
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR PRIPAŽINIMO ŠIAULIŲ

MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI

2018 m. spalio 4 d. Nr. T-346
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8
punktu,  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  įstatymo  pakeitimo  įstatymo  3  straipsnio  1
dalimi,  22  straipsnio  2  dalimi,  įgyvendindama  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2015  m.
gruodžio  28  d.  sprendimą  Nr.  T-356  „Dėl  paviršinių  nuotekų  tvarkytojo   paskyrimo“  ir
atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Šiaulių  teritorijų  planavimo ir  statybos  valstybinės  priežiūros  skyriaus  2018  m.  rugpjūčio  7  d.
Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-40-(19.4), Šiaulių miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti  Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį
planą (toliau – Specialusis planas), kurio planavimo organizatorius yra Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius (brėžiniai ir aiškinamasis raštas pridedami).

2. Pripažinti Specialųjį planą Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Šiaulių
miesto  savivaldybės  tarybos  2009  m.  sausio  29  d.  sprendimu  Nr.  T-1  ,,Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, sudedamąja dalimi.

3. Nustatyti, kad:
3.1.  sklypų  ribos  ir  plotai  gali  būti  tikslinami  atlikus  žemės  sklypų  kadastro  duomenų

nustatymo ekspertizę;
3.2. už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, o už Specialiojo plano
įgyvendinimą – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“;

3.3.  šis  sprendimas  ir  juo  patvirtintas  Specialusis  planas  įsigalioja  kitą  dieną  po  jo
įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

4.  Įpareigoti  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  Bendrųjų  reikalų  skyrių  šio
sprendimo priedus (brėžinį, aiškinamąjį raštą ir kt.) skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto
svetainėje.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali
būti skundžiamas paduodant skundą  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui  adresu:  Dvaro  g.  81,  Šiauliai,  arba  Regionų  apygardos  administraciniam  teismui  bet
kuriuose šio teismo rūmuose.
      
      

Savivaldybės meras  Artūras Visockas
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Gub ernijos Sod ų 1-oji g.

Šilė
nų
 g.

Ginkūnų g.

Pa
p ie
vių
 g.

Dub ijos g.

Gel
ežin
keli
o g.

V . Bielskio g.

Dub ijos g.

Dub ijos g.

V il
nia
us
 g.

Žag
arė
s g
.

Gu
m b
inė
s g
.

Aerouosto g.

Purienų g.

Eln
io 
g.

Palangos g.

M . V
alan
čiau
s g
.

V . Kud irkos g.

M iško g.

M e
d el
yno
 g.

Ga
ny
klų
 g.

J. Šliūp o g.

Erd vės g.

Lepšių vandenvietė
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Gubernijos miško biosferos poligonasGubernijos miškas

Vijuolių entomologinis draustinis
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PLANO  DALIES RENGĖJAS
UAB "DAUGĖLA"UAB "DAUGĖLA"

4. Kultūros vertyb ių registro DB, 2016-12.
5. Lietuvos Resp ub likos teritorijos M 1:10 000 sp ec ialiųjų žem ės 
naud ojim o sąlygų DB (ap jungta, d inam inis atnaujinim as) 
              © Nacionalinė žem ės tarnyb a p rie ŽŪM , 2016-11.

SUTARTINIAI ŽY M Ė JIM AI

Šiaulių m iesto ad m inistrac inė rib a

Aerod rom o ap saugos zona (p agal Lietuvos Resp ub likos teritorijos M 1:10 000 
sp ec ialiųjų žem ės naud ojim o sąlygų DB)

Esam as užstatym as

SUSISIEKIM O  INFRASTRUKTŪRA

M agistralinis kelias, jo num eris
Krašto kelias, jo num eris
Rajoninis kelias, jo num eris
Esam a gatvė (įregistruota V Į "Registrų centras")

Geležinkelis
Infrastruktūros korid oriai (p agal Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijos b end rąjį p laną, p atvirtintą 
2009-01-29 Šiaulių m iesto taryb os sp rend im u Nr. T-1)

M IŠKAI

Kiti

V alstyb inės reikšm ės

SAUGO M O S TERITO RIJO S
Biosferos p oligonai

Draustiniai

NATURA 2000 TERITO RIJO S

Paukščių ap saugai svarb ios teritorijos

KULTŪRO S PAV ELDO  O BJEKTAI, KO M PLEKSAI, TERITO RIJO S IR JŲ AZ
Kultūros p aveld o ob jektai

Kultūros p aveld o ob jektai, kom p leksai ir teritorijos

Kultūros p aveld o ob jektų, kom p leksų ir teritorijų ap saugos zonos

TERITO RIJO S (p agal Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijos b end rąjį p laną, p atvirtintą 
2009-01-29 Šiaulių m iesto taryb os sp rend im u Nr. T-1)

M iesto centras (senam iestis)

M iesto p eriferiniai centrai

Gyvenam os d id elio užstatym o intensyvum o teritorijos

M išrios d id elio užstatym o intensyvum o teritorijos

Gyvenam os mažo užstatym o intensyvum o teritorijos

Gyvenam os vid utinio užstatym o intensyvum o teritorijos

Teritorijos visuom enės p oreikiam s

Sp ecializuotos ir kom p leksų teritorijos

Pram onės ir sand ėliavim o teritorijos

Kom erc inės ir p ram onės teritorijos

O ro uosto teritorija

Tec hninės infrastruktūros ob jektų teritorija

V and enviečių teritorijos

Intensyvaus naud ojim o želd ynai

Ekstensyvaus naud ojim o želd ynai

Sod ininkų b end rijų teritorijų konversija į gyvenam as mažo užstatym o intensyvum o teritorijas

Kap inės

Planuojam a gatvė (p agal Transp orto organizavim o Šiaulių m ieste sp ecialųjį p laną, p atvirtintą 
2015 m . sp alio 8 d . Šiaulių m iesto taryb os sp rend im u Nr. T-268)

Tiltas
A9

4016
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}} }}

Naikinam a gatvė, atsisakom i teritorijų p lanavim o d okum entų sp rend iniai (p agal Transp orto 
organizavim o Šiaulių m ieste sp ecialųjį p laną, p atvirtintą 2015 m. sp alio 8 d . Šiaulių m iesto 
taryb os sp rend im u Nr. T-268)

PAV IRŠINIŲ (LIETAUS) NUO TEKŲ TV ARKY M O  INFRASTRUKTŪRA

INFORMACIJOS ŠALTINIS - GRPK LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS GEOREFERENCINIO 
PAGRINDO KADASTRO DUOMENŲ  RINKINYS, 2018-05:

Up ė
Kanalas
Griovys

HIDRO GRAFIJO S O BJEKTŲ TIPAI

V ANDENV IETĖS IR JŲ APSAUGO S Z O NO S

Ežeras

Kūd ra

Pelkė

Tvenkinys

Up elių, kanalų, d renažo griovių m enam os linijos

V and envietės griežto režim o ap saugos zona

V and envietės b iologinės taršos ap rib ojim o juosta (IIA AZ)
V and envietės b iologinės taršos ap rib ojim o juosta (IIB AZ)

Vijolė

ež. Talkša

Prūdelio 
tvenkinys

Tekėjim o kryp tis

")

")

")i

!(

!(I

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys inventorizuoti ir įregistruoti tinklai

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai

Ab onentams ar urb anizuotos teritorijos p aviršiaus vald ytojam s nuosavyb ės teise p riklausantys 
tinklai (įm onių)
Ab onentams ar urb anizuotos teritorijos p aviršiaus vald ytojam s nuosavyb ės teise p riklausantys 
tinklai (gyventojų)

Kiti neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai

Planuojam i tinklai
Rekonstruojam i tinklai

Paviršinių (lietaus) nuotekų valym o įrenginiai:
V eikiantys

V eikiantys ind ivid ualūs

Neveikiantys

Planuojam i

Paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas:
Esam as, jo Nr.

Esam as ind ivid ualus, jo Nr.

Rekonstruojam as, jo Nr.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai Šiaulių m iesto rib ose:

!f

Sukanalizuotas up elis, griovys 

Ð Ð Ð Ð

Ð Ð Ð Ð

Ð Ð Ð Ð

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai už Šiaulių m iesto rib ų:

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys inventorizuoti ir įregistruoti tinklai

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai

Ab onentams ar urb anizuotos teritorijos p aviršiaus vald ytojam s nuosavyb ės teise p riklausantys 
tinklai (įm onių)

Kiti neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai
Rajono tinklai

")p

Potenc iali teritorija naujiem s p aviršinių (lietaus) nuotekų valym o įrenginiam s

15

23

11

Esam a p aviršinių nuotekų surinkim o teritorija 

Planuojam a p aviršinių nuotekų surinkim o teritorija

Ind ivid ualaus tvarkym o p aviršinių nuotekų surinkim o teritorija

Teritorijos, kuriose p aviršinės (lietaus) nuotekos tvarkom os c entralizuotai (p aviršinių (lietaus) nuotekų 
renkam os teritorijos)*:

Planuojam oje Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijoje nustatyti b aseinai p agal p riim tuvus:
Banko kanalo, Dub ijos, Gud elių, Kulp ės, Rėkyvos, Šim šos, Švend relio, Šventup io, Talkšos, V ijolės

PASTABO S:
 1.  Baseinai p atenkantys už p lanuojam os teritorijos rib ų (Šiaulių m iesto ad m inistracinių rib ų) žym im os p unktyrine 
linija               , šiose teritorijose p aviršinių nuotekų tinklų p lėtra nenum atom a.
 2. V ystant Šiaulių m iesto p lėtrą turi b ūti p akloti m agistraliniai p aviršinių nuotekų nuotakynai. M agistralinių p aviršinių 
nuotekų nuotakynų tiesim as turi b ūti vykd om as kartu su gatvių, kurių kategorijos yra B ir C statyb a ar rekonstrukc ija.
 3. V ad ovaujantis Energetikos m inistro 2010-03-29 įsakym u Nr. 1-93 p atvirtintom is Elektros tinklų ap saugos 
taisyklėm is 16 ir 16.1 p unktu „Elektros tinklų ap saugos zonose b e raštiško tuos elektros tinklus eksp loatuojančių 
asm enų sutikim o d raud žiam a statyti, rem ontuoti, rekonstruoti arb a griauti b et kokius statinius“.

* likusioje Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijoje p aviršinės (lietaus) nuotekos  tvarkom os d ecentralizuotai

2018-05

Tip inio skersinio p jūvio vieta ir num eris (d etaliau žr. "Pried as Nr. 3")G G

32 32

Rekonstruojam i")r

Iki sp ecialiojo p lano rengim o p rad žios sup rojektuoti p aviršinių nuotekų valym o įrenginiai 
(tec hniniais p rojektais)")p

Naujojo M ed elyno kvartalo Šiauliuose nusausinim o galim yb ių stud ijos tvarkom o sklyp o rib a

Sup rojektuoti p aviršinio vand ens nuved im o grioviai

Naujojo M ed elyno kvartalo Šiauliuose nusausinim o galim yb ių stud ijos p rojektiniai p asiūlym ai 
(2 variantas):

!(N Naujas, jo Nr.133

!(R

DUO M ENŲ ŠALTINIAI:
1. GRPK – Lietuvos Resp ub likos teritorijos Georeferenc inio 
p agrind o kad astro d uom enų rinkinys
               © Lietuvos Resp ub likos Žem ės ūkio m inisterija, 2018-05. 
2. V Į Registrų centro DB, 2016-12.
3. Saugom ų teritorijų tarnyb os p rie Ap linkos m inisterijos DB, 2016-11.

Planuojam as sukanalizuoti griovis

")RT

!!

!!

AUKŠTO S ĮTAM PO S ELEKTRO S TINKLAI IR JŲ APSAUGO S Z O NO S (INFO RM ACIJO S 
ŠALTINIS - LITGRID, AB 2018-06)

110 kV  elektros oro linija
330 kV  elektros oro linija

Elektros oro linijos ap saugos zona ( 110 kV  p o 20 m, 330 kV  p o 30 m  nuo kraštinių laid ų)

Transform atorių p astotė
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Tilž
ė

Šim
ša

Šventupis

Šia
uš
ė

Du
bija

G-
1

Pailių kanalas

Banko kanalas

Genupy s

Švendrelis

Šiau
šė

Ge
nu
py
s

Šim
ša

Genupy s

Rėky vos ežeras

Kairių ežeras
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Ba
čiū
nų
 g.

V yturių g.

Pram onės g.

Žiogų g.

Bal
tų g
. Aerouosto g.

Javų g.

Gegužių g.

Įsro
s g.

Tilž
ės g
.

M e
tali
stų
 g.

Se
rb e
ntų
 g.

Dub ijos g.

Sprud eikos g.

Aid
o g.

Žem
yno
s g
.

Aviac ijos g.

Gili
jos 
g.

Proč
iūnų
 g.

Statyb ininkų g.

Pai
lių 
g.

Iš ra
d ėjų
 g.

L. R
ėzo
s g.

Pa
b a
lių
 g.

Kuosų g.

Ta
ur
o g
.

Gyta
rių g
.

Kik
ilių
 g.

Sem b os g.

Liz
d ei
kos
 g.

Trum piš kių g.

Piktm iš kio g.

Jo
tvi
ng
ių 
g.

Eid ivilo g.

Poilsio g.

Kar
alia
učia
us g
.

Skalvių g.

Gar
ažų
 g.

Pem pių g.

Daub os g.

F. V aitkaus g.

Dainų g.

Ganyklų g.

Gervių g.

Latvių
 g.

Ett
en
-Le
uro
 g.

Nad ruvos g.

Lieporių g.

M argių g.

Est
ų g
. Ra

d v
iliš
kio
 g.

Žie
m g
ali
ų g
.

Lyros g.

Lingailių g.

Ievų g.

Ul
d u
kų
 g.

K. Korsako g.

Beržų g.

M .M ažvyd o g.

M . J
ank
aus
 g.

Ais
čių 
g.

Gr
iež
lių
 g.

Žaliasod žių g.

Prūsų g.

Aukš tab alio g.

Sp
yg
lių
 g.

J. Bretkūno g.

Šil
ad
žio
 g.

P. M
otie
kaič
io g
.

Tyr
av
os
 g.

Dukto g.

M a
žos
ios
 Lie
tuv
os 
g.

Ny
kš
čio
 g.

Švitrigailos g.
Treniotos g.

Pe
rkū
no
 g.

Kvi
ečių
 g.

Pa
ka
pė
s g
.

Ša
uk
ėn
ų g
.

Be
rtu
žių
 g.

Da
um
an
to 
g.

Liejyklos g.

Žal
gir
io S
od
ų 1
-oj
i g
.

Rū
ko
 g.

Ja
kš
tai
čių
 g.

S. 
Da
ria
us
 ir 
S. 
Gi
rėn
o g
.

Kry
m o 
g.

Rug
ių g
.

A. K
ulv
ieč
io g
.

S. Rapolionio g.

Kalniš kių g.

Saulės takas

Sig
na
tar
ų a
l.

Tie
so
s g
.

Televizorių g.

Kurtinių g.

Klev
o So
d ų 1
-oji 
g.

Alksnių g.

V yd ūno g.

Pik
eli
š k
ės
 g.Luknės g.

Vai
vor
ykš
tės
 g.

Dailid žių g.

La
kš
tin
ga
los
 So
d ų
 1-
oji
 g.

M . M ažvyd o g.

Pir
tie
s g
.

M o
rto
s g
.

Sod ininkų g.

Le
lijo
s S
od
ų 1
1-o
ji g
.

M a
rg
ių 
So
d ų
 2-
oji
 g.

Gi
nta
ro
 So
d ų
 1-
oji
 g.

Ber
želi
o S
od ų
 1-o
ji g
.

Pu
rie
no
s S
od
ų 2
-oj
i g
.

Lap
iš ės
 g.

Auš
rinė
s S
od ų
 1-o
ji g
.

Rū
tos
 So
d ų
 1-
oji 
g.

Energetikų g.

Lelijos Sod ų 12-oji g.

Bru
kni
ų g
.

Pu
rie
no
s S
od
ų 1
-oj
i g
.

Sū
du
vių
 g.

M a
rgi
ų S
od
ų 4
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i g
.
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Pap
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io S
od ų
 1-o
ji g.

Žib
utė
s S
od
ų 1
-oj
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.

V . G
rink
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az
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utė
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No
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So
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So
d ų
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Sv
ajo
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So
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 3-
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So
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 2-
oji
 g.
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od ų 1-oj

i g.
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s S
od
ų 4
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.

J. Sond ec kio g.

Sv
ajo
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s S
od
ų 3
-oj
i g
.

Ra
so
s S
od
ų 1
-o
ji g
.

Žalg
irio S

od ų 
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 g.
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Sv
ajo
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od
ų 6
-oj
i g
.

Lelijos Sod
ų 6-oji g.
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sta
d o
 g.

Rūtos Sod ų 5-oji g.

Sa
ka
lo 
So
d ų
 1-
oji
 g.
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so
s S
od
ų 3
-o
ji g
.

Rė
ky
vo
s S
od
ų 1
-oj
i g
.
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vo
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od
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od
ų 4
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.
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Ilm
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Nau
jo R
yto 
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Bitėnų g.

Ga
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os
 g.
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Ram unės S
od ų 6-oji g

.

V ė
jo 
skg
.

E. Karpio g.

Artojų g.

Ram unės S
od ų 7-oji g.

Vy
tur
io 
So
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 10
-oj
i g
.

Erd vės g.
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tur
io 
So
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 2-
oji
 g.

Ram unės S
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.

Aid
o s
kg
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Sv
ajo
nė
s S
od
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-oj
i g
.

Ra
m y
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s S
od
ų 1
-o
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.

Ra
m y
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-o
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.

Sa
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oji
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 1-
oji
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od ų 8-oji g.
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od ų 4-oji g.

Rūtos Sod ų 6-oji g.
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vo
s S
od
ų 3
-oj
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.

Lenkų g.

Pu
m p
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 So
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 1-o
ji g
.

Term inalo g.

V ėt
run
gės
 g.

Rū
tos
 So
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 11
-oj
i g.

Ro
m in
tos
 g.

Švend relio g.

Dagilių g.

Ka
rp
iš k
io 
g.

Au
d ro
s s
kg
.

Už
uo
vė
jos
 So
d ų
 2-
oji
 g.

Rasos g.

Le
lijo
s S
od
ų 1
3-o
ji g
.

Sa
ulu
tės
 So
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 2-
oji
 g.

Gailių g.

Už
uo
vė
jos
 So
d ų
 4-
oji
 g.

Lelijos Sod ų 14-oji g.

Ram unės So
d ų 3-oji g.

Ra
so
s S
od
ų 5
-o
ji g
.

R. 
Sta
nk
ev
iči
au
s g
.

Berželio Sod ų 9-oji g.

Ąž
uo
lo 
So
d ų
 1-
oji
 g.

Už
uo
vė
jos
 So
d ų
 3-
oji
 g.

Raisto g.

Ąž
uo
lo 
So
d ų
 2-
oji
 g.

Pa
va
sa
rio
 So
d ų
 3-
oji
 g.

V yturio Sod ų 1-oji g.

Sa
ka
lo 
So
d ų
 3-
oji
 g.

Pa
va
sa
rio
 So
d ų
 2-
oji
 g.

Lelijos Sod
ų 3-oji g.

Žalg
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Sod
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-oji 
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Sv
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s S
od
ų 1
-oj
i g
.

Lelijos So
d ų 2-oji g

.

Baltarusių g.

Lelijos Sod
ų 4-oji g.

Rė
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s S
od
ų 4
-oj
i g
.

Po
ils
io 
So
d ų
 1-
oji
 g.

Lelijos So
d ų 5-oji g.

Latgalių g.

V ilkurių g.

Gryžuvos g.

Genupio g.

Auš
rinė
s S
od ų
 15
-oji
 g.

M a
rg
ių 
So
d ų
 3-
oji
 g.

Au
stė
jos
 g.

Lelijos So
d ų 7-oji g.

Klevo Sod ų 9-oji g.
Klevo Sod ų 8-oji g.

M a
rg
ių 
So
d ų
 1-
oji
 g.

Ąž
uo
lo 
So
d ų
 3-
oji
 g.

Berželio Sod ų 7-oji g.

Berželio Sod ų 6-oji g.

Klevo Sod ų 3-oji g.

Berželio Sod ų 8-oji g.

Gv
az
d ik
ų t
ak
as

Ka
m a
nių
 g.

Klevo Sod ų 4-oji g.
Klevo Sod ų 2-oji g.

Kregžd utės Sod ų 1-oji g.

Klevo Sod ų 7-oji g.

Lietuvininkų g.

Sa
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tės
 So
d ų
 4-
oji 
g.

Klevo Sod ų 10-oji g.

Kregžd utės Sod ų 5-oji g.

Žalgirio Sod ų 5-oji g.

Auš rinės Sod ų 3-oji g.

Kregžd utės Sod ų 6-oji g.Kregžd utės Sod ų 3-oji g.

Kregžd utės Sod ų 4-oji g.

Auš
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s S
od ų
 13
-oji
 g.

Kregžd utės Sod ų 2-oji g.

Ra
m y
b ė
s S
od
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ji g
.

Žalgirio Sod ų 7-oji g.

Žalgirio Sod ų 8-oji g.

Lakš tingalos Sod ų 11-oji g.

Vy
tur
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So
d ų
 11
-oj
i g
.

V aivorykš tės Sod ų 4-oji g.

Lakš tingalos Sod ų 2-oji g.

Saulutės Sod ų 1-oji g.

Rūtos Sod ų 3-oji g.

Rūtos Sod ų 4-oji g.

Aerouosto g.

Ga
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 g.

Aviac ijos g.

Žiem galių g.

Žiem galių g.M . M ažvyd o g.
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SUTARTINIAI ŽY M ĖJIM AI

Š iaulių m iesto ad m inistrac inė rib a

Aerod rom o ap saugos zona (p agal Lietuvos Resp ub likos teritorijos M 1:10 000 
sp ec ialiųjų žem ės naud ojim o sąlygų DB)

Esam as užstatym as

SUSISIEKIM O  INFRASTRUKTŪRA

M agistralinis kelias, jo num eris
Krašto kelias, jo num eris
Rajoninis kelias, jo num eris
Esam a gatvė (įregistruota V Į "Registrų centras")

Geležinkelis
Infrastruktūros korid oriai (p agal Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijos b end rąjį p laną, p atvirtintą 
2009-01-29 Šiaulių m iesto taryb os sp rend im u Nr. T-1)

M IŠKAI

Kiti

V alstyb inės reikšm ės

SAUGO M O S TERITO RIJO S

Draustiniai

NATURA 2000 TERITO RIJO S
Buveinių ap saugai svarb ios teritorijos

KULTŪRO S PAV ELDO  O BJEKTAI, KO M PLEKSAI, TERITO RIJO S IR JŲ AZ
Kultūros p aveld o ob jektai

Kultūros p aveld o ob jektai, kom p leksai ir teritorijos

Kultūros p aveld o ob jektų, kom p leksų ir teritorijų ap saugos zonos

TERITO RIJO S (pagal Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijos b end rąjį planą, patvirtintą 
2009-01-29 Šiaulių m iesto taryb os sprend im u Nr. T-1)

M iesto centras (senam iestis)

M iesto p eriferiniai centrai

Gyvenam os d id elio užstatym o intensyvum o teritorijos

M išrios d id elio užstatym o intensyvum o teritorijos

Gyvenam os mažo užstatym o intensyvum o teritorijos

Gyvenam os vid utinio užstatym o intensyvum o teritorijos

Teritorijos visuom enės p oreikiam s

Sp ecializuotos ir kom p leksų teritorijos

Pram onės ir sand ėliavim o teritorijos

Kom erc inės ir p ram onės teritorijos

O ro uosto teritorija

Tec hninės infrastruktūros ob jektų teritorija

V and enviečių teritorijos

Intensyvaus naud ojim o želd ynai

Ekstensyvaus naud ojim o želd ynai

Sod ininkų b end rijų teritorijų konversija į gyvenam as mažo užstatym o intensyvum o teritorijas

Kap inės

Planuojam a gatvė (p agal Transp orto organizavim o Šiaulių m ieste sp ecialųjį p laną, p atvirtintą 
2015 m . sp alio 8 d . Šiaulių m iesto taryb os sp rend im u Nr. T-268)

Tiltas
A9

4016

213

!

}} }}

Naikinam a gatvė, atsisakom i teritorijų p lanavim o d okum entų sp rend iniai (p agal Transp orto 
organizavim o Šiaulių m ieste sp ecialųjį p laną, p atvirtintą 2015 m. sp alio 8 d . Š iaulių m iesto 
taryb os sp rend im u Nr. T-268)

PAV IRŠINIŲ (LIETAUS) NUO TEKŲ TV ARKY M O  INFRASTRUKTŪRA

INFORMACIJOS ŠALTINIS - GRPK LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS 
GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO DUOMENŲ  RINKINYS, 2018-05:

Up ė
Kanalas
Griovys

HIDRO GRAFIJO S O BJEKTŲ TIPAI

V ANDENV IETĖS IR JŲ APSAUGO S Z O NO S

Ežeras

Kūd ra

Pelkė

Tvenkinys

Up elių, kanalų, d renažo griovių m enam os linijos

V and envietės b iologinės taršos ap rib ojim o juosta (IIB AZ)
V and envietės c hem inės taršos ap rib ojim o juosta (III AZ)

Vijolė

ež. Talkša

Prūdelio 
tvenkiny s

Tekėjim o kryp tis

")

")p

")

")i

!(

!(I

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys inventorizuoti ir įregistruoti tinklai

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai

Ab onentams ar urb anizuotos teritorijos p aviršiaus vald ytojam s nuosavyb ės teise p riklausantys 
tinklai (įm onių)
Ab onentams ar urb anizuotos teritorijos p aviršiaus vald ytojam s nuosavyb ės teise p riklausantys 
tinklai (gyventojų)

Kiti neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai

Planuojam i tinklai
Rekonstruojam i tinklai

Pavirš inių (lietaus) nuotekų valym o įrenginiai:
V eikiantys

V eikiantys ind ivid ualūs

Neveikiantys

Planuojam i

Pavirš inių (lietaus) nuotekų iš leistuvas:
Esam as, jo Nr.

Esam as ind ivid ualus, jo Nr.

Rekonstruojam as, jo Nr.

