų detaliu planavimu ar
naujų objektų projektavimu. Gyvenvietėse, kurios patenka į saugomas teritorijas (aplinkos apsaugos
prioriteto, kultūros paveldo apsaugos prioriteto) centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūra yra numatoma tik urbanizuotose teritorijose, jų neplečiant. Taip siekiama išvengti
urbanizacijos skatinimo šiose jautriose teritorijose.
Likusioms, į viešojo vandens tiekimo teritorijas nepatenkančioms, Šilutės rajono savivaldybės
administracinėse ribose esančioms, gyvenamosioms vietovėms, bus palikta galimybė vykdyti
individualų vandens išgavimą ir (ar) nuotekų tvarkymą. Teritorijose, kurios neįtrauktos į viešojo
vandens tiekimo teritorijas, viešasis vandens tiekėjas turi vykdyti privačių vandens gręžinių, nuotekų
kaupimo rezervuarų ir septikų, kuriais naudojasi daugiau kaip vienas namų ūkis, monitoringą.
Nuotekos surinktos iš vienkiemių ir mažų kaimų visoje savivaldybės teritorijoje, turi būti vežamos į
esamus ar planuojamus nuotekų valymo įrenginius valymui.

3. Reikalavimai, keliami viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymui
Vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui keliami reikalavimai yra išdėstyti Europos Sąjungos
direktyvose, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymuose,
projektavimo metodikose ir kt.:
- Geriamojo vandens įstatymas (Žin. 2001, Nr. 64-2327) - numato pagrindinius reikalavimus
vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus;
- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260) numato, kad Viešojo vandens tiekimo teritorijas sudaro gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai
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gyvenamieji namai bei kiti pastatai (kuriose būtų aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų) siekiant,
kad ne mažiau kaip 95 % savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu
vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis;
- Lietuvos Respublikos higienos norma HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai ir programinė priežiūra. (Žin., 2003, Nr. 79-3606) – nustato geriamojo vandens
kokybės reikalavimus;
- ES tarybos direktyva „Dėl miestų nuotekų tvarkymo“, Nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin.,
2006, Nr.59-2103) ir Nuotekų valymo įrenginių tvarkymo reglamentu (Žin. 2004. Nr. 99-3852) –
regalamentuoja nuotekų išvalymo kokybę;
- Statybos techniniai reglamentai (STR) - išdėstyti reikalavimai, skirti techninėms sąlygoms
nustatyti ir tiksliai apibrėžti projektuojamiems objektams keliami reikalavimai – numatomi
vandens/nuotekų debitai, vamzdynų skersmenys, apžiūros šulinėlių įrengimo vietos, gaisrinių
hidrantų įrengimas, vandenvietėse ir nuotekų valyklose esančių įrenginių techniniai duomenys
(našumas, matmenys, elektros poreikis, jungtys su kitais įrenginiais, saugos reikalavimai ir kt.), ir
kt.;
- LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr.61-2196)
– nustato nuotekų dumblo tvarkymo reikalavimus. Pagal šį dokumentą nuotekų dumblas skirstomas
į klases (A, B ir C) ir kategorijas (I-III). A ir B klasių bei I ir II kategorijos dumblas yra tinkamas
naudoti žemės ūkyje, sąvartynų ir karjerų rekultyvavimui;
- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2007, Nr.42-1594);
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.166.
Rengiant specialųjį planą buvo atsižvelgiama į anksčiau minėtuose dokumentuose keliamus
reikalavimus ir nurodytus prioritetus. Taip pat vykdomi aukštesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentų nustatyti reikalavimai.
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Įžanga
Rengiamo Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV)
atliekamas teritorijos vystymo koncepcijos stadijai. Šio vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti
galimas reikšmingas specialiojo plano įgyvendinimo pasekmes Šilutės rajono savivaldybės teritorijai
bei išskirti teritorijas, kurioms šio plano įgyvendinimas gali turėti neigiamas pasekmes.
SPAV apimties nustatymo dokumento pagrindinis tikslas

– atsižvelgiant į

konkrečias

savivaldybės teritorijos savybes ir galimą teritorijos vystymo koncepcijos realizavimo poveikį šioms
teritorijoms nustatyti teritorijas, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, kokie aplinkos komponentai
ir kokios pasekmės bus nagrinėjamos atliekant vertinimą, kokie prognozavimo ir vertinimo metodai
bus naudojami. Šis dokumentas – tai savotiška užduotis ir programa atliekant vertinimą ir rengiant
vertinimo ataskaitą.
SPAV apimties nustatymo dokumentas rengiamas remiantis 2004 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) ir Planų ir programų strateginiu pasekmių aplinkai
vertinimo vadovu.
Rengiant Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos stadiją vadovautasi teritorijų darnaus vystimosi
principais, todėl pateiktas koncepcijos variantas yra daugiausia subalansuotas pasekmių aplinkai
atžvilgiu ir nenumato papildomų alternatyvinių variantų rengimo.

Planavimo organizatorius:
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Šilutės r.sav., Šilutės m., Dariaus ir Girėno g.1
LT-99133 tel.: 8441 79201, 79292, faks.: 51517,
el. p. silute@pamarys.lt, www.silute.lt
Plano rengėjas:
UAB „Nemuno deltos projektai“
Šilutės r.sav., Šilutės m., Turgaus g.5, LT-99132,
tel./faks.: 844151443,tel. 844161644, 61645.
el. p. deltosprojektai@zebra.lt, www.ndp.lt
Direktorius - V. Adamonis
Projekto vadovas - G. Venckus Atest. Nr.4312
Asistentas - G.Tamošaitis
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1. Trumpas plano aprašymas
Šilutės rajonas yra vakarinėje Lietuvos dalyje. Šilutės rajono savivaldybė yra Klaipėdos
apskrities pietinėje dalyje. Klaipėdos apskrityje pagal gyventojų skaičių Šilutės savivaldybė yra antra
po Klaipėdos miesto savivaldybės. Šilutės rajonas užima 1706,3 km2 plotą iš jų Kuršių marios 281,3 km2. Šilutės rajono savivaldybė ribojasi su Klaipėdos, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių
savivaldybėmis. Savivaldybė pietinėje pusėje ribojasi su Kaliningrado sritimi (Rusijos Federacija).
Šilutės rajone gyvena apie 56162 (gyventojų skaičius nurodytas 2010 m. seniūnijų pateiktais
duomenimis). Vidutinis gyventojų tankis rajone - 39,4 gyv./km2 (Lietuvoje – 52,0 gyv./km2). Šilutės
rajono gyvenamųjų vietovių sistemą sudaro: Šilutės rajono centras - Šilutės miestas, kuriame
gyvena apie 22588 gyventojų (40,2 procentai rajono gyventojų), 7 miesteliai ir 290 kaimai ir
viensėdžiai, kuriuose gyvena apie 33574 gyventojų (59,8 procentai rajono gyventojų).
Šilutės

rajono

savivaldybėje

iš

centralizuotų

vandens

tiekimo

tinklų

šiuo

metu

yra

aptarnaujami 60%, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų - 43% savivaldybės gyventojų.
Centralizuotas vandens tiekimas yra įrengtas 38 gyvenvietėse, o nuotekų surinkimo - 20
gyvenviečių. Viešojo vandens tiekėjas papildomai vandens tiekimu turėtų aptarnauti - 40%, nuotekų
tvarkymu – net 52% savivaldybės gyventojų.
Šilutės rajono savivaldybėje yra 22 gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau nei/arba netoli 500
gyventojų. Gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau nei 50 gyventojų - 93. Taip pat buvo nagrinėjamos
galimybės į viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamas gyvenvietes įtraukti dar 25 gyvenvietes, kuriose
gyventojų skaičius yra mažesnis nei 50, tačiau vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas numatomas
dėl kitų priežasčių. Viso į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiama 140 gyvenviečių.
Vertinant galimybes įrengti naują ar plėsti esamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą

priimant

sprendimus,

dėl

viešojo

vandens

tiekimo

teritorijų

nustatymo,

vadovaujamasi socialiniais, aplinkosauginiais, techniniais ir urbanistiniais rodikliais:
-

gyventojų skaičius ir tankis, gyvenamųjų teritorijų išsidėstymas;

-

aplinkosauginiai reikalavimai teritorijoms, saugomų teritorijų apsauga;

-

infrastruktūros plėtojimo techninės galimybės bei gyventojų mokumo potencialas;

-

teritorijos urbanistinė plėtra numatyta Šilutės rajono savivaldybės bendrajame plane.

Įvertinat minėtas problemas ir jų sprendimo būdus Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijoje viešojo
vandens tiekimo teritorijas siūloma suskirstyti pagal plėtojimo kryptis bei darbų prioritetą (grafiką).

1.1 Pagrindiniai tikslai
Šilutė rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano tikslai ir uždaviniai:
1) atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būklės analizę;
2) planuojamoje teritorijoje nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kuriose būtų užtikrintas
reikalavimus atitinkantis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas;
3) nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, kad būtų
užtikrintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nenutrūkstamas funkcionavimas;
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4) užtikrinti, kad 95 procentai savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus
atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.

1.2 Koncepcijos krypčių ir jos alternatyvų aprašymas
Šilutė rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano rengimo pagrindas:
- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr.T1-975 „Dėl vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymas Nr.A1-369 „Dėl
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planavimo tikslų ir uždavinių
nustatymo, planavimo darbų programos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planui rengti patvirtinimo“
- Planavimo darbų programa vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui
rengti, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymu
Nr.A1-369.
Specialiojo plano koncepcijos rengimo etape pagal patvirtintą Šilutė rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukturos plėtros specialiojo
plano planavimo darbų programą (2010-04-15 įsakymas Nr.A1-369) nustatoma:
1.

teritorijos, kurios bus įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, siekiant, kad iki 2014 m.

gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 procentai savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens
tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Į viešojo vandens tiekimo
teritorijas įtraukiamos gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei kiti
pastatai, kur:
-

geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų;

-

yra

valstybei,

Savivaldybei

arba

Savivaldybės

kontroliuojamai

įmonei

priklausanti

naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra;
-

gyventojai dėl vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, ekonominių ar
kitų priežasčių neturi galimybės buti aprūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu
kitais būdais, išskyrus viešajį vandens tiekimą;

2.

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys ir prioritetai, numatant:
-

kuriose teritorijose bus plėtojama esama vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo
infrastrūktura;

-

kuriose teritorijose viešasis vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis;

-

kuriose teritorijose taikomas individualus vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų
tvarkymas;

3.

perspektyvinius infrastruktūros išdėstymo planuojamoje teritorijoje modelius;

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos.
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Specialiojo plano koncepcijoje siūlomos dvi alternatyvos. Trumpai aprašomi esminiai
alternatyvų privalumai ir trūkumai:
1. Status quo alternatyva – tai nereguliuojama, plėtra, paremta savaiminio vystymosi
koncepcija. Šiuo atveju, savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra
vyksta stichiškai, darbai nėra derinami tarpusavyje, sprendžiamos lokalios problemos, šie sprendiniai
dažniausiai būna pagrįsti trumpalaikiais tikslais. Šis variantas socialine, ekonomine ir aplinkos
apsaugos prasme yra neefektyvus – ir toliau tik 60 % savivaldybės gyventojų bus aprūpinama
vandens tiekimu ir 43 % – nuotekų šalinimo paslauga. Didėjant nuotekų patekimo į aplinką
tikimybei, galimas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir gamtai. Status quo alternatyvos atveju,
nėra įgyvendinami ir Lietuvos teisinėje bazėje numatyti tikslai bei įsipareigojimai Europos Sąjungai.
2. Aktyviosios plėtros alternatyva - pagrįsta subalansuotų išteklių tikslų įgyvendinimu ir iki
2015 metų Šilutės rajono savivaldybės gyventojų aptarnavimas viešojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugomis pasieks 95% gyventojų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra yra pagrįsta optimaliu darbų įgyvendinimo grafiku, visi darbai yra tarpusavyje suderinti, todėl
lėšos

yra

tikslingai

panaudojamos.

Gamtinė

aplinka

patirs

mažesnes

apkrovas

užterštais

nutekamaisiais vandenimis. Pasirinkus šia koncepcijos alternatyva būtų galima įgyvendinti vykdomą
vandentvarkos politika, kurioje siekiama užtikrinti saugų ir kokybiška vandens vartojimą, atitinkanti
higienos normų reikalavimus. Centralizuotai surenkamos nuotekos užtikrintų minimalų neigiamą
poveikį aplinkai. Toliau nagrinėti rekomenduojama specialiojo plano aktyviosios plėtros koncepcijos
alternatyvą.
Aktyviosios plėtros alternatyvos siūlomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukturos
plėtros kryptys ir prioritetai:
Viešojo vandens tiekimo teritorijas siūloma suskirstyti pagal plėtojimo kryptis:
- A - esamos

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

pertvarkymas,

atnaujinimas ir plėtojimas gyvenamoje vietovėje;
- B - esamos vandens tiekimo infrastruktūros plėtojimas ir naujos nuotekų tvarkymo
infrastruktūros įrengimas gyvenamoje vietovėje;
- C - naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas gyvenamoje
vietovėje;
- D - gyvenamosios vietovės inžinerinės infrastruktūros plėtojimas ir apjungimas su kitos
gyvenamosios vietovės tinklais (apjungiamos kelios nedideliu atstumu esančios gyvenamosios
vietovės, o jų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra plėtojama kartu).
A ir B plėtojimo kryptys apima didžiausias ir labiausiai išvystytas Šilutės rajono savivaldybės
gyvenvietes, todėl siūloma toliau jas vystyti pirmuoju etapu (prioritetu) 2011–2013 m. Gyvenvietes,
kurioms nustatytos C ir D plėtojimo kryptys, vystyti antruoju etapu (prioritetu) 2014–2015 m. Taip
būtų pasiektas efektyviausias sprendinių įgyvendinimas, numatytas aiškus plėtojimo grafikas.
Šilutės

rajono

savivaldybėje

iš

centralizuotų

vandens

tiekimo

tinklų

šiuo

aptarnaujami 60%, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų - 43% gyventojų.

metu

yra

Nuosekliai

vadovaujantis siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tvarka,
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pirmuoju etapu (prioritetu) 2011-2013 prie vandentiekio galės prisijungti 82 %, o prie nuotekų
surinkimo sistemos 75 % savivaldybės gyventojų. Įgyvendinus antrąjį etapą, vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugomis turės galimybę naudotis 95 % savivaldybės gyventojų.
Gyvenamose vietovėse, kuriose gyventojų skaičius nedidelis ir kuriose centralizuotas vandens
tiekimas ir nuotekų tvarkymas nėra ekonomiškai tikslingas, rekomenduojama taikyti decentralizuota
vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą (vandens aprūpinimas transportu, vietinių gręžiniu įrengimas,
vietinių nuotekų valymo įrenginių statyba, nuotekų surinkimas ir išsiurbimas iš rezervuarų, surinktų
nuotekų išvežimas į nuotekų valymo įrenginius). Likusioms, į viešojo vandens tiekimo teritorijas
nepatenkančioms, Šilutės rajono savivaldybės administracinėse ribose esančioms, gyvenamosioms
vietovėms, bus palikta galimybė vykdyti individualų vandens išgavimą ir (ar) nuotekų tvarkymą.
Teritorijose, kurios neitrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, viešasis vandens tiekėjas turi
vykdyti privačių vandens gręžinių, nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų, kuriais naudojasi daugiau
kaip vienas namų ūkis, monitoringą Nuotekos surinktos iš vienkiemių ir mažų kaimų, turi būti
vežamos į esamus ar planuojamus nuotekų valymo įrenginius.

