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1. Bendrieji specialiojo plano sprendiniai 

1.1 Sprendiniai vandentvarkos plėtrai pagal „Aktyvios plėtros alternatyvą“ 

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.  

 

1.2 Pagrindiniai sprendinių formavimo principai.  

 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 - 92. Taip pat buvo 

nagrinėjamos galimybės į viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamas teritorijas įtraukti dar 31 

gyvenviete, kuriose gyventojų skaičius yra mažesnis nei 50, tačiau centralizuotas vandens tiekimas 

numatomas dėl kitų priežasčių. Viso į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos 144 
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gyvenamos teritorijos. Susumavus gyventojus šiose teritorijose viešojo vandens tiekėjas papildomai 

vandens tiekimu turėtų aptarnauti - 35%, nuotekų tvarkymu – 52% savivaldybės gyventojų. 

 Viešojo vandens teikimo teritorijos (toliau VVT teritorijos) tai teritorijos, kuriose yra 

užtikrinama viešojo vandens tiekimo paslauga. Šios teritorijos parenkamos taip, kad šios paslaugos 

būtų prieinamos 95% rajono gyventojų. VVT teritorijos pagal paslaugų teikimo pobūdį yra 

skirstomos į centralizuoto ir decentralizuoto aprūpinimo VVT teritorijas: 

1. Centralizuota vandens tiekimo infrastruktūros plėtra, t.y. kai vanduo tiekiamas iš vienos 

gyvenamosios vietovės vandenvietės centralizuotais vandentiekio tinklais; 

2. Centralizuota nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, t.y. kai nuotekos surenkamos tinklais 

ir valomos nuotekų valyklose; 

3. Decentralizuota vandens tiekimo sistema, t.y. kai vanduo tiekiamas ne centralizuotais 

tinklais. Vanduo atvežamas autocisternomis, įrengiant vandens kolonėles ir toliau naudojantis 

esamais šuliniais (geros kokybės); 

4. Decentralizuota nuotekų tvarkymo sistema, t.y. kai Nuotekų surinkimui įrengiami 

individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba vietiniai valymo įrenginiai. 

Koncepcijos rengimo metu Šilutės rajono gyvenvietės buvo kategorizuotos pagal gyventojų 

skaičių ir vandentvarkos infrastruktūros išsivystymo lygį, taip pat nustatytas jų infrastruktūros 

vystymo prioritetiškumas. 

Likusioms, į viešojo vandens tiekimo teritorijas nepatenkančioms, Šilutės rajono savivaldybės 

administracinėse ribose esančioms, gyvenamosioms vietovėms ar pavieniams pastatams aprūpinti, 

bus palikta galimybė vykdyti individualų vandens išgavimą ir (ar) nuotekų tvarkymą.  

Planuojamos naujos teritorijos pagal teritorijų planavimo dokumentus, atitinkančios 

reikalavimus keliamus viešojo vandens tiekimo teritorijoms ir esančios greta jų, siūlomo įtraukti į 

viešojo vandens tiekimo teritorijas. Naujoms teritorijoms taikomi tokie pat vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo kokybės reikalavimai kaip ir viešojo vandens tiekimo teritorijoms. 

 

2. Reikalavimai vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui viešojo vandens tiekimo 

teritorijose  

 Detalizuojant kaip vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra aprūpinti koncepcijos 

metu numatytas viešojo vandens tiekimo teritorijas, buvo atliktas preliminarus tinklų trasavimas. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų koridorius numatytas vietinio kelio (gatvės) raudonųjų linijų zonoje 

(pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ gatvės juosta tarp 

raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir 

dviratininkų takus); inžinerinius tinklus; transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo 

vietas) ir krašto kelio sanitarinėje apsaugos zonoje (pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).  

 Klojant naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų 

(elektros, dujų, telekomunikacijų, šilumos) išsaugojimą, nesant galimybės išsaugoti, gauti 

projektavimo sąlygas tinklams perkelti. Taip pat būtina taikyti (esamiems, nustatyta tvarka 

suprojektuotiems, pastatytiems ir pripažintiems tinkamais naudoti inžineriniams tinklams) 

„Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (LR Vyriausybės nutarimas 1992–05–12 Nr. 343 su 

vėlesniais pakeitimais) bei kitų, atskiroms tinklų grupėms galiojančių, įstatymų reikalavimus.  
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Plėtros plano brėžiniai sudaryti pagal GDB10LT ir ORT10LT duomenų pagrindą, (LR Aplinkos 

ministro 2006-12-29 d. įsakymo Nr. D1-636 ,,Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“). Brėžiniuose pateikiami planuojamų 

magistralinių tinklų (vandentiekio, nuotekų) infrastruktūros koridoriai. Inžinerinių statinių bei tinklų 

trasų vietos teritorijose yra preliminarios. Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų 

siurblinių, nuotekų valymo įrenginių įrengimo vietos, jų kiekiai ir techniniai parametrai, vandens 

tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgiai ir trasos turi būti tikslinami tolesniuose projektavimo 

etapuose t.y. ruošiant gyvenamųjų teritorijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

techninius bei darbo projektus, rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus. Rengiant vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros techininius projektus tinklų trasos turi būti tiesiamos už 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostų ribų. Rengiant vandenviečių sanitarinių zonų ribų 

planus įvertinti šalia vandenviečių esančių automobilių kelių priežiūrai naudojamų medžiagų poveikį 

požeminio vandens ištekliams ir numatyti apsaugos priemones vandenvietėms nekeičiant 

automobilių kelių priežiūros rėžimo.  

Tinklų sankirtos su inžineriniais objektais (geležinkeliais, magistraliniais keliais) įrengiamos 

uždaru (betranšėjiniu) būdu. Naujų tinklų tiesimas turi nepažeisti geležinkelio inžinerinių tinklų ir 

įrenginių, kelio dangos. Naujų tinklų tiesimas išilgai geležinkelių vykdomas už geležinkelio ir jų 

įrengnių apsaugos zonos ribų, nustatytų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343. 

Viešai tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos turi atitikti 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų 

kokybės reikalavimus. Vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui keliami reikalavimai yra išdėstyti 

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 

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); 

• 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) ir 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); 

• Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02 -22 įsakymu 

Nr.1-66. 

Statybos techniniuose reglamentuose išdėstyti reikalavimai, skirti techninėms sąlygoms 

nustatyti ir tiksliai apibrėžti projektuojamiems objektams keliami reikalavimai – numatomi 

vandens/nuotekų debitai, vamzdynų skersmenys, apžiūros šulinėlių įrengimo vietos, vandenvietėse 

ir nuotekų valyklose esančių įrenginių techniniai duomenys (našumas, matmenys, elektros poreikis, 

jungtys su kitais įrenginiais, saugos reikalavimai ir kt.), ir kt.;  

 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. 

Valstybės saugomose teritorijose ir jų apsaugos ar buferinėse zonose infrastruktūros plėtros 

darbai atliekami vadovaujantis saugomų teritorijų, objektų ir jų apsaugos zonų planais bei saugomų 

teritorijų priežiūrą ir tvarkymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

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. 
Visi aukščiau įvardinti reikalavimai turi būti įvertinti žemesnio lygmens planavimo 

dokumentuose. Taip pat detaliojo planavimo metu turi būti įvertinti žemės ir inžinerinių tinklų 

savininkai, išspręsti žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir naujų tinklų prijungimo prie esamų 

inžinerinių statinių klausimai Inžinerinių statinių bei tinklų trasavimas teritorijose yra preliminarus. 

Vandens gavybos gręžinių, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų siurblinių, nuotekų valyklų 

dislokacijos vietos, jų kiekis ir techniniai parametrai bei sprendinių įgyvendinimo etapiškumas turi 

būti tikslinami tolesniuose projektavimo etapuose t.y. ruošiant minėtų gyvenamųjų teritorijų 

vandens tiekimo inžinerinės infrastruktūros techninius bei darbo projektus, rengiant atskirų teritorijų 

detaliuosius planus. 

 

2.1 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų sanitarinės 

apsaugos zonos 

 Visų vandenviečių sanitarinė apsaugos zonos nustatomos pagal HN 44:2006 „Vandenviečių 

sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ reikalavimus. Vadovaujantis HN 44:2006 

nuostatais turi būti įsteigtos ir įregistruotos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, o jose 

ribojama ūkinė veikla. Nustatyta tvarka parengti, suderinti ir patvirtinti vandenviečių SAZ specialieji 

planai registruojami savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žemės gelmių registre. 

Vandenvietės SAZ specialiojo plano dokumentų (vandenvietės SAZ brėžiniai, patvirtinimo 
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dokumentai) kopijos, patvirtintos savivaldybės, pateikiamos visuomenės sveikatos centrui 

apskrityje, Lietuvos geologijos tarnybai, vandenviečių SAZ kontroliuojančioms institucijoms (RAAD, 

teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai). Vandenviečių sanitarinė apsaugos zonos – 

nustatyta saugoma teritorija apie vandenvietę, kurioje ribojama ūkinė veikla. Siekiant išsaugoti 

geros kokybės požeminį vandenį yra nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, kurios susideda iš trijų 

juostų (1-osios, 2- osios, 3- osios): 

1 - osios juostos vadinamos griežto ręžimo apsaugos juosta, atstumai turi būti nemažesni kaip: 5 m 

nuo I grupės, 10 m nuo II grupės ir 25 III grupės vandenviečių. 