Pavirš inių (lietaus) nuotekų tinklai Šiaulių m iesto rib ose:

!f

Sukanalizuotas up elis, griovys 

Ð Ð Ð

Ð Ð Ð

Ð Ð Ð

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Pavirš inių (lietaus) nuotekų tinklai už Šiaulių m iesto rib ų:

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys inventorizuoti ir įregistruoti tinklai

Savivald yb ės institucijom s nuosavyb ės teise p riklausantys neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai

Ab onentams ar urb anizuotos teritorijos p aviršiaus vald ytojam s nuosavyb ės teise p riklausantys 
tinklai (įm onių)

Kiti neinventorizuoti ir neįregistruoti tinklai
Rajono tinklai

") Botaniniai gam tos p aveld o ob jektai

Potenc iali teritorija naujiem s p aviršinių (lietaus) nuotekų valym o įrenginiam s

11

118

62

Esam a p aviršinių nuotekų surinkim o teritorija 

Planuojam a p aviršinių nuotekų surinkim o teritorija

Ind ivid ualaus tvarkym o p aviršinių nuotekų surinkim o teritorija

Planuojam oje Š iaulių m iesto savivald yb ės teritorijoje nustatyti b aseinai p agal p riim tuvus:
Banko kanalo, Dub ijos, Gud elių, Kulp ės, Rėkyvos, Šim šos, Švend relio, Šventup io, Talkšos, V ijolės

PASTABO S:
 1.  Baseinai p atenkantys už p lanuojam os teritorijos rib ų (Šiaulių m iesto ad m inistracinių rib ų) žym im os p unktyrine 
linija               , šiose teritorijose p aviršinių nuotekų tinklų p lėtra nenum atom a.
 2. V ystant Šiaulių m iesto p lėtrą turi b ūti p akloti m agistraliniai p aviršinių nuotekų nuotakynai. M agistralinių p aviršinių 
nuotekų nuotakynų tiesim as turi b ūti vykd om as kartu su gatvių, kurių kategorijos yra B ir C statyb a ar rekonstrukc ija.
 3. V ad ovaujantis Energetikos m inistro 2010-03-29 įsakym u Nr. 1-93 p atvirtintom is Elektros tinklų ap saugos 
taisyklėm is 16 ir 16.1 p unktu „Elektros tinklų ap saugos zonose b e raštiško tuos elektros tinklus eksp loatuojančių 
asm enų sutikim o d raud žiam a statyti, rem ontuoti, rekonstruoti arb a griauti b et kokius statinius“.

Teritorijos, kuriose pavirš inės (lietaus) nuotekos tvarkom os c entralizuotai (pavirš inių (lietaus) nuotekų 
renkam os teritorijos)*:

* likusioje Šiaulių m iesto savivald yb ės teritorijoje p aviršinės (lietaus) nuotekos  tvarkom os d ecentralizuotai

2018-05

Tip inio skersinio p jūvio vieta ir num eris (d etaliau žr. "Pried as Nr. 3")G G

32 32

Rekonstruojam i")r

4. Kultūros vertyb ių registro DB, 2016-12.
5. Lietuvos Resp ub likos teritorijos M 1:10 000 sp ec ialiųjų žem ės 
naud ojim o sąlygų DB (ap jungta, d inam inis atnaujinim as) 
              © Nacionalinė žem ės tarnyb a p rie ŽŪ M , 2016-11.

Iki sp ecialiojo p lano rengim o p rad žios sup rojektuoti p aviršinių nuotekų valym o įrenginiai 
(tec hniniais p rojektais)")p

Naujojo M ed elyno kvartalo Šiauliuose nusausinim o galim yb ių stud ija tvarkom o sklyp o rib a

Sup rojektuoti p aviršinio vand ens nuved im o grioviai

!(N Naujas, jo Nr.121
!(R

Naujojo M ed elyno kvartalo Šiauliuose nusausinim o galim yb ių stud ijos projektiniai pasiūlym ai 
(2 variantas):

DUO M ENŲ ŠALTINIAI:
1. GRPK – Lietuvos Resp ub likos teritorijos Georeferenc inio 
p agrind o kad astro d uom enų rinkinys
               © Lietuvos Resp ub likos Žem ės ūkio m inisterija, 2018-05. 
2. V Į Registrų centro DB, 2016-12.
3. Saugom ų teritorijų tarnyb os p rie Ap linkos m inisterijos DB, 2016-11.

Planuojam as sukanalizuoti griovis

")RT

!!

!!

AUKŠTO S ĮTAM PO S ELEKTRO S TINKLAI IR JŲ APSAUGO S Z O NO S (INFO RM ACIJO S 
ŠALTINIS - LITGRID, AB 2018-06)

110 kV  elektros oro linija
330 kV  elektros oro linija

Elektros oro linijos ap saugos zona ( 110 kV  p o 20 m, 330 kV  p o 30 m nuo kraštinių laid ų)

Transform atorių p astotė



 
          

 
 

 

KOMPLEKSAS   
SPECIALUSIS PLANAS 

RENGIMO ETAPAS 
 

TOMAS METAI  

U-1288 VI 2018 

 

 
 
 
 

ŠIAULI Ų MIESTO PAVIRŠINI Ų NUOTEKŲ TVARKYMO 
INFRASTRUKT ŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS 

 

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
 
 
 
 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 
SPECIALIOJO PLANO RENG ĖJAS: 

UAB „URBANISTIKA“  

 
 
 
  
PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS 

DIREKTORIUS J. TREINYS 
 

VYR. ARCHITEKTĖ A. KAŽIENĖ 

            

PROJEKTO VADOVĖ E. GRABLEVSKIENĖ 
 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 2 

 
 

ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS 
PL�TROS SPECIALIOJO PLANO SUD�TIS: 

PARENGIAMASIS ETAPAS 
PROCED�R� DOKUMENTAI 

1. Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-83 „D�l Šiauli� 
miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano rengimo“. 

2. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. �sakymas Nr. 
A-409 „D�l Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo 
plano planavimo s�lyg� s�vado rengimo“. 

3. Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano 
planavimo užduotis, patvirtinta Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos direktoriumi 
Eduardu Bivainiu 2016 m. vasario 18 d. 

4. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. Planavimo 
s�lyg� s�vado Nr. SVA-TP-34, išduoto 2013-07-09, Šiauli� miesto paviršini� nuotek� 
tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano planavimo dokumentui rengti, 
atnaujinimas. 

5. Atnaujintas planavimo s�lyg� s�vadas 
6. � PLANAVIMO S�LYGOS: 

6.1. 2018 m. kovo 27 d. AB „ESO“ planavimo s�lygos Nr. 18-11351; 
6.1.1. 2018 m. kovo 21 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos raštas Nr. S-855 „D�l 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo 
s�lyg� galiojimo prat�simo“; 

6.1.2. 2015 m. lapkri	io 16 d. AB „Lietuvos dujos“ raštas Nr. ŠS-S211-1382 „D�l Šiauli� miesto 
paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo s�lyg� 
galiojimo prat�simo“; 

6.1.3. 2013 m. balandžio 22 d. AB LESTO planavimo s�lygos Nr. TS-44030-13-1408; 
6.1.4. 2013 m. balandžio 29 d. AB „Lietuvos dujos“ Šiauli� filialo teritorij� planavimo s�lygos 

Nr. (S25)15-05-1341; 
6.2. 2018 m. kovo 26 d. Telia Lietuva, AB raštas Nr. 2018-00766 „D�l Šiauli� miesto 

paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo s�lyg� 
galiojimo prat	simo“; 

6.2.1. 2015 m. lapkri	io 2 d. TEO LT, AB planavimo s�lygos specialiojo plano dokumentams 
rengti Nr. 03-01270; 

6.2.2. 2013 m. balandžio 23 d. TEO LT, AB Planavimo s�lygos specialiojo plano dokumentams 
rengti Nr. 03-2-06-2/831; 

6.3. 2015 m. lapkri
io 12 d. UAB „Šiauli� vandenys“ Planavimo s�lygos Paviršini� 
nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano rengimui Nr. S-4473; 

6.4. 2018 m. kovo 22 d. AB „Šiauli� energija“ Planavimo s�lygos Specialiojo planavimo 
dokumentui rengti Nr. SD-647; 

6.4.1. 2015 m. lapkri	io 9 d. AB „Šiauli� energija“ raštas Nr. SD-2040 „D�l Šiauli� miesto 
paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo s�lyg� 
galiojimo prat�simo“; 

6.4.2. 2013 m. balandžio AB „Šiauli� energija“ Planavimo s�lygos specialiojo planavimo 
dokumentui rengti Nr. SD-1398; 
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6.5. 2018 m. geguž�s 15 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Urbanistin�s 
pl�tros ir �kio departamento Miesto �kio ir aplinkos skyriaus raštas Nr. SIF-544 
„D�l Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano 
planavimo s�lyg� galiojimo prat	simo“; 

6.5.1. 2015 m. lapkri	io 4 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Miesto infrastrukt�ros 
skyriaus raštas Nr. SIF-1476 „D�l Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo 
infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo s�lyg� galiojimo prat�simo“; 

6.5.2. 2013 m. geguž�s 3 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Miesto infrastrukt�ros 
skyriaus raštas Nr. SIF-473 „D�l planavimo dokument�“; 

6.6. 2018 m. geguž�s 15 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Urbanistin�s 
pl�tros ir �kio departamento Miesto �kio ir aplinkos skyriaus raštas Nr. SIF-544 
„D�l Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano 
planavimo s�lyg� galiojimo prat	simo“; 

6.6.1. 2015 m. lapkri	io 13 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Aplinkos skyriaus 
raštas Nr. SAP-407 „D�l Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros 
specialiojo plano“; 

6.6.2. 2013 m. geguž�s 16 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Aplinkos skyriaus 
raštas Nr. (58.9.)SAP-215 „D�l planavimo s�lyg�“; 

6.7. 2018 m. kovo 23 d. Nacionalinio visuomen�s sveikatos centro prie Sveikatos 
ministerijos Šiauli� departamento raštas Nr. (6-11 14.6.4 E)2-12113 „D�l Šiauli� 
miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo 
s�lyg� galiojimo prat	simo“; 

6.7.1. 2015 m. lapkri	io 3 d. Šiauli� visuomen�s sveikatos centro raštas Nr. S-5131 (9.3.8.) „D�l 
Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano planavimo 
s�lyg� galiojimo prat�simo“; 

6.7.2. 2013 m. balandžio 30 d. Šiauli� visuomen�s sveikatos centro raštas Nr. S-2134 (9.3.8.) 
„D�l s�lyg� specialiojo planavimo dokumentui rengti“; 

6.7.3. 2013 m. balandžio 30 d. Šiauli� visuomen�s sveikatos centro Planavimo s�lygos 
specialiojo plano dokumentams rengti Nr. PST-112; 

6.8. 2018 m. balandžio 27 d. Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos Architekt�ros, 
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Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros specialiojo plano 
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skyriaus raštas Nr. 31SD-2228-(14.31.137E.) „D�l planavimo s�lyg� Šiauli� miesto 
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1. �VADAS 
 

1.1. BENDRI DUOMENYS 
 
OBJEKTAS: Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros 

specialusis planas. 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Šiauli� miestas. 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos 

direktorius, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 596201.  
PLANO RENG�JAS: UAB ,,Urbanistika”, Žalgirio g. 90D, LT-09303 Vilnius, 

www.urbanistika.lt. 
TERITORIJ� PLANAVIMO DOKUMENTO LYGMUO: savivaldyb�s lygmens 

specialusis planas. 
TERITORIJ� PLANAVIMO DOKUMENTO R�ŠIS: savivaldyb�s specialusis 

teritorij� planavimo dokumentas. 
SPECIALIOJO PLANO RENGIMO ETAPAI: parengiamasis etapas; rengimo etapas: 

esamos b�kl�s analiz�s stadija, koncepcijos nustatymo stadija, sprendini� konkretizavimo 
stadija; sprendini� pasekmi� vertinimo etapas; baigiamasis etapas: sprendini� svarstymo ir 
derinimo stadija, tikrinimo stadija, tvirtinimo stadija. 

SPRENDINI� VIEŠAS SVARSTYMAS: bendra tvarka. 
DARB� ATLIKIMO TERMINAI: planavimo pradžia – 2016 m. liepa, pabaiga – 2018 

m. liepa. 
 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialusis planas – 
tai teritorij� planavimo dokumentas, kuriame numatomos paviršini� nuotek� tvarkymo 
infrastrukt�ros pl�tros kryptys. Specialusis planas pateikiamas kaip visuma tekstin�s ir grafin�s 
medžiagos, kuri sudaryta iš aiškinamojo rašto ir br�žini� (M 1:10 000) bei sprendini� 
detalizacijos (tinkl� pl�tros plan� M 1:1 000). 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano 
sprendiniai, lie	iantys konkre	i� planuojam� paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros 
element� viet�, skai	i�, techninius duomenis, kitus parametrus, yra preliminar�s ir gal�s bei 
tur�s b�ti tikslinami ir kei	iami rengiant kitus teritorij� planavimo dokumentus bei techninius 
projektus nekei	iant esmini� šio plano sprendini�.  
 

1.2. PLANAVIMO PAGRINDAS 
 

� Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-83 „D�l Šiauli� 
miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano rengimo“; 

� Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. �sakymas 
Nr. A-409 „D�l Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros 
specialiojo plano planavimo s�lyg� s�vado rengimo“; 

� Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. 
Planavimo s�lyg� s�vado Nr. SVA-TP-34, išduoto 2013-07-09, Šiauli� miesto paviršini� 
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nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano planavimo dokumentui rengti, 
atnaujinimas; 

� Atnaujintas planavimo s�lyg� s�vadas; 

� Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano 
planavimo užduotis, patvirtinta Šiauli� miesto savivaldyb�s administracijos direktoriumi 
Eduardu Bivainiu 2016 m. vasario 18 d.; 

� Išduotos planavimo s�lygos. 
 

1.3. PLANAVIMO TIKSLAI 
 

1. Nustatyti paviršini� nuotek� tvarkymo teritorijas, br�žiniuose pažymint planuojamos 
teritorijos paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros sistemos elementus; 

2. Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros 
prioritetines kryptis ir priemones, užtikrinant darni� tinkl� pl�tra; 

3. Rezervuoti teritorijas tinkl� pl�trai, nustatant planuojam� teritorij� naudojimo, 
tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus; 

4. Numatyti teritorijas paviršini� nuotek� valymo �renginiams ir vietos nuotek� apskaitos 
bei taršos steb�senos punktams �rengti; 

5. Nustatyti esam� ir planuojam� paviršini� nuotek� išleistuv� basein� plotus pagal 
atskiras dang� r�šis; 

6. Atlikti esam� paviršini� nuotek� tinkl� hidraulinius skai	iavimus, �vertinant galim� 
urbanizuot� teritorij� infrastrukt�ros pl�tr�; 

7. Numatyti perkraut� ir technini� reikalavim� neatitinkan	i� paviršini� nuotek� tinkl� 
ruož�, išleistuv� ir hidrotechnini� �rengini� rekonstrukcij� bei renovacij�; 

8. Nagrin�ti galimyb� kiek �manoma daugiau atvir� vandens telkini� panaudoti kaip 
debito reguliavimo talpas; 

9. Nustatyti esam� ir planuojam� teritorij�, atvir� vandens telkini� naudojimo, tvarkymo 
ir apsaugos priemones; 

10. 
vertinti rekonstruojam� ir naujai planuojam� lietaus nuotakyno tinkl� ir valymo 
�rengini� projektavimo, žem�s �sigijimo ir statybos preliminari� kain�; 

11. Numatyti specialiojo plano �gyvendinimo etapus, apskai	iuoti investicijas atskiriems 
�gyvendinimo etapams. 
 

 1.4. PAGRINDIN�S SPECIALIOJO PLANO S�VOKOS 
 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros plane vartojamos pagrindin�s 
s�vokos suskirstytos pagal pagrindinius teis�s aktus.  
 
Pagal Teritorij� planavimo 
statym�: 
Specialiojo teritorij� planavimo dokumentai – teritorij� planavimo dokumentai, kuriuose 
pagal teritorij� planavimo lygmen� ir uždavinius nustatomos tam tikroms veikloms planuojam� 
teritorij� naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemon�s. 
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Specialusis teritorij� planavimas – teritorij� planavimas tam tikroms veikloms reikaling� 
teritorij� ir saugom� teritorij� naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemon�ms nustatyti.  
Inžinerin� infrastrukt�ra – �vairi� veiklos sri	i�, apr�pinan	i� �k� ir gyventojus, objektai: 
inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai. 
Inžinerini� komunikacij� koridorius – žem�s juosta, skirta centralizuotiems inžinerin�s 
infrastrukt�ros tiesiniams �rengti ir eksploatuoti. 
 
Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo 
statym�: 
Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje �steigtas užsienio valstyb�s 
juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir 
(arba) nuotek� tvarkymo paslaugas verslo reikm�ms ar �kinei veiklai vykdyti ir su geriamojo 
vandens tiek�ju ir nuotek� tvarkytoju ir (arba) paviršini� nuotek� tvarkytoju sudar� geriamojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotek� tvarkymo vieš�j� sutart� arba, jeigu sutartis nesudaryta, teis�s 
akt� nustatyta tvarka prijung� nuosavyb�s teise ar bendrosios dalin�s nuosavyb�s teise 
priklausan	ias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotek� išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotek� tvarkymo 
�renginius prie geriamojo vandens tiek�jui ir (arba) nuotek� tvarkytojui nuosavyb�s teise 
priklausan	ios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros ar išleidžiantys paviršines nuotekas � ši� nuotek� tvarkytojo 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas. 
Nuotekos – buityje, �kio ar gamybin�je veikloje naudotas vanduo, taip pat krituli� ir kitoks 
(nuo teritorij� dangos ar transporto priemoni� plovimo ir panašiai, išskyrus vanden� iš žali�j� 
plot�, kuriuose ne�rengta vandens surinkimo infrastrukt�ra, ir žem�s �kio naudmen�) vanduo, 
kur� asmuo teis�s akt� nustatyta tvarka išleidžia � aplink� tam skirtais inžineriniais �renginiais 
ar kitaip arba atiduoda tvarkyti. 
Paviršin�s nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, 
kuriuose ne�rengta vandens surinkimo infrastrukt�ra, ir žem�s �kio naudmenas) patenkantis 
krituli� ir kitoks (nuo teritorij� dangos ar transporto priemoni� plovimo ir panašiai) vanduo, 
kur� teritorijos valdytojas (abonentas), naudodamas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas, 
surenka ir pašalina � aplink� arba išleidžia � kitiems asmenims priklausan	ias nuotek� tvarkymo 
sistemas (perduoda paviršini� nuotek� tvarkytojui). 
Paviršini� nuotek� atidavimo riba – paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros vieta, 
kurioje baigiasi abonentui nuosavyb�s teise priklausan	io ar kitaip valdomo ir (arba) 
naudojamo nekilnojamojo turto riba (sklypo riba) ir prasideda paviršini� nuotek� tvarkytojui 
nuosavyb�s teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama paviršini� nuotek� 
tvarkymo infrastrukt�ra ir kurioje abonento paviršin�s nuotekos atiduodamos paviršini� 
nuotek� tvarkytojui ir pastarajam tenka atsakomyb� už j� tvarkym�. 
Paviršini� nuotek� tvarkytojas – savivaldyb�s kontroliuojama �mon�, šio �statymo nustatyta 
tvarka �gijusi teis� ir pareig� tvarkyti paviršines nuotekas savivaldyb�s teritorijoje. 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas – abonentas, nuosavyb�s teise valdantis ar 
kitaip naudojantis teritorij�, kurioje susidaro paviršin�s nuotekos. 
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Pagal Planuojamos 	kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
statym�: 
Planuojama �kin� veikla – numatoma vykdyti veikla, apimanti statini� statyb�, esam� statini� 
rekonstravim�, produkt� gamyb�, gamybos proceso ir technologin�s �rangos �diegim�, 
modernizavim� ar keitim�, gamybos b�do, produkcijos kiekio (masto) ar r�šies pakeitim�, 
žem�s gelmi� ištekli� gavyb� ir kit� gamtos ištekli� naudojim�, taip pat žem�tvarkos, 
miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatom� �kin� veikl� ir kit� �kin� veikl�, galin	i� 
tur�ti poveik� aplinkai.  
Poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra planuojama �kin� veikla. 
Reikšmingas poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai 
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti b�tina numatyti atitinkamas 
priemones. 
 
Pagal LR statybos 
statym�: 
Inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi 
kiti statiniai, kurie n�ra pastatai; 
Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vid�) ir už jo rib� nutiesti 
komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuot�k� šalinimo, šilumos, duj�, naftos ar kito kuro, 
technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio 
(telekomunikacij�) linijos su j� maitinimo šaltiniais ir �renginiais; 
Susisiekimo komunikacijos – vis� r�ši� transporto (biotransporto, geležinkelio, automobili�, 
j�r�, vidaus vanden�, oro, miest� elektrinio transporto) bei p�s	i�j� jud�jimo vietos (keliai, 
gatv�s). 
 
Pagal LR Keli� 
statym�: 
Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemoni� ir p�s	i�j� eismui. Kelio elementai 
yra šie: žem�s sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraš	iai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos 
vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobus� sustojimo aikštel�s, poilsio aikštel�s, 
p�s	i�j� ir dvira	i� takai, kelio statiniai, technin�s eismo reguliavimo priemon�s, želdiniai, 
esantys kelio juostoje, kelio oro s�lyg� steb�jimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir 
kiti �renginiai su ši� element� užimama žeme. 
Kelio statinys – kelio elementas, turintis laikan	i�sias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, 
tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atramin� sienel�, r�min� ar gembin� konstrukcija, pylimas 
ir kt.). 
 
Pagal Paviršini� nuotek� tvarkymo reglament�: 
Abonentas – asmuo, kuriam sutartimi ar kitokiu teis�s aktuose numatytu b�du suteikta teis� 
išleisti paviršines nuotekas � kitam asmeniui priklausan	i� nuotek� tvarkymo sistem�; 
Mišri�j� nuotek� tvarkymo sistema – bendra paviršini�, buitini� ir (ar) gamybini� nuotek� 
tvarkymo sistema, � kuri� patenkan	ios paviršin�s nuotekos sudaro ne mažiau kaip 25 procentus 
ir ne daugiau kaip 90 procent� vidutinio metinio nuotek� kiekio. Paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistemos, � kurias išleidžiamos buitin�s, komunalin�s ir (ar) gamybin�s nuotekos, atitinkan	ios 
tinkamumo išleisti � aplink� reikalavimus, nelaikomos mišri�j� nuotek�; 
Paviršin�s nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žem�s �kio naudmenas 
ir žaliuosius plotus) patenkantis krituli� ir kitoks (nuo teritorij� dangos ar transporto plovimo, 
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laistymo ir pan.) vanduo, kur� teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai (naudojant 
nuotek� tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti � aplink� arba išleisti � kitiems asmenims 
priklausan	ias nuotek� tvarkymo sistemas (perduoti nuotek� tvarkytojui); 
Paviršini� nuotek� nuotakynas – paviršini� nuotek� surinkimo, transportavimo, išleidimo 
inžineriniai �renginiai (nuotakai, siurblin�s ir pan.); 
Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema – paviršini� nuotek� tvarkymui skirt� inžinerini� 
komunikacij�, �rengini�, statini� sistema, kuri� priklausomai nuo nuotek� savybi�, nustatyt� 
aplinkos apsaugos reikalavim� ir kit� aplinkybi� gali sudaryti paviršini� nuotek� nuotakynas, 
valymo �renginiai, nuotek� dumblo (šlamo) tvarkymo �renginiai, nuotek� išleidimo � aplink� 
�renginiai, srauto uždarymo (valdymo) �renginiai (priemon�s), nuotek� apskaitos ir kokyb�s 
kontrol�s priemon�s; 
Paviršini� nuotek� tvarkymas – paviršini� nuotek� surinkimas, transportavimas, valymas, 
išleidimas, valymo metu susidaran	io dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas; 
Galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri d�l joje vykdomos veiklos yra arba gali 
b�ti teršiama (eksploatacijos ar avarin�s taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: 
didesnis kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žem�s �kio technikos, kit� savaeigi� 
mechanizm� remonto, ardymo, technin�s prieži�ros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje 
teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesn� kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla 
vykdoma savo reikm�ms – priži�rima ne daugiau kaip 20 mechanizm�); tr�š�, augal� apsaugos 
produkt�, buitin�s chemijos, naftos produkt� ir kit� kenksming�j� medžiag� perpylimo, 
perkrovimo ar sand�liavimo vieta (išskyrus galutinius nurodyt� medžiag� vartotojus); didesn� 
kaip 0,5 ha autotransporto stov�jimo aikštel�, išskyrus vieš�sias aikšteles; centralizuota betono 
ruošimo ir išdavimo vieta; degalin�s, naftos baz�s teritorija, degal� ir kit� naftos produkt� 
pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, m�sos, žuvies perdirbimo, celiulioz�s ir 
popieriaus, od� dirbimo, cukraus pramon�s objekto teritorija; atliek� tvarkymo objekto, 
pab�gi� mokyklos teritorija. 
 