1.3 Sąsaja su kitais planais ir programomis
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukturos
plėtros specialusis planas rengiamas vadovaujantis:
- LR Teritorijos bendruoju planu. LRS 2002-10-29 nutarimas Nr. IX-1154;
- Klaipėdos apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu, (vykdomos baigiamosios plano
rengimo procedūros);
- Nacionaline darnaus vystymosi strategija. LR Vyriausybės 2003-09-11 nutarimas Nr.1160;
- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, (vykdomos baigiamosios plano rengimo
procedūros);
- Šilutės miesto teritorijos bendruoju planu, (vykdomos baigiamosios plano rengimo procedūros);
- Šilutės rajono strateginis plėtros 2005-2014 m planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr.T1-407;
- Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002-08-10
įsakymu Nr. 421;
- Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-10-12
įsakymu Nr. D1-488;
- LR Vyriausybės 2001-11-17 nutarimas Nr.1312 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų
ribųpatvirtinimo“;
- Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-10-12
įsakymu Nr. D1-488;
- Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (Žin., 2009, Nr.73 3001);
- LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 1535571);
- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2391; Žin., 2004, Nr.21-617; Žin., 2006,
Nr.66-2429);
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- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin.,2006, Nr.82-3260);
- LR Geriamojo vandens įstatymas (Žin.,2001, Nr.64-2327);
- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
(Žin., 2006, Nr. 82-3261);
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin.,1992, Nr.5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–2763; 2004,
Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558);
- LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965;
2005, Nr.84-3105);
- LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimas Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);
- LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr.113-4228);
- LR Vyriausybės 2008-08-27 nutarimas Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-3975);
- LR Vyriausybė nutarimas 1992-05-12 Nr.343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo
salygos“ (Žin.,1992,Nr.22-652) ir vėlesnės jo redakcijos: 1995-12-29 Nr.1640 (Žin.,1996,Nr.2-43) ir
2003-01-28 Nr.110 (Žin.,2003,Nr.11-407);
- LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra
paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sarašo patvirtinimo ir paukščiųapsaugai svarbių teritorijų ribų
nustatymo“, 2004-04-08 Nr. 399.;
- Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin.,1996, Nr. 90–2099;2004,
Nr.112–4189);
- AM 2004-03-15 įsakymas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų patvirtinimo“
- AM 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
- AM 2009-07-02 įsakymas Nr.D1-380 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. gruodžio
29 d. įsakymo Nr.D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
- SAM 2004-08-19 įsakymas Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);
- AM 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 patvirtintas „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2006, Nr.
59-2103; 2007, Nr. 110-4522);
- AM 2007–04–02 įsakymu Nr. D1–193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“
(Žin., 2007, Nr. 42–1594);
- Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin.,
2003, Nr. 79–3606);
- Lietuvos higienos norma HN:44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir
priežiura“ (Žin.,2006 Nr.81-3217);
- Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ (Žin.,2003,Nr.83-3804);
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2. Teritorijų, kurios bus išsamiau analizuojamos, siekiant išvengti joms neigiamo
poveikio, aprašymas
2.1 Saugomos teritorijos
Planavimo objektas yra Šilutės rajono savivaldybės teritorija, kurios plotas 1706,3 km2. Šilutės
rajono savivaldybėje gyvena 56162 gyventojai (gyventojų skaičius nurodytas 2010 m. seniūnijų
pateiktais duomenimis).
Į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją įeina Nemuno deltos regioninis, Kuršių Nerijos
nacionalinis parkas, Stemplių, Veiviržo kraštovaizdžio, Kintų, Norkaičių botaniniai, Minijos, Veiviržo
ichtiologiniai, Svencelės, Pleinės telmologiniai, Graumenos hidrografinis, Meškinės pedologinis,
Sausgalvių pievų botaninis zoologinis draustiniai. NATURA 2000 paukščių apsaugai svarbi teritorija Vainuto miškų biosferos poligonas ir steigiamas Kuršių marių biosferos poligonas. Buveinių apsaugai
svarbios teritorijos: Kintų pievos ir miškai, Kuršių marios, Minijos upė, Nemuno delta, Pleinės pelkė,
Svencelės pelkė, Veiviržo upės slėnis. Šiose saugomose teritorijose, taip pat ekologinės apsaugos
zonose žemės naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu,
Lietuvos

Respublikos

saugomų

teritorijų

įstatymu,

Lietuvos

Respublikos

miškų

įstatymu,

specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis kitais įstatymais bei teisės aktais (išskyrus
Nemuno deltos regioninį parką, kurio veiklą reglamentuoja, jo apsaugos bei naudojimo režimą
nustato ne tik paminėti teisės aktai, bet taip pat individualūs nuostatai) ir jose specialiojo plano
sprendinių žymesnio neigiamo poveikio nenumatoma.
Inžinerinės infrastruktūros projektų įgyvendinimas potencialiai turėtų teigiamą poveikį
aplinkai, tačiau galimas ir neigiamas trumpalaikis infrastruktūros objektų poveikis atskiroms
teritorijoms, susijęs su didelės apimties žemės darbais, transporto arterijų laikinu uždarymu.
Galutiniame rezultate inžinerinės techninės infrastruktūros projektų įgyvendinimas turės reikšmingą,
ilgalaikį teigiamą bei kaupiamąjį poveikį aplinkai. Bus racionaliau vartojami požeminio vandens
resursai, sumažės nepakankamai išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, bei patekimas į
gruntą, sumažės oro tarša ir su tuo susijusi klimato kaita.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikiamas numatomas koncepcijos ir
sprendinių poveikis Šilutės rajono savivaldybės gamtinei aplinkai ir atskiriems jos komponentams
(aplinkos orui, kraštovaizdžiui, vandens ištekliams, biotai).
Gyvenvietėse, kurios patenka į saugomas teritorijas (aplinkos apsaugos prioriteto, kultūros
paveldo apsaugos prioriteto) centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra yra
numatoma tik urbanizuotose teritorijose, jų neplečiant. Taip siekiama išvengti urbanizacijos
skatinimo šiose jautriose teritorijose.

1. Lentelė. Saugomos teritorijos Šilutės rajono savivaldybėje.
Eil.
Nr.

Saugomos teritorijos
pavadinimas

Priklausomybė
saugomai teritorijai

Nacionaliniai parkai
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1

Kuršių nerijos nacionalinis
parkas
Regioniniai parkai

2

Nemuno deltos regioninis
parkas
Biosferos poligonai

3
4

Kuršių marių biosferos
poligonas
Vainuto miškų biosferos
poligonas
Draustiniai

3112,77

27219,00

28894,54

28952,88

28894,54

28952,88

32987,79

45817,50

22276,77

31138,07

10711,02

14679,43

4446,24

5909,24

5

Graumenos hidrografinis
draustinis

142,73

273,43

6

Meškinės pedologinis
draustinis

93,35

93,35

7

Kintų botaninis draustinis

520,21

520,21

8

Norkaičių botaninis
draustinis

517,56

517,56

9

Minijos ichtiologinis
draustinis

323,21

2805,00

478,68

1953,35

240,49

240,49

0,01

49,88

10
11
12

Veiviržo ichtiologinis
draustinis
Sausgalvių pievų
botaninis-zoologinis
draustinis
Svencelės pievų botaniniszoologinis draustinis

13

Pleinės telmologinis
draustinis

277,04

277,48

14

Svencelės telmologinis
draustinis

393,61

1206,73

15

Stemplių kraštovaizdžio
draustinis

357,76

581,30

16

Veiviržo kraštovaizdžio
draustinis

1086,14

1777,87

17

Leitės hidrografinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

148,96

148,96

18

Leitgirių hidrografinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

57,64

57,64

19

Nemuno žiogių
hidrografinis draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

833,83

833,83

20

Tenenio hidrografinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

101,49

101,49

21

Galzdonų botaninis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

119,39

119,39

22

Leitgirių botaninis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

248,56

248,56

23

Rupkalvių ornitologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

85,70

85,70

UAB „Nemuno deltos projektai“

NDP 10 S 272

2010 m.

8

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiusis planas

24

Sausgalvių ornitologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

109,27

109,27

25

Uostadvario ornitologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

335,54

335,54

26

Žalgirių ornitologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

60,96

60,96

27

Minijos ichtiologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

85,65

85,65

28

Berštų botaninis-zoologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

499,69

499,69

29

Kniaupo botaniniszoologinis draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

870,49

870,49

30

Krokų lankos botaniniszoologinis draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

1214,78

1214,78

Kulynų botaninis-zoologinis
draustinis
Minijos senvagės
botaninis-zoologinis
draustinis
Aukštumalės telmologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

72,39

72,39

Nemuno deltos
regioninis parkas

185,66

185,66

Nemuno deltos
regioninis parkas

1017,26

1017,26

34

Kintų telmologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

110,85

110,85

35

Medžioklės pelkės
telmologinis draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

366,04

366,04

36

Rupkalvių telmologinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

358,43

358,43

37

Nidos etnokultūrinis
draustinis

Kuršių nerijos
nacionalinis parkas

0,11

6,44

38

Nidos etnokultūrinis
draustinis

Kuršių nerijos
nacionalinis parkas

0,17

9,87

39

Preilos etnokultūrinis
draustinis

Kuršių nerijos
nacionalinis parkas

1,25

9,52

40

Skirvytės kaimo
etnokultūrinis draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

40,63

40,63

41

Mingės kaimo
architektūrinis draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

33,93

33,93

42

Rusnės urbanistinis
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

135,88

135,88

43

Karvaičių kraštovaizdžio
draustinis

Kuršių nerijos
nacionalinis parkas

7,76

2961,55

44

Pakalnės polderių
kraštovaizdžio draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

2724,03

2727,67

45

Parnidžo kraštovaizdžio
draustinis

Kuršių nerijos
nacionalinis parkas

0,40

205,64

46

Ventės kraštovaizdžio
draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

1668,39

1668,39

47

Žalgirių kaimo
kraštovaizdžio draustinis

Nemuno deltos
regioninis parkas

280,63

280,63

2685,92

4325,10

271,70

271,70

31
32
33

Rezervatai
48

Medžioklės pelkės gamtinis
rezervatas
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49

Naglių gamtinis rezervatas

Kuršių nerijos
nacionalinis parkas

2,48

1638,40

50

Nemuno priešakinės deltos
gamtinis rezervatas

Nemuno deltos
regioninis parkas

2411,74

2415,01

0,00

0,00

Gamtos paveldo objektai
51

Hermano Zudermano
ąžuolas

0,00

0,00

52

Pagrynių ąžuolas

0,00

0,00

53

Didžioji tuja

0,00

0,00

55142,20

79698,92

518,92

518,92

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos
54

Kintų pievos ir miškai

55

Kuršių marios

28038,18

37909,95

56

Kuršių nerija

8,46

9985,84

57

Minijos upė

322,22

1869,95

58

Nemuno delta

23847,39

23905,73

59

Pleinės pelkė

277,04

277,48

60

Svencelės pelkė

393,61

1206,73

61

Veiviržo ir Šalpės upės

324,47

1713,53

62

Veiviržo upės slėnis

1054,16

1729,47

63

Žaliosios miškas

357,76

581,30

41612,64

74331,14

737,47

6648,17

3109,54

23859,13

193,80

2175,37

26615,17

26673,52

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos
64

Kuršių marios

65

Kuršių nerijos nacionalinis
parkas

66

Minijos upės slėnis

67

Nemuno delta

68

Sausgalvių pievos

240,49

240,49

69

Svencelės pievos

5,16

55,03

70

Vainuto miškai

10711,02

14679,43

Informacijos šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Pastaba: Skaičiuojant
saugomų ir Natura 2000 teritorijų bendrą plotą rajone, įvertinama tai, kad saugomos teritorijos dengiasi su
buveinių ir paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis.
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2.1 Kultūros paveldas
Pagal dominuojantį nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių pobūdį Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje dominuoja archeologinis ir urbanistinis pobūžiai.
Kultūros paveldo vertybių sankaupos arealai, kaip teritorijos su ryškiai padidinta kultūros
paveldo vertybių sankaupa, (šiuo atveju tai būtų Šilutės rajono Š/R dalis, kuri patenka į Valstybės
istorijos paveldo dominuojantį stuburą Lietuvoje) reikšmingi ne tik kultūrinio pažinimo bei
kraštotvarkiniu požiūriais, kaip labiausiai atraktyvios teritorijos kultūriniam turizmui, bet kartu ir
kaip labiausiai pažeidžiamos netinkamai jas tvarkant, arba neskiriant išsaugojimui ir tvarkymui
pakankamai dėmesio.
Šilutės miesto istorinė dalis bei Šilutės dvaro sodyba, neabejotinai svarbūs objektine ne tik
rajono, bet ir respublikos mastu. Regiono (Mažosios Lietuvos) mastu, kaip išskirtinas, galima
traktuoti Rusnę bei Minijos kaimo gyvenvietę.
Pažymėtina, kad Šilutės rajono savivaldybės specialiajame plane išskirtų paveldo objektų
sankaupos arealų, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtų kultūros paveldo objektų
bei vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veikla reglamentuojama saugomų teritorijų
planavimo dokumentais ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei
kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Visais atvejais esminė koncepcijos nuostata būtų – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą
kaip neatskiriamą ir integruotą kraštovaizdžio elementą ir perduoti jį ateities kartoms.