2 - osios juostos matmenys visų tipų vandenvietėms turi būti apskaičiuojami taip, kad 

mikroorganizmai, patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi nepasiektų vandenvietės per 400 

- 200 parų (priklauso nuo vandeningojo sluoksnio). 

3 - osios juostos matmenys apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę 

tiesiogiai į eksploatuojamąjį sluoksnį, nepasiektų vandenvietės per 25 metus. 

 I ir II grupės, tiekiančioms vidutiniškai iki 100 m3 vandens per parą, vandenvietėms nustatoma 

1-oji juosta ir 50 m atstumu nuo gręžinio – taršos apribojimo juosta pagal HN 44:2006 reikalavimus. 

 I ir II grupės, tiekiančioms vidutiniškai daugiau kaip 100 m3 vandens per parą, III grupės 

vandenvietėms nustatoma 1-oji juosta ir nustatomos ar apskaičiuojamos 2-oji ir 3-ioji juostos pagal 

HN 44:2006 reikalavimus. 

Nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis LR 

Vyriausybės 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: 

1) 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. 

 

1.1 lentelė. Komunalinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydžiai: 

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 

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

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

40 50 50 - - 

Antžeminiai filtravimo laukai 100 200 300 500 - 

Biologiniai tvenkiniai - 200 200 300 300 

Požeminiai filtravimo laukai 15 - - - - 

Smėlio bei žvyro filtrai 25 - - - - 

Septikai 5 - - - - 

Filtravimo šuliniai 8 - - - - 

Siurblinės 10 15 20 20 30 

 

2) 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. 

 

2.2 Vandentiekio pritaikymas gaisrams gesinti 

Be pagrindinės paskirties, tiekti vartotojams geriamąjį vandenį, gyvenamosiose teritorijose 

planuojamas vandentiekis gali būti naudojamas ir gaisrams gesinti. Remiantis „Lauko gaisrinio 

vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir rengimo taisyklėmis“, patvirtintomis Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 

d. įsakymu Nr. 1-66, numatoma:  

• Tiesiant naujus vandentiekio tinklus kas 150 - 200 m įrengti gaisrinius hidrantus; 

• Pastatų išorės gaisrams gesinti numatoma įrengti antžeminius sausojo tipo gaisrinius 

hidrantus su nulaužimo sistema (C tipo) ir tik nesant tokiai galimybei įrenginėti požeminius 

gaisrinius hidrantus; 

• Įrengiami gaisriniai hidrantai turi būti ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) 

dalies krašto, bet ne arčiau 5 m nuo pastatų sienų; 

• Vandentiekio tinklai turi būti žiediniai; 

• Gaisrų gesinimui galima naudoti ir aklinus iki 200 m ilgio vandentiekio vamzdynus; 

• Keičiantis žemės savininkams ar žemės paskirčiai gaisriniai hidrantai neturi būti naikinami be 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sutikimo; 

• Vandentiekis daromas tokio patikimumo, kad atitiktų miesto ar konkretaus vartotojo 

reikalavimus, t.y. vystant vandentiekio tinklus siekti kuo aukštesnio patikimumo.  

• Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus turi 

būti įrengtos talpyklos (priešgaisriniai rezervuarai arba atviri vandens telkiniai) ir kieto grunto 

dangos privažiavimai prie jų su 12 m ×12 m aikštelėmis.  
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 Viešojo vandens tiekimo teiritorijose, kurios yra numatytos plėtoti I etapu, siūloma gaisrų 

gesinimą planuoti iš rekonstruojamos ar naujai įrengiamos vandentiekio sistemos. Viešojo vandens 

tiekimo teritorijose, kurios yra numatytos plėtoti II etapu, siūloma gaisrų gesinimą planuoti iš 

paviršinių vandens telkinių ar vandens rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų 

reikalavimus. 

 

2.3 Lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūra 

 Vadovaujantis 2007-04-02 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamentu“ paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, 

komunalinių ir gamybinių nuotekų. Paviršinių nuotekų išleidimas į komunalinių, buitinių, gamybinių 

nuotekų tvarkymo sistemas draudžiamas.  
Lietaus nuotekynas yra svarbi šiuolaikinio miesto techninės infrastruktūros dalis, užtikrinanti 

normalų miesto transporto ir kitų infrastruktūrinių dalių funkcionavimą. Šilutėje kolektorių tinklas 

savo struktūra praktiškai atkartoja gatvių tinklą. Iš kolektorių vanduo yra nuvedamas į Šyšos upę ir 

senvagę. Šios nuotekos tiesiogiai įtakoja vandens kokybę Šyšos upėje ir Nemuno deltoje. Todėl yra 

labai svarbu riboti teršalų patekima į atvirus vandenis su lietaus nuotekomis. Šiuo metu Šilutėje 

apvaloma tik labai menka dalis lietaus nuotekų. Degalinės bei kai kurios pramonės teritorijos turi 

savo lokalias naftos produktų gaudykles, iš kurių apvalytos nuotekos perduodamos į miesto tinklą. 

Šilutės rajone lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą turi tik kelios gyvenvietės - Rusnės mstl., 

Ž.Naumiesčio mstl.  

Gyvenvietėse lietaus nuotekų surinkimas turi būti sprendžiamas rekonstruojant esamas arba 

planuojant naujas gatves ir kelius. Savivaldybė, numatytų viešojo vandens tiekimo teritorijų 

prioritetų tvarka, sprendžia, ar reikia rekonstruoti esamas susidėvėjusias ir nevalytas pralaidas, 

griovius ir išleistuvus. Įrengti atskiras uždaras lietaus vandens surinkimo sistemas su valymo 

įrenginiais naujai formuojamuos intensyvaus užstatymo teritorijose. Įrengti uždaras lietaus vandens 

surinkimo sistemas su valymo įrenginiais verslo ir gamybos teritorijose su galimai padidinta tarša. 

Renovuoti esamas susidėvėjusias lietaus nuotekų sistemas. Siūloma paviršinių nuotekų rinktuvų 

išleistuvuose įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginus. Išplėtoti esamą atskirtąją lietaus vandens 

surinkimo ir valymo sistemą, remiantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu - į aplinką 

išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis kaip:  

• skendinčių medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l;  

• BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg/l;  

• naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l;  

• kitų vandens aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracija negali viršyti LRS aplinkos 

ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ I ir II priede 

nurodytų reikalavimų. 
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2.4 Nuotekų dumblas 

Šilutės rajone nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas surenkamas sausinamas Šilutės 

miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijoje. Nusausintas dumblas laikinai kaupiamas avarinėse 

dumblo aikštelėse ir išvežamas galutinam dumblo apdorojimui.  

Šiuo metu Šilutės miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijoje planuojama statyti dumblo 

apdorojimo įrenginius, kuriuose bus apdorojamas Šilutės nutekų valykloje susidaręs dumblas. Taip 

pat Švėkšnos, Kintų bei Rusnės valyklų atvežtas sausintas dumblas bei Šilutės rajono mažųjų 

nuotekų valyklų tankintas dumblas. Valykloje susidaręs dumblas bus pirmiausia tankinamas, tuomet 

pūdomas, taip jį stabilizuojant. Supūdytas dumblas bus mechaniškai sausinamas. Tam tikslui 

numatyta džiovyklos pastate sumontuoti vieną naują filtpresą, taip pat perkelti vieną esamą 

centrifugą. Pūdytuve pagamintos biodujos bus naudojamos šiluminei energijai gaminti dujiniame 

katile. Katile išgauta šiluma bus naudojama pūdytuvams šildyti. Biodujų perteklius bus panaudotas 

dumblo džiovinimo procese. Šilutės nuotekų valykloje planuojama pastatyti naują dumblo džiovinimo 

įrangą. Išdžiovintas dumblas bus transportuojamas į tarpinę talpą, iš kurios jis bus kraunamas arba į 

maišus arba į priekabą. Šiuo tikslu numatyta džiovinto dumblo fasavimo į maišus įranga bei 

konvejeris pakrovimui į sunkvežimius. 
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3. Konkretizuoti specialiojo plano sprendiniai 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šilutės rajone konkretizuoti 

specialiojo plano sprendiniai iki 2015 metų suskirstyti pagal seniūnijas: 

3.1 Gardamo seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

1.1 

Gardamo 

mstl. 

(469), 

Kukuiliškės 

k. 

(14) 

 
 

 
Gardamo mstl. ir Kukuiliškės k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 8,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų 
vietoje (maksimalus NVĮ našumas apie 100 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) up. Tenenys. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
1.2 

Užlaukės k.  

(60) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkančius gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d) ir įrangą vandens slėgiui vamzdyne 
sudaryti. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR 
teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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1.3 

Šylių k. 

(446) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 5,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti žemės sklypą ir pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų 
valymo įrenginius (maksimalus NVĮ našumas apie 75 m3/d). Nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų 
priimtuvas up. Šustis. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 

 
1.4 

Juškaičių 

k. 