Pagal LR Nekilnojamo kult	ros paveldo apsaugos 
statym�: 
Kult�ros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kult�ros 
vertyb�s, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu poži�riu; 
Kult�ros paveldo objektai – pavieniai ar � kompleks� �einantys objektai, registruoti kaip 
nekilnojamosios kult�ros vertyb�s, t. y. žem�s sklypuose, sklyp� dalyse, vandens, miško 
plotuose ar j� dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi verting�j� savybi� 
ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktin�s teis�s objektai ar gali jais b�ti; 
Kult�ros paveldo objekto teritorija – kult�ros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti 
reikalingas žem�s sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai; 
Nekilnojamasis kult�ros paveldas – kult�ros paveldo dalis, kuri� sudaro praeities kart� 
pastatytos, �rengtos, sukurtos ar istorini� �vyki� sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios 
medžiagin�s kult�ros vertyb�s, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga 
teritorija; 
Nekilnojamoji kult�ros vertyb� – kult�ros paveldo objekto ar vietov�s reikšmingum� 
lemian	i� verting�j� savybi�, visuomenei svarbi� kaip jos kult�rinis turtas, visuma, 
neatsižvelgiant � tai, kam nuosavyb�s teise objektas ar vietov� priklauso. 
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Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek� šalintuvas. Pastato inžinerin�s sistemos. 
Lauko  inžineriniai tinklai“: 
Atskiroji sistema – nuotakynas, kur� paprastai sudaro dvi nuotak� sistemos atskirai  vartotam 
vandeniui ir paviršin�ms nuotekoms b�gdinti; 
Išleistuvas – nuotako galas, iš kurio nuotekos suleidžiamos � valykl� arba nuotek� priimtuv�; 
Ištvinimo retmuo – trumpiausias laikas, po kurio reikia tik�tis lietaus nuotakyn� v�l 
ištvinsiant;  
Kolektorius – požeminis pratakas, � kur� suteka nuotekos iš keleto nuotak�; 
Lauko nuotakynas – nuotak� ir kit� inžinerini� statini� (�skaitant talpyklas ir siurblines) 
sistema nuotekoms tekinti iš išvad� � valyklas ar kitokias šalinimo vietas; 
Lietaus nuotakynas – nuotak� ir pagalbini� statini� sistema paviršin�ms nuotekoms tekinti � 
šalinimo vietas; 
Mišrioji sistema – nuotakynas, kur� sudaro viena nuotak� sistema vartotam vandeniui kartu su 
paviršin�mis nuotekomis b�gdinti; 
Nuotakas (lauko) – paprastai požeminis vamzdis ar kitoks �taisas vartotam vandeniui ir (arba) 
paviršin�ms nuotekoms tekinti iš keleto šaltini�;  
Nuot�kio baseinas – plotas, iš kurio nuotekos suteka � išvad�, nuotak� arba vandent�km�; 
Nuotek� šaltinis – pastatas, statinys arba teritorija, kuriuose atsiranda nuotek�; 
Perkrova – b�sena, kai vartotas vanduo ir (arba) paviršin�s nuotekos b�ga savitakiu nuotakynu 
veikiamos sl�gio, ta	iau neišsilieja paviršiuje ir nesukelia ištvinimo; 
Pusatskir� sistema – nuotakynas, kur� paprastai sudaro dvi nuotak� sistemos; viena 
b�gdinamas vartotas vanduo ir tam tikra dalis paviršini� nuotek�, antra – likusioji paviršini� 
nuotek� dalis; 
Sl�gvamzdis – vamzdis, kuriuo siurbliu b�gdinamos nuotekos; 
Susig�rimo �renginys – šulinys arba kiaurinis vamzdynas vandeniui laidžiame grunte, 
sugerian	iame � juos pritekan	ias nuotekas; 
Valumas – išvado arba nuotako t�km�s geba nusinešti kiet�sias daleles, kurios šiaip nus�st� 
vamzdyje. 
Skai
iuotinis debitas – debitas, pagal kur� projektuojami vandentiekiai ir nuotek� šalintuvai; 
 
Pagal STR 2.05.19:2005 „Inžinerin� hidrologija. Pagrindiniai skai�iavim� reikalavimai“: 
Baseino plotas – žem�s paviršiaus plotas, maitinantis vandeniu vandens telkin� (up�, ežer� ar 
tvenkin�);  
Debitas – vandens objektu pratekan	io vandens, nešmen� ir pan. kiekio ir laiko santykis. 
Dažniausiai reiškiamas t�rio vienetais (kubiniais metrais, litrais ir pan.) arba mas�s vienetais 
(kilogramais ir pan.) per sekund�, valand�, par�; 
Ežeras – nat�ralus vandens telkinys sausumos �duboje, kurioje vanduo iš viso nejuda arba juda 
l�tai bei nesistemiškai; 
Hidrotechnikos statiniai – inžineriniai statiniai vandens ištekliams naudoti ir saugoti nuo 
žaling� vandens poveiki�; 
Li�
i� potvynis, popl�dis – staigus debito padid�jimas ir vandens lygio pakilimas up�je, 
sukeltas li�ties. Mažuose upeliuose gali b�ti reikšmingesnis nei pavasario potvynis; 
Nuot�kis – krituli� dalis, sudaranti up�s nuot�k�. Apib�dinamas laikotarpiais – per metus, 
sezonus, m�nesius. Išreiškiamas: 1) nuot�kio t�riu; 2) nuot�kio t�rio ir laiko santykiu, t. y. 
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vidutiniu debitu; 3) vidutinio debito ir nutek�jimo baseino ploto santykiu, t. y. nuot�kio moduliu 
(hidromoduliu); 4) nuot�kio t�rio ir nutek�jimo baseino ploto santykiu, t. y. nuot�kio sluoksnio 
aukš	iu; 
Pavasario potvynis – kasmet pasikartojanti up�s vandens režimo faz�, susidaranti tirpstant 
sniegui, pasižyminti dideliu vandeningumu, aukštu ir ilgalaikiu vandens lygi� pakilimu; 
Up� – vandent�km�  nat�ralioje atviroje vagoje; 
Up�s debitas – vandens, pratekan	io pro up�s vagos skerspj�v� per laiko vienet�, t�ris. 
Dažniausiai išreiškiamas m3/s ar  l/s. 
 
Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos 
statym�: 
Bendro naudojimo melioracijos sistema – grup� statini�, esan	i� dviej� ar daugiau 
melioruotos žem�s savinink� ar kit� naudotoj� žem�s sklypuose. 
Melioracija – dirvožemio gerinimas hidrotechnin�mis, kult�rtechnin�mis, agromelioracin�mis 
ir kitomis priemon�mis siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režim�, 
sudaryti geresnes s�lygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingum�, formuoti 
racionali� �kio žem�vald�. 
Melioracijos darbai – nauj� melioracijos statini� statyba, esam� melioracijos statini� 
rekonstravimas, remontas, nugriovimas, ši� statini� prieži�ra, taip pat kult�rtechnini�, 
agromelioracini� ir agrochemini� dirvos gerinimo priemoni� �gyvendinimas. 
Melioracijos sistema – grup� melioracijos statini�, kurie yra susij� funkciniais ryšiais ir 
išsid�st� konkre	iame melioruotos žem�s plote. 
Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami �vair�s statiniai (grioviai, slenks	iai, 
greitviet�s, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblin�s, tvenkini� žem�s 
užtvankos, pylimai, dr�kinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti). 
Melioruota žem� – žem�s sklypas su �rengta ir veikian	ia melioracijos sistema bei 
�gyvendintomis kult�rtechnin�mis, agromelioracin�mis ir kitomis priemon�mis, sudaran	iomis 
palankias s�lygas žemdirbystei vystyti. 
�kin� melioracijos sistema – grup� melioracijos statini�, esan	i� viename melioruotos žem�s 
sklype. 
 
Pagal MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statini� technin�s prieži	ros taisykl�s“: 
Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami �vair�s statiniai (grioviai, slenks	iai, 
greitviet�s, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblin�s, tvenkini� žem�s 
užtvankos, pylimai, dr�kinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti). 
 
Pagal STR 1.01.03:2017 „Statini� klasifikavimas“: 
Nuotek� šalinimo tinklai − nuotek� surinkimo tinklai (nuotek� šalinimo kolektoriai, nuotek� 
rinktuvai, nuotek� tinkl� išvadai), nuotek� sl�giniai tinklai, drenažo tinklai ir kiti; 
Hidrotechnikos statiniai – statiniai ir �renginiai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo 
žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrin�s, derivacin�s elektrin�s, 
hidroakumuliacin�s elektrin�s, siurblin�s, vandens �myklos, krantin�s, dokai, prieplaukos, 
molai, vandens pralaidos, vandenviet�s ir vandenruošos statiniai statiniai, nusodintuvai, kanalai 
ir j� statiniai, upi� vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkyst�s statiniai, 
laivininkyst�s statiniai, bangolaužiai, j�ros naftos ir duj� gavybos statiniai, akvedukai, 
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diukeriai, bunos, polderiai, žuv� pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir 
aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti, kiti hidrotechnikos statini� požymius 
atitinkantys inžineriniai statiniai. 
 
MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“: 
Griovys – dirbtin� atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine t�kme arba vidutinio 
vandeningumo metais neturinti nuolatinio nuot�kio; 
Griovio šlait� tvirtinimo priemon�s – technin�s, biologin�s ir kt. priemon�s šlait� atsparumui 
ir stabilumui didinti nuo vandens t�km�s, bang�, atmosferos krituli� ir kt. poveikio; 
Nat�ralizavimasis – 1) griovi� ar kit� dirbtini� objekt� apaugimas augmenija; 2) griovio 
vagos profilio nat�ralus susidarymas; 
Polderis – nuo pastovaus ar periodinio aps�mimo arba užtvinimo dambomis (polderi� 
pylimais) atitvertas (apsaugotas) žemumos plotas, iš kurio vandens perteklius šalinamas 
siurbliais; 
Vasarinis polderis – nuo aps�mimo ar užtvinimo tik augal� vegetacijos metu (nuo to meto 
popl�dži� ir potvyni�) apsaugotas žemumos plotas, iš kurio vandens perteklius šalinamas 
siurbliais; 
Žieminis polderis – nuo užtvinimo praktiškai vis� laik� (pagal mažos tikimyb�s potvyni� 
aukš	iausiuosius vandens lygius) apsaugin�mis dambomis (žieminiais pylimais) apsaugotas 
žemumos plotas, iš kurio vandens perteklius šalinamas siurbliais. 
Pagal „Paviršini� vandens telkini� apsaugos zon� ir pakran�i� apsaugos juost� nustatymo 
tvarkos apraš�“ (Žin., 2007, Nr. 23-892 su v�lesniais pakeitimais): 
Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys – technin�mis priemon�mis sukurtas 
paviršinis vandens telkinys, �rengtas iškasant daub� arba apipylimuojant tam tikr� teritorij�, bet 
nenaudojant hidroizoliacini� priemoni�, apribojan	i� vandens telkinyje esan	io vandens ryš� 
su gruntiniu vandeniu, bei neturintis tiesioginio ryšio su nat�raliu paviršiniu vandens telkiniu 
ar kanalu (k�dra, rekultivuotas � vandens telkin� karjeras ar pan.); 
Griovys – hidrotechnikos statinys, �rengiamas iškasant atvir� vag� grunte ir skirtas perteklinio 
vandens nuvedimui/nuleidimui. Sureguliuotos up�s nelaikomos grioviais; 
Kanalas – dirbtinis paviršinis vandens telkinys su nuolatine vandens t�kme, �rengiamas grunte 
iškasant/�rengiant atvir� vag�, kurios pradžia ir pabaiga jungiasi su kitu paviršiniu vandens 
telkiniu (upe, ežeru, Kurši� mariomis arba tvenkiniu), skirtas vandeniui tiekti dr�kinimo, 
hidroenergetikos, vandentiekos ir kitoms reikm�ms, naudoti laivybai ir pan. Sureguliuotos up�s 
nelaikomos kanalais; 
Kranto linija – sausumos ir paviršinio vandens telkinio vandens paviršiaus s�ly	io linija, esant 
vidutinio vandeningumo met� vandens lygiui vasaros-rudens laikotarpiu. Patvenkt� ežer� ir 
tvenkini� kranto linija yra sausumos ir vandens paviršiaus s�ly	io linija prie normaliai 
patvenkto lygio. Pelk�s išorin� riba yra sausumos ir pelk�s teritorijos s�ly	io linija esant 
vidutinio vandeningumo met� vandens lygiui vasaros-rudens laikotarpiu; 
Paviršinio vandens telkinio pakrant�s apsaugos juosta – prie paviršinio vandens telkinio 
nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos 
zonos dalis, kurioje vykdoma �kin� veikla gali tur�ti tiesiogin� neigiam� poveik� paviršiniam 
vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomen�s poreikiams galimybes, tod�l joje 
draudžiama tam tikra �kin� veikla; 
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Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – prie paviršinio vandens telkinio nustatomas 
pakrant�s (su paviršiniu vandens telkiniu besiribojan	ios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame 
ribojama �kin� veikla, galinti neigiamai paveikti paviršin� vandens telkin�; 
Pakrant�s šlaitas – ar	iausiai kranto linijos esantis ryškus pakrant�s paviršiaus peraukšt�jimas: 
stovin	io vandens telkinio (ežero, tvenkinio ar dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens 
telkinio) pakrant�s šlaitas – ne toliau kaip 5 metrai nuo kranto linijos prasidedantis 20 laipsni� 
ir daugiau statumo ir ne mažiau kaip 1 m aukš	io (skirtumas tarp kranto linijos altitud�s ir šlaito 
viršutin�s briaunos altitud�s) žem�s paviršiaus peraukšt�jimas; up�s pakrant�s šlaitas – vagos 
arba sl�nio šlaitas, jeigu jis nutol�s nuo kranto linijos ne toliau kaip 50 metr� bei yra 20 laipsni� 
ir daugiau statumo ir ne mažiau kaip 1 m aukš	io (skirtumas tarp kranto linijos altitud�s ir šlaito 
viršutin�s briaunos altitud�s); kanalo pakrant�s šlaitas yra vagos šlaitas; 
Pakrant�s šlaito viršutin� briauna – linija, nuo kurios pakrant�s šlaito polinkio kampas tampa 
mažesnis kaip 20 laipsni�; 
Pelk� – �mirk�s žem�s plotas su charakteringa pelki� augalija, kuriame vyksta pelk�jimo 
procesas ir dažniausiai yra susidar�s durpi� sluoksnis; 
Sureguliuotas up�s ruožas – up�s ruožas su dirbtinai suformuota vaga. 
 
Šiame specialiajame plane taip pat naudojamos s�vokos, kurios n�ra tiksliai apibr�žtos LR 
teis�s aktuose. Šio plano tikslams jos apibr�žiamos taip: 

Centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymas –  paviršini� nuotek� tvarkymas, kai šios 
nuotekos pašalinamos 
 aplink� naudojant paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas, kurias 
eksploatuoja paviršini� nuotek� tvarkytojas – savivaldyb�s kontroliuojama �mon�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka �gijusi teis� ir pareig� tvarkyti paviršines nuotekas savivaldyb�s teritorijoje. 
Centralizuotam tvarkymui priskiriamas paviršini� nuotek� tvarkymas abonent� (žr. aukš	iau 
šiame skyriuje apibr�žt� s�vok�) eksploatuojamomis (ar jiems nuosavyb�s teise, ar bendrosios 
dalin�s nuosavyb�s teise priklausan	iomis ar kitaip valdomomis) paviršini� nuotek� surinkimo 
sistemomis, kuriomis paviršin�s nuotekos išleidžiamos � paviršini� nuotek� tvarkytojo 
eksploatuojamas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas. 

Decentralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymas − paviršini� nuotek� tvarkymas, kai šios 
nuotekos pašalinamos 
 aplink� nenaudojant (neprisijungus prie) paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistem�, kurias eksploatuoja paviršini� nuotek� tvarkytojas (savivaldyb�s kontroliuojama 
�mon�, teis�s akt� nustatyta tvarka �gijusi teis� ir pareig� tvarkyti paviršines nuotekas 
savivaldyb�s teritorijoje), t.y. kai paviršin�s nuotekos surenkamos ir išleidžiamos 
 aplink� 
naudojant individualias, teritorijos paviršiaus valdytojo eksploatuojamas paviršini� nuotek� 
tvarkymo sistemas. 
 

1.5. SPRENDINI� FORMAVIMO PRINCIPAI 
 

Specialusis planas parengtas vadovaujantis šiais teisiniais norminiais aktais: 
• LR Žem�s �statymu (Žin., 1994, Nr. 34–620 su v�lesniais pakeitimais); 
• LR Vandens �statymu (Žin., 2003, Nr. 36-1544); 
• LR Aplinkos apsaugos �statymu (Žin.,1992, Nr.5–75 su v�lesniais pakeitimais); 

• LR Žem�s gelmi� �statymu (Žin., 1995, Nr. 63-1582 su v�lesniais pakeitimais); 
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• LR Civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262 su v�lesniais pakeitimais); 
• LR Statybos �statymu (Žin., 1996, Nr. I–1240 su v�lesniais pakeitimais); 
• LR Saugom� teritorij� �statymu (Žin.,1993, Nr. 63–1188 su v�lesniais pakeitimais); 
• LR Keli� �statymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076 su v�lesniais pakeitimais); 

• LR teritorij� planavimo �statymu (Žin., 2004, Nr. 21-617); 
Nauja �statymo redakcija nuo 2014-01-01, Nr. XII-407, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3824. Iki šio �statymo 
�sigaliojimo prad�ti rengti teritorij� planavimo dokumentai, d�l kuri� rengimo kreiptasi planavimo s�lyg�, gali 
b�ti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio �statymo �sigaliojimo galiojus� teritorij� 
planavimo teisin� reguliavim�. 

• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo �statymu (Žin. 2006, 

Nr. 82-3260); 
Nauja redakcija nuo 2014-11-01, Nr. XII-939, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-17. 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. �sakymu Nr. D1-636 „D�l 
vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros plan� rengimo taisykli� 
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 8-337); 

2014 m. lapkri�io 6 d. 
sakymas Nr. D1- 885 „D�l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

sakymo Nr. D1-636 „D�l vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt	ros pl�tros plan� rengimo taisykli� 
patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2014-11-07, Nr. 16187). Pagal 
sakymo 2 punkt�: „Iki šio 
sakymo 
sigaliojimo 
prad�ti rengti vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt	ros specialiojo teritorij� planavimo dokumentai, 
d�l kuri� rengimo buvo kreiptasi d�l planavimo s�lyg�, gali b	ti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami 
pagal iki šio 
sakymo 
sigaliojimo galiojus
 teritorij� planavimo teisin
 reguliavim�“. 

• Paviršini� vandens telkini� apsaugos zon� ir pakran	i� apsaugos juost� nustatymo 
tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 23-892 su v�lesniais pakeitimais); 

• LR Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� apsaugos �statymo pakeitimo �statymu (Žin., 2004, Nr. 

153-5571 su v�lesniais pakeitimais); 
• LR Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D�l speciali�j� žem�s ir miško 

naudojimo s�lyg� patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22–652 su v�lesniais pakeitimais); 
• LR Vyriausyb�s 2005 m. rugpj�	io 25 d. nutarimu Nr. 924 „D�l žem�s pa�mimo 

visuomen�s poreikiams taisykli� ir žem�s pa�mimo visuomen�s poreikiams projekt� 
rengimo ir �gyvendinimo taisykli� patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 104-3839; 2011, Nr. 28-1322); 

• LR Žem�s �kio ministro 2008 m. balandžio 16 d. �sakymu Nr. 3D-218 „D�l melioracijos 
techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statini� technin�s prieži�ros 
taisykl�s“ (su v�lesniais pakeitimais); 

• LR Vyriausyb�s 2004 m. rugpj�	io 18 d. nutarimu Nr. 967 „D�l plan� ir program� 
strateginio pasekmi� aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228); 

Nauja redakcija nuo 2014-12-31, Nr. 1467, 2014-12-23. Pagal nutarimo 2 punkt�: „Nustatyti, kad iki šio nutarimo 

sigaliojimo prad�tiems rengti planams ir programoms taikomas iki šio nutarimo 
sigaliojimo galioj�s teisinis 
reguliavimas“. 
 

• KTR 1.01:2008 „Automobili� keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9–322 su v�lesniais 

pakeitimais); 
• STR 2.06.04:2014 „Gatv�s ir vietin�s reikšm�s keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. �sakymu Nr. D1-193 „D�l 

paviršini� nuotek� tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 42-1594); 
• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. �sakymu Nr. D1-515 „D�l 

nuotek� tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 
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• Vandens ištekli� naudojimo ir teršal� išleidžiam� su nuotekomis pirmin�s apskaitos ir 
kontrol�s tvarka. 2001-03-30 Nr. 171 (Žin. 2001, Nr. 29-941); 

• Nuotek� išleidim� reglamentuojan	i� teis�s akt� taikymo rekomendacijos. 2003-10-13. 
Nr. 10-6-7124; 

• LST EN 858-1. Lengv�j� skys	i� (pvz. alyvos ir benzino) skirtuvai. 1 dalis. Konstravimo, 
veikimo ir bandymo principai. Ženklinimas ir kokyb�s tikrinimas. 

• LST EN 858-1. Lengv�j� skys	i� (pvz. alyvos ir benzino) skirtuvai. 2 dalis. Vardinio 
dydžio parinkimas, �rengimas, naudojimas ir prieži�ra. 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek� šalintuvas. Pastato inžinerin�s sistemos. 
Lauko  inžineriniai tinklai“. 

• STR 2.05.19:2005 „Inžinerin� hidrologija. Pagrindiniai skai	iavim� reikalavimai“  
• MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“; 
• STR 1.01.03:2017 „Statini� klasifikavimas“; 

 
 Rengiant „Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros special�j� 
plan�“ buvo išanalizuoti ir �vertinti šie planuojamojoje teritorijoje galiojantys teritorij� 
planavimo dokumentai (pagal planavimo s�lygas): 

1. Bendrieji planai: 
1.1. Šiauli� miesto bendrasis planas, patvirtintas Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 

2009-01-29 sprendimu Nr. T-1, TPDR Nr. T00039005. 
1.2. Šiauli� miesto bendrojo plano koregavimo planas, patvirtintas Šiauli� miesto 

savivaldyb�s tarybos 2018-04-05 sprendimu Nr. T-87, TPDR Nr. T00081766. 
2. Specialieji planai: 
2.1. Dvira	i� transporto Šiauli� mieste vystymo schema, patvirtinta Šiauli� miesto 

tarybos 1999-06-24 sprendimu Nr. 291; TPDR Nr. T00040209; 
2.2. Šiauli� miesto vandenvie	i� sanitarini� zon� nustatymo specialusis planas, 

patvirtintas Šiauli� miesto tarybos 2005-01-20 sprendimu Nr. T-42; TPDR Nr. T00038864; 
2.3. Šiauli� miesto degalini� išd�stymo schemos koregavimo specialusis planas, 

patvirtintas Šiauli� miesto tarybos 2005-04-28 sprendimu Nr. T-154; TPDR Nr. T00038882; 
2.4. Energijos r�šies parinkimo ir panaudojimo Šiauli� mieste specialiojo plano ir 

reglamento koregavimas, patvirtintas Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2015-06-25 
sprendimu Nr. T-198; TPDR Nr. T00076409; 

2.5. Didelio gabarito atliek� aikšteli� teritorij� Šiauliuose specialusis planas, patvirtintas 
Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T-236; TPDR Nr. T00041356; 

2.6. Šiauli� miesto vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros 
specialiojo plano keitimas, patvirtintas Šiauli� m. savivaldyb�s tarybos 2017-07-27 sprendimu 
Nr. T-290; TPDR Nr. T00080732; 

2.7. Antrini� žaliav� ir mišri�j� atliek� konteineri� aikšteli� Šiauliuose specialusis 
planas, patvirtintas Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-206; 
TPDR Nr. T00039093; 

2.8. Šiauli� miesto išorin�s vaizdin�s reklamos specialusis planas, patvirtintas Šiauli� 
miesto savivaldyb�s tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-75; TPDR Nr. T00075486; 

2.9. Transporto organizavimo Šiauliuose specialusis planas, patvirtintas Šiauli� miesto 
savivaldyb�s tarybos 2015-10-08 sprendimu Nr. T-268; TPDR Nr. T00077169; 
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2.10. Šventupio gyvenamojo rajono teritorijos Šiauliuose specialusis planas, patvirtintas 
Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T-120; TPDR Nr. T00039517; 

2.11. Šiauli� miesto centrin�s dalies transporto ir automobili� stov�jimo teritorij� 
specialusis planas, patvirtintas Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2010-08-19 sprendimu Nr. 
T-247; TPDR Nr. T00039582. 

3. Detalieji planai: 
3.1. Tarptautinio Šiauli� karinio oro uosto teritorijos ir jos prieig� Šiauli� mieste 

(Lietuvos kariuomen�s karini� oro paj�g� aviacijos baz�) detalusis planas, patvirtintas Šiauli� 
miesto savivaldyb�s tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-201; TPDR Nr. T00038987: 

3.2. Kiti detalieji planai. 
 

Rengiant Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo 
plano sprendinius �vertinta galima urbanizuot� teritorij� infrastrukt�ros pl�tra vadovaujantis 
šiais pagrindiniais parengtais bei patvirtintais teritorij� planavimo dokumentais: 

� Šiauli� miesto bendrasis planas, patvirtintas Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2009-
01-29 sprendimu Nr. T-1; 

� Šiauli� miesto bendrojo plano koregavimo planas, patvirtintas Šiauli� miesto 
savivaldyb�s tarybos 2018-04-05 sprendimu Nr. T-87; 

� Transporto organizavimo specialusis planas, patvirtintas Šiauli� miesto savivaldyb�s 
tarybos 2015-10-08 sprendimu Nr. T-268 bei pripažintas Šiauli� miesto bendrojo plano 
sudedam�ja dalimi; 

� Šiauli� miesto bendrojo plano sprendini� �gyvendinimo steb�senos ataskaita, patvirtinta 
Šiauli� miesto tarybos 2015-12-28 sprendimu Nr. T-361. 

Specialiojo plano grafin�je dalyje pažym�tos bei �vertintos Šiauli� miesto bendruoju planu 
numatytos pl�tros teritorijos ir infrastrukt�ros koridoriai bei Transporto organizavimo 
specialiuoju planu planuojamos bei naikinamos gatv�s, taip pat atsižvelgta � priemones 
numatytas Šiauli� miesto bendrojo plano sprendini� �gyvendinimo steb�senos ataskaitoje. 
Galima urbanizuot� teritorij� pl�tra �vertinta vadovaujantis Šiauli� miesto bendruoju planu, 
patvirtintu Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-359, 
aiškinamojo rašto 6.1 skyriuje „Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo teritorij� 
nustatymas“ aprašytos bendrajame plane numatytos pl�tros teritorijos, kurios buvo vertinamos 
planuojant paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�r� Šiauli� mieste bei atliekant paviršini� 
nuotek� tinkl� hidraulinius skai	iavimus (aiškinamojo rašto Priedas Nr. 1. Hidrauliniai 
skai	iavimai). 
 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano 
sprendiniai konkretizuojami vadovaujantis II koncepcijos alternatyva, kuri buvo išrinkta atlikt� 
Strateginio pasekmi� aplinkai vertinimo proced�r� (tame tarpe Visuomen�s informavimo), 
surinkt� Vertinimo subjekt� išvad� pagrindu bei 2017 m. gruodžio 7 d. tarybos sprendimu Nr. 
T-426 patvirtinta Šiauli� miesto savivaldyb�s taryboje. 

Pl�tros varianto (II koncepcijos alternatyvos) bendrosios nuostatos: 
1. Esamoje urbanizuotoje Šiauli� miesto teritorijoje numatoma išlaikyti esamas 

paviršini� nuotek� surinkimo trasas ir �renginius, pagal poreik� juos rekonstruoti ir 
pl�sti; 
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2. Vykdant paviršini� nuotek� infrastrukt�ros pl�tr� urbanizuotose ir naujai 
urbanizuojamose teritorijose užtikrinti paviršini� nuotek� reglamento keliamus 
reikalavimus; 

3. Paviršini� nuotek� valymo �rengini� statyba nenumatoma vandens telkini� 
apsaugos juostose; 

4. Paviršini� nuotek� tinkl� išvystymas sprendžiamas atsižvelgiant � nekilnojam�j� 
kult�ros vertybi� apsaugos �statymo reikalavimus; 

5. Paviršines nuotekas nuo galimai teršiam� teritorij� (automobili� stov�jimo 
aikšteli�, gamykl� teritorij� ir t.t.) numatoma apvalyti vietiniuose paviršini� 
nuotek� valymo �renginiuose iki leistin� parametr� ir tada išleisti � centralizuotus 
paviršini� nuotek� tinklus; 

6. Paviršini� nuotek� tinklus numatoma kloti gatvi� raudon�j� linij� ribose, po 
važiuojam�j� dalimi. Išleistuvai, paviršini� nuotek� valymo �renginiai �rengiami 
valstybin�je žem�je, tam tikslui suformuotuose infrastrukt�ros koridoriuose ar 
sklypuose; 

7. Prioritetas teikiamas galimai teršiam� teritorij� infrastrukt�ros pl�trai. 
Vadovaujantis II koncepcijos alternatyva (pl�tros variantu) numatytas kompleksinis 

paviršini� nuotek� infrastrukt�ros išvystymas visoje Šiauli� miesto savivaldyb�s teritorijoje. 
Specialiojo plano koncepcijoje buvo numatytos perspektyvin�s paviršini� nuotek� (lietaus) 
tinkl� pl�tros kryptys, t.y. Šiauli� miesto savivaldyb�s teritorija buvo suskirstyta � baseinus 
pagal priimtuvus: Banko kanalo, Dubijos, Gudeli�, Kulp�s, R�kyvos, Šimšos, Švendrelio, 
Šventupio, Talkšos, Vijol�s. Vadovaujantis šiais baseinais sprendini� konkretizavimo stadijoje 
buvo nukreipiamos paviršin�s (lietaus) nuotekos � identifikuotus priimtuvus nuo teritorij�, 
kuriose vadovaujantis specialiojo plano sprendiniais paviršin�s (lietaus) nuotekos numatytos 
tvarkyti centralizuotai (pašalinant � aplink� naudojant paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas, 
kurias eksploatuoja paviršini� nuotek� tvarkytojas). 