3. Vertinimo metu nagrinėjami aplinkos komponentai bei pasėkmės
Aplinkos komponentai, kuriuos būtina vertinti, vadovaujantis nutarimu „Dėl planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2004 m. rugpjūčio mėn. 18 d.
Nr. 967) ir planavimo salygomis, išduotomis Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano rengimui:
-

Ekonominė aplinka (savivaldybės biudžetas, investicijų ir verslo sąlygos, ūkio raidos
procesai ir pan.)

-

Socialinė aplinka (įvairūs socialiniai procesai: gyventojų užimtumas, migracija, socialinės
apsaugos lygis ir pan.);

-

Gamtinė aplinka ir kraštovaizdis (oro, vandens kokybė, ekosistemos, gyvūnų ir augalų
rūšys, gamtinės buveinės, gamtos objektų apsaugos ir kitais klausimais);

-

Kulturos paveldas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikiamas koncepcijos strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas Šilutės rajono savivaldybės ekonominei aplinkai – valstybės bei
savivaldybės biudžetams; gyventojų socialinei aplinkai, jų užimtumui, gyvenamosios aplinkos
kokybei ir pan.; ūkio ir jo komponentų procesų raidai; gamtinės aplinkos komponentų kokybei ir
kulturos paveldui.
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4. Pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodai, numatomi naudoti
vertinimui atlikti
Koncepcijos sprendinių pasekmių aplinkai vertinimo tikslas – pateikti suinteresuotai visuomenei
ir institucijoms santykinį arba lyginamąjį vertinimą, atsižvelgiant į labai apibendrintą koncepcijos
sprendinių pobūdį bei jų atitikimą darnaus vystimosi principams. Pasekmių analizė šiuo atveju tegali
konstatuoti, kokiu būdu, kuria linkme ir kokiu laipsniu (ženklus, vidutinis, nežymus, neišreikštas) bei
kokia trukmė (ilgalaikiai, trumpalaikiai) sprendiniai įtakoja teritorijų vystimąsi.
Vertinime taip pat pateikiamos pagrindinės išvados dėl prognozuojamų aplinkos pokyčių, kai
koncepcijos sprendiniai neįgyvendinami ir aplinkos būklė kinta veikiama savaiminių, nusistovėjusių
tendencijų.
Pagrindinis pasekmių aplinkai vertinimo metodas yra ekspertinis, kurio metu įvairių sričių
ekspertai pateikia išvadas dėl galimų reikšmingų pasekmių aplinkai.
Pasekmių vertinimo metu atliekama geografinės informacinės sistemos duomenų apie aplinką
analizė ir sprendinių galimas (prognozuojamas) poveikis aplinkos komponentams.
Esant jau tyrinėtoms atitinkamų sprendinių pasekmėms bus naudojama literatūros ir kitų
šaltinių apžvalga. Pasekmių aplinkai reikšmingumo nustatymo kriterijai ir ataskaitos sudėtis bus
nustatomi pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą.
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
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1.

ĮVADAS
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

plėtros specialiojo plano (toliau Specialusis planas) rengiamo pagrindas:
- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimas Nr.T1-975 „Dėl vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymas Nr.A1-369 „Dėl
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planavimo tikslų ir uždavinių
nustatymo, planavimo darbų programos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planui rengti patvirtinimo“
- Planavimo darbų programa vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui
rengti, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymu
Nr.A1-369.
Specialiojo

plano

Strateginis

pasekmių

aplinkai

vertinimas

(toliau

SPAV)

atliekamas

vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130–4650; Žin., 2007,
Nr. 131-5292) patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
nuostatomis ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo vadovu.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų
pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, per kurį rengiami strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, konsultuojama, atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų
rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su
sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir (arba) tvirtinimo. Strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo (SPAV) tikslai yra:
- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes
aplinkai;
- užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybės institucijomis,
visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus;
- užtikrinti, kad planų ir programų rengimo organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją
apie galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes ir atsižvelgs į ją.
SPAV ataskaita rengiama Specialiojo plano koncepcijos rengimo stadijoje, remiantis atliktu
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu ir SPAV apimties nustatymo
dokumento vertinimo subjektų pastabomis. Specialiojo plano Strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo subjektai yra:
- Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas;
- Klaupėdos visuomenės sveikatos centras;
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
- Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys;
- Šilutės rajono savivaldybė;
- Visuomenė.
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2.

Plano turinys, pagrindiniai tikslai ir sąsaja su kitais planais ir programomis

2.1.

Šilutės

rajono

infrastruktūros

savivaldybės

plėtros

specialiojo

vandens
plano

tiekimo

koncepcija,

ir

nuotekų

tvarkymo

pagrindiniai

tikslai

ir

uždaviniai
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas – tai teritorijų
planavimo dokumentas, kuriuo nustatomos teritorijos, kurios bus įtrauktos į viešojo vandens tiekimo
teritorijas, siekiant, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos
savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu, įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus
atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Nuotekų tvarkymas
turi būti organizuojamas taip, kad atitiktų aplinkosaugos reikalavimus, nustatytus Nuotekų tvarkymo
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu
Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594), ir kituose teisės aktuose.
Į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai
gyvenamieji namai bei kiti pastatai, kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50
asmenų; kuriose yra valstybei, savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei
priklausanti

naudojimui

tinkama

geriamojo

vandens

infrastruktūra; kuriose gyvenantys gyventojai

dėl

tiekimo

ir

(arba)

nuotekų

tvarkymo

vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos

reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių neturi galimybės būti aprūpinami arba negali apsirūpinti
tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu kitais būdais, išskyrus viešąjį vandens tiekimą.
Nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys ir prioritetai,
numatoma, kuriose teritorijose bus plėtojama vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo
infrastruktūra, o kuriose viešasis vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis, nustatomos
teritorijos, kuriose taikomas individualus vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas,
parengiami perspektyviniai infrastruktūros išdėstymo planuojamoje teritorijoje modeliai.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros

specialiojo

plano

koncepcijos

stadijoje

numatomos

dvi

galimos

tolimėsnės

plėtros

alternatyvos:
-

Status quo alternatyva – tai nereguliuojama plėtra, paremta savaiminio vystymosi

koncepcija. Šiuo atveju, savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra
vyksta stichiškai, darbai nėra derinami tarpusavyje, sprendžiamos lokalios problemos, šie sprendiniai
dažniausiai būna pagrįsti trumpalaikiais tikslais. Status quo alternatyvos atveju, nėra įgyvendinami ir
Lietuvos teisinėje bazėje numatyti tikslai bei įsipareigojimai Europos Sąjungai.
-

Aktyviosios plėtros alternatyva – tai plėtra, pagrįsta subalansuotu išteklių naudojimu

tikslams įgyvendininti, ir pagal kurią iki 2015 metų Šilutės rajono savivaldybės gyventojų
aptarnavimas viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis pasieks 95%. Ši
alternatyva yra pagrįsta optimaliu darbų įgyvendinimo grafiku, visi darbai yra tarpusavyje suderinti,
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todėl lėšos yra tikslingai panaudojamos. Gamtinė aplinka patiria mažesnes apkrovas užterštais
nutekamaisiais vandenimis.
Toliau nagrinėjama antroji - aktyviosios plėtros alternatyva - nes ji garantuoja darnų vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros vystymąsi.

Viešojo vandens tiekimo teritorijų nustatymas
Seniūnijų apklausos duomenimis 2010m. gegužės – birželio mėn. Šilutės rajono savivaldybėje
gyveno 56,2 tūkst. gyventojų. Šilutės rajono savivaldybėje iš centralizuotų vandentiekio tinklų yra
aptarnaujami 60%, o iš centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų - 43% savivaldybės gyventojų.
Centralizuotas vandens tiekimas yra įrengtas 38, o nuotekų surinkimo - 17 gyvenvietėse.
Vertinant galimybes dėl viešojo vandens tiekimo teritorijų nustatymo, įrengti naują ar plėsti
esamą

vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

infrastruktūrą,

vadovaujamasi

socialiniais,

aplinkosauginiais, techniniais ir urbanistiniais rodikliais:
-

gyventojų skaičius ir tankis, gyvenamųjų teritorijų išsidėstymas;

-

aplinkosauginiai reikalavimai teritorijoms, saugomų teritorijų apsauga;

-

infrastruktūros plėtojimo techninės galimybės bei gyventojų mokumo potencialas;

-

teritorijų urbanistinė plėtra numatyta Šilutės miesto ir rajono bendruosiuose planuose.

Daugiausia Šilutės rajono gyventojų gyvena rajono centre – Šilutės mieste (40,2% rajono
gyventojų). Šilutės rajono savivaldybėje yra 22 gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau nei/arba netoli
500 gyventojų. Gyvenvietės, kuriose gyvena nuo 500 - 50 gyventojų - 93. Taip pat buvo
nagrinėjamos galimybės į viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamas teritorijas įtraukti dar 33
gyvenviete, kuriose gyventojų skaičius yra mažesnis nei 50, tačiau centralizuotas vandens tiekimas
numatomas dėl kitų priežasčių. Viso į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos 147
gyvenamos teritorijos. Susumavus gyventojus šiose teritorijose viešojo vandens tiekėjas papildomai
vandens tiekimu turėtų aptarnauti - 35%, nuotekų tvarkymu – 52% savivaldybės gyventojų.
Specialiojo plano koncepcijoje siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą
vykdyti šiose teritorijose:
Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas, (gyventojų skaičius)

Gardamo

Gardamo mstl. (469), Šylių k. (446), Juškaičių (207), Ramučių k. (180),
Žakainių k. (109), Bliūdsukių k. (98), Meškinės k. (88), Užlaukės k. (60), Laukstėnų
k. (46), Šilgalių k. (38), Jokūbiškės k. (32), Kukuiliškės k. (14).

Juknaičių

Juknaičių k. (1243), Pašyšių k. (661), Tarvydų k. (295), Leitgirių k. (187),
Kanteriškių k (185), Paleičių k. (111), Rumšų k. (89), Okslindžių k. (77),
Kūgelių k. (69), Vyžių k. (61), Šilvių k. (57), Menklaukių k. (49), Domaičių k.(41),
Klugonų k.(7).

Katyčių

Katyčių mstl. (757), Stubrių k. (224), Versmininkų k. (184), Akmeniškių k. (78),
Ulozų k. (67), Antšyšių k. (60).

Kintų

Kintų mstl. (783), Sakučių k. (204), Uogalių k. (189), Ventės k. (161),
Stankiškių k. (103), Kiškių k. (75), Mockių k. (72),
Prycmų k. (68), Suvernų k. (62), Šturmų k. (51), Žynių k. (51), Šyšgirių k. (51),
Minijos k. (36), Povilų k. (30), Blymacių k. (24).
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Rusnės

Rusnės mstl. (1580), Šyškrantės k. (137), Pakalnės k. (122), Uostavario k. (117),
Vorusnės k. (27), Skirvytės k. (6).

Saugų

Saugų k. (935), Vilkyčių k. (901), Sakūtėlių k. (208), Petrelių k. (236),
Kukorų k. (215), Žemaitkiemio k. (168), Lankupių k. (161), Čiūtelių k. (124),
Lapynų k. (95), Miestalių k. (95), Mantvydų k. (89), Berciškės k. (87),
Aisėnų k. (83), Vilkmedžių k. (82), Alkos k. (75), Lapalių k. (74), Barvų k. (62),
Vytulių k. (52), Bružų k. (24).

Šilutės

Šilutės m. (22588), Traksėdžių k. (1180), Pagrynių k. (1125), Macikų k. (954),
Grabupių k. (720), Laučių k. (558), Gaidelių k. (323), Vileikių k. (217),
Užlieknių k. (203), Armalėnų k. (169), Sausgalvių k. (142), Barzdūnų k. (115),
Verdainės k. (95), Žalgirių k. (89), Kirlikų k. (70), Šyšos k. (52), Šilmeižių k. (54),
Jonaičių k. (51), Šlažų k. (51), Mažių k.(36), Rupkalvių k. (24).

Švėkšnos

Švėkšnos mstl. (1764), Inkaklių k. (524), Vilkų kampo k. (104), Stemplių k. (101),
Vilkėno I k. (100), Jomantų k. (55), Jonikų k. (54), Jurkaičių k. (52),
Tvaskučių k. (49), Pavilnučio k. (40), Surinkiškių k. (39), Užlaukio k. (35),
Jurgaičių k. (35), Stankiškių k. (29), Kalkiškės k. (28), Alseikų k. (26), Šiaulių k.
(25), Žąsyčių k. (21), Nikėlų k. (16).