(207) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkančius gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d) ir įrangą vandens slėgiui vamzdyne 
sudaryti. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR 
teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 4,5 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 4,5 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti žemės sklypą ir pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų 
valymo įrenginius (maksimalus NVĮ našumas apie 40 m3/d). Nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50 m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų 
priimtuvas up. Tenenys. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
1.5 

Ramučių k. 

(180) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
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Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti žemės sklypą ir pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų 
valymo įrenginius (maksimalus NVĮ našumas apie 40 m3/d). Nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų 
priimtuvas up. Tenenys. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

1.6 

Žakainių k. 

(109), 

Laukstėlių 

k.(46), 

Jokūbiškės 

k. (32) 

 
Žakainių k., Laukstėlių k. ir Jokūbiškės k. vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Rekonstruoti vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, kurio našumas būtų 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d). 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus 
NVĮ našumas apie 40 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas up. Tenenys. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

1.7 

Bliūdsukių 

k. 

(98) 
 
 
 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Vandens gavybai naudoti 
esamą gręžinį arba įrengti naują reikalavimus atitinkantį gręžinį, kurio našumas 
būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 
m3/d) ir įrangą vandens slėgiui vamzdyne sudaryti. Vandenvietės sanitarinė 
apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali 
taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
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3. Suformuoti žemės sklypą ir pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų 
valymo įrenginius (maksimalus NVĮ našumas apie 20 m3/d). Nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50 m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų 
priimtuvas griovys į Žvelesio up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

1.8 

Meškinės 

k. (88), 

Šilgalių  

k. (38) 

 

 
Meškinės k. ir Šilgalių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. Viešojo 
vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Vandens gavybai naudoti 
esamą gręžinį arba įrengti naują reikalavimus atitinkantį gręžinį, kurio našumas 
būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 25 
m3/d) ir įrangą vandens slėgiui vamzdyne sudaryti. Vandenvietės sanitarinė 
apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali 
taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus 
NVĮ našumas apie 25 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas up. Šilupis. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 
3.2 Juknaičių seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

2.1 

Juknaičių 

k. 

(1243), 

Okslindžių 

k. 

(77), 

Vyžių k. 

(61), 

 
Juknaičių k., Okslindžių k., Vyžių k. ir Klugonų k. vandentvarkos sistemos 
vystomos bendrai. Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti 
centralizuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Rekonstruoti vieną vandenvietę. Įrengti naują reikalavimus atitinkantį gręžinį, 
kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens 
poreikis - 250 m3/d). 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų.  
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Klugonų k. 

(7) 

 

 

Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 9,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. Rekonstruoti esama nuotekų siurblinę. 
4. Pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų 
vietoje (maksimalus NVĮ našumas apie 250 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių 
sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų 
priimtuvas (esamas) griovys į Leitikės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
2.2 

Pašyšių k.  

(661), 

Šylvių k. 

(57) 

 
Pašyšių k. ir Šilvių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Rekonstruoti vandenvietę. Įrengti du naujus reikalavimus atitinkančius 
gręžinius Pašyšių k. Įrengti reikalavimus atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti 
esamą Šylvių k. Vandenviečių našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui 
užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 120 m3/d). 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 9,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. Rekonstruoti esama nuotekų siurblinę. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 120 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė 
apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) 
griovys į Leitikės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
2.3 

Leitgirių k. 

(187) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
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ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 1,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Rekonstruoti esamą nuotekų siurblinę. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų 
transportavimo atstumą įrengti nuotekų siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 30 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) Leitės up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
2.4 

Kanteriškių 

k. 

(185) 
 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Rekonstruoti esamą gręžinį. 
Įrengti reikalavimus atitinkantį papildomą gręžinį. Vandenvietės našumas turi  
būtu pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 30 
m3/d) 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 0,5 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 2,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus 
NVĮ našumas apie 30 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Leitalės up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
2.5 

Tarvydų k. 

(295), 

Rumšų k. 

(89) 

 
Tarvydų k. ir Rumšų k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Rekonstruoti esamą 
gręžinį Tarvydų k. Įrengti reikalavimus atitinkančius papildomus gręžinius Tarvydų 
k. ir Rumšų k. Vandenviečių našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui 
užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 70 m3/d). Vandenvietėms sanitarinės 
apsaugos zonos, turi būti nustatytos pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali 
taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
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Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 70 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) Leitės up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

2.6 

Paleičių k. 

(111) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Rekonstruoti esamą gręžinį. 
Įrengti reikalavimus atitinkantį papildomą gręžinį. Vandenvietės našumas turi  
būtu pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 
m3/d) 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 2,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Pastatyti naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus 
NVĮ našumas apie 20 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas grioviai į Leitės up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

2.7 

Kūgelių 

k. 

(69), 

Domaičių 

k. 

(41) 

 
 
 

 
Kūgelių k. ir Domaičių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
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Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

2.8 

Menklaukių

k. 

(49) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
3.3 Katyčių seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

3.1 

Katyčių 

mstl. 

(757), 

Antšyšių k. 

(60) 

 

 

 
Katyčių mstl. ir Antšyšių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Rekonstruoti du 
gręžinius Katyčių mstl. Įrengti reikalavimus atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti 
esamą Antšyšių k. Vandenviečių našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui 
užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 150 m3/d). Įrengti įrangą vandens 
tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR 
teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 7,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
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4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 190 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) Šyšos up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
3.2 

Stubrių k.  

(224) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 
50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 40 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas Veižo up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
3.3 

Ulozų k. 

(67) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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3.4 

Versmininkų 

k. 

(184) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema įrengimas: 
1. Nuotekų tvarkymo sistema sujungiama su Katyčių mstl. 
2. Nutiesti 4,0 km naujų nuotekų surinkimo ir perdavimo tinklų. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
3.5 

Akmeniškių

k. 

(78) 

 
 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

3.4 Kintų seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

4.1 

Kintų mstl. 

(783), 

 
Kintų mstl., Uogalių k., Prycmų k., Suvernų k., Povilų k. ir Blymacių k. 
vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
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Uogalių k. 

(189), 

Prycmų k. 

(68), 

Suvernų k. 

(62), 

Povilų k. 

(30), 

Blymacių k. 

(24) 

 

 

 

Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Rekonstruoti du 
gręžinius ir įrengti papildomą gręžinį Kintų mstl. Įrengti reikalavimus atitinkantį 
gręžinį arba rekonstruoti esamą Prycmų k. Kintų k., Uogalių k., ir Prycmų k. 
vandenviečių našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 210 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 6,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 8,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Palaikyti nuotekų valymo įrenginių gerą techninį stovį. Didinti NVĮ našumą 
prijungiant ir plečiant Kintų m., Uogalių k., Prycmų k., Suvernų k., Povilų k. ir 
Blymacių k. nuotekų tinklus (bendras maksimalus NVĮ našumas apie 210 m3/d). 
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) Kuršių marios. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
4.2 

Sakūčių k.  

(204), 

Kiškių k. 

(75), 

Mockių k. 

(72), 

Žynių k. 

(51) 

 

 
Sakūčių k., Kiškių k., Mockių k. ir Žynių k. vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 75 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 8,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 8,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 75 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Minijos up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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4.3 

Ventės k. 

(161), 

Šturmų k. 

(51) 

 
Ventės k. ir Šturmų k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 6,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 40 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Kniaupo įlanką. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 
4.4 

Stankiškių 

k. 

(103) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 20 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Kniaupo įlanką. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 
4.5 

Šyšgirių 

k. 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
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(51) 

 
 

atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

4.6 

Minijos 

k. 

(36) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
3.5 Rusnės seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

5.1 

Rusnės 

mstl. 

(1580), 

Šyškrantės 

k. 

(137), 

 
Rusnės mstl., Šyškrantės k., Pakalnės k. ir Skirvytės k. vandentvarkos sistemos 
vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Rekonstruoti vieną gręžinį, 
kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens 
poreikis - 340 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
 



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

UAB „Nemuno deltos projektai“    NDP 10 S 275    2010 m. 23 

 
 

Pakalnės k. 

(122), 

Skirvytės 

k. 

(6) 

 

 

 

3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 7,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 14,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Rekonstruoti esamą nuotekų siurblinę. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų 
transportavimo atstumą įrengti nuotekų siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje (maksimalus NVĮ 
našumas apie 340 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 150m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) Skirvytės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
5.2 

Uostadvario 

k.  

(117) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį papildomą gręžinį. Vandenvietės našumas turi būti pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 0,5 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įregimas: 
1. Nutiesti 2,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 20 m3/d). 
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Parogėlės up. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
5.3 

Vorusnės 

k. 

(27) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 



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

UAB „Nemuno deltos projektai“    NDP 10 S 275    2010 m. 24 

 
 

m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,5 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
3.6 Saugų seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

6.1 

Saugų k. 

(935), 

Kukorų k. 

(215), 

Mantvydų 

k. 

(89), 

Berciškės 

k. 

(87), 

 

 

 

 
Saugų k., Kukorų k., Mantvydų k. ir Berciškės k. vandentvarkos sistemos 
vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Rekonstruoti du gręžinius, 
kurių našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens 
poreikis - 250 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 7,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 9,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Rekonstruoti esamą nuotekų siurblinę. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų 
transportavimo atstumą įrengti nuotekų siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 250 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) griovys į Tenenio up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 
6.2 

Čiūtelių k. 