Konceptualiais sprendiniais teritorijoje taip pat buvo išskirti baseinai pagal kolektoriaus 
tvarkymo sistem�. Šiuose baseinuose sprendini� konkretizavimo stadijoje buvo nagrin�jama 
galimyb� pl�sti paviršini� nuotek� infrastrukt�r� – konkretizuojamos technin�s s�lygos, 
ekonomiškai naudingos ir aplinkosauginiu poži�riu b�tinos infrastrukt�ros �rengimo 
galimyb�s. Strateginio pasekmi� aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo nagrin�jamas  
kompleksinis paviršini� nuotek� infrastrukt�ros išvystymas visoje Šiauli� miesto savivaldyb�s 
teritorijoje, sprendini� konkretizavimo stadijoje planuojamos apimtys detalizuotos 
atsižvelgiant � teritorijos specifinius poreikius. Konkretizuojant konceptualius sprendinius, 
sprendini� konkretizavimo stadijoje, �vertinus reljef�, detaliame mastelyje (M 1:1 000), 
ArcView programin�s �rangos pagalba, suplanuotos paviršini� nuotek� tvarkymo 
infrastrukt�ros element� vietos. Esant poreikiui, planuojam� tinkl� tiesimo vietos, paviršini� 
nuotek� tinkl� planin� pad�tis, pasijungimo taškai (vietos) gali b�ti tikslinamos v�lesn�se 
projektavimo stadijose (techniniais projektais). Planuojama infrastrukt�ra turi b�ti tikslinama 
pagal specifinius teritorij� požymius, taip pat �vertinus skai	iuotin� paviršini� nuotek� debit�. 

Specialiojo plano galiojimas neterminuotas. Specialusis planas gali b�ti kei	iamas arba 
koreguojamas Planavimo organizatoriaus iniciatyva pagal speciali�j� plan� rengimo, derinimo 
ir tvirtinimo reikalavimus. 
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VI. SPRENDINI� KONKRETIZAVIMAS 
 

Šiauli� miesto savivaldyb�s teritorijoje, �vertinus paviršini� nuotek� tvarkymo 
infrastrukt�ros pl�tros tendencijas, prognozes,  problemas ir reglamentuojant darni� paviršini� 
nuotek� infrastrukt�ros pl�tr� bei siekiant apsaugoti aplink� nuo taršos paviršin�mis 
nuotekomis, numatomi šie Šiauli� miesto paviršini� (lietaus) nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros 
pl�tros prioritetai: 
- sumažinti paviršini� nuotek� susidarym� ir (ar) surinkim� (pavyzdžiui, turi b�ti 
�rengiama kiek galima mažiau nelaidži� pavirši� (išskyrus galimai teršiamas teritorijas), 
�rengiami švari� paviršini� nuotek� sugerdinimo � grunt� �renginiai (išlaikymo ir (ar) 
sulaikymo tvenkiniai, filtracin�s juostos ir tranš�jos, bio�dubos, dirbtin�s ar pusiau 
dirbtin�s pelk�s (šlapžem�s), kurie gali b�ti �komponuojami kaip kraštovaizdžio 
elementai), planuojamos kiek galima mažesn�s galimai teršiamos teritorijos, numatomas 
paviršini� nuotek� panaudojimas gamybos, žali�j� plot� laistymo, gaisr� gesinimo 
reikm�ms ir pan.);  

- užtikrinti, kad paviršin�s nuotekos b�t� tvarkomos atskirai nuo buitini�, komunalini� ir 
gamybini� nuotek�; 

- užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� LR aplinkos ministro 
2007 m. balandžio 2 d. �sakyme Nr. D1-193 „D�l paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu turi b�ti statomos naujos 
arba rekonstruojamos esamos nuotek� valyklos;  

- rezervuoti teritorijas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos (paviršini� nuotek� 
nuotakynui, valymo �renginiams, nuotek� išleidimo � aplink� �renginiams, srauto 
uždarymo (valdymo) �renginiams ir pan.) objekt� statybai; 

- pl�sti centralizuot� paviršini� nuotek� tinkl� esamose ir perspektyvin�se infrastrukt�ros 
teritorijose, pramon�s bei sand�liavimo teritorijose;  

- sumažinti susidaran	i� paviršini� nuotek� užterštum� (pavyzdžiui, transporto jud�jimo 
teritorijos ir mašin� stov�jimo aikštel�s turi b�ti valomos sausuoju b�du, �rengti stogines 
taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose ar pan.). 

Pagrindin� Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo 
plano nuostata yra sveikos ir švarios aplinkos gyventojams užtikrinimas, paviršini� nuotek� 
(lietaus) surinkimo tinkl� infrastrukt�ros nenutr�kstamas funkcionavimas. Tai pasiekti galima 
kuriant ir modernizuojant paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas. 
 

6.1. Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo teritorij� nustatymas 
 

Vadovaujantis Šiauli� miesto bendruoju planu patvirtintu Šiauli� miesto savivaldyb�s 
tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-359, Šiauli� miestas skirstomas � šias teritorij� 
grupes: 
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Teritorijos pavadinimas Galimos pagrindin�s tikslin�s žem�s naudojimo paskirtys ir naudojimo b�dai 

Urbanizuotos teritorijos 

Miesto centras – senamiestis ir 
miesto periferiniai centrai 

Konservacin� paskirtis: saugom� objekt� teritorijos. Kita paskirtis: gyvenamos teritorijos; 
visuomenin�s teritorijos; komercini� objekt� teritorijos; technin�s infrastrukt�ros 
teritorijos; viešo naudojimo teritorijos; teritorijos krašto apsaugos tikslams; rekreacin�s 
teritorijos. 

Mišrios (didelio, mažo) užstatymo 
intensyvumo teritorijos 

Konservacin� paskirtis: saugom� objekt� teritorijos. Mišk� �kio paskirtis 
Kita paskirtis: gyvenamos teritorijos; visuomenin�s teritorijos; komercini� objekt� 
teritorijos; pramon�s ir sand�liavimo teritorijos; technin�s infrastrukt�ros teritorijos; 
viešo naudojimo teritorijos; teritorijos krašto apsaugos tikslams; rekreacin�s teritorijos. 

Teritorijos visuomen�s poreikiams Kita paskirtis: visuomenin�s teritorijos; viešo naudojimo teritorijos; technin�s 
infrastrukt�ros teritorijos; bendro naudojimo teritorijos; komercini� objekt� teritorijos. 

Specializuotos ir kompleks� 
teritorijos 

Mišk� �kio paskirtis. Kita paskirtis: visuomenin�s teritorijos; komercini� objekt� 
teritorijos; technin�s infrastrukt�ros teritorijos; viešo naudojimo teritorijos; teritorijos 
krašto apsaugos tikslams; rekreacin�s teritorijos. 

Gyvenamosios (didelio, vidutinio, 
mažo) užstatymo intensyvumo 
teritorijos 

Kita paskirtis: gyvenamos teritorijos; visuomenin�s teritorijos; komercini� objekt� 
teritorijos; technin�s infrastrukt�ros teritorijos; viešo naudojimo teritorijos; rekreacin�s 
teritorijos. 

Sodinink� bendrij� teritorij� 
konversija � gyvenamas mažo 
užstatymo intensyvumo teritorijas 

Kita paskirtis: gyvenamos teritorijos; visuomenin�s teritorijos; komercini� objekt� 
teritorijos; technin�s infrastrukt�ros teritorijos; viešo naudojimo teritorijos; rekreacin�s 
teritorijos. 

Komercin�s, pramon�s ir 
sand�liavimo teritorijos 

Mišk� �kio paskirtis. Kita paskirtis: komercini� objekt� teritorijos; visuomenin�s 
teritorijos; pramon�s ir sand�liavimo teritorijos; technin�s infrastrukt�ros teritorijos; 
teritorijos krašto apsaugos tikslams; viešo naudojimo teritorijos. 

Oro uosto teritorija Mišk� �kio paskirtis. Kita paskirtis: teritorijos krašto apsaugos tikslams; technin�s 
infrastrukt�ros teritorijos. 

Vandenviet�s Mišk� �kio paskirtis. Kita paskirtis: nauding�j� iškasen� teritorijos; technin�s 
infrastrukt�ros teritorijos. 

Technin�s infrastrukt�ros 
koridoriai 

Mišk� �kio paskirtis. Kita paskirtis: technin�s infrastrukt�ros teritorijos, (inžinerini� 
komunikacij� ir transporto koridori� teritorijos). 

Technin�s infrastrukt�ros objekt� Kita paskirtis: technin�s infrastrukt�ros teritorijos (inžinerini� ir transporto objekt� 
teritorijos). 

Neurbanizuotos teritorijos 

Intensyvaus naudojimo želdynai Konservacin� paskirtis: saugom� objekt� teritorijos. Mišk� �kio paskirties. Vandens �kio 
paskirties. Kita paskirtis: technin�s infrastrukt�ros teritorijos; viešo naudojimo teritorijos 
(atskirieji želdynai); rekreacin�s teritorijos. 

Ekstensyvaus naudojimo 
želdynai 

Konservacin� paskirtis: saugom� objekt� teritorijos. Mišk� �kio paskirties. Vandens �kio 
paskirties. Kita paskirtis: technin�s infrastrukt�ros teritorijos; viešo naudojimo teritorijos 
(miškai ir atskirieji želdynai); rekreacin�s teritorijos; visuomenin�s teritorijos; komercini� 
objekt� teritorijos; teritorijos krašto apsaugos tikslams; gyvenamos teritorijos. 

Vadovaujantis Šiauli� miesto bendrojo plano koregavimo planu patvirtintu Šiauli� miesto 
savivaldyb�s tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-87, Šiauli� miestas skirstomas � 
šias funkcines zonas: 

Funkcin�s zonos pavadinimas Galimos pagrindin�s žem�s naudojimo paskirtys ir naudojimo b�dai 

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos 

Pagrindinio centro zona  Konservacin�s paskirties žem�: kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai. Kita paskirtis: 
vienbu	i� ir dvibu	i� gyvenam�j� pastat� teritorijos; daugiabu	i� gyvenam�j� pastat� 
ir bendrabu	i� teritorijos; komercin�s paskirties objekt� teritorijos; visuomenin�s 
paskirties teritorijos; rekreacin�s teritorijos; bendrojo naudojimo teritorijos; susisiekimo 
ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos; pramon�s ir 
sand�liavimo objekt� teritorijos 

Miesto dalies (rajono) centro zona Konservacin�s paskirties žem�: kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai. Kita paskirtis: 
vienbu	i� ir dvibu	i� gyvenam�j� pastat� teritorijos; daugiabu	i� gyvenam�j� pastat� 
ir bendrabu	i� teritorijos; komercin�s paskirties objekt� teritorijos; visuomenin�s 
paskirties teritorijos; rekreacin�s teritorijos; bendrojo naudojimo teritorijos; susisiekimo 
ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos. 
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Pramon�s ir sand�liavimo zona Konservacin�s paskirties žem�: kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai. Kita paskirtis: 
pramon�s ir sand�liavimo objekt� teritorijos; susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� 
aptarnavimo objekt� teritorijos; atliek� saugojimo, r�šiavimo ir utilizavimo (s�vartynai) 
teritorijos; susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos; komercin�s paskirties 
teritorijos; bendrojo naudojimo teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos; visuomenin�s 
paskirties teritorijos; rekreacin�s teritorijos; vienbu	i� ir dvibu	i� gyvenam�j� pastat� 
teritorijos; daugiabu	i� gyvenam�j� pastat� ir bendrabu	i� teritorijos. Mišk� �kio 
paskirties žem�: ekosistem� apsaugos mišk� sklypai; rekreacini� mišk� sklypai; 
apsaugini� mišk� sklypai; �kini� mišk� sklypai 

Bendro naudojimo erdvi�, 
atskir�j� želdyn� zona: 
ekstensyviai naudojami želdynai 

Mišk� �kio paskirties žem�: ekosistem� apsaugos mišk� sklypai; rekreacini� mišk� 
sklypai; apsaugini� mišk� sklypai; �kini� mišk� sklypai. Vandens �kio paskirties žem�: 
�kinei veiklai naudojami vandens telkiniai; rekreaciniai vandens telkiniai; ekosistemas 
saugantys vandens telkiniai; bendrojo naudojimo vandens telkiniai. Konservacin�s 
paskirties žem�: gamtini� rezervat� žem�s sklypai; kult�ros paveldo objekt� žem�s 
sklypai. Kita paskirtis: bendrojo naudojimo teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos; 
susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos. 

Bendro naudojimo erdvi�, 
atskir�j� želdyn� zona: intensyviai 
naudojami želdynai 

Konservacin�s paskirties žem�: gamtini� rezervat� žem�s sklypai; kult�ros paveldo 
objekt� žem�s sklypai. Vandens �kio paskirties žem�: �kinei veiklai naudojami 
vandens telkiniai; rekreaciniai vandens telkiniai; ekosistemas saugantys vandens 
telkiniai; bendrojo naudojimo vandens telkiniai  Mišk� �kio paskirties žem�: 
ekosistem� apsaugos mišk� sklypai; rekreacini� mišk� sklypai; apsaugini� mišk� 
sklypai; �kini� mišk� sklypai. Kita paskirtis: bendrojo naudojimo teritorijos; atskir�j� 
želdyn� teritorijos; visuomenin�s paskirties teritorijos; rekreacin�s teritorijos; 
susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos. 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona Kita paskirtis: susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo objekt� teritorijos; 
pramon�s ir sand�liavimo objekt� teritorijos; susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� 
teritorijos; bendrojo naudojimo teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos. 

Inžinerin�s infrastukt�ros 
koridori� zona 

Kita paskirtis: susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos. 

Intensyvaus užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona 

Konservacin�s paskirties žem�: kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai. Kita paskirtis: 
vienbu	i� ir dvibu	i� gyvenam�j� pastat� teritorijos; daugiabu	i� gyvenam�j� pastat� 
ir bendrabu	i� teritorijos; komercin�s paskirties objekt� teritorijos; visuomenin�s 
paskirties teritorijos; rekreacin�s teritorijos; bendrojo naudojimo teritorijos; susisiekimo 
ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos. 

Vidutinio užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona 

Kita paskirtis: vienbu	i� ir dvibu	i� gyvenam�j� pastat� teritorijos; daugiabu	i� 
gyvenam�j� pastat� ir bendrabu	i� teritorijos; komercin�s paskirties objekt� teritorijos; 
visuomenin�s paskirties teritorijos; rekreacin�s teritorijos; bendrojo naudojimo 
teritorijos; susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos; atskir�j� želdyn� 
teritorijos. 

Specializuot� kompleks� zona Konservacin�s paskirties žem�: kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai. Kita paskirtis: 
teritorijos krašto apsaugos tikslams; teritorijos valstyb�s sienos apsaugos tikslams; 
susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos; visuomenin�s paskirties 
teritorijos; komercin�s paskirties objekt� teritorijos; rekreacin�s teritorijos; bendrojo 
naudojimo teritorijos; atskir�j� želdyn� teritorijos. 

Neurbanizuojamos teritorijos 

Konservacin�s teritorijos zona 
 

Konservacin�s paskirties žem�: gamtini� rezervat� žem�s sklypai; kult�ros paveldo 
objekt� žem�s sklypai 

Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2005 m. sausio 20 d. �sakyme Nr. 3D-37/D1-40 „D�l žem�s naudojimo b�d� turinio aprašo 
patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013 m. gruodžio 11 d. �sakymo  Nr. 3D-830/D1-920 redakcija) yra nustatyti tokie 
teritorij� naudojimo b�dai ar pob�džiai: 

1. Urbanizuojamos teritorijos: 
- m�g�j� sodo žem�s sklypai. M�g�j� sodo teritorijos žem�s sklypai, skirti m�g�j� 

sodininkystei, vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio �kio paskirties 
pastatais, kitos (sod�) paskirties pastatams; 

- vienbu	i� ir dvibu	i� gyvenam�j� pastat� teritorijos. Žem�s sklypai, skirti vieno ar 
dviej� but� gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio �kio paskirties pastatais; 
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- daugiabu	i� gyvenam�j� pastat� ir bendrabu	i� teritorijos. Žem�s sklypai, skirti trij� 
ir daugiau but� (daugiabu	iams) gyvenamosios paskirties pastatams ir �vairi� socialini� grupi� 
(bendrabu	iai, vaik� namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) 
gyvenamiesiems pastatams su pagalbinio �kio paskirties pastatais; 

- kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai. Saugomiems kult�ros paveldo objektams ar 
vietov�ms skirti žem�s sklypai, kuriems nustatomos ši� sklyp� ir kit� nekilnojam�j� daikt� 
tvarkymo ir naudojimo specialiosios s�lygos; 

- visuomenin�s paskirties teritorijos. Žem�s sklypai, skirti valstyb�s ir savivaldyb�s 
institucij�, kit� iš valstyb�s ar savivaldybi� biudžet� išlaikom� �staig� administraciniams 
pastatams ir j� funkcijoms vykdyti; religin�s paskirties pastatams ir religini� bendruomeni� ir 
bendrij� veiklai; socialinei infrastrukt�rai – mokslo paskirties pastatams, kult�ros paskirties 
pastatams; gydymo paskirties pastatams; sporto paskirties pastatams ir sporto inžineriniams 
statiniams; specialiosios paskirties statiniams; 

- komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Žem�s sklypai, skirti viešbu	i� paskirties 
pastatams; administracin�s paskirties (išskyrus valstyb�s ir savivaldyb�s institucij�, kit� iš 
valstyb�s ar savivaldybi� biudžet� išlaikom� �staig� administraciniams pastatams) pastatams; 
prekybos paskirties pastatams; paslaug� paskirties pastatams; maitinimo paskirties pastatams ir 
sporto paskirties pastatams; 

- pramon�s ir sand�liavimo objekt� teritorijos. Žem�s sklypai, skirti gamybos, remonto 
ir pramon�s �moni� ar dirbtuvi�, sand�li� statiniams, energetikos objektams, �skaitant 
branduolin�s energetikos objektus ir statinius (atomin� elektrin�, branduolinis reaktorius, 
branduolini� medžiag� ir radioaktyvi�j� atliek� saugykla, j� perdirbimo objektas, taip pat 
radioaktyvi�j� atliek� tvarkymo �renginys – radioaktyvi�j� atliek� kapinynas ir kita), atliek� 
naudojimo, atliek� paruošimo naudoti ar šalinti, atliek� surinkimo ir atliek� laikymo (naudoti 
skirt� atliek� laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirt� atliek� laikymo ne ilgiau kaip 1 
metus) statiniams ir (ar) �renginiams; 

- susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo objekt� teritorijos. Žem�s 
sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir garaž� paskirties pastatams, elektronini� ryši� 
infrastrukt�ros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems 
inžineriniams statiniams), inžinerini� tinkl� maitinimo šaltini� (�vairi� tip� elektrin�ms, 
katilin�ms, transformatori� pastot�ms, skirstykloms, naftos perdirbimo ir kitiems pastatams, 
skirtiems energijos ar energijos ištekli� gavybai, gamybai, perdirbimui, išskyrus atomin� 
elektrin� ir branduolin� reaktori�) statiniams ir �renginiams; 

- susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� teritorijos. Žem�s sklypai, skirti susisiekimo 
komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir vandenviet�ms; 

- nauding�j� iškasen� teritorijos. Žem�s sklypai, skirti nauding�j� iškasen� gavybai ir 
kasybai atviruose kasiniuose (karjeruose), požeminiuose kasiniuose (šachtose) ir gr�žiniuose, 
taip pat joms sand�liuoti; 

- teritorijos krašto apsaugos tikslams. Žem�s sklypai, skirti specialiesiems krašto 
apsaugos tikslams. 

2. Neurbanizuotos teritorijos. Šiose teritorijose neplanuojama nauj� urbanistini� objekt� 
statyba. Tai rekreaciniai miškai (miško parkai ir miesto miškai), atskirieji želdynai (rekreacin�s 
paskirties, apsauginiai ir memorialiniai želdynai), želdynai konservacin�s paskirties žem�je. 
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6.2. Bendrieji specialiojo plano sprendiniai 

Planuojant teritorijas ir jose numatom� vykdyti �kin� veikl�, projektuojant paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas, turi b�ti išnagrin�jami ir, esant galimybei, taikomi šie prioritetai: 

- sumažinantys paviršini� nuotek� susidarym� ir (ar) surinkim�. Tai yra, turi b�ti 
�rengiama kiek galima mažiau nelaidži� pavirši� (išskyrus galimai teršiamas 
teritorijas), �rengiami švari� paviršini� nuotek� sugerdinimo � grunt� �renginiai, 
planuojamos kiek galima mažesn�s galimai teršiamos teritorijos ir pan.; 

- sumažinantys kiek� centralizuotai � aplink� išleidžiam� paviršini� nuotek�. Tai yra, 
numatomas paviršini� nuotek� panaudojimas gamybos, žali�j� plot� laistymo, gaisr� 
gesinimo reikm�ms ir pan.; 

- sumažinantys susidaran	i� paviršini� nuotek� užterštum�. Tai yra, numatyti saus� 
galimai teršiam� teritorij� valym�, �rengti stogines taršos atžvilgiu pavojingiausiose 
vietose ir pan. 

Siekiant vystyti paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�r�, b�tina �gyvendinti vis� eil� 
priemoni�. Ši� priemoni� �gyvendinimo prioritetiškumas yra skirtingas kiekvienai teritorijai, 
priklausomai nuo jos dydžio, teritorij� naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglament� ir pan., 
ta	iau daugeliu atveju reikia �gyvendinti šias priemones (arba dal� j�): 

- sumažinti paviršini� nuotek� kiek� gerdinant jas grunte arba mažinant nelaidži� 
pavirši� plot�; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti tvarkomos atskirai nuo buitini�, komunalini� ir gamybini� 
nuotek�. Paviršini� nuotek� išleidimas � komunalini�, buitini�, gamybini� nuotek� 
tvarkymo sistemas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai šio reikalavimo neatitinkanti 
nuotek� tvarkymo sistema �diegta (arba statybos leidimas išduotas) iki 2007 m. 
balandžio 15 d. Mišri�j� nuotek� tvarkymo sistemoms taikomi visi teis�s aktuose 
nustatyti reikalavimai nuotek�, kurios patenka � mišri�j� nuotek� sistem�, tvarkymui; 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemose draudžiama šalinti (siekiant atsikratyti) 
vandens aplinkai kenksmingas medžiagas ir bet kokias atliekas. Tokiu šalinimu 
nelaikomas vandens aplinkai kenksming� medžiag� patekimas ant teritorij� arba 
tiesiogiai � paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas su dulk�mis ir krituliais ar d�l 
reikalavimus atitinkan	ios teritorijoje vykdomos �kin�s veiklos (pvz., eksploataciniai 
išmetimai iš techniškai tvarking� transporto priemoni�, kitoki� mechanizm�, purvas 
nuo padang� ir pan.); 

- paviršin�s nuotekos, � bendr� paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� surenkamos nuo 
daugiau kaip 10 ha autotransportui skirt� vieš�j� teritorij� (gatvi�, privažiavim�, 
stov�jimo aikšteli�), prieš išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos paviršini� nuotek� 
valymo �renginiuose, kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� 
reikalavim� laikym�si. Šio punkto reikalavimai neprivalomi, kai surenkam� paviršini� 
nuotek� užterštumas neviršija teis�s aktuose nustatyt� normatyv�; 

- paviršini� nuotek�, surenkam� nuo transportui skirt� bendro naudojimo visuomenini� 
teritorij� (miest� gatvi�, viešo naudojimo transporto stov�jimo aikšteli�, keli� ir pan.), 
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kuri� bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos operatorius privalo tur�ti 
nuotek� išleidimo � aplink� uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu 
teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo 
(remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- teritorijose, kurios nepriskirtinos galimai teršiamoms, esant pakankamiems plotams 
viešosiose bei infrastrukt�ros teritorijose, paviršini� nuotek� valymui numatyti 
sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkinius, šlapžemes, filtracines priemones, kuriuos 
�komponuoti, kaip kraštovaizdžio elementus ir pan. Taip pat turi b�ti vykdomas sausas 
galimai teršiam� teritorij� valymas; 

- paviršin�s nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorij�, 
kuriose n�ra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltini� (pvz., 
parkai, p�s	i�j� zonos, vejos, žaidim� aikštel�s, pastat� stogai ir pan.), gali b�ti 
išleidžiamos � aplink� be valymo, apskaitos ir kokyb�s kontrol�s; 

- nuotek� išleidimui � paviršini� nuotek� surinkimo sistemas, iš kuri� nuotekos � aplink� 
išleidžiamos be valymo ir j� valymas neprivalomas pagal LR aplinkos ministro 2007 
m. balandžio 2 d. �sakymu Nr. D1-193 „D�l paviršini� nuotek� tvarkymo reglamento 
patvirtinimo“ (toliau – Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamentas) patvirtintas 
nuostatas, taikomi visi nuotek� išleidimui � aplink� nustatyti reikalavimai; 

- esant nepakankam paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� pralaidumui, naujas statytojas 
turi �diegti paviršini� nuotek� debit� mažinan	ias priemones arba savo l�šomis pakloti 
nauj� ar rekonstruoti esam� nuotakyn� iki artimiausio kritimo šulinio. Šis reikalavimas 
turi b�ti taikomas visiems naujiems statytojams, prisijungiantiems prie esam� 
paviršini� nuotek� tinkl�, tiek naujose, tiek esamose užstatymo teritorijose; 

- inventorizuoti ir �registruoti esamus tinklus, �vertinti j� b�kl� ir esant poreikiui juos 
rekonstruoti; 

- esant poreikiui, inventorizuoti ir �registruoti kitus tinklus, kuri� nuosavyb�s teis� 
nežinoma, bet kurie yra reikalingi bei tinkami paviršini� nuotek� tvarkymui; 