Usėnų

Vainuto

Žemaičių
Naumiesčio

Usėnų k. (765), Žemaitkiemio k. (317), Galzdonų k. (80), Meišlaukių k. (79),
Naujapievių k. (60), Kavolių k. (56), Svaraitkiemio k. (25).
Vainuto mstl. (993), Bikavėnų k. (511), Balčių k. (398), Gorainių k. (335),
Lazduonėnų k. (100), Kivylių k. (93), Aušbikavio k. (88), Girininkų k. (84),
Lolyčio k. (54), Galnės k. (51), Pajūriškių k. (27).
Žemaičių Naumiesčio mstl. (1973), Degučių k. (560), Sugintų k. (185), Kadagiškių
k. (175), Vanagių k. (160), Ciparių k. (120), Palendrių k. (120), Kulėšų k. (110),
Juodžių k. (60), Grygališkės k. (55), Rimženčių k. (55), Buikiškės k.(46), Žalpių
k.(35), Šiaudviečių k.(35), Venckų k. (20), Pašusčių k.(18), Klebonų k.(10).

Numatytų gyvenviečių bendras gyventojų skaičiuis sudaro 95% savivaldybės gyventojų. Šiose
teritorijose turi būti užtikrintas viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas
bei kokybė nustatyta normatyviniais dokumentais, siekiant įgyvendinti Geriamojo vandens teikimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Šilutės rajonui būdinga didelė vandentiekio sistemų gausa. Net 38 - iose gyvenvietėse yra
centralizuotas vandentiekis. Labiausiai vandentiekis yra išvystytas pačioje Šilutėje, kur prie tinklo
yra prisijungę 78 % vartotojų. Silpniau vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo išvystytos seniūnijų
centruose - Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto,
Žemaičių Naumiesčio ir didžiosiose gyvenvietėse - Gardamo, Vilkyčių ir t.t. Kai kuriose Šilutės rajono
savivaldybės gyvenvietėse įrengta tik vandentiekio sistemos - Šylių, Gorainių ir t.t. Likusiose
gyvenvietėse ar kaimuose nėra vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemų - vanduo naudojamas iš
šachtinių šulinių pasiekiančių tik gruntinį vandenį, o nuotekos išleidžiamos į vietines išsėmimo
duobes, kurių nepakankamas sandarumas dažniausiai yra gruntinių vandenų teršimo priežastis.
Todėl centralizuota nuotekų surinkimo sistemų plėtra yra reikalinga palaikant ir išsaugant saugią ir
švarią aplinką.
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Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra
Šilutės rajono savivaldybėje vystoma vandens tiekimo infrastruktūros plėtra, siekiant aprūpinti
vandeniu kuo didesnį urbanizuotų teritorijų gyventojų skaičių. Vandens tiekimo sistemos, kurios
aptarnauja didžiausią gyventojų skaičių (Šilutės miestas, seniūnijų centrai), turi būti plečiamos ir
modernizuojamos pirmiausia, nes šiose teritorijose tikėtinas didžiausias naujų vartotojų skaičius ir
mažesnis

naujų

vandentiekio

statybos

investicijų

poreikis.

Prie

šių

vandentiekio

sistemų

prijungiamos gretimos užstatytos teritorijos. Kartu su esamomis vandens tiekimo sistemomis
numatomos naujos viešojo vandens tiekimo teritorijos. Esamose ir planuojamose vandens tiekimo
teritorijose taikomi vienodi geriamojo vandens kokybės reikalavimai, kurie turi atitikti Lietuvos
higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. Jeigu vandens
kokybė neatitinka keliamų kokybės reikalavimų geriamasis vanduo turi būti atitinkamai paruoštas
prieš tiekiant vartotojams. Siekiant išvengti vandens užteršimo tikslinga keisti nekokybiškus ar
susidėvėjusius vamzdynus. Nustatomos naujų vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, kuriose
nustatyta tvarka ribojama ūkinė veikla. Plečiamas esamas ir įrengiamas naujas skirstomojo
vandentiekio tinklas siekiant aprūpinanti didesnį vartotojų skaičių.
Kaimo vietovėse, kur nėra centralizuoto vandentiekio ir nenumatoma naujų vandentiekos
sistemų kūrimas, geriamo vandens kokybės klausimas turi būti sprendžiamas palaipsniui pereinant
nuo šachtinių šulinių prie individualių artezinių gręžinių, taip išvengiant paviršinio vandens, užteršto
nitratais, panaudojimo. Iki nagrinėjamo periodo pabaigos šachtiniai šuliniai gali išlikti zonose, kur
gruntinio vandens kokybė tenkins minėtą higienos normą.
Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Paviršinių vandens telkinių tarša komunalinėmis nuotėkomis yra didžiausia vandens apsaugos
problema. Viena iš pagrindinių upių vandens kokybės problemų – tarša organinėmis medžiagomis.
Lietuvos upėse dažniausiai sutinkami azoto junginiai – nitratai, tačiau yra ir amoniako, kuris
toksiškai veikia vandens fauną. Lietuva yra įsipareigojusi vykdyti visus ES Vandens apsaugos
sektoriaus reikalavimus. ES direktyvos griežtai reglamentuoja nuotekų, išleidžiamų į paviršinius
vandenis, kokybę. Šilutės miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemos šiandien pajėgi vykdyti
šiuos

reikalavimų. Prijungiant

prie Šilutės miesto nuotekų tvarkymo sistemos

aplinkinias

gyvenvietes dėl padesnio nuotekų kiekio esami valymo įrenginiai modernizuojami užtikrinant ir
nuolat prižiūrint išvalymo kokybę. Šilutės miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas
turi būti tvarkomas, kad sudarytų mažiausią poveikį aplinkai. Valymo procese susidaręs dumblas
turi būti tinkamas kurenimui ar panaudojimui žemės ūkyje, taip mažinant jų kiekį. Šilutės rajono
gyvenvietėse dėl mažai išvystytų nuotekų tvarkymo sistemų didelė dalis gyventojų neturi
galimybės naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką nuo
žalingo poveikio, gerinti gyventojų sveikatos kokybę turi būti rekonstruojami seni bei statomi nauji
valymo įrenginiai, renovuojami nusidėvėję nuotekų surinkimo tinklai, plečiamas buitinio - ūkinio
nuotakyno tinklas, lietaus nuotekos atskiriamos nuo buitinių – ūkinių nuotekų, renovuojamos
esamos ir statomos naujos nuotekų siurblinės. Mažų gyvenviečių nuotekų surinkimo sistemos
prijungiamos prie didesnių ar sujungiamos kelios gyvenvietės, statant bendrus nuotekų valymo
įrenginius. Nuotekų surinkimo tinklų gerinimas ir plėtra bei nuotekų valymo sistemos įrengimas
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savivaldybės teritorijoje išspręs aplinkos teršimo problemą buitinėmis – ūkinėmis nuotekomis.
Nekokybiškų nuotekų tinklų vamzdynų pakeitimas sumažins infiltraciją, o tuo pačiu ir energijos
suvartojimą, nuotekų perpumpavimui ir valymui. Būtina nustatyti valymo įrenginių sanitarines
apsaugos zonas. Sanitarinės valymo įrenginių zonos apribos gyvenamųjų teritorijų plėtrą nuotekų
valymo įrenginių atžvilgiu. Tai užtikrins komforto lygį gyvenamojoje aplinkoje, bei mažesnį
neigiamą poveikį socialiniai aplinkai.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimo kryptys
Vertinat minėtas problemas ir jų sprendimo būdus Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijoje viešojo
vandens tiekimo teritorijas siūloma suskirstyti pagal plėtojimo kryptis bei darbų prioritetą (grafiką):
- A - esamos

vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

infrastruktūros

pertvarkymas,

modernizavimas ir plėtojimas gyvenamoje vietovėje;
- B - esamos vandens tiekimo infrastruktūros modernizavimas, plėtojimas ir naujos nuotekų
tvarkymo infrastruktūros įrengimas gyvenamoje vietovėje;
- C - naujos vandens tiekimo infrastruktūros įrengimas ar esamos infrastruktūros plėtojimas
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas gyvenamoje vietovėje;
- D - gyvenamosios vietovės inžinerinės infrastruktūros plėtojimas ir apjungimas su kitos
gyvenamosios vietovės tinklais (apjungiamos kelios nedideliu atstumu esančios gyvenamosios
vietovės, o jų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra plėtojama kartu).
Siūlomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemų plėtojimo kryptys
gyvenvietėse, kurios įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas:
Gardamo seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

1

Gardamo mstl. (469)

B

V

2

Šylių k. (446)

B

V

3

Juškaičių k. (207)

C

-

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Up. Tenenys

Up. Šustis

Up. Tenenys

4

Ramučių k. (180)

C

V

5

Žakainių k. (109)

C

V

6

Bliūdsukių k. (98)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Žvelesio up.

7

Meškinės k. (88)

D

-

Kartu su Šilgalių gyvenviete

-
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8

Užlaukės k. (60)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

9

Kukuiliškės k. (14)

D

-

Kartu su Gardamo gyvenviete

-

10

Laukstėnų k. (46)

D

-

Kartu su Žakainių gyvenviete

-

11

Šilgalių k. (38)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Up Šilupis

12

Jokūbiškės k. (32)

D

-

Kartu su Žakainių gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Juknaičių seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

(Esamas)
Griovys į
Leitikė up.

13

Juknaičių k. (1243)

A

V ir NVĮ

14

Pašyšių k. (661)

A

V ir NVĮ

15

Tarvydų k. (295)

C

V

16

Leitgirių k. (187)

A

V ir NVĮ

17

Kanteriškių k. (185)

C

V

18

Paleičių k. (111)

C

V

19

Rumšų k. (89)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Tarvydų gyvenviete.

-

20

Okslindžių k. (77)

D

-

Kartu su Juknaičių gyvenviete.

-

21

Kūgelių k. (69)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

22

Vyžių k. (61)

D

-

Kartu su Juknaičių gyvenviete.

-

23

Šilvių k. (57)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Pašyšių gyvenviete.

-

24

Menklaukių k. (49)

C

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

25

Domaičių k. (41)

D

-

Kartu su Kūgelių gyvenviete.

-

26

Klugonų k. (7)

D

-

Kartu su Juknaičių gyvenviete.

-

UAB „Nemuno deltos projektai“

NDP 10 S 272

2010 m.

(Esamas)
Griovys į
Leitikė up.

Up. Šyša

(Esamas)
Up. Leitė

Griovys į
Leitalės up.

Grioviai į
Leitės up.

8

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiusis planas

Katyčių seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Up. Šyša

27

Katyčių mstl. (757)

B

V

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

28

Stubrių k. (224)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Up. Veižas

29

Versmininkų k. (184)

D

-

Kartu su Katyčių gyvenviete.

-

30

Akmeniškių k. (78)

C

-

31

Ulozų k. (67)

C

-

32

Antšyšių k. (60)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Katyčių gyvenviete.

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Kuršių marios

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

Kintų seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

33

Kintų mstl. (783)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.

34

Sakūčių k. (204)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Minijos up.

35

Uogalių k. (189)

D

-

Kartu su Kintų gyvenviete

-

36

Ventės k. (161)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Kniaupo įlanką

37

Stankiškių k. (103)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Kniaupo įlanką

38

Kiškių k. (75)

D

-

Kartu su Sakūčių gyvenviete

-

39

Mockių k. (72)

D

-

Kartu su Sakūčių gyvenviete

-

40

Prycmų k. (68)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Kintų gyvenviete.

-

41

Suvernų k. (62)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Kintų gyvenviete.

-

42

Šturmų k. (51)

D

-

Kartu su Ventės gyvenviete

-

43

Žynių k. (51)

D

-

Kartu su Sakūčių gyvenviete

-

44

Šyšgirių k. (51)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
įrengimas.

-
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45

Minijos k. (36)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

46

Povilų k. (30)

D

-

Kartu su Kintų gyvenviete

-

47

Blymacių k. (24)

D

-

Kartu su Kintų gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Skirvytės up.

Rusnės seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

48

Rusnės mstl. (1580)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

49

Šyškrantės k. (137)

D

-

Kartu su Rusnės gyvenviete

-

50

Pakalnės k. (122)

D

-

Kartu su Rusnės gyvenviete

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

Griovys į
Parogėlės up.

51

Uostavario k. (117)

C

V

52

Vorusnės k. (27)

C

-

53

Skirvytės k. (6)

D

-

Kartu su Rusnės gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

-

Saugų seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

(Esamas)
Griovys į
Tenenio up.

54

Saugų k. (935)

A

V ir NVĮ

55

Vilkyčių k. (901)

A

V ir NVĮ

56

Sakūtėlių k. (208)

D

-

Kartu su Vilkyčių gyvenviete

-

57

Petrelių k. (236)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Tenenio up.

58

Kukorų k. (215)

D

-

Kartu su Saugų gyvenviete

-

59

Žemaitkiemio k.
(168)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Tenenio up.

60

Lankupių k. (161)

C

-

61

Čiūtelių k. (124)

C

-

62

Lapynų k. (95)

C

-
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63

Miestalių k. (95)

D

-

Kartu su Lapynų gyvenviete

-

64

Mantvydų k. (89)

D

-

Kartu su Saugų gyvenviete

-

65

Berciškės k. (87)

D

-

Kartu su Saugų gyvenviete

-

66

Aisėnų k. (83)

C

-

67

Vilkmedžių k. (82)

C

-

68

Alkos k. (75)

C

-

69

Lapalių k. (74)

D

70

Barvų k. (62)

71
72

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

Kartu su Traksėdžių gyvenviete

-

D

-

Kartu su Lapynų gyvenviete

-

Vytulių k. (52)

D

-

Kartu su Žemaitkiemio gyvenviete

-

Bružų k. (24)

D

-

Kartu su Lapynų gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
(Esamas)
Šyšos up.

-

-

Šilutės seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

73

Šilutės m. (22588)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.

74

Traksėdžių k. (1180)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

75

Pagrynių k. (1125)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

76

Macikų k. (954)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

77

Grabupių k. (720)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

(Esamas)
Up. Šustis

78

Laučių k. (558)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

79

Gaidelių k. (323)

C

V

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Voryčios up.

80

Vileikių k. (217)

D

-

Kartu su Užlieknių gyvenviete

Griovys į
Voryčios up.

81

Užlieknių k. (203)

C

V

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

82

Armalėnų k. (169)

D

V

Kartu su Šilutės miestu

-

83

Sausgalvių k. (142)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Griovys į
Leitės up.