(124), 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
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vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
6.3 

Vilkmedžių 

k. 

(82) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
6.4 

Vilkyčių 

k. 

(901), 

Sakūtėlių 

k. 

(208) 

 

 
Vilkyčių k. ir Sakūtėlių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Rekonstruoti vieną 
gręžinį Vilkyčių k. Vilkyčių k. ir Sakūtėlių k. vandenviečių našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 200 
m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 5,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 5,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Rekonstruoti esamą nuotekų siurblinę. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų 
transportavimo atstumą įrengti nuotekų siurblines. 
 



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

UAB „Nemuno deltos projektai“    NDP 10 S 275    2010 m. 26 

 
 

4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 200 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė 
apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) 
griovys į Veiviržo up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 

6.5 

Petrelių 

k. 

(236) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 
50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 40 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Tenenio up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

6.6 

Alkos k. 

(75) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,5 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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6.7 

Žemaitkie -

mio 

k. 

(168), 

Vytulių k. 

(52) 

 

 
Žemaitkiemio k. ir Vytulių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 40 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 
50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 4,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 40 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Tenenio up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 

6.8 

Lankupių k. 

(161) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 30 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

6.9 

Lapynų k. 

(95), 

Miestalių k. 

(95), 

 
Lapynų k., Miestalių k., Barvų k. ir Bružų k. vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Įrengti reikalavimus atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės 
našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens 
poreikis - 50 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė 
apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali 
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Barvų k. 

(62), 

Bružų k. 

(24) 

 

 

 

taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 4,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 50 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas Tenenio up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

6.10 

Aisėnų k. 

(83) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. Centralizuota nuotekų surinkimo sistema ir bendri 
nuotekų valymo įrenginiai gali būti įrengiami pagal viešojo vandens tiekimo 
teritorijoms taikomus raikalavimus ir Šilutės rajono savivaldybės BP sprendinius. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

6.11 

Lapalių k. 

(74) 

 

 
Lapalių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai su Traksėdžių k. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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3.7 Šilutės seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

7.1 

Šilutės m. 

(22588), 

Traksėdžių 

k. 

(1180), 

Pagrynių k. 

(1125), 

Macikų k. 

(954), 

Grabupių k. 

(720), 

Armalėnų 

k. 

(169), 

Barzdūnų k. 

(115), 

Verdainės 

k. 

(115), 

Kirlikų k. 

(70), 

Šlažų k. (51)

 
Šilutės m., Traksėdžių k., Pagrynių k., Macikų k., Grabupių k., Armalėnų k., 
Barzdūnų k., Verdainės k., Kirlikų k. ir Šlažų k. vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Šilutės miesto vandenvietėje rekontruoti 4 gręžinius. Įrengti vieną papildomą 
gręžinį. Šilutės m., Traksėdžių k., Pagrynių k., Macikų k. ir Armalėnų k. 
vandenviečių našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 6500 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 35,0 km naujų vandentiekio tinklų . 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 40,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Palaikyti nuotekų valymo įrenginių gerą techninį stovį. Didinti NVĮ našumą 
prijungiant ir plečiant Šilutės m., Traksėdžių k., Pagrynių k., Macikų k., Grabupių 
k., Armalėnų k., Barzdūnų k., Verdainės k., Kirlikų k. ir Šlažų k. nuotekų tinklus 
(bendras maksimalus NVĮ našumas apie 6500 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 400m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) up. Šyša. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 
 
 

 
7.2 

Laučių k. 

(558), 

Šilmeižių k. 

(54), 

Jonaičių k. 

(51), 

Mažių k.(36)

 

 
Laučių k., Šilmeižių k., Jonaičių k. ir Mažių k.vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Įrengti papildomą gręžinį 
Laučių k. Laučių k. ir Jonaičių k. vandenviečių našumas turi būti pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 125 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
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ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 9,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 125 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) up. Šustis. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 

 
7.3 

Gaidelių 

k. 

(323) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Rekonstruoti esamą gręžinį. 
Įrengti papildomą reikalavimus atitinkantį gręžinį. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 60 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 
50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 4,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 5,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 60 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Voryčios up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 

7.4 

Vileikių k. 

(217), 

Užlieknių k. 

(203) 

 

 
Vileikių k. ir Užlieknių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Rekonstruoti gręžinį Užlieknių 
k. Vandenvietės našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 75 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įregimas: 
1. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
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naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 75 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Voryčios up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

7.5 

Sausgalvių

k. 

(142) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį. Vandenvietės našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui 
užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 25 m3/d). Įrengti įrangą vandens 
tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR 
teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 2,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 25 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas griovys į Leitės up. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

7.6 

Žalgirių k. 

(89) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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7.7 

Šyšos k. 

(52) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

7.8 

Rupkalvių 

k. 

(24) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
3.8 Švėkšnos seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

8.1 

Švėkšnos 

mstl. 

(1764), 

Vilkų 

 
Švėkšnos mstl., Vilkų kampo k., Vilkėno I k., Pavilnučio k., Užlaukio k., Alseikų k., 
Šiaulių k. ir Nikėlų k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
 
 



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

UAB „Nemuno deltos projektai“    NDP 10 S 275    2010 m. 33 

 
 

kampo k. 

(104), 

Vilkėno I k. 

(100), 

Pavilnučio 

k. 

(40), 

Užlaukio 

k. 

(35), 

Alseikų 

k. 

(26), 

Šiaulių 

k. 

(25), 

Nikėlų 

k. 

(16) 

 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Rekonstruoti esamus 
gręžinius ir įrengti reikalavimus atitinkantį papildomą gręžinį Švėkšnos mstl. 
Įrengti vandenvietę Vilkų kampo k. Vandenviečių našumas turi būti pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus bendras vandens poreikis - 400 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, turi 
būti nustatytos pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona 
- 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 10,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 10,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Palaikyti biologinio nuotekų valymo įrenginių gerą techninį stovį. Didinti NVĮ 
našumą prijungiant Vilkų kampo k., Vilkėno I k., Pavilnučio k., Užlaukio k., Alseikų 
k., Šiaulių k. ir Nikėlų k. (maksimalus NVĮ našumas apie 400 m3/d). Nuotekų 
valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 150m nuo valymo įrenginių. Išvalytų 
nuotekų priimtuvas (esamas) Švėkšnalės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 

8.2 

Inkaklių k. 

(524), 

Jomantų k. 

(55), 

Jurgaičių k. 

(35), 

Kalkiškės 

k. 

(28) 

 

 
Inkakliųk., Jomantų k., Jurgaičių k. ir Kalkiškės k. vandentvarkos sistemos 
vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 5,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 5,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 120 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) up. Tenenys. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
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8.3 

Stemplių k. 

(101) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. Centralizuota nuotekų surinkimo sistema ir bendri 
nuotekų valymo įrenginiai gali būti įrengiami pagal viešojo vandens tiekimo 
teritorijoms taikomus raikalavimus ir Šilutės rajono savivaldybės BP sprendinius. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 

8.4 

Jurkaičių k. 

(52), 

Žąsyčių k. 

(21) 

 

 
Jurkaičių k. ir Žąsyčių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 

8.5 

Tvaskučių 

k. 

(49), 

Surinkiškių 

k. 

(39), 

Stankiškių 

k. 

 
Tvaskučių k., Surinkiškių k. ir Stankiškių k. vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
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(29) 

 

 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 

8.6 

Jonikų k. 

(54) 

 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 
3.9 Usėnų seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

9.1 

Usėnų k. 

(765), 

Žemaitkie -

mio k. 

(317), 

Naujapievių 

k. 

(60), 

Kavolių k. 

(56), 

Svaraitkio -

mio k. 

(25) 

 
Usėnų k., Žemaitkiemio k., Naujapievių k., Kavolių k. ir Svaraitkiemio k. 
vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Rekonstruoti gręžinį 
Usėnų k. Usėnų ir Žemaitkiemio vandenviečių našumas turi būti pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 220 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, turi būti 
nustatytos pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 
50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 8,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įregimas: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 12,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
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 3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 220 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė 
apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) 
Veižo up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 

9.2 

Galzdonų 

k. 

(80) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
9.3 

Meišlaukių

k. 

(79) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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3.10 Vainuto seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

10.1 

Vainuto 

mstl. 

(993) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos rekonstravimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Rekonstruoti esamą nuotekų siurblinę ir slėgiminę liniją. Atsižvlegiant į žemės 
reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą.  Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius esamų vietoje 
(maksimalus NVĮ našumas apie 200 m3/d). 
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) Šyšalės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 

10.2 

Bikavėnų 

k. 

(511), 

Lolyčio k. 

(54), 

Pajūriškių 

k. 

(27) 

 
Bikavėnų k., Lolyčio k. ir Pajūriškių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
2. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
3. Nutiesti 6,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 10,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 120 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas Bikovės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
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10.3 

Gorainių 

k. 

(335) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Esamą gręžinį rekonstruoti ir 
įrengti papidomą gręžinį. Vieną vandenvietę uždaryti. Vandenvietės našumas turi 
būti pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 60 
m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 60 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas Griovys į Lolytės up. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 

10.4 

Aušbikavio 

k. 

(88) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

10.5 

Balčių 

k. 