- užtikrinti paviršini� nuotek� tvarkymo organizavim�, atitikti paviršini� nuotek� 
tvarkymo �rengini� apskait�, teisiškai juos �registruoti, nustatyti bešeimininki� daikt� 
nuosavyb�s teis� ir vis� paviršini� nuotek� tvarkymo �rengini� balansin� vert�; 

- paviršin�s nuotekos nuo urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žem�s �kio 
naudmenas ir žaliuosius plotus) gali b�ti išleidžiamos � melioracijos sistemas tik 
�sitikinus, kad nuotekos tenkina nuotek� išleidimui � aplink� nustatytus reikalavimus. 
Jeigu nuotekos netenkina anks	iau min�t� reikalavim�, prie autonomini� rinktuv� 
žio	i� turi b�ti �rengti vandens apvalymo statiniai; 

- paviršin�s nuotekos nuo autotransportui skirtos viešosios teritorijos (gatv�s, 
privažiavimai, stov�jimo aikštel�s ir pan.) paviršiaus (išskyrus žem�s �kio naudmenas 
ir žaliuosius plotus) gali b�ti išleidžiamos � melioracijos sistemas tik �sitikinus, kad 
nuotekos tenkina nuotek� išleidimui � aplink� nustatytus reikalavimus; 
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- nuleidžiant paviršin� vanden� iš intensyvaus eismo keli� (kai eismas viršija 2000 
automobili� per par�) pakel�s � melioracijos sistemas, prie autonomini� rinktuv� 
žio	i� turi b�ti projektuojami vandens apvalymo statiniai; 

- rezervuoti teritorijas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos (paviršini� nuotek� 
nuotakynui, valymo �renginiams, nuotek� išleidimo � aplink� �renginiams, srauto 
uždarymo (valdymo) �renginiams ir pan.) objekt� statybai; 

- susisiekimo, pramon�s, administracini�, gyvenam�j� nam� ir kit� objekt� statybos ir 
(ar) rekonstravimo bei vieš�j� erdvi� tvarkymo technin�je dokumentacijoje turi b�ti 
numatytos paviršini� nuotek� tvarkymo priemon�s; 

- reikalavimai paviršini� nuotek�, susidaran	i� ant galimai teršiam� teritorij�, 
tvarkymui: 

- bet kokios operacijos su vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis turi b�ti 
vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatekt� ant teritorijos paviršiaus arba 
patekusios ant teritorijos paviršiaus turi b�ti surenkamos arba neutralizuojamos 
taip, kad jos nepatekt� � paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas ar aplink�. Esant 
rizikai, kad d�l planuojamos ar vykdomos �kin�s veiklos ant teritorijos paviršiaus 
gali patekti vandens aplinkai kenksmingos medžiagos, teritorijos naudotojas 
privalo tur�ti priemones toki� medžiag� surinkimui ir (ar) neutralizavimui. Jeigu 
pagal �kin�s veiklos pob�d� vandens aplinkai kenksming� medžiag� patekimas 
ant teritorijos paviršiaus yra b�tinas (neišvengiamas), tokios teritorijos turi b�ti 
apsaugotos nuo paviršini� nuotek� susidarymo jose (pvz., uždengtos) arba ant j� 
susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti tvarkomos kaip gamybin�s nuotekos 
(taikomi visi gamybini� nuotek� tvarkymui nustatyti reikalavimai); 

- galimai teršiamos teritorijos turi b�ti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta 
danga (asfalto, asfaltbetonio, betono ar pan.) ir �rengtos taip, kad paviršin�s 
nuotekos nuo j� nenutek�t� ant šalia esan	i� teritorij� ir ant j� nepatekt� vanduo 
nuo šalia esan	i� teritorij�; 

- paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti 
surenkamos atskira paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje 
turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios vykdyti nustatytus reikalavimus 
atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir, esant reikalui, per 10 min. 
nuo sprendimo pri�mimo uždaryti nuotek� išleistuvus; 

- � aplink� išleidžiamos ant galimai teršiam� teritorij� susidariusios paviršin�s 
nuotekos turi atitikti Reglamente nustatytus reikalavimus. Paviršin�s nuotekos, 
susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, kuri� plotas (nuotek� surinkimo 
plotas) didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� 
valymo �renginiuose (privaloma: sm�lio (purvo) s�sdintuvas, gravitacinis naftos 
atskirtuvas, papildoma naftos sulaikymo grandis (kolisenciniai atskirtuvai, 
sorbciniai filtrai, flotatoriai, biosorbciniai reaktoriai ar pan.); automatin�s 
priemon�s, užkertan	ios keli� valymo �renginiuose sulaikyt� teršal� išnešimui ir 
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signalizuojan	ios apie tok� pavoj�), kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s 
aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si; 

- paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, kuri� plotas 
(nuotek� surinkimo plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), 
naftos gaudykl�se, kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose 
nustatyt� reikalavim� laikym�si; 

- iš galimai teršiam� teritorij�, kuriose veikla jau vykdoma arba kurioms �rengti 
projektavimo s�lygos išduotos ir kuri� paviršin�ms nuotekoms išleidžiamoms � 
bendrus lietaus nuotakynus turi b�ti papildomai �rengiami nuotek� valymo 
�renginiai; 

- galimai teršiamos teritorijos (objekto) statybos techniniame projekte ir (ar) 
projekto dalyje Aplinkos apsauga (jeigu tokia projekto dalis rengiama), prieš 
gaunant statybos leidim�, turi b�ti išvardinami paviršini� nuotek� tvarkymo 
sprendiniai; 

- projektuojant paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas, apskai	iuojant paviršini� 
nuotek� projektin� sraut� ir kt., turi b�ti vadovaujamasi statybos techniniame 
reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek� šalintuvas. Pastato 
inžinerin�s sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“ nustatytomis pagrindin�mis 
nuostatomis ir kitais normatyviniais dokumentais: 

- projektuojamas nuotakynas turi b�ti saugus nuo ištvinimo ir perkrov� ištikus 
nustatyto intensyvumo ir dažnio li�tims, atsižvelgiant � patvankos lyg�; 

- išleidžiant paviršines nuotekas � up�, upel�, kanal�, griov�, ežer� ar tvenkin�, 
nuotek� lygis turi b�ti virš aukš	iausiojo vandens lygio telkiniuose, kad 
nesusidaryt� patvankos. Kai periodin�s patvankos išvengti ne�manoma, išleistuve 
turi b�ti �rengiamas atbulinis vožtuvas; 

- gatv�s paviršini� nuotek� nuotakyno skersmuo turi b�ti nemažesnis kaip 250 mm; 

- prie atskirosios sistemos buitinio ar gamybinio nuotako neturi b�ti jungiamas 
drenažo arba paviršini� (lietaus) nuotek� vamzdynas; 

- paviršini� (lietaus) nuotek� siurblin�s �rengiamos kaip II kategorijos komunalini� 
nuotek� siurblin�s. Prieš siurblin� rekomenduojama �rengti išlyginimo rezervuar�, 
paprastai tvenkin�; 

- paviršini� nuotek� debitai gali b�ti apskai	iuojami pagal STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekis ir nuotek� šalintuvas. Pastato inžinerin�s sistemos. Lauko 
inžinieriniai tinklai“ 9 priede išd�styt� metodik� arba standarto LST EN 752-
4:2002 11-ame sk. nurodyt� metodik�; 

- nuotakynas turi b�ti tokio hidraulinio pralaidumo, kad geb�t� tekinti gyvenam�j�, 
komercijos ir pramon�s pastat� nuotekas iki j� valymo vietos, nekeldamas 
pavojaus sveikatai ir saugumui. Taip pat turi b�ti sudarytos prielaidos ateities 
pl�trai ir papildomiems nuot�kiams iki rekonstravimo poreik� �rodan	io dydžio; 
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- dideliems lietaus nuotek� debitams išvengti, nuot�kio baseine galima �rengti 
debito reguliavimo �renginius. J� dyd� galima apskai	iuoti pagal Paviršini� 
nuotek� tvarkymo reglamento 21 priedo nurodymus. Projektuojant paviršini� 
(lietaus) nuotek� debito reguliavimo �renginius reikia �vertinti ne tik hidrologinius 
ir hidraulinius aspektus, bet ir techninius, estetinius, socialinius, architekt�rinius, 
aplinkosauginius ir kt. veiksnius; 

- lietaus nuotakai turi b�ti apskai	iuojami visiškai pripildyti, ta	iau be perkrovimo; 

- siekiant apsaugoti lauko nuotakyn� bei jo �renginius nuo pažeidimo, nustatoma j� 
apsaugos zona – kai lietaus tinklai ir �renginiai �rengiami iki 2,5 m gylyje, yra 
žem�s juosta po 2,5 m nuo vamzdyno ašies;  kai lietaus tinklai ir �renginiai 
�rengiami giliau kaip 2,5 m, yra žem�s juosta po 5 m nuo vamzdyno ašies. 
Magistralini� vamzdyn�, kuri� skersmuo yra 400 milimetr� ir didesnis, apsaugos 
zona yra žem�s juosta, kurios plotis po 10 metr� nuo vamzdyn� ašies. Jeigu lauko 
nuotakyn� apsaugos zonose nustatytos ir kit� objekt� (nuotek� tinkl�, elektros 
tinkl�, susisiekimo sistem� ir pan.) zonos, kuriose galioja panaš�s apribojimai, 
taikomi tos zonos apribojimai, kur jie nustatyti griežtesni; 

- projektuojant naujus paviršini� nuotek� tinklus turi b�ti naudojamas kart� per 
metus pasikartojan	io lietaus intensyvumas. Nustatant nuot�kio koeficient� reikia 
atsižvelgianti ir � teritorijos r�š�, užstatymo pob�d� ir grunto r�š�; 

- projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� 
metu susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias 
sistemas turi b�ti užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio 
nuotek� valymo �rengini� našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� 
didžiausio skai	iuotino momentinio srauto; 

- dujotiekio apsaugos zonoje prieš pradedant vykdyti žem�s darbus turi b�ti gautas 
pritarimas �mon�s, kuriai nuosavyb�s teise priklauso dujotieki� tinklai ir 
�renginiai; 

- siekiant išvengti neigiamo poveikio kasybos darb� metu, prieš pradedant vykdyti 
žem�s darbus nekilnojam� kult�ros vertybi� teritorijose ar apsaugos zonose, tur�s 
b�ti atitikti archeologiniai tyrimai; 

- rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, �renginius ar kitus objektus iki 350 m 
atstumu nuo magistralinio dujotiekio trasos, projektin� dokumentacij� b�tina 
derinti magistralinius dujotiekius eksploatuojan	ioje organizacijoje. 
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6.3. Numatytos paviršini� nuotek� tvarkymo kryptys atskiroms 
teritorijoms 

6.3.1. Esamos ir perspektyvin�s vienbu
i� ir dvibu
i� gyvenam�j� pastat� 
teritorijos, daugiabu
i� gyvenam�j� pastat� ir m�g�j� sodo žem�s sklypai  

Šiose teritorijose taikomos nuostatos: 

- daugiabu	i� gyvenam�j� pastat� teritorijose esant galimybei jungtis prie esam� 
(centralizuot�) paviršini� nuotek� tvarkymo sistem�; 

- vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosiose bei sodinink� bendrij� 
teritorijose numatyti paviršini� nuotek� surinkim� � specialius rezervuarus, skirtus 
surinkti lietaus vanden� nuo stog� ir j� laikyti. V�liau šis vanduo gali b�ti 
panaudojamas pvz., darž�, sod� laistymui. Rezervuarai gali b�ti �rengiami individuali� 
gyvenam�j� nam� teritorijose arba kvartaluose. D kategorijos gatv�se gali b�ti 
projektuojamos centralizuotosios ir decentralizuotosios paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistemos;  

- numatyti decentralizuot� paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� �rengimo galimyb� 
intensyvaus, vidutinio, mišrios vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios teritorijose. Rekomenduojama 3-5 % nuot�kio baseino teritorijos ploto 
rezervuoti paviršini� nuotek� tvarkymo priemon�ms (išlaikymo/sulaikymo 
tvenkiniams, filtravimo juostoms, bio�duboms (iki 0,5 m gylio), baseinams (iki 1,2 m 
gylio), lietaus sodams su infiltracija ir kt.) mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamosiose teritorijose, sodinink� bendrij� teritorijose. Paviršini� nuotek� 
tvarkymo priemoni� teritorijas projektuoti patrauklias visuomeniniams poreikiams. 
Rengiant paviršini� nuotek� tvarkymo priemoni� technin� projekt�, tikslinti �rengini� 
dyd� ir užimam� teritorij� priklausomai nuo atitekan	io debito ir užterštumo, teritorijos 
charakteristik� bei valymo tipo; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti tvarkomos atskirai nuo buitini�, komunalini� ir gamybini� 
nuotek�; 

- užtikrinti, kad autotransportui skirtos viešosios teritorijos (gatv�s, privažiavimai, 
stov�jimo aikštel�s ir pan.) b�t� valomos sausuoju b�du; 

-  paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� 
vykdyti pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, 
teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- vystant inžinierin� infrastrukt�r� numatyti teritorijas, kuriose gal�t� b�ti �rengiamos 
filtracin�s juostos ir tranš�jos, sug�rimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai, 
dirbtin�s ar pusiau dirbtin�s pelk�s (šlapžem�s), kurie �komponuojami kaip 
kraštovaizdžio elementai ir pan. arba esant galimybei jungtis prie esam� paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistem�; 
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- paviršin�s nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorij�, 
kuriose n�ra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltini� (p�s	i�j� 
zonos, vejos, žaidim� aikštel�s, pastat� stogai ir pan.), gali b�ti išleidžiamos � aplink� 
be valymo, apskaitos ir kokyb�s kontrol�s; 

- apželdinti plotai (vejos, skiriamosios gatvi� juostos ir kt.), esantys viduryje kvartal�, 
turi b�ti �vertinami skai	iuojant nuot�kio baseino plot�; 

- objekto statybos ar rekonstravimo  technin�je dokumentacijoje turi b�ti numatyti 
paviršini� nuotek� tvarkymo sprendiniai; 

- žalieji plotai, kuriuose ne�rengta paviršini� nuotek� tvarkymo sistema, � skai	iuotin� 
nuot�kio baseino plot� ne�traukiami. 

 

6.3.2. Esamos ir perspektyvin�s visuomenin�s ir komercin�s paskirties teritorijos, 
kult�ros paveldo objekt� žem�s sklypai  

Šiose teritorijose taikomos nuostatos: 

- esant galimybei jungtis prie esam� centralizuot�j� paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistem�; 

- �rengti decentralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti tvarkomos atskirai nuo buitini�, komunalini� ir gamybini� 
nuotek�; 

- užtikrinti, kad autotransportui skirtos viešosios teritorijos (gatv�s, privažiavimai, 
stov�jimo aikštel�s ir pan.) b�t� valomos sausuoju b�du; 

- vystant inžinierin� infrastrukt�r� numatyti teritorijas, kuriose gal�t� b�ti �rengiamos 
filtracin�s juostos ir tranš�jos, poringas grindinys ar betonas, infiltravimo tranš�jos, 
sug�rimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai, dirbtin�s ar pusiau dirbtin�s 
pelk�s (šlapžem�s), kurie �komponuojami kaip kraštovaizdžio elementai; 

- paviršin�s nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorij�, 
kuriose n�ra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltini� (p�s	i�j� 
zonos, vejos, žaidim� aikštel�s, pastat� stogai ir pan.), gali b�ti išleidžiamos � aplink� 
be valymo, apskaitos ir kokyb�s kontrol�s; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� 
vykdyti pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, 
teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- objekt� statybos ar rekonstravimo technin�je dokumentacijoje, kuri skirta visuomen�s 
poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaug� veiklai (prekybos, parod�, 
kongres�, sporto, turizmo ir rekreacijos, pramog�, mokslo ir studij�, sveikatos 
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apsaugos, maldos nam�), krašto apsaugai, civilinei apsaugai ir pan. turi b�ti numatytos 
paviršini� nuotek� tvarkymo priemon�s; 

- objekto statybos technin�je dokumentacijoje, turi b�ti išvardinami paviršini� nuotek� 
tvarkymo sprendiniai. 

 

6.3.3. Esamos ir perspektyvin�s pramonin�s ir sand�liavimo objekt� teritorijos  

Šiose teritorijose taikomos nuostatos: 

- esant galimybei jungtis prie esam� centralizuot�j� paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistem�; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti tvarkomos atskirai nuo buitini�, komunalini� ir gamybini� 
nuotek�; 

- bet kokios operacijos su vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis turi b�ti 
vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatekt� ant teritorijos paviršiaus arba 
patekusios ant teritorijos paviršiaus turi b�ti surenkamos arba neutralizuojamos taip, 
kad jos nepatekt� � paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas ar aplink�. Esant rizikai, kad 
d�l planuojamos ar vykdomos �kin�s veiklos ant teritorijos paviršiaus gali patekti 
vandens aplinkai kenksmingos medžiagos, teritorijos naudotojas privalo tur�ti 
priemones toki� medžiag� surinkimui ir (ar) neutralizavimui. Jeigu pagal �kin�s 
veiklos pob�d� vandens aplinkai kenksming� medžiag� patekimas ant teritorijos 
paviršiaus yra b�tinas (neišvengiamas), tokios teritorijos turi b�ti apsaugotos nuo 
paviršini� nuotek� susidarymo jose (pvz., uždengtos) arba ant j� susidaran	ios 
paviršin�s nuotekos turi b�ti tvarkomos kaip gamybin�s nuotekos (taikomi visi 
gamybini� nuotek� tvarkymui nustatyti reikalavimai); 

- galimai teršiamos teritorijos turi b�ti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga 
(asfalto, asfaltbetonio, betono ar pan.) ir �rengtos taip, kad paviršin�s nuotekos nuo j� 
nenutek�t� ant šalia esan	i� teritorij� ir ant j� nepatekt� vanduo nuo šalia esan	i� 
teritorij�; 

- paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos 
atskira paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos 
priemon�s, leidžian	ios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, 
laboratorin� kontrol� ir, esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo pri�mimo uždaryti 
nuotek� išleistuv�; 

- � aplink� išleidžiamos ant galimai teršiam� teritorij� susidariusios paviršin�s nuotekos 
turi atitikti LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. �sakyme Nr. D1-193 „D�l 
paviršini� nuotek� tvarkymo reglamento patvirtinimo” nustatytus reikalavimus. 
Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, kuri� plotas 
(nuotek� surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant � aplink� turi b�ti 
valomos nuotek� valymo �renginiuose (privaloma: sm�lio (purvo) s�sdintuvas, 
gravitacinis naftos atskirtuvas, papildoma naftos sulaikymo grandis (kolisenciniai 
atskirtuvai, sorbciniai filtrai, flotatoriai, biosorbciniai reaktoriai ar pan.); automatin�s 
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priemon�s, užkertan	ios keli� valymo �renginiuose sulaikyt� teršal� išnešimui ir 
signalizuojan	ios apie tok� pavoj�), kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s 
aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si; 

- paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, kuri� plotas (nuotek� 
surinkimo plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant � bendras paviršini� nuotek� 
tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, kuri� 
našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si; 

- iš galimai teršiam� teritorij�, kuriose veikla jau vykdoma arba kurioms �rengti 
projektavimo s�lygos išduotos ir kuri� paviršin�ms nuotekoms išleidžiamoms � 
bendrus lietaus nuotakynus, esant galimybei turi b�ti papildomai �rengiami nuotek� 
valymo �renginiai; 

- Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim� b�tina 
tur�ti galimai teršiamos teritorijos valdan	iam �kio subjektui, kai � aplink� 
išleidžiamos paviršin�s nuotekos, surenkamos nuo galimai teršiam� teritorij�, kuri� 
paviršini� nuotek� surinkimo plotas didesnis negu 1 ha (išskyrus automobili� 
stov�jimo aikšteles) ir kai paviršin�s nuotekos nepatenka � centralizuot�j� paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistem�; 

- gamybos, pramon�s ir kit� objekt� statybos ar rekonstravimo technin�je 
dokumentacijoje, numatyti paviršini� nuotek� tvarkymo priemones; 

- galimai teršiamos teritorijos (objekto) statybos technin�je dokumentacijoje, prieš 
gaunant statyb� leidžiant� dokument�, turi b�ti išvardinami paviršini� nuotek� 
tvarkymo sprendiniai. 

 

6.3.4. Esamos ir perspektyvin�s susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridori� 
teritorijos, susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo objekt� teritorijos  

Šiose teritorijose taikomos nuostatos: 

- esant galimybei jungtis prie esam� centralizuot�j� paviršini� nuotek� surinkimo 
sistem�; 

- vystant Šiauli� miesto pl�tr� turi b�ti pakloti magistraliniai paviršini� nuotek� 
nuotakynai. Magistralini� paviršini� nuotek� nuotakyn� tiesimas turi b�ti vykdomas 
kartu su gatvi�, kuri� kategorijos yra B ir C, statyba ir/ar rekonstravim�; 

- užtikrinti, kad transporto jud�jimo teritorijos ir mašin� stov�jimo aikštel�s b�t� 
valomos sausuoju b�du; 

- keli� ir gatvi� naudojimo prieži�r� atliekan	ios �mon�s privalo atlikti pralaid�, 
�tekam�j� ir ištekam�j� pralaid� griovi� ir kanalizuot� griovi� prieži�r�, užtikrinant 
j� tinkam� funkcionavim�. Prieži�r� apima tokie darbai, kaip sistemos tikrinimas ir 
savalaikis išvalymas; šiukšli� ir atsitiktini� daikt� pašalinimas; šienavimas; augal� 
liekan� pašalinimas; dumblo ir s�naš� pašalinimas iš nuotek� surinkimo/ nuleidimo 
griovi�, latak�; erozini� pažeidim�, �griuv� ir slink	i� šalinimas ir kt.; 
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- uždaros paviršinio vandens surinkimo sistemos projektuojamos vadovaujantis 
reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek� šalintuvas. Pastato inžinerin�s 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”; 

- atviros paviršinio vandens surinkimo sistemos projektuojamos vadovaujantis 
reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobili� keliai“ ir kitais teis�s aktais;  

- taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim� b�tina 
tur�ti, kai aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesni� 
pavirši�, skirt� autotransportui (gatvi�, privažiavim�, stov�jimo aikšteli�), ir (ar) kai � 
bendr� paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� patenka nuotekos nuo galimai teršiam� 
teritorij�, kuri� bendras paviršini� nuotek� surinkimo plotas didesnis negu 1 ha; 

- paviršin�s nuotekos, � bendr� paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� surenkamos nuo 
daugiau kaip 10 ha autotransportui skirt� vieš�j� teritorij� (gatvi�, privažiavim�, 
stov�jimo aikšteli�), prieš išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos paviršini� nuotek� 
valymo �renginiuose, kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� 
reikalavim� laikym�si. Šio punkto reikalavimai neprivalomi, kai surenkam� paviršini� 
nuotek� užterštumas neviršija teis�s aktuose nustatyt� normatyv�; 

- paviršini� nuotek�, surenkam� nuo transportui skirt� bendro naudojimo visuomenini� 
teritorij� (miest� gatvi�, viešo naudojimo transporto stov�jimo aikšteli�, keli� ir pan.), 
kuri� bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos operatorius privalo tur�ti 
nuotek� išleidimo � aplink� uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu 
teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo 
(remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- vystant inžinierin� infrastrukt�r� numatyti teritorijas, kuriose gal�t� b�ti �rengiamos 
filtracin�s juostos ir tranš�jos, sug�rimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai, 
dirbtin�s ar pusiau dirbtin�s pelk�s (šlapžem�s) ir pan. arba esant galimybei jungtis 
prie esam� paviršini� nuotek� tvarkymo sistem�; 

- paviršin�s nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorij�, 
kuriose n�ra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltini� (pvz. 
p�s	i�j� zonos), gali b�ti išleidžiamos � aplink� be valymo, apskaitos ir kokyb�s 
kontrol�s; 

- apželdinti plotai (vejos, skiriamosios gatvi� juostos ir kt.), esantys viduryje kvartal�, 
turi  b�ti �vertinami (�traukiami) skai	iuojant nuot�kio baseino plot�; 

- objekto statybos ar rekonstravimo technin�je dokumentacijoje, turi b�ti numatytos 
paviršini� nuotek� tvarkymo priemon�s. 

 

6.3.5. Esamos ir perspektyvin�s intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos 

Šiose teritorijose taikomos nuostatos: 

- vystant žaliuosius plotus, juose gali b�ti �rengiamos filtracin�s juostos ir tranš�jos, 
poringas grindinys ar betonas, infiltravimo tranš�jos, sug�rimo takai, sulaikymo ir (ar) 
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išlaikymo tvenkiniai, dirbtin�s ar pusiau dirbtin�s pelk�s (šlapžem�s), kurie 
�komponuojami kaip kraštovaizdžio elementai; 

- paviršin�s nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorij�, 
kuriose n�ra taršos pavojingosiomis medžiagomis šaltini� (pvz., parkai, p�s	i�j� 
zonos, žaidim� aikštel�s, pastat� stogai ir pan.), gali b�ti išleidžiamos � aplink� be 
valymo, apskaitos ir kokyb�s kontrol�s. 
 dirbtinius nepratekamus vandens telkinius 
šias nuotekas galima išleisti, jeigu užtikrinama, kad nuotek� priimtuvas nepersipildys 
ir nebus užtvindytos gretimos teritorijos; 

- vadovaujantis STR 2.07.01:2003 nuostatomis, žalieji plotai, kuriuose ne�rengtas 
paviršinis ar požeminis lietaus nuotek� šalintuvas, ne�traukiami � nuot�kio baseino 
plot� ir ne�vertinami apskai	iuojant nuot�kio koeficient�. Ta	iau kai žali�j� plot� 
paviršius nuotakus link gatvi� ar teritorij� su nelaidžia danga ir �rengtu lietaus 
nuotakynu ir nuolydis yra 0,008-0,01 ar dar didesnis, tai � skai	iuotin� nuot�kio baseino 
plot� reikia �traukti 50-100 m plo	io ruož�. Apželdinti plotai (pvz., vejos, gatvi� 
važiuojam�sias dalis skirian	ios juostos), esantys kvartal� viduje, turi b�ti �vertinami 
apskai	iuojant nuot�kio baseino plot� ir baseino paviršiaus nuot�kio koeficient�; 

- vieš�j� erdvi� tvarkymo ar rekonstravimo technin�je dokumentacijoje turi b�ti 
numatytos paviršini� nuotek� tvarkymo priemon�s; 

- žalieji plotai, kuriuose ne�rengta paviršini� nuotek� tvarkymo sistema, � skai	iuotin� 
nuot�kio baseino plot� ne�traukiami. 