84

Barzdūnų k. (115)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

85

Verdainės k. (95)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

86

Žalgirių k. (89)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-
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87

Kirlikų k. (70)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

88

Šilmeižių k. (54)

D

-

Kartu su Laučių gyvenviete

-

89

Šyšos k. (52)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

90

Jonaičių k. (51)

D

V

Kartu su Laučių gyvenviete

-

91

Šlažų k. (51)

D

-

Kartu su Šilutės miestu

-

92

Mažių k. (36)

D

-

Kartu su Laučių gyvenviete

-

93

Rupkalvių k. (24)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Švėkšnos seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.

(Esamas)
Švėkšnalės
up.

94

Švėkšnos mstl.
(1764)

A

V ir NVĮ

95

Inkaklių k. (524)

A

V ir NVĮ

96

Vilkų kampo k. (104)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistema
sujungiama su Švėkšnos gyvenviete.

-

97

Stemplių k. (101)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

98

Vilkėno I k. (100)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

99

Jomantų k. (55)

D

-

Kartu su Inkaklių gyvenviete

-

100 Jonikų k. (54)

C

-

101 Jurkaičių k. (52)

C

-

102 Tvaskučių k. (49)

D

-

Kartu su Stankiškių gyvenviete

-

103 Pavilnučio k. (40)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

104 Surinkiškių k. (39)

D

-

Kartu su Stankiškių gyvenviete

-

105 Užlaukio k. (35)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

106 Jurgaičių k. (35)

D

-

Kartu su Inkaklių gyvenviete

-

107 Stankiškių k. (29)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

108 Kalkiškės k. (28)

D

-

Kartu su Inkaklių gyvenviete

-

109 Alseikų k. (26)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

110 Šiaulių k. (25)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-
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Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

2010 m.

(Esamas)
Ašvos up.

-

-
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111 Žąsyčių k. (21)

D

-

Kartu su Jurkaičių gyvenviete

-

112 Nikėlų k. (16)

D

-

Kartu su Švėkšnos gyvenviete

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas
Veižo up.

-

Usėnų seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

113 Usėnų k. (765)

A

V ir NVĮ

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas ir plėtra.

114 Žemaitkiemio k.(317)

D

V

Kartu su Usėnų gyvenviete.

115 Galzdonų k. (80)

C

-

116 Meišlaukių k. (79)

C

-

117 Naujapievių k. (60)

D

-

Kartu su Usėnų gyvenviete.

-

118 Kavolių k. (56)

D

-

Kartu su Usėnų gyvenviete.

-

119 Svaraitkiemio k. (25)

D

-

Kartu su Usėnų gyvenviete.

-

Inf.
plėtojimo
kryptis

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

Vainuto seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
rekonstravimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

(Esamas)
Šyšalės up.

120 Vainuto mstl. (993)

A

V ir NVĮ

121 Bikavėnų k. (511)

B

V

122 Balčių k. (398)

C

V

123 Gorainių k. (335)

C

V

124 Lazduonėnų k. (100)

C

-

125 Kivylių k. (93)

C

-

126 Aušbikavio k. (88)

C

-

127 Girininkų k. (84)

C

-

128 Lolyčio k. (54)

D

-

Kartu su bikavėnų gyvenviete.

-

129 Galnės k. (51)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-
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Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

2010 m.

Up. Bikova

Griovys į
Krauleidiškės
tvakini
Griovys į
Lolytės up.

Šyšos up.

-

-

-
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130 Pajūriškių k. (27)

D

-

Kartu su Bikavėnų gyvenviete.

-

Esama
inf.
gyvenvietėje

Numatomas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas
gyvenvietėje

Esamas ar
planuojamas
nuotekų
priimtuvas

Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Eil.
Nr.

Gyvenvietės
pavadinimas
(gyv. sk.)

Inf.
plėtojimo
kryptis

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
modernizavimas ir plėtra.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
modernizavimas ir plėtra. Nuotekų valymo
įrenginių ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

Žemaičių Naumiesčio
131
mstl. (1973)

A

V ir NVĮ

(Esamas)
Up. Šustis

132 Degučių k. (560)

B

V

133 Sugintų k. (185)

D

V

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

134 Kadagiškių k. (175)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

135 Vanagių k. (160)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

136 Ciparių k. (120)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

137 Palendrių k. (120)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų valymo įrenginių ir
nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas.

Up. Lendra

138 Kulėšų k. (110)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

139 Juodžių k. (60)

C

-

140 Grygališkės k. (55)

C

-

141 Rimženčių k. (55)

C

-

142 Buikiškės k. (46)

C

-

143 Žalpių k. (35)

D

-

Kartu su Buikiškės gyvenviete.

-

144 Šiaudviečių k. (35)

C

-

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

145 Venckų k. (20)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

146 Pašusčių k. (18)

D

V

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

147 Klebonų k. (10)

D

-

Kartu su Žemaičių Naumiesčio gyvenviete.

-

Up. Mirglonas

Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
Vandenvietės ir vandentiekio sistemos
įrengimas. Nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.

-

-

-

-

A ir B plėtojimo kryptys apima didžiausias ir labiausiai išvystytas Šilutės rajono savivaldybės
gyvenvietes (daugiau kaip 300 gyventojų), todėl siūloma toliau jas vystyti pirmuoju etapu
(prioritetu) 2011–2013 m. Gyvenvietes, kurioms nustatytos C ir D plėtojimo kryptys, vystyti
antruoju

etapu

(prioritetu)

2014–2015

m.

Taip

būtų

pasiektas

efektyviausias

sprendinių

įgyvendinimas, numatytas aiškus plėtojimo grafikas.
Šilutės

rajono

savivaldybėje

iš

centralizuotų

vandens

tiekimo

tinklų

šiuo

aptarnaujami 60%, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų - 43% gyventojų.
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metu

yra

Nuosekliai
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vadovaujantis siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tvarka,
pirmuoju etapu (prioritetu) 2011 - 2013 vandentiekio paslaugomis galės naudotis 82%, o nuotekų
tvarkymo 75% savivaldybės gyventojų. Įgyvendinus antrąjį etapą, vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugomis turės galimybę naudotis 95% savivaldybės gyventojų.
Siekiant įgyvendinti specialiojo plano tikslus naujas vandenvietes siūloma įrengti nustatytose
viešojo vandens tiekimo teritorijose. Naujos vandenvietės aprūpintų 200 – 50 gyventojų turinčias
gyvenvietes arba apjugiant kelias gyvenvietes, kurios iki šiol nebuvo aprūpinamos geriamuoju
vandeniu. Kai kuriose nedidelėse savivaldybės gyvenvietėse yra vandens gręžiniai, kurie nėra
eksplotuojami viešojo vandens tiekėjo. Tai gręžiniai, kurie buvo įrengti buvusių ūkių poreikiams ir
dabar valdomi privačios nuosavybės. Viso gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės
reikalavimai yra vienodi. Todėl vieną gręžinį eksploatuojantiems privatiems tiekėjams gali būti sunku
užtikrinti vandens tiekimo paslaugos kokybę. Todėl siūloma tokius gręžinius perimti ar nuomoti
(rekonstruoti) savivaldybės kontroliuojamai įmonei. Tokiu būdu būtų užtikrinti tiekiamo vandens
kokybės reikalavimai, sumažėtų naujos infrastruktūros statybos poreikis, naujų gręžinių gręžimas,
bei mažėtų paslaugų tiekimo kaštai ir kaina. Nesant galimybei naudoti esamus gręžinius viešojo
vandens tiekimo teritorijose įrengiami nauji požeminio vandens gręžiniai. Siekiant kontroliuoti
tiekiamo vandens kokybę, visoje Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje būtina vykdyti monitoringo
sistemą, leidžiančią sistemingai stebėti vandens kokybę visose vandentiekos sistemose bei
eksploatuojamuose gręžiniuose.
Specialiojo plano koncepcijoje siūloma rekonstruoti, modernizuoti esamus ar statyti naujus
nuotekų valymo įrenginius. Gyvenvietėse, kuriose nėra nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir kuriose
gyvena daugiau negu 150 - 120 gyventojų, siūloma statyti naujus mažo našumo nuotekų valymo
įrenginius ir nuotekas surinkti bendra nuotakyno sistema. Viešojo vandens tiekimo teritorijose,
kuriose gyventojų skaičius nesiekia 100 nesiūloma įrengti naujų bendrų nuotekų valymo įrenginių.
Šiose teritorijose (C plėtojimo krypties) siūloma įrengti individualius nuotekų kaupimo rezervuarus
nuotekoms surinkti ir specialiu transportu pervežti į nuotekų valymo įrenginius. Plėtojant nuotekų
surinkimą individualiais nuotekų kaupimų rezervuarais turi būti vykdoma nuotekų surinkimo
stebėsena.
Viešojo vandens tiekimo teritorijos, kurios numatytos tvarkyti pirmuoju etapu ir apima
didžiausia gyventojų skaičių turinčias gyvenvietes, siūloma nuotekas į nuotekų valymo įrenginius
surinkti tinklais. O teritorijas, kurias numatoma tvarkyti antruoju etapu, siūloma nuotekas surinkti
tinklais arba surenkant nuotekas į individualius kaupimo rezervuarus ir specialiuoju transportu
pervežti į nuotekų valymo įrenginius valymui. Gyvenamose vietovėse, kuriose gyventojų skaičius
nedidelis, o atstumai tarp gyvenamųjų teritorijų dideli, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas

tinklais

ekonomiškai

netikslingas,

todėl

taikomos

kitos

tvarkymo

priemonės

(aprūpinimas vandeniu atvežant transportu, vietinių gręžinių įrengimas, vietinių nuotekų valymo
įrenginių statyba, nuotekų surinkimas rezervuaruose ir surinktų nuotekų išvežimas į nuotekų
valymo įrenginius). Pirmojo etapo teritorijose gali atsirasti išskirtiniai atvėjai dėl prisijungimo prie
infrastruktūros tinklų: nėra techninių priemonių įrengti tinklus (gamtinės ar techninės kliūtys);
didelio investicijų kiekio dėl tinklų tiesimo atstumo, kai prijungiamas prie tinklų salyginai mažas
vartotojų skaičius. Šiais išimtinais atvėjais siūloma vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vykdyti
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kaip ir antrojo etapo viešojo vandens tiekimo teritorijose. Detali vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra bus nurodyta sprendinių konkretizavimo stadijoje.
Šilutės miesto ir rajono bendruosiuose planuose numatytos naujos plėtros teritorijos
įtraukiamos

į

viešojo

vandens

tiekimo

teritorijas.

Vandens

tiekimo

ir

nuotekų

tvarkymo

infrastruktūros plėtra šiose teritorijose planuojama kartu su naujų teritorijų detaliu planavimu ar
naujų objektų projektavimu. Gyvenvietėse, kurios patenka į saugomas teritorijas (aplinkos apsaugos
prioriteto, kultūros paveldo apsaugos prioriteto) centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūra yra numatoma tik urbanizuotose teritorijose, jų neplečiant. Taip siekiama išvengti
urbanizacijos skatinimo šiose jautriose teritorijose.
Likusioms, į viešojo vandens tiekimo teritorijas nepatenkančioms, Šilutės rajono savivaldybės
administracinėse ribose esančioms, gyvenamosioms vietovėms, bus palikta galimybė vykdyti
individualų vandens išgavimą ir (ar) nuotekų tvarkymą. Teritorijose, kurios neįtrauktos į viešojo
vandens tiekimo teritorijas, viešasis vandens tiekėjas turi vykdyti privačių vandens gręžinių, nuotekų
kaupimo rezervuarų ir septikų, kuriais naudojasi daugiau kaip vienas namų ūkis, monitoringą.
Nuotekos surinktos iš vienkiemių ir mažų kaimų visoje savivaldybės teritorijoje, turi būti vežamos į
esamus ar planuojamus nuotekų valymo įrenginius valymui.

2.2.

Specialiojo plano sąsaja su kitais planais ir programomis

- LR Teritorijos bendrasis planas. LRS 2002-10-29 nutarimas Nr. IX-1154;
- Klaipėdos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, (vykdomos baigiamosios plano
rengimo procedūros);
- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. LR Vyriausybės 2003-09-11 nutarimas Nr.1160;
- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas;
- Šilutės miesto teritorijos bendruoju planas;
- Šilutės rajono strateginis plėtros 2005-2014 m planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr.T1-407;
- LR Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr.1264 patvirtinta Baltijos jūros aplinkos apsaugos
strategija;
- Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002-08-10
įsakymu Nr. 421;
- Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-10-12
įsakymu Nr. D1-488;
- LR Vyriausybės 2001-11-17 nutarimas Nr.1312 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų
ribųpatvirtinimo“;
- Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-10-12
įsakymu Nr. D1-488;
- Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (Žin., 2009, Nr.73 3001);
- LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 1535571);
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- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2391; Žin., 2004, Nr.21-617; Žin., 2006,
Nr.66-2429);
- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin.,2006, Nr.82-3260);
- LR Geriamojo vandens įstatymas (Žin.,2001, Nr.64-2327);
- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
(Žin., 2006, Nr. 82-3261);
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin.,1992, Nr.5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–2763; 2004,
Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558);
- LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965;
2005, Nr.84-3105);
- LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimas Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);
- LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr.113-4228);
- LR Vyriausybės 2008-08-27 nutarimas Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-3975);
- LR Vyriausybė nutarimas 1992-05-12 Nr.343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo
salygos“ (Žin.,1992,Nr.22-652) ir vėlesnės jo redakcijos: 1995-12-29 Nr.1640 (Žin.,1996,Nr.2-43) ir
2003-01-28 Nr.110 (Žin.,2003,Nr.11-407);
- LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra
paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sarašo patvirtinimo ir paukščiųapsaugai svarbių teritorijų ribų
nustatymo“, 2004-04-08 Nr. 399.;
- Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin.,1996, Nr. 90–2099;2004,
Nr.112–4189);
- AM 2004-03-15 įsakymas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų patvirtinimo“
- AM 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
- AM 2009-07-02 įsakymas Nr.D1-380 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. gruodžio
29 d. įsakymo Nr.D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
- SAM 2004-08-19 įsakymas Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);
- AM 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 patvirtintas „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2006, Nr.
59-2103; 2007, Nr. 110-4522);
- AM 2007–04–02 įsakymu Nr. D1–193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“
(Žin., 2007, Nr. 42–1594);
- Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin.,
2003, Nr. 79–3606);
- Lietuvos higienos norma HN:44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir
priežiura“ (Žin.,2006 Nr.81-3217);
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- Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ (Žin.,2003,Nr.83-3804).

3. Esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jeigu planas nebus įgyvendintas
Neįgyvendinus specialiojo plano sprendinių ryškių pokyčių vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo srityje nenumatoma. Kaimai, nutolę nuo Šilutės miesto ir seniūnijų centrų, apsirūpintų
geriamuoju vandeniu individualiai, kaip tai yra šiuo metu. Dėl didžiulės gyventojų sklaidos, reikia
pripažinti, sudėtinga ir brangu aprūpinti centralizuotai vandens tiekimu 95 % savivaldybės
gyventojų.
Artimiausiu metu išliktų esamas paslaugų pasiskirstymo spektras, t.y. didžiausias gyventojų
procentas koncentruosis Šilutės mieste ir seniūnijų centruose. Neplėtojamas centralizuotas vandens
ir nuotekų tiekimas, tikėtina, gali stabdyti galimybę kelti gyventojų socialinės aplinkos kokybę.
Atvirų vandens telkinių tarša nebūtų mažinama. Esama Šilutės rajono savivaldybės infrastruktūros
išdėstymo situacija pažymėta Esamos būklės analizės brėžinyje.
Specialiojo plano esamos būklės analizės etape buvo suformuotos vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros problemos, kurios išliktų neįgyvendinus specialiojo plano:
-

Centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojasi apie 60% gyventojų, centralizuotomis

nuotekų tvarkymo paslaugomis - 43% Šilutės rajono savivaldybės gyventojų.
-

Šilutės rajono 36 veikiančiose vandenvietėse įmontuotų 65 vandens grežinių, kurie per 2009

m. iš viso patiekė 1702 tukst. m3 vandens. Bendri Šilutės rajono vandenviečių pajėgumai galėtų
teoriškai tiekti 4312 tukst. m3 vandens per metus. Vertinant viso Šilutės rajono vandenviečių bendri
pajėgumai yra pakankami, tačiau atskirose vandenvietėse - Žemaičių Naumiesčio, Vainuto, Degučių
pajėgumai nėra pakankami.
-

Vandentiekio tinlų ilgis Šilutės rajone siekia apie 279,5 km. Šis tinklų ilgis turėtų augti

daugiau nei trečdaliu, kad vandens tiekimu būtų aprūpinami 95% rajono gyventojų.
-

Vandens tiekimo tinklų nuostoliai vidutiniškai sudaro 32,0%. Bendri vandens nuostoliai

tinkluose tūrėtų mažėti atnaujinant esamus ir įrengiant naujus gerėsnės kokybės tinklus.
-

Magistralinių vandentiekio tinklų būklė Šilutės mieste prasta. Neatnaujinant tinklų avarijos

gali padažnėti.
-

Požeminio vandens kokybė nėra užtikrinta Šilutės rajono seniūnijose, viršijamas bendrosios

geležies kiekis. Vandenvietėse nėra įrengta vandens gerinimo įrenginių.
-

Šilutės rajone šiuo metu veikia 13 biologinio valymo ir 4 mechaninio valymo nuotekų

įrenginiai. Nuotekų valymas lyginant su vandens tiekimu gyvenvietėse nėra pakankamai išvystytas.
Dalyje mažesnių gyvenviečių nėra įrengta nuotekų valymo įrenginių.
-

Šiuo metu vidutiniškai yra išnaudojama mažiau nei pusę valymo įrenginių projektinio

pajėgumo. Prie nuotekų surinkimo sistemos prijungiant vis daugiau gyventojų šis skirtumas mažėtų,
be to mažėtų nuotekų valymo kaštai.
-

Šilutės rajone įrengta 100,3 km nuoteku tinklų. Tinklų ilgis turėtų prilygti vandens tiekimo

tinklams, kad nuotekų tvarkymu būtų aprūpinami 95% rajono gyventojų.
-

Nuotekų surinkimo tinklų būklė nepatenkinama. Šilutės miesto magistraliniai tinklai nebuvo

atnaujinti nuo pat jų statybos. Pastebimas šulinių sėdimas centrinėse miesto gatvėse. Per nesandarų
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vamzdyną gruntinis vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu su vandeniu gruntas aplink vamzdžius ir po
gatvės danga patenka į nuotakyną. Neatnaujinant tinklų avarijos gali padažnėti.
-

Šilutės mieste ir rajone yra įrengtų mišrių nuotekų šalinimo sistemų. Netinkamai šalinamas

paviršinis (lietaus) vanduo patenka į bendrą nuotakyną, o tai labai apkrauna nuotekų valymo
įrenginius. Liūties metu į nuotekų valymo įrenginius atitekančių nuotekų kiekiai išauga 3 – 4 kartus.
-

Šilutės rajone paviršinių nuotekų surinkimo sistema yra įrengta tik Šilutės mieste ir

didžiosiose gyvenvietėse – Žemaičių Naumietyje, Rusnėje.

4. Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos
Planavimo objektas yra Šilutės rajono savivaldybės teritorija, kurios plotas 1706,3 km2.
Į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją įeina Nemuno deltos regioninis, Kuršių Nerijos
nacionalinis parkas, Stemplių, Veiviržo kraštovaizdžio, Kintų, Norkaičių botaniniai, Minijos, Veiviržo
ichtiologiniai, Svencelės, Pleinės telmologiniai, Graumenos hidrografinis, Meškinės pedologinis,
Sausgalvių pievų botaninis zoologinis draustiniai, Vainuto miškų ir Kuršių marių biosferos poligonai.
NATURA 2000 paukščių apsaugai svarbios

teritorijos - Kuršių marios, Nemuno delta, Sausgalvių

pievos, Svencelės pievos, Minijos upės slėnis, Vainuto miškai. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos:
Kintų pievos ir miškai, Kuršių marios, Minijos upė, Nemuno delta, Pleinės pelkė, Svencelės pelkė,
Veiviržo ir Šalnės upės, Veiviržo upės slėnis, Žaliosios miškas. Šiose saugomose teritorijose, taip pat
ekologinės apsaugos zonose žemės naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų
įstatymu, specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis kitais įstatymais bei teisės aktais
(išskyrus Nemuno deltos regioninį parką, kurio veiklą reglamentuoja, jo apsaugos bei naudojimo
režimą nustato ne tik paminėti teisės aktai, bet taip pat individualūs nuostatai) ir jose specialiojo
plano sprendinių žymesnio neigiamo poveikio nenumatoma.
Inžinerinės infrastruktūros projektų įgyvendinimas potencialiai turėtų teigiamą poveikį aplinkai,
tačiau galimas ir neigiamas trumpalaikis infrastruktūros objektų poveikis atskiroms teritorijoms,
susijęs su didelės apimties žemės darbais, transporto arterijų laikinu uždarymu. Galutiniame
rezultate inžinerinės techninės infrastruktūros projektų įgyvendinimas turės reikšmingą, ilgalaikį
teigiamą bei kaupiamąjį poveikį aplinkai. Bus racionaliau vartojami požeminio vandens resursai,
sumažės nepakankamai išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, bei patekimas į gruntą.
Gyvenvietėse, kurios patenka į saugomas teritorijas (aplinkos apsaugos prioriteto, kultūros paveldo
apsaugos prioriteto) centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra yra
numatoma tik urbanizuotose teritorijose, jų neplečiant. Taip siekiama išvengti urbanizacijos
skatinimo šiose jautriose teritorijose.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje vertinamas specialiojo plano sprendinių
poveikis Šilutės rajono savivaldybės atskiriems jos komponentams (paviršiniaim ir požeminiaim
vandeniui, aplinkos orui, klimato veiksniaims, dirvožemiui, natūralioms buveinėms ir biologinei
įvairovei,

kraštovaizdžiui,

kultūros

paveldui,

materialiniams

antropogeniniams

ištekliams,

neatsinaujinantiems ir atsinaujinantiems gamtos ištekliams, žmonių sveikatai, žmonių gerovei,
žmonių saugumui) įgyvendinant specialiojo plano sprendinius daroma trumpalaikė neigiama įtaka
bus atperkama ilgalaike nauda.
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Saugomos teritorijos Šilutės rajono savivaldybėje.
Eil.
Nr.

Saugomos teritorijos
pavadinimas

Priklausomybė
saugomai
teritorijai

Plotas
savivaldybėje,
(visas plotas)
ha

Viešojo vandens tiekimo teritorijos,
kurios patenka, patenka ar ribojasi su
saugomomis teritojomis

Nacionaliniai parkai
1

Kuršių nerijos nacionalinis
parkas

3112,77
(27219,00)

-

Regioniniai parkai

2

Nemuno deltos regioninis
parkas

28894,54
(28952,88)

Patenka: Povilų k., Suvernų k.,
Stankiškių k., Šturmų k., Ventės k.,
Minijos k., Šyšgirių k., Uostadvario k.,
Šyškrantės k., Pakalnės k., Rusnės
mstl., Vorusnės k., Šyšos k., Rupkalvių
k., Žalgirių k., Sausgalvių k., Paleičių k.,
Šilutės m.
Ribojasi: Kintų mstl., Lapalių k.,
Leitgirių k.

Biosferos poligonai
3

Kuršių marių biosferos
poligonas

22276,77
(31138,07)

Ribojasi: Ventės k., Šturmų k., Kintų
mstl.

4

Vainuto miškų biosferos
poligonas

10711,02
(14679,43)

Ribojasi: Stemplių k., Jurkaičių k.,
Juškaičių k., Šilgalių k., Meškinės k.,
Gorainių k., Aušbikavio k.

Draustiniai
5

Graumenos hidrografinis
draustinis

142,73
(273,43)

-

6

Meškinės pedologinis
draustinis

93,35 (93,35)

Ribojasi:
Meškinės k.

7

Kintų botaninis draustinis

520,21
(520,21)

Ribojasi:
Kintų mstl.

8

Norkaičių botaninis draustinis

517,56
(517,56)

-

9

Minijos ichtiologinis draustinis

323,21
(2805,00)

Ribojasi:
Lankupių k., Mockių k., Sakūčių k.
Patenka: Minijos k.

10

Veiviržo ichtiologinis
draustinis

478,68
(1953,35)

Ribojasi: Jurgaičių k., Jonikų k.,
Aisėnų k., Inkaklių k.

11

Sausgalvių pievų botaniniszoologinis draustinis

240,49
(240,49)

-

12

Pleinės telmologinis draustinis

277,04
(277,48)

-

13

Svencelės telmologinis
draustinis

393,61
(1206,73)

-

14

Stemplių kraštovaizdžio
draustinis

357,76
(581,30)

Ribojasi: Stemplių k.

15

Veiviržo kraštovaizdžio
draustinis

1086,14
(1777,87)

Ribojasi: Inkaklių k., Jurgaičių k.,
Jomantų k.

16

Leitės hidrografinis draustinis

NDRP

148,96
(148,96)

-

17

Leitgirių hidrografinis
draustinis

NDRP

57,64 (57,64)

Ribojasi: Leitgirių k.
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18

Nemuno žiogių hidrografinis
draustinis

NDRP

833,83
(833,83)

-

19

Tenenio hidrografinis
draustinis

NDRP

101,49
(101,49)

-

20

Galzdonų botaninis draustinis

NDRP

119,39
(119,39)

-

21

Leitgirių botaninis draustinis

NDRP

248,56
(248,56)

Ribojasi: Leitgirių k.

22

Rupkalvių ornitologinis
draustinis

NDRP

85,70
(85,70)

-

23

Sausgalvių ornitologinis
draustinis

NDRP

109,27
(109,27)

-

24

Uostadvario ornitologinis
draustinis

NDRP

335,54
(335,54)

-

25

Žalgirių ornitologinis
draustinis

NDRP

60,96
(60,96)

-

26

Minijos ichtiologinis draustinis

NDRP

85,65 (85,65)

-

27

Berštų botaninis-zoologinis
draustinis

NDRP

499,69
(499,69)

-

28

Kniaupo botaninis -zoologinis
draustinis

NDRP

870,49
(870,49)

-

29

Krokų lankos botaninis zoologinis draustinis

NDRP

1214,78
(1214,78)

-

30

Kulynų botaninis -zoologinis
draustinis

NDRP

72,39 (72,39)

-

31

Minijos senvagės botaninis zoologinis draustinis

NDRP

185,66
(185,66)

Ribojasi: Minijos k.

32

Aukštumalės telmologinis
draustinis

NDRP

1017,26
(1017,26)

-

33

Kintų telmologinis draustinis

NDRP

110,85
(110,85)

-

34

Medžioklės pelkės
telmologinis draustinis

NDRP

366,04
(366,04)

-

35

Rupkalvių telmologinis
draustinis

NDRP

358,43
(358,43)

-

36

Skirvytės kaimo etnokultūrinis
draustinis

NDRP

40,63 (40,63)

Patenka: Rusnės mstl., Skirvytės k.

37

Mingės kaimo architektūrinis
draustinis

NDRP

33,93 (33,93)

Patenka: Minijos k.

38

Rusnės urbanistinis draustinis

NDRP

135,88
(135,88)

Patenka: Rusnės mstl.

39

Pakalnės polderių
kraštovaizdžio draustinis

NDRP

2724,03
(2727,67)

Patenka: Pakalnės k.

40

Ventės kraštovaizdžio
draustinis

NDRP

1668,39
(1668,39)

Patenka: Ventės k., Šturmų k.

41

Žalgirių kaimo kraštovaizdžio
draustinis

NDRP

280,63
(280,63)

Patenka: Žalgirių k.