(398) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Esamus gręžinius 
rekonstruoti. Vandenvietės našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui 
užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 75 m3/d). Įrengti įrangą vandens 
tiekimui. 
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2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 6,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 75 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas Griovys į Krauleidiškės tvakinį. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 
 

 

10.6 

Kivylių 

k. 

(93) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 

 

10.7 

Lazduonėnų 

k. 

(100) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti vieną reikalavimus 
atitinkantį gręžinį. Vandenvietės našumas turi būti pakankamas vandens tiekimui 
užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 20 m3/d). Įrengti įrangą vandens 
tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR 
teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 2,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
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našumas apie 100 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas up. Šustis. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

10.8 

Girininkų 

k. 

(84) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

10.9 

Galnės 

k. 

(51) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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3.11 Žemaičių Naumiesčio seniūnija 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas, 
(Gyv. sk.) 

Vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai 
viešojo vandens tiekimo teritorijoje 

 

11.1 

Žemaičių 

Naumiesčio 

mstl. 

(1973), 

Sugintų k. 

(185), 

Kadagiškių 

k. (175), 

Vanagių k. 

(160), 

Ciparių k. 

(120), 

Kulėšų k. 

(110), 

Venckų k. 

(20), 

Pašusčių k. 

(18), 

Klebonų k. 

(10) 

 
Žemaičių Naumiesčio mstl., Sugintų k., Kadagiškių k., Vanagių k., Ciparių k., 
Kulėšų k., Venckų k., Pašusčių k. ir Klebonų k.vandentvarkos sistemos vystomos 
bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus. Įrengti reikalavimus 
atitinkančiu papildomus gręžinius Sugintų k. ir Vanagiųk. Vandenviečių našumas 
turi būti pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus bendras vandens 
poreikis - 500 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 14,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 20,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Palaikyti biologinio nuotekų valymo įrenginių gerą techninį stovį. Didinti NVĮ 
našumą prijungiant Sugintų k. Kadagiškių k. Vanagių k. Ciparių k., Kulėšų k., 
Venckų k., Pašusčių k. ir Klebonų k. (maksimalus NVĮ našumas apie 500 m3/d).  
Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo valymo įrenginių. 
Išvalytų nuotekų priimtuvas (esamas) up. Šustis. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 

 

11.2 

Palendrių 

k. (120) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti vieną reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 25 m3/d). 
Įrengti įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 
50m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Nutiesti 3,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Nutiesti 3,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
2. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
3. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
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našumas apie 25 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas up. Lendra. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

11.3 

Degučių k. 

(560) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti vieną reikalavimus 
atitinkantį gręžinį. Esamą gręžinį rekonstruoti. Vandenvietės našumas turi būti 
pakankamas vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 100 
m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo renginius. 
3. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę ir 
esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
4. Nutiesti 2,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas: 
1. Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų šalinimo tinklus, įvertinti jų būklę 
ir esant reikalui juos renovuoti arba pakeisti. 
2. Nutiesti 8,0 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. 
3. Atsižvlegiant į žemės reljefą ir nuotekų transportavimo atstumą įrengti nuotekų 
siurblines. 
4. Suformuoti nuotekų valymo įrenginiams reikalingą žemės sklypą. Pastatyti 
naujus uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius (maksimalus NVĮ 
našumas apie 100 m3/d). Nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 
50m nuo valymo įrenginių. Išvalytų nuotekų priimtuvas up. Mirglonas. 
 
Įrengti gaisrinius hidrantus renovuojamose ir naujai įrengiamuose vandentiekio 
tinkluose. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Tiksli infrastruktūros vieta 
ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) 
projektavimo metu. 

 

11.4 

Buikiškės 

k. (46), 

Žalpių k. 

(35) 

 
Buikiškės k. ir Žalpių k. vandentvarkos sistemos vystomos bendrai. 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti 
nustatyta pagal LR teisės aktų reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 
m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų gesinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
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11.5 

Juodžių k. 

(60) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

11.6 

Grygališkės 

k. (55) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

11.7 

Šiaudviečių 

k. (35) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkantį gręžinį arba rekonstruoti esamą, kurio našumas būtų pakankamas 
vandens tiekimui užtikrinti (maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti 
įrangą vandens tiekimui.  
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
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Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 

11.8 

Rimženčių 

k. (55) 

 
Viešojo vandens tiekimo teritorijoje numatoma plėtoti centralizuotą geriamojo 
vandens tiekimo ir decentralizuotą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
 
Vandens tiekimo sistemos įrengimas: 
1. Suformuoti vandenvietei reikalingą žemės sklypą. Įrengti reikalavimus 
atitinkančius gręžinį, kurio našumas būtų pakankamas vandens tiekimui užtikrinti 
(maksimalus vandens poreikis - 10 m3/d). Įrengti įrangą vandens tiekimui. 
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona, turi būti nustatyta pagal LR teisės aktų 
reikalavimus. Minimali taršos apribojimo zona - 50 m nuo gręžinio. 
2. Atlikus tikslius vandens kokybės tyrimus įrengti vandens gerinimo įrenginius. 
3. Nutiesti 1,0 km naujų vandentiekio tinklų. 
 
Nuotekų tvarkymo sistema plėtojama decentralizuotai: 
1. Nuotekų surinkimui įrengiami individualūs kaupimo rezervuarai, septikai arba 
vietiniai valymo įrenginiai. 
 
Išorinį gaisrų geinimą siūloma numatyti iš paviršinių vandens telkinių ar vandens 
rezervuarų, tinkamų vandens paėmimui pagal LR teisės aktų reikalavimus. 
Tiksli infrastruktūros vieta ir kiekis turi būti nustatyti žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo ir (arba) projektavimo metu. 
 

 
 

4. Lėšų poreikis ir darbų etapiškimas infrastrukturos plėtros projektų 

įgyvendinimui 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiuoju planu buvo suplanuoti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklai, nuotekų valymo 

įrenginiai, vandens gavybos bręžiniai bei kita infrastruktūra. Vandentvarkos projektų investicinė 

grąža paprastai yra nedidelė, tačiau turi stiprų socialinį ir aplinkosaugos pagrindą, t.y.: 

• Nuotekų tinklų plėtra užtikrina, kad nutekamieji vandenys nebūtų išleidžiami tiesiai į atvirus 

vandens telkinius, bet būtų valomi pagal šalies ir ES teisinius normatyvus; 

• Padidėja vandens tiekimo ir nutekamojo vandens surinkimo efektyvumas; 

• Sukuriamas reikalingas pagrindas naujoms ekonominėms iniciatyvoms pritraukti ir esamoms 

išlaikyti ir t.t. 

 Infrastruktūros kainos skaičiuojamos vadovaujantis analogų palyginimų ir „Statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais (XIV)“ (pagal 2010 m. spalio mėn. 

statiniu statybos skaiciuojamasias kainas), bei „Sustambintaisiais statybos darbų kainų 

apskaičiavimais (XVII)“ AB „SISTELA“ 2010 Vilnius. 

Vandenviečių įrengimas. Dalyje Šilutės rajono gyvenviečių nėra įrengto centralizuoto vandens 

tiekimo sistemų. Todėl pagrindinis elementas būtinas šios sistemos atsiradimui yra vandenvietės 
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įrengimas. Priimta, kad vienos vandenvietės įrengimas vidutiniškai gali kainuoti 100 tūkst. Lt. Iš 

esmės projekte kalbama apie vandenvietes, kurių našumas būtų nuo 10 m3/d iki 100 m3/d. Tai 

nedidelės vandenvietės, todėl nors jų našumai skiriasi keliasdešimt kartų, tačiau realiai didelio kainų 

skirtumo tarp tokio našumo vandenviečių įrengimo nėra. Todėl skaičiavimams naudotas vienas 

labiausiai tikėtinas skaičius. Į vandenvietės įrengimo kainą įskaičiuota: geologiniai tyrinėjimai ir 

projektas, lauko tinklai iki gyvenamųjų vietovių, automatizavimas ir apsauga, grežinio grežimas, 

privažiavimo kelias , žemės įsigijimas, tvora, elektros pajungimas ir įvadas, siurblys, dažnio pavara, 

įranga ir montavimas, pastatas. Viso siūloma įrengti ar modernizuoti esamas 54 vandenvietes ir 

modernizuoti 12 gręžinių vandenvietėse.  

Vandens gerinimo įrenginių statybos kaina. Šilutės rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės 

neturi vandens ruošimo irenginių, todėl buvo įvertinta kiek galėtų kainuoti naujų vandens ruošimo 

įrenginių statyba. Skaiciavimuose priimta, kad vienas gyventojas suvartoja 160 litrų vandens per 

para. Į šį skaičių įeina vandens nuostoliai ir netektys tinkle. Priimta, kad vienos vandenvietė 

įrengimas vidutiniškai gali kainuoti 100 tūkst. Lt. Vandens ruošimo įrenginių kainoje įskaityta 

geležies, mangano ir amonio elementu šalinimo iš vandens įranga. Įvertintas minimalus automatikos 

lygis. Vandens ruošimo įrenginiai be švaraus vandens rezervuarų ir antrojo kėlimo siurblinių. 

Vandens filtrai plaunami valytu vandeniu, tiesiai iš po filtrų.  