Siekiant tinkamai parinkti konkre	iam objektui paviršini� nuotek� tvarkymo priemones 
reikia �vertinti vietov�s tinkamum� (teritorijos urbanizacijos laipsn�, žem�s plot� poreik�, 
reljef�, gruntus), esamus nuotakynus, li�	i� potvynio kontrol�s poreikius ir galimybes, 
�rengimo ir eksploatacinius kaštus, teršal� išvalymo efektyvum�. 
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 6.4. Konkretizuoti specialiojo plano sprendiniai 
 

Šiame skyriuje pateikti Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros 
pl�tros specialiojo plano konkretizuoti sprendiniai. 

6.4.1. Banko kanalo baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 238,51 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 2,88 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 235,63 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-128 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,76 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 1,76 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1615  

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

200 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-128, DN 400 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Vyturi� g. ir užtikrinti, kad � 
aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-130 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,79 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Specializuot� kompleks� zona – 0,20 
Pramon�s ir sand�liavimo zona – 0,18 
Ekstensyvaus naudojimo želdynai teritorijos − 0,29 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 1,12 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1608 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

129 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-130, DN 350 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Aerouosto g. ir užtikrinti, kad 
� aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 
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DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema, kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios vykdyti 
nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš išleidžiant � 
aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-97 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,99 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha Pramon�s ir sand�liavimo zona – 1,99 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 696 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 220 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (cm) I-97, gera, neinventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas K�dra 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

 

6.4.2. Dubijos baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 603,48 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha)  381,69 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 221,79 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-67  

1. Esamos teritorijos plotas, ha 171,21 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 172,70 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona � 0,08 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona � 0,68 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  � 31,54 
Specializuot� kompleks� zona � 34,59 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos � 1,26 
Pramon�s sand�liavimo teritorijos � 54,51 
Komercin�s ir pramon�s sand�liavimo teritorijos � 50,02 
Specializuotos ir kompleks� teritorijos − 0,02 
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3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� 
teritorij�, kuriose  paviršin�s nuotekos 
surenkamos individualiomis 
sistemomis, užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Komercin�s ir pramon�s sand�liavimo teritorijos � 9,79 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 12704 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 294 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

5600 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

5650 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-67, gera, inventorizuotas, DN 1200 

9. Priimtuvas Dubijos up� 

10. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (Nr. 2), 4 ( individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Aerouosto g., Aviacijos g., 
F. Vaitkaus g., P. Motiekai	io g., Pro	i�n� g. ar j� atkarp� atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu:    

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos 
leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: P. Motiekai	io (apie 294 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1200 � daugiau kaip DN 2200. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-70 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 208,99 
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2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 2,57 
Pramon�s ir sand�liavimo teritorijos − 206,42 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 3448 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

5600 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-70, gera, inventorizuotas, DN 800 

6. Priimtuvas Dubijos up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (Nr. 3) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Aviacijos g. atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu:  

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius privalo tur�ti nuotek� išleidimo � 
aplink� uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 800 � daugiau kaip DN 2000.  

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, 
kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-105 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 218,60 
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2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona − 26,04 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  − 0,54 
Specializuot� kompleks� zona − 191,82 
Komercin�s ir pramonin�s teritorijos − 0,20 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 2741 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 5800 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (cm) I-105, gera, neinventorizuotas, DN 800 

6. Priimtuvas Dubijos up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (Nr.5 ) (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

 

6.4.3. Gudeli� baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 408,51 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 408,51 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Individualios paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos Nr. S-96 

1. Esamas teritorijos plotas, ha 408,51 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Specializuot� kompleks� zona – 406,57 
Oro uosto teritorija � 0,09 
Specializuotos ir kompleks� teritorijos� 1,85 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 3548 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

7800 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-96 (neinventorizuotas)  

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose, turi tur�ti Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�. 
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6.4.4. Kulp�s baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 500,40 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 133,25 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 366,15 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-1 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 12,68 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 12,38 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,28 
Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,02 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 2006 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

860 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-1, gera, inventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Kulp�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo J. Basanavi	iaus gatv�s 
atkarpos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus.  

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 500 � DN 900.  

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-2 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,99 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 2,32 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,67 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� 
teritorij�, kuriose  paviršin�s nuotekos 
surenkamos individualiomis 
sistemomis, užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  � 0,7 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 2237 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

260 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-2, gera, inventorizuotas, DN 1000 
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6. Priimtuvas Kulp�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo J. Basanavi	iaus gatv�s 
atkarpos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-6 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 17,14 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 17,74 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 16,31 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 1,35 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,08 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 5106 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 217 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m  185 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1250 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

1300  

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-6, gera, inventorizuotas, DN 1200 

10. Priimtuvas Griovys 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt.  

3 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Pakruojo gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos 
leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
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pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Esant poreikiui, rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Pakruojo g. (185 m). 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Pakruojo g. (apie 217 m). 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-8  

1. Esamos teritorijos plotas, ha 55,25 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 61,55 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
ekstensyviai naudojami želdynai – 0,01 
Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai – 0,03 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 5,17 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  –  34,61 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 17,08 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 4,35 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos − 0,30 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� 
teritorij�, kuriose  paviršin�s nuotekos 
surenkamos individualiomis  
sistemomis, užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha  

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,46 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  –  19,54 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 1,91 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,01 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos − 0,30 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 18253 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1563 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 872 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

4900 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

5600 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-8-9, gera, inventorizuotas, DN 1600 

10. Priimtuvas Kulp�s up� 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

10 (individuali�) 
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Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Tilž�s 
g., Vaidoto g., Žemait�s g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos 
leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Žemait�s g. (apie 982 m), Spindulio g. 
(apie 315 m), Stumbro g. (apie 265). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Žemait�s g. (apie 326 m), Stumbro (546 m, esant 
poreikiui). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1600 � daugiau kaip DN 2000. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-10 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,13 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,40 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,96  
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,34 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,43 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 979 

4. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 527  

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

240 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-10, gera, inventorizuotas, DN 300 

7. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Dvaro 
g., Papil�s g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus.  
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Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Dvaro g. (apie 527 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 300 � DN 500. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-11 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 29,00 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 32,84 

3. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai – 0,05 
Pagrindinio centro zona – 8,50 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,84 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 5,26 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos − 
17,53 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,66 

3.1 Urbanizuot� teritorij� 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	i� teritorij�, kuriose 
paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos � 
0,92 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 7464 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 3055 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 1164 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1600 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

2130 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-11, gera, inventorizuotas, DN 1000 

10. Priimtuvas Griovys 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

2 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Aušros 
al., Birut�s g., J. Basanavi	iaus g., Parko g., M. Valan	iaus g., S. Daukanto g., V. Vaitek�no g., 
Vilniaus g., Žemait�s g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
Tuo tikslu: 
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- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos 
leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Aušros al. (apie 199 m), Birut�s g. 
(apie 392 m), J. Basanavi	iaus g. (apie 562 m), Žemait�s g. (apie 923 m), S. Daukanto g. (apie 386 
m), Vilniaus g. (apie 151 m).  

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Žemait�s g. (apie 143 m), Birut�s g. (apie 235 m), 
Šiauli� m. parkas (apie 372 m), Aušros al. (apie 414 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1000 � DN 1200�1500. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-12 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,19 

3. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona – 
0,39 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,21 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,46 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  � 0,13 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 319 

5. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 155 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

100 

7. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-12, patenkinama, inventorizuotas, DN 500 

8. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Dvaro g. atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Dvaro g. (apie 155 m). 
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Rekonstruoti išleistuv�. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-110 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,80 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,48 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,03 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos – 0,29 

3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 870 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

110 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-110, DN 300 

6. Priimtuvas Kulp�s up� 

7. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 (pagal parengt� technin� projekt�) 

Pagal parengt� technin� projekt� („Šiauli� m. Pakruojo g. rekonstravimo techninis projektas“, 
reng�jas UAB „Plentprojektas“, 2017 m) pastatyti paviršini� nuotek� valymo �renginius. 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Pakruojo g. (apie 732) ir 
Birštono g. (apie 48 m), Pasvalio g. (apie 48 m), Merkin�s g. (apie 23 m), Alytaus g. (apie 18 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-114 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,99 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,99 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 243 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

100 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-114, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 47 

 
 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-133 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,34 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona  – 0,02 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona  – 0,31 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,01 

3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 259 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

40 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-133, DN 250 

9. Priimtuvas Kulp�s up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: J. Basanavi	iaus g. (apie 259 
m) ir užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, 
kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-3 

1. Esamas teritorijos plotas, ha 1,96 

2. Esamas teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 1,96 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1155 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

180 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-3, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Kulp�s up� 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema S-4 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 6,03 
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2. Esamas teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d� 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 6,03 

2.1 Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 1,41 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 712 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

400 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-4, gera, inventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-5 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 6,23 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 6,23 

2.1 Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 1,10 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 991 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

320 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-5, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Kulp�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-7 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,94 
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2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 2,94 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 400 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

270 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-7, gera, inventorizuotas, DN 450 

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-72 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,37 

1.1. Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  − 0,37 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 141 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

50 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-72, gera,  neinventorizuotas, DN 250 

5. Priimtuvas Kulp�s up� 

6. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-92 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,14 

1.1. Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 1,14 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 774 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

130 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 50 

 
 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-92, gera, neinventorizuotas, DN 250 

5. Priimtuvas Kulp�s up� 

6. Paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 individual�s 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-94 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 30,64 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Kapin�s − 30,64 

3. Esam� tinkl� ilgis, m 2085 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

400 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-94, gera, neinventorizuotas, DN 315 

6. Priimtuvas Griovys 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 315 � DN 600. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-112 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,91 

1.1. Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,91 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 353 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

110 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-112, neinventorizuotas 

5. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 
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Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-135 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,62 

1.1. Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 2,62 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 594 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

70 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-135, neinventorizuotas 

5. Priimtuvas Griovys 

6. Paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 individual�s 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

 

6.4.5. R�kyvos baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 2177,74 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 9,47 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 2168.27 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-30 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,98 

2. Esamos teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,98 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 829 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

100 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-30, gera, inventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-83 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,57 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

3,10 

3. Perspektyvin�s teritorijos  
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 3,07 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos� 
0,03 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 994 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 891 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

200 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

360 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-83, gera, neinventorizuotas, DN 600 

9. Priimtuvas Griovys  

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Pramon�s g. atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Pramon�s g. (apie 891 m). 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-126 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

0,97 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,97 

3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 791 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

110 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-126, DN 300 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Ba	i�n� g. (apie 791 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-127 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

3,34 
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2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 3,34 

3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 2587 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

390 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-127, DN 600 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Ba	i�n� g. (2587 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-136 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

0,95 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,95 

3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 954 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

120 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-136, DN 500 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Žemynos g. (apie 166 m), 
Lizdeikos g. (apie 185 m), Piktmiškio g. (apie 117 m), Traidenio (apie 38 m), Pramon�s g. (apie 447 
m) ir užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-138 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

0,13 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos� 
0,13 

3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 203 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

15 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-138, DN 500 

6. Priimtuvas Planuojamas griovys 
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rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Spr�deikios g. (apie 203 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-66 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,38 

2. Esamos teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 2,38 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1187 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

200 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-66, gera, inventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas R�kyvos ežeras 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-68 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,28 

2. Esamos urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos− 0,19 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos– 0,09 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 345 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

30 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-68, gera, inventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas R�kyvos ežeras 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt 

1 (individual�s) 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 55 

 
 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-69 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,28 

2. Esamos teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos− 0,21 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos– 0,07 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 226 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

50 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-69, gera, inventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas R�kyvos ežeras 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-113 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,27 

1.1. Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos � 
0,27 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 220 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

60 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-113, neinventorizuotas 

5. Priimtuvas K�dra 

6. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 
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6.4.6. Talkšos baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 1042,10 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 242,58 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 799,52 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-13 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 42,06 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 42,63 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai – 0,54 
Pagrindinio centro zona – 25,85 
Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona – 
2,24 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 3,41 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,79 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 1,73 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 7,81 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos � 0,26 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,11 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,79 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 11492 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 441 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 1405 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

4600 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

4700 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-13, gera, inventorizuotas, DN 1000 

10. Priimtuvas Griovys 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: 
Aukštosios g., Aušros al., Dvaro g., Ežero g., Gluosni� g., Tilž�s g., Vilniaus g., Varpo g. atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
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sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 
- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 

nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 
Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Aušros al. (apie 131 m), Varpo g. (apie 222 m), 
Gluosni� (apie 153 m), Dvaro g. (apie 390 m), Ežero g. (apie 205 m), Tilž�s g. nam� 167-173 kiemus 
(apie 304 m). Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� 
infrastrukt�r�, kuria bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Aušros al. (apie 
244 m), P. Lukšio g. (198 m). Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1000 � 
DN 2000. Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise 
valdomoje ar kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � 
bendras paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-14 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 104,00 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 105,54 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai – 1,52 
Pagrindinio centro zona – 52,78 
Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 2,36 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 6,44 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,49 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 15,86 
Miesto centras-senamiestis − 0,16 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 24,92 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,39 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos− 0,62 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Pagrindinio centro zona – 1,20 
Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 2,32 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,06 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 18048 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m   

5.1. I ALTERNATYVOS perspektyvinis 
nuotak� ilgis, m 

1478 

5.2. II ALTERNATYVOS perspektyvinis 
nuotak� ilgis, m 

1515 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 2557 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

6500 
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8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

6580 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-14, gera, inventorizuotas, DN 1000 

10. Priimtuvas Griovys 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

3 (individual�s) 

12. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Aušros 
al., Dubijos g., Draugyst�s pr. Ežero g., Talšos g., Tilž�s g., Trak� g., Vasario 16-osios g., Vilniaus g., 
Vytauto g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- b�tina suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 1,2 ha žem�s 
sklypo unikalus Nr. 4400-2150-0258) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas 
atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba kitomis 
priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus. 
Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� metu 
susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi b�ti 
užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� valymo �rengini� 
našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio skai	iuotino 
momentinio srauto;  

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Išrad�j� g. (apie 505 m), Tilž�s g. (apie 104 
m), Vytauto g. (apie 316 m). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Aušros takas (apie 123 m), Draugyst�s pr. (apie 235 
m), Ežero g. (apie 58 m), R�d�s g. (1277 m), Tilž�s g. (apie 723 m), Trak� g. (apie 34 m), Vilniaus g. 
(apie 107 m) ir apie 413 m iki planuojamos nuotek� valymo �rengini�. 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1000 � DN 2200. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 
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Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 1,2 ha žem�s sklypas – specialiojo plano grafin�je dalyje žymima 
potenciali teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo �renginiams – tai maksimalus 
reikalingas sklypo plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, kuris gali sumaž�ti 
priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� nuotek� valymo �rengini� 
tipo. Atlikus teritorijos analiz�, ši� paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai numatoma vienintel� 
galima teritorija (aplink n�ra laisvos valstybin�s žem�s viet� tinkam� infrastrukt�rai �rengti ir jai 
pasiekti – ribotos technin�s galimyb�s bei ekonomiškai nepagrindžiami kaštai) jau suformuotame ir 
�registruotame žem�s sklype (unikalus Nr. Nr. 4400-2150-0258, nuosavyb�s teis� – Lietuvos 
Respublika (a.k. 111105555), valstybin�s žem�s patik�jimo teis� – Nacionalin� žem�s tarnyba prie 
Žem�s �kio ministerijos (a.k. 188704927), sudaryta panaudos sutartis – Šiauli� miesto savivaldyb� 
(a.k. 111109429), paskirtis – kita, b�das – susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� aptarnavimo 
objekt� teritorijos/rekreacin�s teritorijos/visuomenin�s teritorijos). Kadangi sklypas nuosavyb�s teise 
priklauso Lietuvos Respublikai ir nuomos/panaudos sutartis su kitais naudotojais nurodytoje vietoje 
nesudaryta (d�l ko reik�t� atlyginti sutarties nutraukimo nuostolius), pa�mimo visuomen�s poreikiams 
proced�ros neturi b�ti atliekamos (LR Žem�s �statymas, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2005 m. 
rugpj�	io 25 d. nutarimas Nr. 924 „D�l Žem�s pa�mimo visuomen�s poreikiams taisykli� ir Žem�s 
pa�mimo visuomen�s poreikiams projekt� rengimo ir �gyvendinimo taisykli� patvirtinimo“). Šiuo 
specialiuoju planu, kaip alternatyva naujo sklypo formavimui, numatomas sprendinys – atskiras 
sklypas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai neformuojamas ir paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai projektuojami kaip kraštovaizdžio elementas (tvenkiniai), išsprendžiant viso sklypo (ar jo 
dalies) sutvarkym� ir pritaikym� rekreacijai techninio projekto rengimo metu. 

Taip pat numatomos dvi paviršini� nuotek� tvarkymo tinkl� pl�tros alternatyvos prisijungimui prie 
nauj� paviršini� nuotek� valymo �rengini�. I alternatyva – kanalizuojamas griovys palei Uosi� g. ir 
nauji paviršini� nuotek� tinklai klojami Transporto organizavimo specialiuoju planu (patvirtintas 
Šiauli� miesto savivaldyb�s tarybos 2015-10-08 sprendimu Nr. T-268 bei pripažintas Šiauli� miesto 
bendrojo plano sudedam�ja dalimi) numatyt� raudon�j� linij� ribose (�rengiant Transporto 
organizavimo specialiajame plane numatyt� nauj� dvira	i� ir p�s	i�j� tak� kartu nutiesti paviršini� 
nuotek� tinklus iki paviršini� nuotek� valymo �rengini�)*. II alternatyva – naujus paviršini� nuotek� 
tinklus nutiesti Rygos g. ir Vikšri� g. (turi b�ti parengiami priešprojektiniai pasi�lymai). 

* Pagal Speciali�sias žem�s ir miško naudojimo s�lygas, XXIX. PAVIRŠINIO VANDENS TELKINI� APSAUGOS ZONOS 
IR PAKRANT�S APSAUGOS JUOSTOS – 126. Pakrant�s apsaugos juostose draudžiama: 126.1. statyti statinius, išskyrus 
Lietuvos Respublikos saugom� teritorij� 
statyme nustatytus atvejus. Pagal Lietuvos Respublikos saugom� teritorij� 

statym�, 20 STRAIPSNIS. PAVIRŠINI� VANDENS TELKINI� APSAUGOS ZONOS IR PAKRANT�S APSAUGOS 
JUOSTOS IR VEIKLOS JOSE REGLAMENTAVIMAS – 5. Pakrant�s apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechnikos 
statinius, vandens pa�mimo ir išleidimo 
 vandens telkinius 
renginius ir statinius, vandenvietes, informacinius ženklus 
(
skaitant šio straipsnio 10 dalyje nurodytus informacinius ženklus apie žem�s nuosavyb�s form�), stendus, lieptus, p�s�i�j� 
takus, vandens telkinio pakrant�s apsaugos juost� kertan�ius kelius ir inžinerinius tinklus, tiltus, uostuose ir prieplaukose – 
j� statinius, elingus – savivaldyb�s ar jos dalies bendrajame plane nustatytoje rekreacin�je teritorijoje, nesud�tingus 
papl	dimi� statinius, kuri� s�raš� nustato Vyriausyb�s 
galiota institucija, ir 
renginius, draustiniuose, valstybiniuose 
parkuose ir biosferos steb�senos (monitoringo) teritorijose – ši� saugom� teritorij� planavimo dokumentuose numatytus ir 
kitus su steigimo tikslais susijusius statinius. Pakrant�s apsaugos juostoje leidžiama atlikti �ia teis�tai pastatyto pastato 
kapitalin
 remont�. 
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6.4.1 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-14) ir jos gretimyb�s 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-15 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,37 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos − 0,37 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 446 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

40 

5. Esamo  išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-15, bloga, inventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Griovys 

Rekonstruoti išleistuv�. 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-16 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 10,86 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pagrindinio centro zona – 4,17 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,17 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 1,03 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 5,23 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,26 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 1700 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

550 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-16, gera, inventorizuotas, DN 600 

7. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Ežero 
g., Gink�n� g., Trak� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-17 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,05 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,14 
Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 1,91 
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2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 1,91 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 809 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

180 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-17, gera, inventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

2 (individual�s) 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-18 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 5,46 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,68 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 2,34 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,10 
Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,24 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos− 0,10 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1396 

4. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 670 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

380 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-18, gera, inventorizuotas, DN 500 

7. Priimtuvas Pr�delio tvenkinys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Ežero 
g., Vilniaus g., Vytauto g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus.  

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Vilniaus g. (apie 452 m), Ežero g. (123 m), Vytauto 
g. (apie 94 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 500 � DN 600. 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 63 

 
 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-19 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 23,97 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 4,05 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 14,05 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 5,87 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 4392 

4. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 897 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1100 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-19, gera, inventorizuotas, DN 1000 

7. Priimtuvas Pr�delio tvenkinys 

8. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 (pagal parengt� technin� projekt�) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Kalno 
g., Papievi� g., Šaki� g., Vilniaus g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. 

Pagal parengt� technin� projekt� pastatyti paviršini� nuotek� valymo �renginius. 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Vilniaus g. (apie 897 m). 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-20 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 6,72 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 1,10 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,25 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 4,93 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,44 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,27 
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3. Esam� nuotak� ilgis, m 6159 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

700 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-20, gera, inventorizuotas, DN 800 

6. Priimtuvas Pr�delio tvenkinys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

Nr. 1 ir 1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Dubijos 
g., Serbent� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-22 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 8,80 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,61 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,97 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 5,70 
Technin�s infrastrukt�ros objekt� teritorijos  − 1,52 

2.1 Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,62 
Technin�s infrastrukt�ros objekt� teritorijos  – 1,52 
 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 158 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

300 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-22, gera, inventorizuotas, DN 800 

6. Priimtuvas griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-24 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,66 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 2,08 
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3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
ekstensyviai naudojami želdynai – 0,01 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,09 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 1,64 
Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,34 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
ekstensyviai naudojami želdynai – 0,01 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,16 

 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 968 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 452 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

180 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

230 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-24, gera, inventorizuotas, DN 1000 

9. Priimtuvas Griovys 

10. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Serbent� 
g., Vilniaus g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Radviliškio g. (452 m). 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-25 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,38 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,01 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,96 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,41 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 915 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

160 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-25, gera, inventorizuotas, DN 1000 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Paviršini� nuotek� valymo �renginiai, 
vnt. 

1 (individual�s) 
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Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Serbent� g. atitikt� Paviršini� 
nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-26 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,65 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,83 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,22 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 1,61 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 1756 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 162 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

190 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

200 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-26, gera, inventorizuotas, DN 500 

9. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Radviliškio g. atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Radviliškio g. (162 m). 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-27 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,21 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,21 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 422 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

30 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-27, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Griovys 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-28 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,31 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 2,31 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 507 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

220 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-28, gera, inventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Griovys 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-29 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,62 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,62 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 441 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

80 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-29, gera, inventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Dubijos g. atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-34 (29 A) 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,03 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 2,38 

2.1 Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,38 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1320 

4. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 754 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

160 

6. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

270 

7. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-34 (29 A), gera, inventorizuotas, DN 600 

8. Priimtuvas Griovys 
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Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Dubijos g. atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Aerouosto g. (apie 507 m),  
Dubijos/Radviliškio (apie 246 m). 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-75 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 3,04 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 2,94 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos− 0,1 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 1,06 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1628 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

250 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-75, gera, inventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-84 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,39 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 2,61 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos – 2,16 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,45 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 1267 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 246 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 809 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

170 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

200 
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9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-84, gera, inventorizuotas, DN 400 

10. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Radviliškio g. atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Radviliškio g. (246 m). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Radviliškio g. (apie 809 m). 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-93 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,19 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Vandenviet�s teritorijos − 2,06 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos− 0,13 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 876 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

90 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-93, gera, inventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Tvenkinys 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-104 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,3 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,3 

3. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,3 

4. Esam� tinkl� ilgis, m 577 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

40 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-104, gera, inventorizuotas, DN 500 

7. Priimtuvas Pr�delio tvenkinys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Šeduvos g. atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
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nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-106 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 3,27 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos � 3,27 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 619 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

260 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-106, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-107 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,99 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos � 0,99 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 184 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

80 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-107, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-109 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,18 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Ekstensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos � 0,18 

2.1. Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Ekstensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos � 0,18 
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3. Esam� nuotak� ilgis, m 227 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

20 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-109, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-111 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,17 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos � 0,17 

2.1. Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos � 0,17 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 132 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

20 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-111, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-115 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,7 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona – 
0,03 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo 
teritorijos � 0,67 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 343 
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4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

70 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-115, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-116 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 11,92 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 11,92 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 490 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

500 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-116, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 
Vykdyti nuolatin� griovi� (apie 4,26 km) ir vandens pralaid� prieži�r� bei užtikrinti tinkam� j� 
funkcionavim�.  

 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 
Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš išleidžiant 
� aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, kuri� našumas 
ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-23 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,09 

1.1 Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,24 
Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 1,69 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos− 0,16 
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2. Esam� nuotak� ilgis, m 533 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

170 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-23, gera, inventorizuotas, DN 500 

5. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 

6.4.7. Vijol�s baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 1889,12 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 816,00 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 1073,12 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-35 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 9,56 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 9,97 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,05 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,31 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 9,47 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos � 
0,14 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 3208 

5. Planuojam� nauj� tinkl� ilgis, m 490 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

570 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

620 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-35, gera, inventorizuotas, DN 600 

9. Priimtuvas Vijol�s up� 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 
Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Ukmerg�s g. (apie 490 m). 
Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 600 � DN 800. 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-36 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 93,16 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 93,78 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 4,06 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 4,26 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 42,70 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 42,35 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,24 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,17 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,10 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,62 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 1,47 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 17285 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 511 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 1937 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

5400 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

5500 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-36, gera, inventorizuotas, DN 1000 

10. Priimtuvas Vijol�s up� 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

4 (individual�s) 

12. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo J. Basanavi	iaus g., Kulp�s g., 
Šar�no g., Vaidoto g., V. Bielskio g. atkarp� atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. Tuo tikslu: 

- b�tina suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 0,6 ha laisvoje 
valstybin�je žem�je) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s 
aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba kitomis 
priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus. 
Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� metu 
susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi b�ti 
užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� valymo �rengini� 
našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio skai	iuotino momentinio 
srauto; 
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- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Ukmerg�s g. (apie 150 m) ir � valymo 
�renginius (apie 361 m). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: J. Basanavi	iaus g. (apie 961 m), V. Bielskio g. (apie 
976 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1000 � DN 2000. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 0,6 ha žem�s sklypas laisvoje valstybin�je žem�je – specialiojo plano 
grafin�je dalyje žymima potenciali teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo �renginiams 
– tai maksimalus reikalingas sklypo plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, kuris gali 
sumaž�ti priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� nuotek� valymo 
�rengini� tipo. 
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6.4.2 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-36) ir jos gretimyb�s 

Uždara paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-37 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 12,31 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,01 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,48 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 11,43 
Mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos � 0,05 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos� 
0,34 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1755 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

500 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-37, gera, inventorizuotas, DN 600 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Kretingos 
g., Marijampol�s g., Sod� g., Ukmerg�s g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-38  

1. Esamos teritorijos plotas, ha 24,90 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 26,20 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,03 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 1,25 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 9,48 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 5,72 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,23 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 4,70 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 1,23 
Mišrios didelio užstatymo  intensyvumo teritorijos − 1,56 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,01 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,08 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 4,02 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 4707 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1263 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 792 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1400 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

1500 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-38, gera, inventorizuotas, DN 800 

10. Priimtuvas Vijol�s up� 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

3 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  J. 
Basanavi	iaus g., Sodo g., V. Kudirkos g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 
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Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Geležinkelio g. (apie 494 m), J. Basanavi	iaus 
g. (apie 113 m), Sodo g. (apie 291 m), V. Kudirkos g. (apie 365 m). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: J. Basanavi	iaus g. (apie 459 m), Sod� (apie 333). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 800 � DN 1100. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-39 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,71 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,42 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,72 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,7 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 1309 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 717 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

80 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

170 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-39, gera, inventorizuotas, DN 800 

9. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  Anykš	i� 
g., Dubysos g., Medv�galio g., Palangos g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Panev�žio g. (apie 611 m), Sodo g. (apie 106 
m). 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-40 

 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,7 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,43 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,45 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos � 0,97 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 929 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 171 
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6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 190 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

80 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

160 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-40, patenkinama, inventorizuotas, DN 400 

10. Priimtuvas Vijol�s up� 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Birut�s g. (apie 171 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose:  Birut�s g. (apie 190 m). 