Rezervatai
42
43

Medžioklės pelkės gamtinis
rezervatas
Nemuno priešakinės deltos
gamtinis rezervatas

NDRP
NDRP

271,70
(271,70)
2411,74
(2415,01)

-

Gamtos paveldo objektai
44

Hermano Zudermano ąžuolas
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45

Pagrynių ąžuolas

0,00

Patenka: Pagrynių k.

46

Didžioji tuja

0,00

Patenka: Kintų mstl.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos
47

Kintų pievos ir miškai

48

Kuršių marios

49

Minijos upė

50

Nemuno delta

51

Pleinės pelkė

52

Svencelės pelkė

53

Veiviržo ir Šalpės upės

54

Veiviržo upės slėnis

55

Žaliosios miškas

518,92
(518,92)
28038,18
(37909,95)
322,22
(1869,95)

23847,39
(23905,73)

Ribojasi: Kintų mstl.
Ribojasi: Ventės k., Šturmų k., Kintų
mstl.
Ribojasi: Minijos k., Sakūčių k.,
Mockių k.
Patenka: Povilų k., Suvernų k.,
Stankiškių k., Šturmų k., Ventės k.,
Minijos k., Šyšgirių k., Uostadvario k.,
Pakalnės k., Rusnės mstl., Vorusnės k.,
Šyšos k., Rupkalvių k., Žalgirių k.,
Šilutės m.
Ribojasi: Kintų mstl., Lapalių k.,
Leitgirių k., Sausgalvių k., Paleičių k.

277,04
(277,48)
393,61
(1206,73)
324,47
(1713,53)
1054,16
(1729,47)
357,76
(581,30)

Ribojasi: Inkaklių k., Jurgaičių k.,
Jomantų k.
Ribojasi: Inkaklių k., Jurgaičių k.,
Jomantų k.
Ribojasi: Stemplių k.

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos
737,47
(6648,17)
3109,54
(23859,13)
193,80
(2175,37)

56

Kuršių marios

57

Kuršių nerijos nacionalinis
parkas

58

Minijos upės slėnis

59

Nemuno delta

60

Sausgalvių pievos

240,49
(240,49)

-

61

Svencelės pievos

5,16 (55,03)

-

26615,17
(26673,52)

Ribojasi: Minijos k., Sakūčių k.,
Mockių k.
Patenka: Povilų k., Suvernų k.,
Stankiškių k., Šturmų k., Ventės k.,
Minijos k., Šyšgirių k., Uostadvario k.,
Pakalnės k., Rusnės mstl., Vorusnės k.,
Šyšos k., Rupkalvių k., Žalgirių k.,
Šilutės m.
Ribojasi: Kintų mstl., Lapalių k.,
Leitgirių k., Sausgalvių k., Paleičių k.

Ribojasi: Stemplių k., Jurkaičių k.,
Juškaičių k., Šilgalių k., Meškinės k.,
Gorainių k., Aušbikavio k.
Informacijos šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Pastaba: Skaičiuojant
62

10711,02
(14679,43)

Vainuto miškai

saugomų ir Natura 2000 teritorijų bendrą plotą rajone, įvertinama tai, kad saugomos teritorijos dengiasi su
buveinių ir paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis. „NDRP“ - Nemuno deltos regioninis parkas.
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5.

Su planu susijusios aplinkos apsaugos problemos, ypač atkreipiant dėmesį į
problemas, susijusias su aplinkos apsaugai svarbiomis teritorijomis
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išskirtos tiesiogiai su Specialiuoju planu susijusios

aplinkos apsaugos problemos:
- Paviršinio ir gruntinio vandens tarša buitinėmis ir gamybinėmis nuotekomis (tuo tarpu visi
valymo įrenginiai skirti buitinių nuotekų valymui), taip pat tarša paviršinėmis nuotekomis
gyvenamosiose vietovėse;
- Netenkinanti normų geriamojo vandens kokybė (viršijama geležies koncentracija vandenyje,
geriamasis vanduo nera paruošiamas prieš tiekiant vartotojams);
- Neplėtojama vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo sistemos, nusidėvėje vamzdynai,
avaringos trasos, didėjanti teršalų infiltracijos į gruntą ir iš jo tikimybė;
- Kasmet didėjantis nepakankamai išvalytų nuotekų kiekis.
Problemų sprendimui Specialiajame plane ir yra planuojamos vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros objektų plėtros teritorijos, kuriose plėtojant vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūra bus išspręsti ir gamtinės aplinkos stabilumo ir taršos klausimai.

6.

Tarptautiniu, Europos Bendrijos arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos
apsaugos tikslai, susiję su planu, kaip rengiant planą atsižvelgta į šiuos
tikslus ir aplinkos apsaugą
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas bus vykdomas tiesiogiai siejant sprendinius su LR

teisės aktuose nustatytais aplinkos apsaugos tikslais bei Europos Sąjungos direktyvomis.

Europos

Sąjungos, Lietuvos teisės aktai, strategijos į kurių reikalavimus atsižvelgiama rengiant Specialųjį
planą:
1. Požeminio ir paviršinio vandens išteklių apsauga ir racionalus panaudojimas:
- Bendroji vandenų direktyva 2000/60/EC;
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB. Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje
pagrindus nustatancios direktyvos 2000/60/EB tikslai: 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 33,
35, 36, 37, 49, 51, 53;
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga
apsauga arba kuri reikia gerinti, kad jame galėtu gyventi žuvys, kokybės: 1 straipsnio 3 punktas;
- Tarybos direktyva (91/271/EEB) dėl miesto nuotekų valymo: 1 straipsnis.
2. Vandens taršos mažinimas:
- Pavojingų medžiagų vandenyje direktyva 76/464/EEB: 1 straipsnis;
- Paviršinio vandens direktyva 75/440/EEB: 4 straipsnis;
- Maudyklų direktyva 76/190/EEB;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr.1264 patvirtinta Baltijos jūros aplinkos
apsaugos strategija.
3. Žmonių socialinė gerovė (sveikata):
- Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės: 8, 14, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 32; 1 straipsnio 2 punktas;
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- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (LRV patvirtinta 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr.
1160; 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1247 redakcija): 16 prioritetas (112, 125, 126, 127, 128
tikslai);
- Lietuvos Nacionalinės sveikatos priežiuros strategija ((Žin., 2006, Nr. 70-2574) redakcija).
4. Atlieku tvarkymas:
- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (LRV patvirtinta 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr.
1160; 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1247 redakcija): 16 prioritetas; 97 punktas, 106, 107 ir
kt. punktai);
- Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
5. Biologinės įvairovės, saugomų rūšių ir buveinių apsauga:
- Europos Tarybos direktyva dėl naturalių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos
(92/43/EEB);
- Europos Tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB);
- Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija: 23.7 prioritetas.

7.

Galimos reikšmingos teigiamos ir neigiamos pasekmės aplinkai, ir šių
veiksnių tarpusavio sąveikai:

7.1 Ekonominė aplinka
Šilutės rajono savivaldybėje dalis gyvenamųjų vietovių, kuriose gyventojų skaičius viršija 50,
išsidėsčiusios netoli viena nuo kitos. Norint efektyviai panaudoti lėšas butina optimizuoti investicijas į
vandentvarkos sektorių, kur vandentvarkos objektų sujungimas būtų naudingas ekonominiu
požiuriu.
Vandentvarkos infrastruktūra aprūpintose teritorijose tikėtinas didėsianti nekilnojamojo turto –
žemės sklypų, statinių – rinkos vertė, salyginai sudominsianti investuotojus. Vandentvarkos
infrastruktūros vystymas daugumoje miestelių ir kaimų sudarytų prielaidas atskirų Šilutės rajono
teritorijos dalių ekonominio netolygumo skirtumams mažėti. Specialiojo plano įgyvendinimo atveju
siekiama ilgalaikiu tiesioginiu pasekmių įmonių – tiek privačių, tiek savivaldybės – turto vertės
didėjimui, kas sąlygoja kitų sektorių, tokių kaip statybos, prekybos, kitų paslaugu ir kt., ekonominius
veiklos pagrindus.
Vandentvarkos infrastruktura aprupintose teritorijose ženkliai padidės investicijų pritraukimo
galimybė. Plano įgyvendinimo atveju numatomos tiesioginės ilgalaikės pasekmės privačių bei
savivaldybės įmonių turto vertės didėjimui, sukuriančiam kitų sektorių (rekreacijos ir turizmo,
statybos, prekybos ir kitų paslaugų) ekonominės veiklos pagrindus. Savo ruožtu, planuojamos
infrastruktūros atsiradimas ar esamos išvystymas teigiamai veiks jau veikiančių įmonių gamybos
pajėgumus. Šalia vandentvarkos tinklų koridorių esančiuose komercinės ir kitos (gyvenamosios
statybos) paskirties sklypuose, tikėtina, padidės esančio nekilnojamojo turto – žemės sklypų,
statinių – rinkos vertė, tai salygos prielaidas sudominti investuotojus.
Vandentvarkos infrastruktūros išvystymas miesteliuose ir kaimų vietovėse planuojamu
laikotarpiu gali būti vertinamas kaip vienas iš veiksnių išlyginti Šilutės rajono teritorijos dalių
ekonominio netolygumo skirtumus, siekti teritorijos darnaus vystimosi. Pagerėjus verslo aplinkai,
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tikėtina, pagerės ir vietos bendruomenių socialinės nuostatos, gyventojų užimtumas bei gyvenimo
kokybė, todėl numatomos teigiamos ilgalaikės pasekmės ekonominei aplinkai.

7.2 Socialinė aplinka
Šilutės rajono savivaldybėje 2010 m. duomenimis prie vandentiekio tiekimo sistemos buvo
prisijungę 60%, o prie nuotekų tvarkymo 43% gyventojų. Specialiojo plano įgyvendinimas
numatytose vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijose sąlygos reikšmingas
teigiamas ilgalaikes pasėkmes svarbiausiuose žmogaus pamatiniuose aspektuose, tokiuose kaip
gyvenimo kokybės ir sveikatos srityje:
- bendros higieninės situacijos miestuose, miesteliuose ir kaimuose gerėjimas;
- mažėsianti susirgimų rizika dėl vandens kokybės ir namų ūkių nuotekų daromos dirvožemio ir
šachtinių šulinių mikrobiologinės taršos;
- žmonių gyvenamosios kokybės gerėjimas;
- bendras šalies vandens taršos mažinimas, švarios aplinkos išsaugojimo principu;
- nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas apribos gyvenamųjų teritorijų
plėtrą valymo įrenginių atžvilgiu. Naujų valymo įrenginių statyba numatoma už gyvenvietės ribų
,toliau nuo gyvenamosios aplinkos. Tai didins komforto lygį gyvenvietėse ir mažins neigaimą poveikį
socialinei aplinkai.
Tikėtinos ir neigiamos pasekmės tam tikrai negausiai socialinei grupei: privačiu žemių
savininkų nepasitenkinimas dėl galimo žemės privatizavimo visuomenės poreikiams bei žemės
naudojimo apribojimo objektų apsaugos zonų ribose, taip pat vartotojų nemokumo, todėl šias
problemas siūloma spręsti teikiant decentralizuotos vandentvarkos paslaugas ten kur jos galimos.
Įvertinant specialiojo plano pagrindinius tikslus pagerinti rajono gyventojų buities ir veiklos
sąlygas, plano įgyvendinimas turės dominuojančias ir teigiamas ilgalaikes pasekmes planuojamų
teritorijų socialinei aplinkai, gyvenimo kokybės bei susirgimų dėl prastos geriamo vandens kokybės
prevencijos aspektais.

7.3 Gamtinė aplinka
Specialiojo plano koncepcijos sprendinių įgyvendinimas miesto, miestelių ir kaimų teritorijose
gali pareikalauti miesto/miestelių, miško medelynų kirtimą valstybinėje ar privačioje teritorijoje
infrastruktūros koridorių formavimui ar objektų statybai. Specioliojo plano koncepcijos sprendiniuose
viešojo vandens tiekimo teritorijas yra vengiama numatyti miško teritorijose. Naikinant želdinius turi
būti vadovaujamasi „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo
ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka “ (Žin., 2001, Nr. 45-1603; Žin., 2004,
Nr. 127-4577; Žin., 2008, Nr. 17-611).
Specialiojo

plano

koncepcijos

sprendinių

įgyvendinimas

numatytose

vandentvarkos

infrastruktūros plėtros ir įrengimo teritorijose, ypač saugotinose turės reikšminga teigiama poveikį
telkinių ekosistemos būklei. Šios infrastruktūros įgyvendinimas jautriose teritorijose sumažins ūkio ir
buities nuotekų per gruntinį vandenį ir tiesioginių nuotekų taršos poveikį telkinių ekosistemai.
Vandens taršos neigiamo poveikio mažinimas ypatingai svarbus saugomose teritorijose dėl tik joms
budingų ypatybių. Į saugomas teritorijas patenka visa Rusnės ir didžioji dalis Kintų seniūnijos
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gyvenviečių. Kitose seniūnijose į saugomas teritorijas patenka tik atskiros gyvenviečių dalys. Todėl
viešojo vandens tiekimo teritorijos saugomose teritorijose formuojamos tik užstatytose teritorijose
neplečiant jų. Vykdant vandentvarkos infrastruktūros projektavimo ir įrengimo/statybos darbus,
būtina atsižvelgti į saugomų teritorijų apsaugos reglamentų nuostatas ir reikalavimus.
Siekiant išsaugoti požeminio vandens kokybę ir apsaugą nuo antžeminės ūkinės veiklos
neigiamo poveikio, vandenvietėms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos. Vandenvietėms (iki
100m³ vandens per parą) yra nustatoma griežto režimo sanitarinės apsaugos zona 50 m spinduliu
apie kaptažo įrenginius. Šiame plote ribojama bet kokia ūkinė veikla, nesusijusi su vandens tiekimo
paslaugomis. Vandenvietėms, kurių pajugumas viršija 100m³ vandens per parą, sanitarinėje
apsaugos zonoje nustatomos: griežto režimo
juosta bei mikrobiologinės ir cheminės taršos apribojimų juostos, kuriose reglamentuojama ūkinė
veikla. Planuojant vandenvietes naujose teritorijose turi buti laikomasi Lietuvos higienos normos HN
44:2006 keliamų reikalavimų.
Įgyvendinus planuojamose teritorijose ūkio - buities nuotekų tvarkymo sistemas, sumažės per
gruntinį vandenį migruojančios ir tiesioginis nuotekų taršos poveikis, todėl laukiamos reikšmingos
ilgalaikės pasekmės upių baseinams.