Vandentiekio ir nuotekų tinklai. Vandentiekio tinklai visada yra slėginiai. Nuotekų tinklai gali buti 

savitakiniai ir slėginiai. Miestų, miestelių ir kaimų sujungimui galima naudoti tiek slėginius tinklus, 

tiek savitakinius, bet nežinant teritorijos reljefo negalima įvertinti savitakinių tinklų klojimo 

galimybės. Tačiau daugeliu atvejų savitakinių tinklų klojimas yra nerealus ir nereikalingas. Praktiškai 

visuose nuotekų šalinimo sistemose yra įrengiamos nuotekų siurblinės, kurios tiekia nuotekas į 

nuotekų valymo įrenginius. Todėl šiame darbe buvo priimta, kad nuotekų siurbinės nepriklausomai 

nuo to, kuris variantas būtų pasirinktas, bus įrengtos, t.y. jos tieks nuotekas į nuotekų valyklas. 

Nuotekų siurblinės yra neišvengiamai reikalingos nuotakyne, tačiau nežinant tikslaus žemės reljefo ir 

siurblinių skaičiaus, jos į skaičiavimus neįtrauktos. Tikslus nuotekų tinklų įrengimo būdas (savitakinis 

ar slėginis), jų ilgiai, nuotekoms surinkiti reikalingas siurblinių skaičius ir vieta parenkama techninių 

projektų rengimo etape. Skaičiuojant tinklų tiesimo kainas buvo priimta, kad vandentiekio tinklų 

tiesimo kaina sieks 290,00 lių už vieną tiesinį metrą. Nuotekų šalinimo tinklų tiesimas 450,00 litų už 

vieną tiesinį metrą. Viso siūloma įrengti ir modernizuoti 247,5 km vandentiekio ir 291,5 km nuotekų 

surinkimo tinklų. 

 Darbo metu atstumas tarp miestų, miestelių ir kaimų buvo nustatytas pagal kelius ir gatves, o 

ne tiesiąją oro linija. Didžiausia tikimybė, kad tinklai bus tiesiami prie kelių ir gatvių, o ne tiesiai tarp 

urbanizuotų teritorijų. Tinklai klojami atviru būdu, bendroje tranšėjoje, šalia vienas kito arba uždaru 

būdu, tada kiekvienas vamzdis klojamas atskirai. Į vamzdžių klojimo kainą įskaičiuotos fasoninės 

dalys, patys vamzdžiai, jų montavimas, kasimas, tiesimas ir kiti pridėtiniai kaštai. 

Nuotekų valymo įrenginių statybos kaina. Darbe buvo įvertintos naujų nuotekų valymo įrenginių 

statybos kaina. Priimta, kad nuotekų valyklos 1m3 nuotekų išvalymo įrengimo vidutiniškai gali 

kainuoti 7,5 tūkst. Lt. (10m3/d našumo valyklos kaina 75 tūkst. Lt.). Esami nuotekų valymo 

įrenginiai nebuvo analizuoti, nes kaip rodo praktika, esamų įrenginių rekonstrukcija yra sunkiai 

įgyvendinama ir dažniausiai vietoj esamų įrenginių statomi nauji įrenginiai toje pačioje teritorijoje. 
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Nuotekų valymo įrenginius sudaro: grotos, smėliagaudė, biologinio valymo grandis, antrinis 

nusodintuvas ir dumblo tankinimo įrenginys. Urbanizuotose teritorijose iki 1000 GE priimtos rankinės 

grotos, o didesnėse gyvenamosiose vietovėse siūlomos automatinės grotos ir pastato pastatymas. Į 

nuotekų valymo įrenginių kainą įskaičiuota technologinės ir statybinės dalys, bei automatizavimas. 

 Visuose įrenginiuose nėra siūlomas perteklinio dumblo sausinimas, o tik tankinimas. Siūlomi tik 

uždari biologinio valymo įrenginiai. Kainoje nėra įvertintas papildomo (tretinio) valymo įrenginių 

poreikis. Nuotekų valymo įrenginių schemoje nėra numatyti pirminiai nusodintuvai. 

Jeigu nuotekų valymo įrenginių nėra, tai būtina parinkti naują vietą įrenginių pastatymui, nutiesti 

elektros tinklus ir nuotekų tinklus, bei įrengti privažiavimo kelią. Nuotekų valymo įrenginių darbai 

vidutiniškai įvertinti 35 tūkst. Lt. Viso siūloma įrengti 27 įvairaus našumo naujus ir modernizuoti 10 

esamų nuotekų valymo įrenginių. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros suminės kainos. Planuojama, kad 

esamų vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijai ir naujų vandens tinklų tiesimui prireiks – 72,0 mln. 

Lt, vandenviečių statybai – 6,6 mln. Lt, vandens ruošimo įrenginių statybai – 4,0 mln. Lt, esamų 

nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir naujų nuotekų tinklų tiesimui – 131,0 mln. Lt, nuotekų valymo 

įrenginių statybai prireiks 27,0 mln. Lt. Bendrai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtrai reikalingos finansinės lėšos sudarys apie 240,6 mln. Lt. 

 

Darbų etapiškumas. Šilutės rajono savivaldybėje iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų šiuo metu 

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

vadovaujantis siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tvarka,  

pirmuoju etapu (prioritetu) 2011 - 2013 prie vandentiekio galės prisijungti 80 %, o prie nuotekų 

surinkimo sistemos 70 % savivaldybės gyventojų (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. 
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 Siūlomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gyvenvietėse plėtojimo pirmasis 

etapas (prioritetas) 2011 - 2013 m. ir antrasis etapas (prioritetas) 2014 - 2015 m. 

Etapai 2011 - 2013 2014 - 2015 

Seniūnijos Gyvenviečių pavadinimai Gyv. 
sk. 

Gyvenviečių pavadinimai Gyv. 
sk. 

Gardamo 
Gardamo mstl. (469), Šylių k. (446), 

Kukuiliškės k. (14). 929 

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). 

858 

Juknaičių 
Juknaičių k. (1243), Pašyšių k. (661), 

Okslindžių k. (77), Klugonų k.(7). 
1988 

Tarvydų k. (295), Leitgirių k. (187), 
Kanteriškių k (185), Paleičių k. (111), Rumšų 
k. (89),Kūgelių k. (69), Vyžių k. (61), Šilvių k. 

(57), Menklaukių k. (49), Domaičių k.(41).  

1144 

Katyčių Katyčių mstl. (757). 757 
Stubrių k. (224), Versmininkų k. (184), 

Akmeniškių k. (78), Ulozų k. (67), 
Antšyšių k. (60). 

613 

Kintų 

Kintų mstl. (783),  
Uogalių k. (189), Prycmų k. (68), 

Suvernų k. (62), 
Povilų k. (30), Blymaciųk.(24). 

1156 

Sakūčių k. (204), Ventės k. (161), 
Stankiškių k. (103), Kiškių k. (75), 

Mockių k. (72), Šturmų k. (51), Žynių k. 
(51), Šyšgirių k. (51), Minijos k. (36). 

804 

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

Skirvytės k. (6). 
409 

Saugų 

Saugų k. (935), 
 Vilkyčių k. (901),  

 Sakūtėlių k. (208), 
 Kukorų k. (215). 

2259 

Petrelių k. (236), 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). 

1477 

Šilutės 

Šilutės m. (22588), Traksėdžių k. 
(1180), Pagrynių k. (1125), 

 Macikų k. (954), Grabupių k. (720), 
Laučių k. (558), Gaidelių k. (323), 
Armalėnų k. (169), Barzdūnų k. 

(115), Verdainės k. (95), Kirlikų k. 
(70), Jonaičių k. (51), Šlažų k. (51).

27999 

Vileikių k. (217),Užlieknių k. (203), 
Sausgalvių k. (142), Žalgirių k. (89), 

Šyšos k. (52), Šilmeižių k. (54), 
 Mažių k.(36), Rupkalvių k. (24). 

817 

Švėkšnos 

Švėkšnos mstl. (1764), Inkaklių 
k. (524),  

Vilkų kampo k. (104),  
Vilkėno I k. (100),  
Užlaukio k. (35),  
Kalkiškės k. (28). 

2555 

Stemplių k. (101), Jomantų k. (55), 
Jonikų k. (54), Jurkaičių k.(52), Tvaskučių 
k. (49), Pavilnučio k. (40), Surinkiškių k. 
(39), Jurgaičių k. (35), Stankiškių k. (29), 

Alseikų k. (26), Šiaulių k. (25),  
Žąsyčių k. (21), Nikėlų k. (16). 

542 

Usėnų 
Usėnų k. (765), Žemaitkiemio k. 

(317), Naujapievių k. (60), 
Svaraitkiemio k. (25). 

1167 
Galzdonų k. (80), Meišlaukių k. (79), 

Kavolių k. (56), 
215 

Vainuto 
sen. 

Vainuto mstl. (993), 
 Bikavėnų k. (511), 

 Balčių k. (398), 
 Gorainių k. (335). 

2237 

Lazduonėnų k. (100), Kivylių k. (93), 
Aušbikavio k. (88), Girininkų k. (84), 

Lolyčio k. (54), Galnės k. (51),  
Pajūriškių k. (27). 