Rekonstruoti išleistuv�. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-41 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,0 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 1,84 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos− 0,16 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 513 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

190 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-41, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-42 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,39 

2. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,39 
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3. Esam� tinkl� ilgis, m 190 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

40 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-42, patenkinama, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Rekonstruoti išleistuv�. 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-43 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 7,41 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 8,48 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,14 
Teritorijos visuomen�s poreikiams − 7,21 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  � 1,13 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 1537 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 806 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

320 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

450 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-43, patenkinama, inventorizuotas, DN 400 

9. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Šatrijos gatv�s atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Geležinkelio g. (apie 459 m), Birut�s g. (apie 
347 m). 

Rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 400 � DN 600. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-44 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 5,9 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,36 
Teritorijos visuomen�s poreikiams − 5,54 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 654 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

200 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-44, patenkinama, inventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Rekonstruoti išleistuv�. 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-45 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 29,68 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 29,77 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 1,67 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 18,95 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 3,54 
Teritorijos visuomen�s poreikiams − 5,61 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 4531 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 83 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 1208 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1080 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

1080 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-45, gera, inventorizuotas, DN 1000 

10. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  B. 
Sruogos g., Darbinink� g., Darželio g., M. K. �iurlionio g., Vilniaus g. atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Vilniaus g. (apie 83 m). 
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Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: M. K. �iurlionio g. (apie 876 m), Vilniaus g. (apie 
331 m). 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-46 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,76 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,04 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,98 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,06 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 634 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 163 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

90 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

120 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-46, gera, inventorizuotas, DN 500 

9. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Vilniaus g. atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Vilniaus g. (apie 163 m). 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-47 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 99,20 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 102,48 

3. Perspektyvin�s teritorijos  užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Pagrindinio centro zona − 29,64 
Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
2,15 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 4,79 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 15,20 
Miesto centras-senamiestis − 0,06 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 43,65 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo  
teritorijos − 1,58 
Mišrios didelio užstatymo intensyvumo  teritorijos − 5,41 
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3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Pagrindinio centro zona − 1,94 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
� 0,98 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo  
teritorijos − 0,26 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 27343 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 2066 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 5016 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

6300 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

6700 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-47, gera, inventorizuotas, DN 1000 

10. Priimtuvas Vijol�s up� 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

6 (individual�s) 

12. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  A. 
Mickevi	iaus g., Dubijos g., Gumbin�s g., Klev� g., Lydos g., M. Valan	iaus g.,  Miglovaros g., P. 
Cvirkos g., P. Višinskio g., S. Daukanto g., S�li� g., Stoties g., Tilž�s g., Tulpi� g., Vytauto g., V. 
Kudirkos g., Medelyno g., Žemait�s g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. Tuo tikslu: 

- b�tina suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 1,1 ha laisvoje 
valstybin�je žem�je) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s 
aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba kitomis 
priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus. 
Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� metu 
susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi b�ti 
užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� valymo �rengini� 
našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio skai	iuotino momentinio 
srauto; 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 
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- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�; 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Dvaro g. (apie 65 m), Žemait�s g. (apie 230 
m), Lydos g. (apie 242 m), Medelyno g. (apie 21 m), S. Daukanto g. (apie 485 m), Tilž�s g. (apie 148 
m), Vilniaus g. (apie 110 m), Vytauto g. (342 m), � valymo �renginius (apie 425). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Žemait�s g. (apie 233 m), Lydos g. (apie 259 m), P. 
Cvirkos g. (apie 952 m), S. Daukanto g. (apie 155 m), Dubijos g. (apie 489 m), Kelv� g. (apie 348 m); 
M. Valan	iaus g. (apie 171 m), Medelyno g. (apie 186 m), Mickevi	iaus g. (apie 163 m), V. Kudirkos 
g. (apie 229 m), Vytauto g. (apie 1093 m), Dubijos g. (apie 737 m). 

Esant poreikiui, likviduoti esam� išleistuv� I-47 ir �rengti nauj� išleistuv� prie planuojam� nuotek� 
valymo �rengini�. Išleistuvo DN 2000�2500. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 1,1 ha žem�s sklypas laisvoje valstybin�je žem�je – specialiojo plano 
grafin�je dalyje žymima potenciali teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo �renginiams 
– tai maksimalus reikalingas sklypo plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, kuris gali 
sumaž�ti priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� nuotek� valymo 
�rengini� tipo. 

 
6.4.3 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-47) ir jos gretimyb�s 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-48 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 12,01 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 12,52 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona  − 0,02 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona  − 0,50 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,00 
Mišrios didelio užstatymo intensyvumo  teritorijos − 
10,00 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose �rengti individual�s paviršini� 
nuotek� valymo �renginiai, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha  

Mišrios didelio užstatymo intensyvumo  teritorijos − 1,27 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 5504 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 248 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1150 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

1200 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-48, gera, inventorizuotas, DN 750 

9. Priimtuvas Griovys V-12 

10. Paviršini� nuotek� valymo �renginiai, 
vnt. 

3 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Žemait�s gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: S. Daukanto (apie 248 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 750 � DN 1000. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-49  

1. Esamos teritorijos plotas, ha 197,31 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,02 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 1,90 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  − 4,04 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 28,45 
Technin�s infrastrukt�ros objekt� teritorijos − 2,49 
Miesto periferiniai centrai − 25,77 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 130,19 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,31 
Mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,19 
Specializuotos ir kompleks� teritorijos − 3,95 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  − 1,32 
Technin�s infrastrukt�ros objekt� teritorijos − 2,49 
Miesto periferiniai centrai − 3,31 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 1,92 
Specializuotos ir kompleks� teritorijos − 3,95 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 53064 

4. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 2062 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

11200 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-49, gera, inventorizuotas, DN 1500 

7. Priimtuvas Vijol�s up� 

8. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

10 (individual�s) 

9. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  Aido g., 
Architekt� g., Dain� g., Garaž� g., Gardino g., Geguži� g., J. Sondeckio g., Karaliau	iaus g., Krymo g., 
Liepori� g., Naujo Ryto takas, S. Dariaus ir S Gir�no g., Tiesos g., Tilž�s g., V. Griškevi	iaus g. atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 5,8 ha sklype, kurio 
unikalus Nr. 4400-2009-0242) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas atitikt� 
teis�s aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba kitomis 
priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus. 
Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� metu 
susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi b�ti 
užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� valymo �rengini� 
našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio skai	iuotino momentinio 
srauto; 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
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sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 
- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 

nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 
Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Geguži� g. (apie 231 m), Statybinink� g. (apie 518 
m), Gardino g. (589 m), S. Dariaus ir S. Gir�no (568 m), p�s	i�j� tak� (Dain� tak., apie 176 m). 
Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1500 � DN 2500. 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 5,8 ha žem�s sklypas – specialiojo plano grafin�je dalyje žymima potenciali 
teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo �renginiams – tai maksimalus reikalingas sklypo 
plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, kuris gali sumaž�ti priklausomai nuo techninio 
projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� nuotek� valymo �rengini� tipo. Atlikus teritorijos analiz�, 
ši� paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai numatoma vienintel� galima teritorija (aplink n�ra 
laisvos valstybin�s žem�s viet� tinkam� infrastrukt�rai �rengti ir jai pasiekti – ribotos technin�s 
galimyb�s bei ekonomiškai nepagrindžiami kaštai) jau suformuotame ir �registruotame žem�s sklype 
(unikalus Nr. Nr. 4400-2009-0242, nuosavyb�s teis� – Lietuvos Respublika (a.k. 111105555), 
valstybin�s žem�s patik�jimo teis� – Nacionalin� žem�s tarnyba prie Žem�s �kio ministerijos (a.k. 
188704927), paskirtis – kita, b�das – bendro naudojimo (miest�, miesteli� ir kaim� ar savivaldybi� 
bendro naudojimo) teritorijos). Kadangi sklypas nuosavyb�s teise priklauso Lietuvos Respublikai ir 
nuomos/panaudos sutartis su kitais naudotojais nurodytoje vietoje nesudaryta (d�l ko reik�t� atlyginti 
sutarties nutraukimo nuostolius), pa�mimo visuomen�s poreikiams proced�ros neturi b�ti atliekamos 
(LR Žem�s �statymas, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2005 m. rugpj�	io 25 d. nutarimas Nr. 924 
„D�l Žem�s pa�mimo visuomen�s poreikiams taisykli� ir Žem�s pa�mimo visuomen�s poreikiams 
projekt� rengimo ir �gyvendinimo taisykli� patvirtinimo“). Šiuo specialiuoju planu, kaip alternatyva 
naujo sklypo formavimui, numatomas sprendinys – atskiras sklypas paviršini� nuotek� valymo 
�rengini� statybai neformuojamas ir paviršini� nuotek� valymo �renginiai projektuojami kaip 
kraštovaizdžio elementas (tvenkiniai), išsprendžiant viso sklypo (ar jo dalies) sutvarkym� ir pritaikym� 
rekreacijai techninio projekto rengimo metu. 
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6.4.4 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-49) ir jos gretimyb�s 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-50 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 12,16 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai − 0,95 
Miesto dalies (rajono) centro zona − 9,90 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,68 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,63 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai − 0,02 
Miesto dalies (rajono) centro zona − 2,33 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 5949 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

800 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-50, gera, inventorizuotas, DN 1000 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  Architekt� 
g., J. Jablonskio g., Nemuno g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-51 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,59 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,59 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 613 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

70 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-51, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Voveriški� gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-52 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,32 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,32 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 265 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

30 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-52, gera, inventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-53 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,43 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,43 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 230 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

50 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-53, gera, inventorizuotas, DN 800 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-54 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 48,10 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona  – 2,96 
Pramon�s ir sand�liavimo zona   – 33,57 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 1,86 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 7,29 
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Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo 
teritorijos − 0,22 
Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 2,20 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona  – 0,14 
Pramon�s ir sand�liavimo zona   – 6,87 
Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,20 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 11196 

4. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 642 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

3500 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-54, gera, inventorizuotas, DN 1500 

7. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

8. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

6 (individual�s) 

9. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  Darkiemio 
g., Giruli� g., K. Donelai	io g., Pag�gi� g., Pramon�s g., Stalup�n� g., Tilž�s g., Vairo g., Žali�k� g. 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- b�tina suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 0,2 ha laisvoje 
valstybin�je žem�je) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s 
aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba kitomis 
priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus. 
Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� metu 
susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi b�ti 
užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� valymo �rengini� 
našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio skai	iuotino momentinio 
srauto; 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 
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Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Pramon�s g. (apie 642 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1500 � DN 1600. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�.  

Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 0,2 ha žem�s sklypas laisvoje valstybin�je žem�je – specialiojo plano 
grafin�je dalyje žymima potenciali teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo �renginiams 
– tai maksimalus reikalingas sklypo plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, kuris gali 
sumaž�ti priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� nuotek� valymo 
�rengini� tipo. 

 
6.4.5 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-54) ir jos gretimyb�s 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-55 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,15 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 2,15 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 864 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

100 
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5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-55, gera, inventorizuotas, DN 1000 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 


 aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-56 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,07 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,19 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,30 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 1,58 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 507 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

130 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-56, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Tilž�s gatv�s atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-57 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 3,75 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,11 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 1,27 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 2,37 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 912 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

290 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-57, gera, inventorizuotas, DN 530 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 
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Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Tilž�s gatv�s atkarpos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-58 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 17,66 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,42 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 0,03 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,45 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 16,76 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 3953 

4. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 357 

5. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

840 

6. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-58, gera, inventorizuotas, DN 300 

7. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  
Aukštabalio g., Rasos g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Aukštabalio g. (apie 357 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 300 � DN 900. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-59 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 14,50 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 16,94 

3. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 1,57 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 15,37 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,48 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 6,81 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 7274 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 318 
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6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

1100 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

1300 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-59, patenkinama, inventorizuotas, DN 1200 

9. Priimtuvas Griovys V-16 

10. Paviršini� nuotek� valymo �renginiai, 
vnt. 

4 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Daubos 
g., Išrad�j� g., Metalist� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Metalist� g. (apie 318 m). 

Rekonstruoti išleistuv�. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-60  

1. Esamos teritorijos plotas, ha 162,17 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 163,92 

3. Perspektyvinis teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
ekstensyviai naudojami želdynai – 0,03 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 8,01 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 151,02 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos � 0,68 
Mišrios didelio užstatymo  intensyvumo teritorijos − 4,18 

3.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,60 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 48,73 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos � 0,36 
Mišrios didelio užstatymo  intensyvumo teritorijos − 0,66 
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4. Esam� nuotak� ilgis, m 50048 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1183 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 573 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

14860 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

14600 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-60, gera, inventorizuotas, DN 1500 

10. Priimtuvas Griovys V-16 

11. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

30 (individual�s) 

12. Perspektyviniai paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  Dailidži� 
g., Išrad�j� g., Kanapi� g., Kreivoji g., Liejyklos g., Metalist� g., Pramon�s g., Ragain�s g., Serbent� 
g., Televizori� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- b�tina suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 0,9 ha laisvoje 
valstybin�je žem�je) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s 
aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba kitomis 
priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus. 
Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos li�	i� metu 
susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi b�ti 
užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� valymo �rengini� 
našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio skai	iuotino momentinio 
srauto; 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� tvarkymo 
sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. 
gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti debitoma	ius 
nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo pramon�s �moni� bei 
kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai pateisinamas ar j� 
�rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti pagal išleistuv� 
kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�; 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Serbent� (apie 367 m), Išrad�j� (apie 168 m), 
planuojama gatv� (648 m). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Liejyklos g. (apie 573 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1500 � DN daugiau kaip 2500. 
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Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 0,9 ha žem�s sklypas laisvoje valstybin�je žem�je – specialiojo plano 
grafin�je dalyje žymima potenciali teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo �renginiams 
– tai maksimalus reikalingas sklypo plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, kuris gali 
sumaž�ti priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� nuotek� valymo 
�rengini� tipo. 

 
6.4.6 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-60) ir jos gretimyb�s 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-61 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,88 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 4,52 

3. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 3,56 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,96 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 2992 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1246 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

220 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

550 
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8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-61, gera, inventorizuotas, DN 1600 

9. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  Balt� g., 
Išrad�j� g., Statybinink� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria bus 
surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Aukštabalio g. (apie 168 m) ir planuojamoje 
gatv�je (apie 1077 m). 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-62 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 3,14 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona − 0,69 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,26 
Pramon�s ir sand�liavimo zona  − 1,21 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,13 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo  
teritorijos − 0,81 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo  teritorijos 
− 0,04 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1455 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

300 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-62, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas griovys V-7 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Statybinink� gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 400 � DN 600. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-71 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 8,85 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,46 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 6,39 

2.1 Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,46 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,29 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 4403 
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4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

560 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-71, gera, inventorizuotas, DN 800 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

Nr. 4, 1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo J.Jablonskio gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-73 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,99 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona – 0,74 
Mišrios didelio užstatymo  intensyvumo teritorijos − 0,25 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 711 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

50 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-73, gera, neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-74 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,34 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona – 0,34 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 353 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

40 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-74, gera, neinventorizuotas, DN 250 

6. Priimtuvas Griovys V-12 
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Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-76 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,55 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,55 

2.1 Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,55 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 369 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

70 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-76, gera, neinventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-77 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,06 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Vandenviet�s teritorija − 2,06 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 790 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

90 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-779, gera, neinventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 
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Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-78 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,31 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 0,31 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 174 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

30 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-78, gera, neinventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-79 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,35 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,35 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 514 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

50 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-79, gera, neinventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-81 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,49 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai − 0,02 
Inžinerin�s infrastukt�ros zona − 0,02 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,80 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,65 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1010 
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4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

180 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-81, gera, neinventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Griovys  

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Žemait�s gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-82 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 6,2 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Pramon�s ir sand�liavimo zona  – 6,20 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 256 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

370 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-82, gera, neinventorizuotas, DN 600 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-85 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,40 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,40 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 386 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

40 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-85, gera, neinventorizuotas, DN 315 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-86 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,20 

2. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,20 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 215 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

30 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-86, gera, neinventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-87 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,01 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,01 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 15 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

5 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-87, gera, neinventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-91 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,37 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona – 1,37 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1554 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

160 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-91, gera, neinventorizuotas, DN 250 

6. Priimtuvas Griovys V-12 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�:  J. 
Adomai	io g., J. Žemai	io g., Patai	i� g., Pumpu	i� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 250 � DN 400. 
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Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-95 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,04 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,04 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 107 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

10 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-95, gera, neinventorizuotas, DN 100 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-98 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,32 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,24 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,01 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,07 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 203 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

80 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-98, gera, neinventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Gumbin�s gatv�s atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-99 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,32 

2. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona − 0,29 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,03 
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2.1. Urbanizuot� teritorij� valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	i� teritorij�, 
kuriose  paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona − 0,29 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,03 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 31 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

31 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-99, gera, neinventorizuotas, DN 200 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-100 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 3,65 

2. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Specializuotos ir kompleks� teritorijos − 3,65 

2.1 Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Specializuotos ir kompleks� teritorijos − 3,65 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1163 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

400 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-100, gera, neinventorizuotas, DN 600 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-103 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,34 
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2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,01 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,24 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,09 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 91 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

50 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-103, gera, neinventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Gumbin�s g., Vilniaus g. ar j� 
atkarp� atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-117 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,45 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Teritorijos visuomen�s poreikiams � 1,45 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 341 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

130 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

neinventorizuotas 

6. Priimtuvas Grioviu � Vijol�s up� 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma laboratorin� 
kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-119 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,54 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,54 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 539 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

60 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-119, DN 250 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 
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rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Panev�žio g. (apie 468 m) ir V. 
Bielskio g. (apie 71 m) ir užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� 
nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-120 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,25 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,25 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 247 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

30 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-120, DN 250 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Birut�s g. (apie 247 m) ir užtikrinti, 
kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-122 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,42 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,42 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 302 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

50 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-122, DN 250 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Statybinink� g. (apie 302 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-131 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,64 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros zona – 0,10 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 1,54 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 891 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

180 
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5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-131, DN 500 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Dubijos g. (apie 610 m) ir 
Geležinkelio g. (apie 281 m) ir užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-132 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,66 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,01 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,65 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 522 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

80 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-132, DN 300 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Vinkšn�n� g. (apie 522 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-134 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 0,8 

2. Perspektyvin�s teritorijos užstatymo 
plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,80 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 601 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� metu, 
l/s 

90 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-134, DN 300 

6. Priimtuvas Vijol�s up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Geležinkelio g. (apie 601 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-137 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

1,77 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos� 1,57 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,2 
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3. Perspektyvinis tinkl� ilgis, m 2407 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

215 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-137, DN 500 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Spr�deikos g. (apie 2343 m), Tauro 
g. (apie 64 m) ir užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� dalis, 
kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, vietinis 
sugerdinimas ir pan.)) 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš išleidžiant 
� aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras paviršini� 
nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, kuri� našumas ir 
efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-118 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,25 

1.1 Urbanizuotos teritorijos valdytojams 
nuosavyb�s teise priklausan	ios 
teritorijos, kurios turi individualius 
paviršini� nuotek� valymo �renginius, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona – 
0,25 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 108 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

20 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, diametras 
(mm) 

I-118, neinventorizuotas 

5. Priimtuvas � 

6. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar kitaip 
naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, apskaitomos 
ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 
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6.4.8. Šimšos baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 563,01 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 16,28 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 546,73 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-31 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 9,48 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

11,26 

3. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos− 6,49 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 2,21 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  − 2,56 

3.1 Urbanizuot� teritorij� 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	i� teritorij�, kuriose  
paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Mišrios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 3,4 

 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 3878 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1444 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

830 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

1100 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-31, gera, inventorizuotas, DN 1000 

9.  Priimtuvas Griovys 

10. Esami paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Ba	i�n� g. (apie 1444 m). 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-124 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

0,74 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 0,74 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 607 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

80 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-124, DN 300 

6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Ba	i�n� g. (apie 607 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-125 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

2,40 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 2,40 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 2295 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

280 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-125, DN 500 

6. Priimtuvas Šimšos up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Ba	i�n� g. (apie 2295 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-129 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

1,88 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 1,88 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1646 

4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

220 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-129, DN 450 
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6. Priimtuvas Griovys 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Vyturi� g. (apie 1646) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)); 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, 
kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si. 

Individuali paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-33 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 4,49 

1.1 Urbanizuotos teritorijos 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	ios teritorijos, kurios turi 
individualius paviršini� nuotek� 
valymo �renginius, užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 4,49 

2. Esam� nuotak� ilgis, m 989 

3. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

420 

4. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-33, gera, inventorizuotas, DN 600 

5. Priimtuvas Griovys 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos turi b�ti surenkamos, valomos, 
apskaitomos ir vykdoma j� užterštumo kontrol� pagal galiojan	ius teis�s aktus. 
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6.4.9. Švendrelio baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 410,72 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 147,52 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 263,20 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-63  

1. Esamos teritorijos plotas, ha 0,26 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

0,52 

3. Teritorijos užstatymo plotas pagal 
pob�d�, ha 

Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 0,28 
Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,24 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 1186 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 329 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

30 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

60 

8.  Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-63, gera, inventorizuotas, DN 1000 

9. Priimtuvas Griovys Nr. 3-1 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Žagar�s g. atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 
Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Sodo g. (apie 329 m). 
Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-64 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 49,23 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

50,89 

3. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Bendro naudojimo erdvi�, atskir�j� želdyn� zona: 
intensyviai naudojami želdynai − 0,01 
Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
5,02 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 1,74 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos − 
41,07 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 2,62 
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Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos − 0,43 

3.1 Urbanizuot� teritorij� 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	i� teritorij�, kuriose  
paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,27 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos − 
0,09 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 11330 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1243 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

2300 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

2500 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-64, gera, inventorizuotas, DN 2000 

9. Priimtuvas Švendrelio up� 

10. Esami paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo  gatvi� ar j� atkarp�: 
Gytari� g., Jav� g., Kvie	i� g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus 
reikalavimus. Tuo tikslu: 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos 
leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Jav� g. (apie 747 m), Paili� g. (496 
m). 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Esant poreikiui, prijungti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� prie paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistemos S-65. 
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Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-65 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 93,13 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

94,17 

3. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Miesto dalies (rajono) centro zona − 20,13 
Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
2,15 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 2,18 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos – 0,08 
Miesto periferiniai centrai − 8,35 
Gyvenamosios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos − 
46,99 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 10,24 
Mišrios didelio užstatymo intensyvumo  teritorijos  − 2,56 
Teritorijos visuomen�s poreikiams − 1,49 

3.1 Urbanizuot� teritorij� 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	i� teritorij�, kuriose  
paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
0,40 
Intensyvaus naudojimo želdyn� teritorijos − 0,09 
Miesto periferiniai centrai − 7,06 

4. Esam� nuotak� ilgis, m 29556 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 452 

6. Rekonstruojam� nuotak� ilgis, m 690 

7. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

7100 

8. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

7440 

9. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-65, gera, inventorizuotas, DN 1500 

10. Priimtuvas Švendrelio up� 

11. Esami paviršini� nuotek� 
valymo �renginiai, vnt. 

4 (individual�s) 

12. Perspektyviniai paviršini� 
nuotek� valymo �renginiai, vnt. 

1  

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo  gatvi� ar j� atkarp�:  Aido 
g., Dain� g., Geguži� g., Gytari� g., K. Korsako g., Karaliau	iaus g., Lyros g., Nuklono g. atitikt� 
Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Tuo tikslu: 

- b�tina suformuoti žem�s sklyp� paviršini� nuotek� valymo �renginiams (apie 4,5 ha 
laisvoje valstybin�je žem�je) arba kitoms priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas 
atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus; 

- paviršin�s nuotekos turi b�ti valomos paviršini� nuotek� valymo �renginiuose arba 
kitomis priemon�mis, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus 
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reikalavimus. Projektuojant paviršini� nuotek� valymo �renginius, gali b�ti numatomos 
li�	i� metu susidaran	i� sraut� apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias 
sistemas turi b�ti užtikrinama, kad per valymo �renginius, neviršijant projektinio nuotek� 
valymo �rengini� našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procent� didžiausio 
skai	iuotino momentinio srauto; 

- paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos operatorius turi tur�ti nuotek� išleidimo � aplink� 
uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršal� patekimo � nuotek� 
tvarkymo sistem� atveju arba valymo �rengini� valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip 
per 30 min. gal�t� nutraukti nuotek� patekim� � aplink�; 

- turi tur�ti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s (TIPK) leidim� arba Taršos 
leidim�; 

- paviršini� nuotek� apskaitai vykdyti ant išleistuv� rekomenduojama �rengti 
debitoma	ius nuo miest� ir kit� gyvenam�j� 10 ha ir didesnio ploto teritorij�, nuo 
pramon�s �moni� bei kit� labai užteršt� teritorij�. O kai j� �rengimas n�ra ekonomiškai 
pateisinamas ar j� �rengim� riboja finansin�s galimyb�s, nuotek� kiekio apskait� vykdyti 
pagal išleistuv� kanalizuojamo baseino plot� ir jo paviršiaus dangos pob�d�, teis�s akt� 
nustatyta tvarka; 

- turi b�ti vykdoma paviršini� nuotek� laboratorin� kontrol�. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Paili� g. (apie 452 m). 

Rekonstruoti nuotakynus gatv�se ar j� atkarpose: Aido g. (apie 303 m), Paili� g. (387 m). 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 1500 � DN 2500. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Esant poreikiui, prijungti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� S-64. Projektuojant paviršini� 
nuotek� valymo �renginius �vertinti galim� nuotek� kieki� padid�jim�. 