7.4 Kultūros paveldas
Planuojami objektai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra - nekilnojamojo
kultūros paveldo vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose turi būti įgyvendinami laikantis veiklą
šiose teritorijose reglamentuojančiais kultūros paveldo specialiaisiais planais bei kultūros paveldo
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Įvertinant aplinkybę, kad planuojami vandentvarkos infrastruktūros objektai bus požeminio
tipo inžinieriniai statiniai esamo ar perspektyvinio užstatymo zonose, specialiojo plano koncepcijos
sprendinių įgyvendinimas kultūros paveldo objektams – archeologijos vertybėms, nenumatomas,
nes ši veikla archeologinių vertybių teritorijose neplanuojama.
Tiek kiek planuojama veikla apima archeologinių vertybių

apsaugos zonas – veikla jose

planuojama tik esamais inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros koridoriais ir tik tokių apimčių, kiek
ši veikla neišvengiama siekiant tenkinti esamų užstatytų teritorijų poreikius.
Specialiojo plano koncepcijos sprendinių įgyvendinima neigiamų pasekmių paveldosauginiu
aspektu neturės.

8.

Priemonės

plano

įgyvendinimo

reikšmingoms

neigiamoms

pasekmėms

aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti
Rengiant Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros

plėtros

specialųjį

planą,

buvo

vadovaujamasi

darnios

plėtros

principais.

Konkretizuojant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
sprendinius, trasos planuojamos gyvenviečių pagrindinėmis gatvėmis, keliais, kur didžiausia
gyventojų koncentracija. Vandentiekio ir nuotekų tinklų inžineriniams koridoriams formuoti
pasirinktas netradicinio trasų formavimo būdo alternatyva t.y. trasa formuojama šalia esamų
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pagrindinių gatvių arba klojant po, naujai įrengiama ar rekonstruojama gatve, nuo kurių yra
galimybė prisijungti vartotojams. Netradiciniu būdu suformuotos trasos gali būti įrengiamos
palaipsniui. Ekonominio efektyvumo požiūriu, trasos įrengimo investicijos nukreipiamos konkrečioms
teritorijoms, miesto gyvenamiems rajonams, savivaldybės gyvenvietėms.
Planuojami objektai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, saugomose
gamtinėse teritorijose, turi būti įrengiama veiklą šiose teritorijose reglamentuojančiais specialiaisiais
teritorijų planais bei saugomų teritorijų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Planuojami vandentvarkos infrastruktūros objektai bus požeminio tipo inžinieriniai statiniai
esamo užstatymo zonose ar tinklų jungtys, jungiančios mažesnes gyvenvietes prie didesnių. Siekiant
įrengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą saugomose gamtinėse teritorijose,
vandentiekio ir nuotekų tinklų koridoriai nukreipti pagrindinėmis gatvėmis arba šalia jų. Darbų
vykdymo metu turi likti nepažeisti natūralių buveinių plotai, gyvūnų maitinimosi, migracijos,
veisimosi ir žiemojimo vietos. Vandentvarkos infrastruktūros įrengimas ir darbų laikas turi būti
organizuojamas atsizvelgiant į Paukščių ir buveinių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei
saugomų rūšių pobūdį, statybos darbų metu sudarant mažiausią poveikį aplinkai.
Specialiojo plano įgyvendinimas numatytose vandentvarkos infrastruktūros plėtros ir irengimo
teritorijose, ypač saugomose turės reikšminga teigiamą poveikį telkinių ekosistemos buklei. Šios
infrastruktūros įgyvendinimas jautriose teritorijose sumažins ūkio ir buities nuotekų taršą per
gruntinį vandenį ir tiesioginių nuotekų taršos poveikį telkinių ekosistemai. Vandens taršos neigiamo
poveikio mažinimas ypatingai svarbus saugomose teritorijose dėl tik joms budingų ypatybių.
Esamų vandenviečių modernizavimas ir naujų planuojamų požeminio vandens apsauga turi
atitikti Lietuvos higienos normu HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinės ir apsaugos zonų nustatymas
ir priežiura“ ir HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ keliamus
reikalavimus.
Esamų ir naujų planuojamų nuotekų valyklų modernizavimas turi atitikti Nuotekų tvarkymo
reglamento nuostatas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymu Nr. D1-515 (Žin.,
2007, Nr. 110-4522), turi būti vadovaujamasi sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo
taisyklėmis (Žin.,2004-09-02, Nr. 134-4878 2009-12-24, Nr. 152-6849).
Kultūros paveldo apsaugos požiūriu jautriose planuojamų teritorijų vietose, esant tikimybei
neigiamai paveikti saugomų objektų vertingąsias savybes, turi būti atliekami nekilnojamojo kultūros
paveldo tyrimai.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų vietos bus tikslinamos žemesnio
lygmens dokumentų, teritorijų planavimo ir projektavimo metu. Jei reikalinga, planuojamai veiklai
turi būti atliekamos su poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimu susijusios procedūros.
Vertinant pagrindines plano koncepcijos nuostatas, prognozuojama, kad įgyvendinant vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, poveikis gamtinei
aplinkai nebus reikšmingas. Teritorijas, siejamas su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planu, siūloma tvarkyti parengus tinklų techninius projektus, atskirai įvertinus
galimą neigiamą poveikį aplinkai ir numatant priemones jį sumažinti.
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9.

Pasirinktų plano alternatyvų aprašymas, priežastys, dėl kurių pasirinktos
svarstytos alternatyvos
Specialiajame

plane

pasirinkta

aktyvios

plėtros

alternatyva

leis

įgyvendinti

vykdomą

vandentvarkos politiką, kurioje siekiama užtikrinti saugų ir kokybišką vandens vartojimą, atitinkantį
higienos normos reikalavimus. O centralizuotu ar decentralizuotu būdu surinktos ir išvalytos
nuotekos užtikrins minimalų neigiamą poveikį aplinkai.

10. Vertinimo, įskaitant visus sunkumus (techninius trūkumus arba kankamas
praktines

žinias

ir

įgūdžius),

su

kuriais

susidurta

kaupiant

reikiamą

informaciją, aprašymas
Specialiojo plano koncepcinių sprendinių pasekmių aplinkai vertinimas ir pasekmių prognozė
buvo atliekama šiais būdais ir metodais: socialinių, ekonominių procesų tendencijų ekstrapoliacija,
įvertinant ūkio sektorių veiklas bei teritorijų planavimo sprendinius; analitinis metodas; analogų
metodas; literatūros ir kitų šaltinių apžvalgą, pasinaudojant analogiškų projektų jau tyrinėtoms
pasekmėms vertinti rezultatais.
Įgyvendinimo pasekmiu aplinkai vertinimas buvo atliekamas naudojant įvairius statistikos rodiklius,
aplinkos monitoringo, teritorijų planavimo, kultūros vertybių registro ir kitus prieinamus duomenis.
Problemos, su kuriomis susidurta vertinimo metu – nepakankamas informacijos kiekis apie
esamų vandentvarkos infrastruktūros objektų išsidėstyma ir jų buklę. Tačiau šios problemos neturi
ženklios įtakos atlikto poveikio aplinkai vertinimo kokybei ir rezultatams.

11. Siūlomos taikyti stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas
Planų ir programų įgyvendinimo pasekmių aplinkai stebėsena (monitoringas) vykdoma
valstybiniu, savivaldybių ir ūkio subjektų lygmenimis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo
įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824) nustatyta tvarka, kad, būtų laiku nustatytos nenumatytos
reikšmingos neigiamos pasekmės aplinkai ir imtąsi tinkamų veiksmų susidariusiai padėčiai ištaisyti.
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą) siūloma vykdyti pagal
Lietuvos statistikos departamento publikuojamų vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sektorių
darnaus vystimosi rodiklius, vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros programos
įgyvendinimą, siekiant, kad iki 2014 m. kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu būtų
aprūpinti 95 % Lietuvos gyventojų.
Pagal

Lietuvos

Respublikos

visuomenės

sveikatos

stebėsenos

(monitoringo)

įstatymą

savivaldybių institucijos organizuoja savivaldybių visuomenės sveikatos stebėseną Sveikatos
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Kai tam tikros nenumatytos neigiamos reikšmingos pasekmės aplinkai siejamos su specialiojo
plano sprendinių įgyvendinimu, stebėseną (monitoringą) vykdanti institucija informuoja apie jas
plano ar programos rengimo organizatorių ir pateikia jam būtinus duomenis, kuriais remdamasis
plano ar programos rengimo organizatorius numato tolesnius veiksmus susidariusiai padėčiai
ištaisyti.
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Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena (monitoringas) bus atliekama pagal
savivaldybės teritorijai bei Šilutės rajono savivaldybei būdingus Lietuvos statistikos departamento
publikuojamų atitinkamų darnaus vystimosi rodiklių pokyčius.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano
koncepcinių sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo stebėsenos rodikliai:
- Gyventojų skaičius, pokytis gyv./metus;
- Vandens sunaudojimas, tūkst.m3/m;
- Nuotekų (bendras ir išvalytų iki normatyvų) išleidimas į aplinką, tūkst.m3/m;
- Nuotekų tvarkymo sistemomis besinaudojančių abonentų (gyventojų) %;
- Gyventojų, besinaudojančių centralizuotomis geriamojo vandens sistemomis, %;
- Paviršinio vandens monitoringo stočių, kuriose vandens kokybė atitinka gerą vandenų būklę,
% nuo bendro matavimo vietų skaičiaus pagal BDS7 ir bendrąjį azotą (Nb);
- Geros ekologinės būklės vandens telkinių skaičiaus pokytis, vnt.

12. Ataskaitos santrauka
Šilutės rajono savivaldybės teritorija užima 1706,3 km2. Šilutės rajone gyvena apie 56 tūkst.
gyventojų, gyventoju tankumas 39,4 gyv./km2. Esama centralizuota vandens tiekimo infrastruktura
naudojasi 60%, o nuotekų tvarkymo 43% rajono gyventojų. Šiuo metu Šilutės rajone nėra užtikrinta
tiekiamo geriamojo vandens kokybė. Tokia buklė yra dėl vandens ruošimo įrenginių nebuvimo bei
prastos vandens tiekimo infrastrukturos įrangos buklės.
Specialiojo plano rengimo tikslas yra nustatyti vandentvarkos kryptis ir teritorijas, kuriose iki
2015 m. ne mažiau kaip 95 % Šilutės rajono savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo
vandens tiekėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Įgyvendinus specialiojo plano
alternatyvą gyventojai iki 2015 m. bus aprūpinti kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugomis. Išplėtus vandens tiekimo tinklą ir įrengus požeminio vandens gerinimo įrenginius,
vartotojams bus tiekiamas kokybiškas geriamas vanduo, dėl to tikėtinos teigiamos ilgalaikės
pasekmės žmonių sveikatai, susirgimų mažėjimas. Sumažės galimybė gamtinei aplinkai patirti taršos
apkrovas nuotekomis dėl esamų nutekų valyklų modernizavimo, naujų mažo našumo nuotekų
valymo įrenginių statybos ir surinkimo tinklų plėtros.
Nuotekų surinkimas užtikrins mažesnį taršos patekimą į požeminius ir paviršinius vandenis.
Sumažėjusi vandens tarša nevalytomis nuotekomis teigiamai veiks paviršinių vandens telkinių buklę
ir išlaikys vandens ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyra. Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės mieste, miesteliuose ir kaimuose teigiamai įtakos
turizmo ir rekreacijos paslaugų ir verslo plėtrą. Pagerėjusi verslo aplinka turės teigiamas pasekmes
gyventojų užimtumo, žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės aspektais. Atlikus strateginį pasekmių
aplinkai vertinima nustatyta, kad įgyvendinus specialiojo plano alternatyvą laukiamos reikšmingos
teigiamos ilgalaikės pasekmės gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai planuojamose Šilutės
rajono savivaldybės teritorijose.
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13. Priedai
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros teritorijos, kurios patenka į
saugomas teritorijas.
1. Juknaičių sen., Paleičių k.

2. Kintų sen., Ventės k., Šturmų k.
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3. Kintų sen., Kintų mstl., Uogalių k., Suvernų k., Povilų k., Prycmų k.
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4. Kintų sen., Stankiškių k., Minijos k.

6. Rusnės sen., Uostadvario k.
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7. Rusnės sen., Rusnės mstl., Šyškrantės k., Pakalnės k., Skirvytės k.
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8. Rusnės sen., Vorusnės k.

9. Šilutės sen., Sausgalvių k.
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10. Šilutės sen., Žalgirių k., Šyšos k., Rupkalvių k.

11. Šilutės sen., Šilutės m., Šyšgirių k.
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Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros teritorijos, kurios ribojasi su
saugomomis teritorijomis.
1. Gardamo sen., Meškinės k., Šilgalių k.

2. Gardamo sen., Juškaičių k.
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3. Juknaičių sen., Kanteriškių k., Leitgirių k.

4. Kintų sen., Sakūčių k., Kiškių k., Mockių k., Žynių k., Paurų k.
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5. Saugų sen., Vilkyčių k.

6. Saugų sen., Lankupių k.d.
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7. Saugų sen., Aisėnų k.

8. Švėkšnos sen., Inkaklių k., Jurgaičių k., Jomantų k.
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9. Švėkšnos sen., Jonikų k.

10. Švėkšnos sen., Stemplių k., Jurkaičių k.
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11. Vainuto sen., Gorainių k., Aušbikavio k.
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