497 

Žemaičių 
Naumiesčio 

Žemaičių Naumiesčio mstl. 
(1973), Degučių k. (560), Sugintų 

k. (185), 
 Kadagiškių k. (175), 

 Vanagių k. (160), Ciparių k. 
(120), Kulėšų k. (110). 

3283 

Palendrių k. (120), 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). 

454 

Viso: 45910  7830 
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5. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros teritorijų brėžiniai 

(Viešojo vandens tiekimo teritorijų brėžinių suskirstymas pagal 3 skyrių) 
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1.1 Gardamo sen., Gardamo mstl., Kukuiliškės k. 
1.2 Gardamo sen., Užlaukės k. 

 
 
1.3 Gardamo sen., Šylių k. 
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1.4 Gardamo sen., Juškaičių k. 
 

 
 
1.5 Gardamo sen., Ramučių k. 
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1.6 Gardamo sen., Žakainių k., Laukstėnų k., Jokūbiškės k., 
 

 
 
1.7 Gardamo sen., Bliūdsukių k. 
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1.8 Gardamo sen., Meškinės k., Šilgalių k. 
 

 
 
2.1 Juknaičių sen., Juknaičių k., Okslindžių k., Vyžių k., Klugonų k. 
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2.2 Juknaičių sen., Pašyšių k., Šilvių k. 
 

 
 
2.3 Juknaičių sen., Lietgirių k. 
2.4 Juknaičių sen., Kanteriškių k. 
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2.5 Juknaičių sen., Tarvydų k., Rumšų k. 
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2.6 Juknaičių sen., Paleičių k. 
 

 
 
2.7 Juknaičių sen., Kūgelių k., Domaičių k. 
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2.8 Juknaičių sen., Menklaukių k. 
 

 
 
3.1 Katyčių sen., Katyčių mstl., Antšyšių k. 
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3.2 Katyčių sen., Stubrių k.; 
3.3 Katyčių sen., Ulozų k. 

 
 
3.4 Katyčių sen., Versmininkų k. 
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3.5 Katyčių sen., Akmeniškių k. 
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4.1 Kintų sen., Kintų mstl., Uogalių k., Prycmų k., Suvernų k., Povilų k., Blymacių k. 
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4.2 Kintų sen., Sakūčių k., Kiškių k., Mockių k., Žynių k. 
 

 
 
4.3 Kintų sen., Ventės k., Šturmų k. 
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4.4 Kintų sen., Stankiškių k. 
 

 
 
4.5 Kintų sen., Šyšgirių k. 
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4.6 Kintų sen., Minijos k. 
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5.1 Rusnės sen., Rusnės mstl., Šyškrantės k., Pakalnės k., Skirvytės k. 
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5.2 Rusnės sen., Uostadvario k. 
 

 
 
5.3 Rusnės sen., Vorusnės k. 
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6.1 Saugų sen., Saugų k., Kukorų k., Mantvydų k., Berciškės k., Vilkmedžių k. 

 
 
6.2 Saugų sen., Čiūtelių k. 
6.3 Saugų sen., Vilkmedžių k. 
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6.4 Saugų sen., Vilkyčių k., Sakūtėlių k. 
 

 
 
6.5 Saugų sen., Petrelių k. 
6.6 Saugų sen., Alkos k. 
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6.7 Saugų sen., Žemaitkiemio k., Vytulių k. 
 

 
 
6.8 Saugų sen., Lankupių k. 
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6.9 Saugų sen., Lapynų k., Miestalių k., Barvųk., Bružų k. 
 

 
 
6.10 Saugų sen., Aisėnų k. 
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6.11 Saugų sen., Lapynų k. 
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7.1 Šilutės sen., Šilutės m., Traksėdžių k., Macikų k., Grabupių k., Armalėnų k., Barzdūnų k., Verdainės k. 
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Šilutės sen., Pagrynių k., Kirlikų k., Šlažų k. (7.1 brėžinio dalis) 
 

 
 
7.2 Šilutės sen., Laučių k., Šilmeižių k., Jonaičių k., Mažių k. 
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7.3 Šilutės sen., Gaidelių k. 
 

 
 
7.4 Šilutės sen., Vileikių k., Užlieknių k. 
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7.5 Šilutės sen., Sausgalvių k. 

 
 
7.6 Šilutės sen., Žalgirių k. 
7.7 Šilutės sen., Šyšos k. 
7.8 Šilutės sen., Rupkalvių k. 
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8.1 Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Vilkų kampo k., Vilkėno I k., Pavilnučio k., Užlaukio k., 
Alseikų k., Šiaulių k., Nikėlų k. 
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8.2 Švėkšnos sen., Inkaklių k., Jomantų k., Jurgaičių k., Kalkiškės k. 
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8.3 Švėkšnos sen., Stemplių k.,  
8.4 Švėkšnos sen., Jurkaičių k., Žasyčių k. 

 
 
8.5 Švėkšnos sen., Tvaskučių k., Surinkiškių k., Stankiškių k. 
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8.6 Švėkšnos sen., Jonikų k. 
 

 
 
9.1 Usėnų sen., Usėnų k., Žemaitkiemio k., Naujapievių k., Svaraitkiemio k. 
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Usėnų sen., Kavolių k. (9.1 brėžinio dalis) 
 

 
 
9.2 Usėnų sen., Galzdonų k. 
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9.3 Usėnų sen., Meišlaukių k. 
 

 
 
10.1 Vainuto sen., Vainuto mstl. 
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10.2 Vainuto sen., Bikavėnų k., Lolyčio k., Pajūriškių k. 
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10.3 Vainuto sen., Gorainių k. 
10.4 Vainuto sen., Aušbikavio k. 

 



 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros  
specialiojo plano sprendiniai 

UAB „Nemuno deltos projektai“    NDP 10 S 272    2010 m. 82 

 

 
10.5 Vainuto sen., Balčių k.  
10.6 Vainuto sen., Kivylių k. 

 
 
10.7 Vainuto sen., Lazduonėnų k. 
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10.8 Vainuto sen., Girininkų k. 
 

 
 
10.9 Vainuto sen., Galnės k. 
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11.1 Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl., Sugintų k., Kadagiškių k., Vanagių k., 
Ciparių k., Pašusčių k., Klebonų k. 
11.2 Žemaičių Naumiesčio sen., Palendrių k. 
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Žemaičių Naumiesčio sen., Kulėšų k., Venckų k. (11.1 brėžinio dalis) 
 

 
 
11.3 Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k. 
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11.4 Žemaičių Naumiesčio sen., Buikiškės k., Žalpių k. 

 
 
11.5 Žemaičių Naumiesčio sen., Juodžių k. 
11.6 Žemaičių Naumiesčio sen., Grygališkės k. 
11.7 Žemaičių Naumiesčio sen., Šiaudviečių k. 
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11.6 Žemaičių Naumiesčio sen., Rimženčių k. 
 

 
 
 
 
Projekto vadovas (atestato Nr.4312)      G.Venckus 
 
Projekto rengėjas         G.Tamošaitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planavimo organizatorius      Šilutės rajono savivaldybės  
         administracijos direktorius 
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO  

PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 

 

1. Įvadas 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas atliktas vadovaujantis teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr.113-4228). Sprendinių poveikio 

vertinimo ataskaitoje pirmiausia išnagrinėta Status quo situacija, t.y. kas atsitiktų, jeigu nebūtų 

įgyvendinti sprendiniai. 

 Išnagrinėjus Status quo situaciją atliekamas sprendinių poveikio vertinimas (toliau SPV 

ataskaita). SPV ataskaitoje sprendiniai nagrinėjami keturiais aspektais: 

 1. Poveikis teritorijos vystymo darnai; 

 2. Poveikis ekonominei aplinkai; 

 3. Poveikis socialinei aplinkai; 

 4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 

 SPV patogumui ataskaitos gale sudaryta teritorijų planavimo dokumento SPV lentelė, kurioje 

pateikiamas bendras vertinimas, atsižvelgiant į galimus teigiamus ir neigiamus poveikius. 

 

2. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniai (santrauka) 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano pagrindiniai tikslai ir uždaviniai buvo: 

 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; 

 Šiuo metu centralizuotos vandens tiekimo paslaugas gauna 33760 (60 %) Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijos gyventojų, o centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas – 23905 (43 %). 

Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje viešojo vandens 

tiekėjo paslaugas gaus daugiau kaip 53 000 žmonių (95 %). Siekiant, kad iki 2014 m. gruodžio 31 

d. ne mažiau kaip 95 % savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu 

vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje turi 

būti nutiesti 247,5 km vandentiekio tinklų, 291,5 km nuotekų tinklų. siūloma įrengti ar modernizuoti 

esamas 54 vandenvietes ir modernizuoti 12 gręžinių vandenvietėse. Taip pat įrengti 27 įvairaus 

našumo naujus ir modernizuoti 10 esamų nuotekų valymo įrenginių. 

 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 % 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. 

 

3. Sprendinių poveikio vertinimas 

 Sprendinių poveikio vertinamas atliekamas dviems galimiems scenarijams t.y. specialiojo 

plano sprendinių įgyvendinimas yra palyginamas su Status quo situacija. Sprendinių poveikis yra 

aptariamas teritorijos darnai, ekonominei raidai, socialinei ir gamtinei aplinkai. 

 

3.1 Status quo situacija 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nevykdant aktyvios vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros ir pasirinkus Status qou situaciją, ateityje nebus užtikrintas 

sistemingas, esamus ir planuojamus poreikius atitinkantis infrastruktūros vystimasis, sudaromos 

sąlygos darniam teritorijų vystimuisi, užtikrintas Lietuvos respublikos ir Europos Sąjungos teisės 

aktų nuostatų įgyvendinimas. Tuo atveju, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra neleistų efektyviai panaudoti finansinių išteklių ir tai darytų neigiamą poveikį Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijos ekonominei aplinkai. Tinkamos geros kokybės geriamasis vanduo ir 

kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos - svarbus gyvenimo kokybės rodiklis. Status qou 

infrastruktūros plėtra negalės užtikrinti visiems savivaldybės gyventojams aprūpinimą reikiamos 

kokybės paslaugomis ir tai turėtų neigiamą poveikį rajono socialinei aplinkai. Tik reguliuojama 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins minimalų neigiamą poveikį 

gamtinei aplinkai (atmosferos orui, dirvožemiui, paviršiniams ir požeminiams vandenims, gyvūnijai ir 

augalijai bei kt.), kraštovaizdžiui ir kultūros paveldo objektams. 

 

3.2 Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai 

 Šilutės rajono savivaldybės gyvenamosiose teritorijose įgyvendinti specialiojo plano vandens 

tiekimo ir infrastruktūros plėtros sprendiniai leis efektyviau išnaudoti urbanizuojamas teritorijas 

darniam vystymui. Aukštas inžinerinės infrastruktūros lygis gyvenamosiose ir rekreacinėse 

teritorijose sudaro patrauklesnes sąlygas teritorijų plėtrai. Šiose vietose susidarys prielaidos 

paslaugų sferos plėtotei. Aukštos kokybės infrastruktūros lygis pramonės, komercinės ir žemės ūkio 

teritorijose po sprendinių įgyvendinimo išspręs vandens telkinių taršos problemas. Specialiojo plano 

sprendinių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje sudarys sąlygas darniam ir 

efektyviai planuojamų teritorijų vystymui. Numatomas sprendinių poveikis bus teigiamas ir ilgalaikis. 

 

3.3 Sprendinių poveikis ekonominei aplinkai 

 Įgyvendinti specialiojo plano sprendiniai Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, ekonominei 

aplinkai turės tik teigiamą ilgalaikį poveikį. Teritorijos aprūpintos vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūra, sukurs palankią investicinę aplinką pramonės ir kitiems verslo subjektams, 

kurių pasekoje bus steigiamos naujos darbo vietos, didės gyventojų pajamos. Gyvenamųjų vietovių 

vandentvarkos infrastruktūra sukurs palankias sąlygas kurtis smulkiems ir vidutinio verslo 
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subjektams. Rekreacinėse teritorijose bus investuojamos lėšos į didesnį poilsiaviečių ir kultūros 

paveldo patrauklumą turistams. Aukšto lygio inžinerinės infrastruktūros lygis pritrauks daugiau 

užsienio turistų. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje sustiprės ekonominė aplinka, nes didėjantis 

verslo objektų skaičius leis padidinti valstybės ir savivaldybės biudžeto finansines įplaukas. 

Vandentvarkos infrastruktūra aprūpintose teritorijose pakels žemės sklypų ir kitų objektų rinkos 

vertę. Dalis sprendinių įgyvendinimui reikalingų lėšu turės būti padengta iš Šilutės rajono 

savivaldybės biudžeto. Planingas projektų įgyvendinimas suteiks galimybę gauti didelę dalį lėšų iš ES 

struktūrinių fondų ar pasinaudoti kitais finansinės paramos šaltiniais. 

 

3.4 Sprendinių poveikis socialinei aplinkai 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 2009 m. duomenimis prie vandentiekio tiekimo sistemos 

buvo prisijungų 33760 (60 %) rajono gyventojų. Specialiojo plano įgyvendinimas numatytose 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijose sąlygos reikšmingas teigiamas 

ilgalaikes pasekmes 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. 

 Tikėtinas trumpalaikis plano įgyvendinimo neigiamas poveikis mažas pajamas turintiems 

vartotojams (ypač dėl mokesčių už vandens tvarkymo paslaugas įvedimo kaimų decentralizuoto 

tiekimo zonose). Reali dalies vartotojų nemokumo už suteiktas paslaugas tikimybė. 

Numatomas teigiamas ilgalaikis specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikis Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijos socialinei aplinkai. 

3.5 Sprendinių poveikis gamtinei aplinkai, kraštovaizdžiui ir kultūros paveldo 

vertybėms 

Galimos pasekmės vandens kokybei ir ištekliams. Vandenvietėms ir nuotekų valymo įrenginiams 

nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), siekiant išsaugoti požeminio vandens kokybę ir 

apsaugą nuo ūkinės veiklos neigiamo poveikio, kur būtų ribojama bet kokia ūkinė veikla, kuri būtų 

nesusijusi su vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslaugomis. Planuojant vandenvietes naujose 

teritorijose turi būti laikomasi Lietuvos higienos normos HN 44:2006 keliamų reikalavimų. 

Galimos pasekmės kraštovaizdžiui. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas miestų, miestelių ir 

kaimų teritorijose gali pareikalauti miestų/miestelių, miško medelynų kirtimo valstybinėje ar 

privačioje teritorijoje koridorių formavimui ar objektų statybai. Naikinant želdinius bus 

vadovaujamasi „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiuros, tvarkymo ir 

nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka “ (Žin., 2001, Nr. 45-1603; Žin., 2004, Nr. 

127-4577; Žin., 2008, Nr. 17-611). 

Galimos pasekmės saugomoms teritorijoms, gamtos vertybėms ir biologinei įvairovei. Specialiojo 

plano sprendinių įgyvendinimas numatytose vandentvarkos infrastruktūros plėtros ir įrengimo 

teritorijose, ypač saugotinose, turės reikšmingą teigiamą poveikį telkinių ekosistemos būklei. Šios 
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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 būdingų ypatybių. Specialiojo plano 

sprendinių įgyvendinimas turės apibendrintą ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkos komponentams: 

paviršinių ir požeminių vandenų kokybei, žemės ištekliams, gamtinėms ekosistemoms ir biologinei 

įvairovei, kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai ir estetinei kokybei, nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektams. 

 
 
 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (Specialiojo plano) 

SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Šilutės m., Dariaus ir Girėno g.1 

tel.: (8-441) 79201, 79292, faks.: (8-441) 51517 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas  

UAB “Nemuno deltos projektai”, Projekto vadovas - G. Venckus Atest. Nr.4312 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialusis planas 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.T-1586. 
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo 

dokumentais 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos strateginis plėtros planas 2005 - 2014m.  

6. Status quo situacija 

Status quo alternatyvos padėtis išsklaido vandentiekio ir nuotekų tinklams skirtas lėšas tarp 

atskirų gyvenamųjų vietovių tinklų ir neduoda ženklaus pagerinimo Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijos mastu. Šis variantas socialiai ir ekonomiškai yra neefektyvus. 

Tikėtinas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir gamtai. 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 

Specialiojo plano vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniais 

siekiama tobulinti ir vystyti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių 

vartotojų aprūpinimą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, gerinti 

savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti aplinkos taršą. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio 

aprašymas ir įvertinimas)   

Specialiojo plano sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijos gyvenamųjų teritorijų vystimosi darnai, ekonominei, socialinei ir gamtiniai 

aplinkai. 
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Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 

Neigiamas 

(trumpalaikis,  

ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 

teritorijos vystymo darnai 

ir (ar) planuojamai veiklos 

sričiai 

Teigiamas ilgalaikis poveikis. 

Gyvenamosiose teritorijose 

užtikrinama darni plėtra. 

Gyventojams užtikrinamos 

palankios sąlygos gyventi, 

užtikrinamas teigiamas 

poveikis gamtinei aplinkai. 

 

Nenumatomas 

 

ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis poveikis. 

Specialiajame plane siūloma 

prioritetinė tvarka sudarys 

galimybę pasinaudoti ES 

finansinės paramos šaltiniais. 

 

Galimas neigiamas 

trumpalaikis poveikis, nes 

dalį sprendinių 

įgyvendinimui reikalingų 

lėšu turės buti padengta iš 

Šilutės rajono savivaldybės 

biudžeto. 

 

socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis poveikis. 

Pagėgių savivaldybės 

gyventojai bus aprūpinti geros 

kokybės geriamu vandeniu ir 

gaus kokybiškas nuotekų 

tvarkymo paslaugas. 

 

Galimas trumpalaikis mažas 

pajamas turintiems 

vartotojams, dėl mokesčio 

įvedimo už paslaugas. 

 

9. 

gamtinei aplinkai, 

kraštovaizdžiui ir kultūros 

paveldo vertybėms 

Teigiamas ilgalaikis poveikis. 

Specialiojo plano įgyvendinimo 

metu sumažės požeminio 

vandens taršos tikimybė. 

Planuojami objektai neturės 

reikšmingo poveikio gamtiniam 

kraštovaizdžiui ir saugomoms 

kultūros vertybėms. 

 

Trumpalaikis poveikis 

statybos metu. 
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