Naujiems paviršini� nuotek� valymo �renginiams rezervuojamas ir specialiojo plano sprendiniais 
numatomas suformuoti apie 4,5 ha žem�s sklypas laisvoje valstybin�je žem�je – specialiojo plano 
grafin�je dalyje žymima potenciali teritorija naujiems paviršini� (lietaus) nuotek� valymo 
�renginiams – tai maksimalus reikalingas sklypo plotas paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai, 
kuris gali sumaž�ti priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu suplanuot� paviršini� 
nuotek� valymo �rengini� tipo. 
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6.4.7 pav. Potenciali teritorija paviršini� nuotek� valymo �rengini� statybai (paviršini� nuotek� 

tvarkymo sistema Nr. S-65) ir jos gretimyb�s 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-80 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,52 

2. Perspektyvin�s teritorijos plotas, 
ha 

1,94 

3. Perspektyvin�s teritorijos  
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo teritorijos− 
1,52 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  − 0,42 

4. Esam� tinkl� ilgis, m 2760 

5. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 545 

6. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

180 

7. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

230 

8. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-80, gera, inventorizuotas, DN 600 

9. Priimtuvas Griovys Nr. 3 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� 
tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Prijungti prie esamos centralizuotosios nuotek� tvarkymo sistemos numatom� infrastrukt�r�, kuria 
bus surenkamos paviršin�s nuotekos nuo gatvi� ar j� atkarp�: Sodo g. (apie 545 m). 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 118 

 
 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, 
kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si.  

 

6.4.10. Šventupio baseinas 

BENDRAS BASEINO PLOTAS, HA: 282,61 

Centralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 7,39 

Decentralizuotai tvarkomos paviršin�s nuotekos (teritorijos plotas, ha) 275,22 

CENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-88 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,31 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 1,31 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 640 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

140 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-88, gera, inventorizuotas, DN 300 

6. Priimtuvas Griovys 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Karaliau	iaus g. atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-89 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 2,85 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
1,98 
Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona − 0,87 

2.1 Urbanizuot� teritorij� 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	i� teritorij�, kuriose  
paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Intensyvaus užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona − 
1,98 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1884 



ŠIAULI� MIESTO PAVIRŠINI� NUOTEK� TVARKYMO INFRASTRUKT�ROS PL�TROS SPECIALUSIS PLANAS. 
Sprendini� konkretizavimas. 

 
 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2018 119 

 
 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

290 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-89, gera, inventorizuotas, DN 400 

6. Priimtuvas Griovys 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo Karaliau	iaus g. atkarpos 
atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Esant poreikiui, rekonstruoti išleistuv�, pakei	iant diametr� DN 400 � DN 500. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-90 

1. Esamos teritorijos plotas, ha 1,77 

2. Esamos teritorijos užstatymo plotas 
pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,06 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos − 1,57 
Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,14 

2.1 Urbanizuot� teritorij� 
valdytojams nuosavyb�s teise 
priklausan	i� teritorij�, kuriose  
paviršin�s nuotekos surenkamos 
individualiomis  sistemomis, 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Gyvenamosios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos 
− 0,14 
 

3. Esam� nuotak� ilgis, m 1547 

4. Esamas maksimalus skai	iuotinas 
nuotek� debitas li�	i� metu, l/s 

210 

5. Esamo išleistuvo Nr., b�kl�, 
diametras (mm) 

I-90, gera, inventorizuotas, DN 500 

6. Priimtuvas Šventup�s up� 

7. Esami paviršini� nuotek� valymo 
�renginiai, vnt. 

1 (individual�s) 

Užtikrinti, kad � aplink� šiuo metu išleidžiamos paviršin�s nuotekos nuo  gatvi� ar j� atkarp�:  Balt� 
g., Sembos g. atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. 

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas turi užtikrinti, kad nuosavyb�s teise valdomoje ar 
kitaip naudojamoje teritorijoje susidaran	ios paviršin�s nuotekos, kurios išleidžiamos � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi atitikti Paviršini� nuotek� tvarkymo reglamente 
nustatytus reikalavimus, t.y. esant poreikiui turi b�ti �rengiami nuotek� valymo �renginiai, vykdoma 
laboratorin� kontrol�. 

Paviršini� nuotek� tvarkymo sistema Nr. S-121 

1. Perspektyvin�s teritorijos plotas, ha 1,46 

2. Perspektyvin�s teritorijos 
užstatymo plotas pagal pob�d�, ha 

Inžinerin�s infrastukt�ros koridori� zona – 0,38 
Technin�s infrastrukt�ros koridori� teritorijos  – 1,08 

3. Perspektyvinis nuotak� ilgis, m 1297 
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4. Perspektyvinis maksimalus 
skai	iuotinas nuotek� debitas li�	i� 
metu, l/s 

170 

5. Perspektyvinio išleistuvo Nr. ir 
diametras (mm) 

I-121, DN 400 

6. Priimtuvas Šventupio up� 


rengti paviršini� nuotek� tvarkymo sistem� gatv�se ar j� atkarpose: Gilijos g. (apie 1297 m) ir 
užtikrinti, kad � aplink� išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitikt� Paviršini� nuotek� tvarkymo 
reglamente nustatytus reikalavimus. 

DECENTRALIZUOTAI TVARKOMOS PAVIRŠIN�S NUOTEKOS: 


 centralizuotas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas gali b�ti išleidžiama tik paviršini� nuotek� 
dalis, kuri negali b�ti tvarkoma vietoje (taikant vietines prevencines priemones (laid�s paviršiai, 
vietinis sugerdinimas ir pan.)). 

Paviršin�s nuotekos, susidaran	ios ant galimai teršiam� teritorij�, turi b�ti surenkamos atskira 
paviršini� nuotek� surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi b�ti �diegtos priemon�s, leidžian	ios 
vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkan	i� nuotek� apskait�, laboratorin� kontrol� ir prieš 
išleidžiant � aplink� turi b�ti valomos nuotek� valymo �renginiuose arba prieš išleidžiant � bendras 
paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas turi b�ti valomos bent sm�lio (purvo), naftos gaudykl�se, 
kuri� našumas ir efektyvumas užtikrina teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� laikym�si. 
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6.5. Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros 
prioritetai ir prognoz�  
 

 Siekiant apsaugoti aplink� nuo taršos paviršin�mis nuotekomis, numatomi šie Šiauli� 
miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros prioritetai: 

- sumažinti paviršini� nuotek� susidarym� ir (ar) surinkim�; 

- užtikrinti, kad paviršin�s nuotekos b�t� tvarkomos atskirai nuo buitini�, komunalini� ir 
gamybini� nuotek�; 

- rezervuoti teritorijas paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos (paviršini� nuotek� 
nuotakynui, nuotek� išleidimo � aplink� �renginiams, srauto uždarymo (valdymo) 
�renginiams ir pan.) objekt� statybai; 

- pl�toti centralizuot� paviršini� nuotek� tinkl� infrastrukt�r�; 

- sumažinti susidaran	i� paviršini� nuotek� užterštum�. 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�r� numatoma vystyti etapais, 
kurie išd�styti prioriteto tvarka: 

- inventorizuoti ir �registruoti esamus paviršinius nuotek� tinklus;  

- rekonstruoti pras	iausios technin�s b�kl�s paviršini� nuotek� tinkl� atkarpas;  

- suformuoti žem�s sklypus paviršini� nuotek� valymo �renginiams arba kitoms 
priemon�ms, kuri� valymo efektyvumas atitikt� teis�s aktuose nustatytus reikalavimus; 

- pastatyti nuotek� valymo �renginius ar �rengti kitas priemones, kurios užtikrint� 
paviršini� nuotek� išvalymo efektyvum�; 

- vykdyti paviršini� nuotek� tinkl� pl�tr�. 

 

6.5.1 lentel�. Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros prognoz� 

Parametras Mato vnt. 2018 m. Nuo 2026 m. 

1. Bendras Šiauli� miesto plotas  ha 8109,76 8109,76 

2. Centralizuotai tvarkom� paviršini� nuotek� 
teritorij� plotas 

ha 1700,99 1759,00 

3. Decentralizuotai tvarkom� paviršini� nuotek� 
teritorij� plotas 

ha  6408,77 6350,76 

4. Centralizuotos paviršini� nuotek� tvarkymo 
sistemos  

vnt. 94 114 

5. Savivaldybei ir (arba) paviršini� nuotek� 
tvarkytojui nuosavyb�s teise priklausan	i� 
inventorizuot� ir �registruot� tinkl� ilgis* 

km 169 227 
(�skaitant 

naujai �rengtus) 

6. Naujai �rengt� paviršini�  nuotek� tinkl� ilgis km − 43,11 
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7. Rekonstruot� paviršini� nuotek� tinkl� ilgis km 22,7 − 

8. Paviršini� nuotek� valymo �renginiai, kurie 
priklauso savivaldybei ir (arba) paviršini� nuotek� 
tvarkytojui 

vnt. 4 13 

9. Paviršini� nuotek� išleistuvai, kurie priklauso 
savivaldybei ir (arba) paviršini� nuotek� tvarkytojui 

vnt. 93 

 

19 

* Informacijos šaltinis: UAB „Šiauli� vandenys“ vektorin� duomen� baz� (2018-04). Vykdomas tolimesnis 
paviršini� nuotek� tinkl� inventorizavimas ir 
registravimas. 

 

Atsižvelgiant � nustatytus prioritetus, sudarytas  paviršini� nuotek� tvarkymo 
infrastrukt�ros pl�tros �gyvendinimo planas nuo 2018 met�. 

Plane numatytos priemon�s kasmet �gyvendinamos tokia apimtimi, koks yra skiriamas 
finansavimas, t.y.: 

- atsižvelgiant � patvirtint� finansavim� Šiauli� miesto savivaldyb�s biudžete; 

- atsižvelgiant � paviršini� nuotek� tvarkytojui patvirtintos paviršini� nuotek� paslaug� 
kainos strukt�roje investicijoms numatyt� l�š� dal�; 

- atsižvelgiant � galimybes pasinaudoti ES strukt�rini� fond� parama.   
 
6.5.2 lentel�. Specialiojo plano sprendini� �gyvendinimo planas nuo 2018 m. 

Eil. 
Nr. 

Priemon� Numatomas pasiekti rodiklis L�š� 
poreikis, 

t�kst. Eur 

Galimi 
finansavimo 

šaltiniai 
I. I etapas (2018-2020 metai)   
1.1. Neinventorizuot� 

ir ne�registruot� 
tinkl� 
inventorizavimas 
ir registravimas 

37 km 10,0 ES fond� 
l�šos; 

Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos 
1.2. Paviršini� 

nuotek� tinkl�  
rekonstravimas 

18,5 km  
(Aukštabalio g. (357 m), Aušros al. (545 
m), A. Mickevi	iaus g. (163 m), Birut�s 
g. (235 m), Dain� tak. (176 m), 
Draugyst�s pr. (235 m), Dubijos g. (489 
m), Dvaro g. (1072 m), Ežero g. (386 m), 
Gardino g. (589 m), Gluosni� g. (153 
m), J. Basanavi	iaus g. (1420 m), kiemai 
Tilž�s g. 167-173 (304 m), Klev� g. (348 
m), Liejyklos g. (573 m), Lydos g. (259 
m), M. K. �iurlionio g. (876 m), M. 
Valan	iaus g. (171 m), Medelyno g. 
(186 m), P. Cvirkos g. (952 m), 
Pramon�s g. (642 m), R�d�s (262 m), 
R�d�s g. – Ežero g. (1015 m), 
Radviliškio g. (809 m), S. Daukanto g. 
(155 m), S. Dariaus ir S. Gir�no (568 m),  
Statybinink� g. (518 m), Šiauli� m. 

6.800,0 ES fond� 
l�šos; 

Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos 
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parkas (372 m), Tilž�s g. (310 m), V. 
Bielskio g. (431 m), V. Kudirkos g. (229 
m), Vilniaus g. (1787 m), Vytauto g. 
(1188 m), Žemait�s g. (702 m)) 

1.3. Žem�s sklyp� 
suformavimas 
paviršini� 
nuotek� valymo 
�rengini� statybai 

3 vnt.  
(Paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos 
Nr. 14, 47, 60) 

3,0 ES fond� 
l�šos; 

Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos 
II. II etapas (2021-2025 metai)   
2.1. Paviršini� 

nuotek� valymo 
�rengini� statyba 

3 vnt.  
(Paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos 
Nr. 14, 47, 60) 

900,0 Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos; 
Paviršini� 
nuotek� 

tvarkytojo 
l�šos; 

ES fond� 
l�šos 

2.2. Paviršini� 
nuotek� tinkl�  
rekonstravimas 

4,2 km 
(Aido g. (303 m), Aušros takas (123 m), 
Birut�s g. (190 m), Dubijos g. (737 m), 
Geguži� g. (231 m), Paili� g. (387 m), 
Pakruojo g. (185 m), Sodo g. (333 m), 
Stumbro g. (546 m), Tilž�s g. (413 m), 
Trak� g. (34 m), Varpo g. (222 m), V. 
Bielskio g. (545 m)) 

1.500,0 Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos; 
Paviršini� 
nuotek� 

tvarkytojo 
l�šos; 

ES fond� 
l�šos 

2.3. Žem�s sklyp� 
suformavimas 
paviršini� 
nuotek� valymo 
�rengini� statybai 

6 vnt.  
(Paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos 
Nr. 19, 36, 49, 54, 65, 110) 

6,0 ES fond� 
l�šos; 

Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos 
III. III etapas (nuo 2026 met�)   
3.1. Paviršini� 

nuotek� valymo 
�rengini� statyba 

6 vnt.  
(Paviršini� nuotek� tvarkymo sistemos 
Nr. 19, 36, 49, 54, 65, 110) 

1.800,0 Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos; 
Paviršini� 
nuotek� 

tvarkytojo 
l�šos; 

ES fond� 
l�šos 

3.2. Nauj� paviršini� 
nuotek� tinkl� 
statyba 

43,11 km  
(Aerouosto g. (1608 m), Alytaus g. (18 
m), Aukštabalio g. (168 m), Aušros al�ja 
(442 m), Ba	i�n� g. (7724 m), Birštono 
g. (48 m), Birut�s g. (1158 m), Dubijos 
g. (610 m), Dubijos-Radviliškio g. (246 
m), Dvaro g. (67 m), Geležinkelio g. 
(1835 m), Gilijos g. (1297 m), Išrad�j� 
g. (672 m), J. Basanavi	iaus g. (934 m), 

7.600,0 Šiauli� miesto 
sav. biudžeto 

l�šos; 
Paviršini� 
nuotek� 

tvarkytojo 
l�šos; 

ES fond� 
l�šos 
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Jav� g. (747 m), Lydos g. (242 m), 
Lizdeikos g. (185 m), Medelyno g. (21 
m), Merkin�s g. (23 m), Metalist� g. 
(318 m), P. Lukšio g. (198 m), P. 
Motiekai	io g. (294 m), Paili� g. (948 
m), Pakruojo g. (949 m), Panev�žio g. 
(1079 m), Pasvalio g. (48 m), Piktmiškio 
g. (117 m), Pramon�s g. (447 m), 
Radviliškio g. (860 m), Rygos g. (II 
alternatyva) (249 m), S. Daukanto g. 
(1119 m), Serbent� g. (367 m), Sodo g. 
(1271 m), Spindulio g. (315 m), 
Sprudeikos g. (2546 m), Statybinink� g. 
(302 m), Stumbro g. (265 m), Tauro 
g.(64 m), Tilž�s g. (267 m), Traidenio g. 
(38 m), Ukmerg�s g. (640 m), V. 
Bielskio g. (71 m), V. Vaitek�no g. (16 
m), Vikšri� g. (II alternatyva) (289 m), 
Vilniaus g. (507 m), Vinkš�n� g. (522 
m), Vytauto g. (696 m), Vyturi� g. (3261 
m), Žemait�s g. (2135 m), Žemynos g. 
(166 m), kitose bevard�se B ar C 
kategorijos gatv�se (1726 m), kiti 
nuotakynai (2970 m)) 

BENDRAS L�Š� POREIKIS: 18.769,00  
*Pastaba: atskirais atvejais, vykdant gatvi� statybos, rekonstravimo ir  kapitalinio remonto darbus, esant 
galimybei, pagal UAB “Šiauli� vandenys” išduotas prisijungimo s�lygas, paviršini� nuotek� tinkl� rekonstravimo 
ir/ar statybos darbai gali b	ti vykdomi neatsižvelgiant 
 lentel�je nurodyt� etapiškum�. 
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6.6. Sprendiniai planuojamai veiklai pl�toti ir jai skirtoms teritorijoms 
naudoti, tvarkyti ir saugoti  

 
„Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiuoju planu” 

planuojamoje teritorijoje nustatytos paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros 
prioritetin�s kryptis, rezervuotos teritorijos tinkl� pl�trai, nustatant planuojam� teritorij� 
naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus. Specialiuoju planu planuojam�  
susisiekimo  komunikacij�  teritorijose (pagal Transporto organizavimo Šiauliuose special�j� 
plan�*),  tarp  suplanuot�  gatvi� raudon�j� linij� arba už j� rib� laisvoje valstybin�je žem�je, 
numatomos paviršini� nuotek� tinklams �rengti, tose Šiauli� miesto savivaldyb�s teritorijose, 
kuriose šie tinklai n�ra išvystyti ir buvo nustatytas poreikis juos vystyti. Numatomas 
magistralini� paviršini� nuotek� nuotakyn� tiesimas kartu su gatvi�, kuri� kategorijos yra B ir 
C, statyba ir/ar rekonstravimu.  

Esant poreikiui, planuojam� tinkl� tiesimo vietos, paviršini� nuotek� tinkl� planin� 
pad�tis, pasijungimo taškai (vietos) gali b�ti tikslinamos v�lesn�se projektavimo stadijose 
(techniniais projektais). Planuojama infrastrukt�ra turi b�ti tikslinama pagal specifinius 
teritorij� požymius, taip pat �vertinus skai	iuotin� paviršini� nuotek� debit�. 
 

Pažym�tina, kad šiuo specialiuoju planu �registruotiems žem�s sklypams žem�s paskirtis 
ar b�das nekei	iami, teritorij� pa�mimo visuomen�s poreikiams proced�ra neatliekama. Tais 
atvejais, kai Transporto organizavimo Šiauliuose specialiuoju planu* planuojamoms Šiauli� 
miesto gatv�ms nustatytos raudonosios linijos patenka � priva	i� žem�s sklyp� teritorij�, bet 
n�ra numatyti žem�s plotai, reikalingi paimti visuomen�s  poreikiams, ir šiuo specialiuoju planu 
gatvi� raudon�j� linij� ribose numatomi paviršini� nuotek� tinklai, suplanuot� paviršini� 
nuotek� tinkl� vietos laikytinos rekomendacinio pob�džio (rengiant žemesnio lygmens 
kompleksinius teritorij� planavimo dokumentus arba techninius projektus galima jas tikslinti), 
t.y. suplanuotiems paviršini� nuotek� tinklams patenkantiems � priva	ius žem�s sklypus, 
numatytus paimti visuomen�s poreikiams teritorijose (pagal Transporto organizavimo 
Šiauliuose special�j� plan�*), pateikiami principiniai tinkl� pl�tros sprendiniai, kurie gali 
keistis �gyvendinant Transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano sprendinius ir 
sprendžiant žem�s pa�mimo visuomen�s poreikiams klausimus. 

*Transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano sprendiniais suplanuot� gatvi� žem�s sklypai 
suformuoti pagal raudon�sias linijas, siekiant numatyti teritorijas,  kuriose  užtekt�  plo�io  išd�styti  reikalingus  
inžinerinius  tinklus  ir  kitus  gatv�s  techninius elementus, o tais atvejais, kai raudonosios linijos kerta esam� 
žem�s sklyp� ribas - gatvi� žem�s sklypai suformuoti iki greta esan�i� žem�s sklyp� rib�, o tr	kstamos dalys, 
susikertan�ios su esamais žem�s sklypais numatomos, kaip teritorijos reikalingiems žem�s plotams paimti 
visuomen�s poreikiams. 

 
Planuojamiems paviršini� nuotek� tinklams nustatytos apsaugos zonos, reikalingos 

naujos infrastrukt�ros apsaugai užtikrinti. Projektuojant paviršini� nuotek� tvarkymo tinklus 
(techninio projekto rengimo metu) b�tina vadovautis Speciali�j� žem�s ir miško naudojimo 
s�lyg� (patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimu Nr. 
343, su v�lesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimais d�l apsaugos zon� nustatymo bei 
siekti išlaikyti specialiuoju planu nustatytus apsaugos zon� dydžius (specialiojo plano 
sprendiniais nustatyta apsaugos zona – žem�s juosta po 2,5 m nuo vamzdyno ašies, kai lietaus 
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tinklai ir �renginiai �rengiami iki 2,5 m gylyje). Išimtiniais atvejais (vadovaujantis Valstybin�s 
teritorij� planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimais Nr.(8.4)-
2D-6399 ir Nr.(8.4)-2D-10138), projektuojam� geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� 
tvarkymo tinkl� apsaugos zon� dydis tinkl� statytojo (savininko) pageidavimu išskirtinais 
atvejais gali b�ti mažinamas, t.y. paliekama galimyb� nustatyti neb�tinai maksimali� apsaugos 
zon� (nurodyt� 1992-05-12 LRV nutarime Nr. 343, su v�lesniais pakeitimais), bet ir mažesn� 
tinklo apsaugos zon�, arba jos visai nenustatyti, jei tinkl� statytojas (savininkas) neturi tokio 
intereso. Tokias atvejais tinkl� statytojas (savininkas) prisiima atsakomyb� d�l tinklo saugos. 

 
Planuojamiems naujiems paviršini� nuotek� tinklams nustatytos apsaugos zonos, 

reikalingos naujos infrastrukt�ros apsaugai užtikrinti, kurios praeina su esam� žem�s sklyp� 
ribomis ir nesukelia žem�s savininkams nauj� apribojim� nuosavyb�s teise valdomuose žem�s 
sklypuose (planuojant paviršini� nuotek� tinklus �vertinta, kad ši� tinkl� bei �rengini� apsaugos 
zonos nepatekt� � priva	ias valdas). 

Specialiuoju planu numatyta kanalizuoti kelet� griovi� atkarp�, kurios funkcionuoja kaip 
paviršini� nuotek� sistemos dalis. Kadangi dalis esam� griovi� atkarp� patenka � esamus ir 
�registruotus sklypus, kuri� unikal�s Nr. 440021455730, 440021456140, 440021500258, 
440010475724, 440021453114, nurodytose vietose paviršini� nuotek� infrastrukt�ros apsaugai 
užtikrinti nustatomi apribojimai. 

 
Detalizuojant kaip paviršini� nuotek� tinklais apr�pinti šiuo specialiuoju planu nustatytas 

teritorijas (t.y. rengiant detaliuosius planus ir techninius projektus) b�tina atsižvelgti � esam� ir 
planuojam� objekt� apsaugos bei �takos zonas: 

� klojant naujus paviršini� nuotek� tvarkymo tinklus b�tina užtikrinti esam� inžinerini� 
tinkl� (elektros, duj�, telekomunikacij�, šilumos, vandentiekio, nuotek� ir pan.) ir gatvi� 
dang� išsaugojim�. Taip pat b�tina taikyti (esamiems, nustatyta tvarka suprojektuotiems, 
pastatytiems ir pripažintiems tinkamais naudoti inžineriniams tinklams) „Speciali�j� 
žem�s ir miško naudojimo s�lyg�“ (LR Vyriausyb�s nutarimas 1992-05-12 Nr. 343 su 
v�lesniais pakeitimais) bei kit�, atskiroms tinkl� grup�ms galiojan	i�, �statym� 
reikalavimus; 

� jeigu lauko nuotakyn� apsaugos zonose nustatytos ir kit� objekt� (vandentiekio tinkl�, 
nuotek� tinkl�, elektros tinkl�, susisiekimo sistem� ir pan.) zonos, kuriose galioja 
panaš�s apribojimai, taikomi tos zonos apribojimai, kur jie nustatyti griežtesni. 
Geležinkeli� apsaugos zonoje neplanuoti paviršini� nuotek� tinkl� �rengimo lygiagre	iai 

geležinkelio keli�, atsižvelgti � esam� „Geležinkeli� keli� ir j� �rengini� apsaugos zonos, 
nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimu Nr. 343 (su 
v�lesniais pakeitimais ir papildymais), reikalavimus. 

Vadovaujantis Energetikos ministro 2010-03-29 �sakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros 
tinkl� apsaugos taisykl�mis 16 ir 16.1 punktu „Elektros tinkl� apsaugos zonose be raštiško tuos 
elektros tinklus eksploatuojan	i� asmen� sutikimo draudžiama statyti, remontuoti, rekonstruoti 
arba griauti bet kokius statinius“. 

Planuojant tinklus išsaugoti saugotinus geros b�kl�s kult�rin�s kilm�s želdinius. 
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Specialiojo plano sprendiniai nekei	ia šiuo metu teritorijoje galiojan	i� teritorij� 
planavimo dokument� bei technini� projekt� sprendini�, jie lieka galioti. 

 
Kult�ros paveldo teritorijos 
Kult�ros paveldo departamento prie Kult�ros ministerijos duomenimis Šiauli� miesto 

savivaldyb�s teritorijoje 118 nekilnojamojo kult�ros paveldo objekt� yra �rašyta � Kult�ros 
vertybi� registr�. Ši� objekt� teritorijoms ir j� apsaugos zonoms yra taikomi Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s Speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� reikalavimai. 

Specialiojo plano sprendiniuose gamtos paveldo ir nekilnojamojo kult�ros paveldo 
objektai yra �vertinti, nesudarant joki� prielaid� sumenkinti ar kitaip pažeisti j� vert�. Kult�ros 
paveldo objektuose ir vietov�se, siekiant nepažeisti verting�j� savybi�, nustatyt� 
Nekilnojamojo kult�ros paveldo vertinimo tarybos aktais, paviršini� nuotek� tvarkymas 
sprendžiamas individualiai (konkre	iam kult�ros paveldo objektui ir vietovei). Rengiant 
projektus, b�tina vadovautis nuolat atnaujinama Kult�ros vertybi� registro informacija, pateikta 
internetin�je svetain�je http://kvr.kpd.lt. 

Kult�ros paveldo objekt� teritorijose ir apsaugos zonose veikla gali b�ti planuojama ir 
vykdoma vadovaujantis nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ar 
kitais veikl� juose reglamentuojan	iais dokumentais bei teis�s aktais. Specialiuoju planu 
numatant inžinerin�s infrastrukt�ros pl�tros teritorijas, pagrindines inžinerini� tinkl� pl�tros 
koridori� ašis, buvo vadovaujamasi LR Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos �statymu 
(Žin., 2004, Nr.153–5571) bei kitais kult�ros paveldo apsaug� reglamentuojan	iais teis�s 
aktais. Konkretus planuojamos veiklos poveikis ir tai veiklai reikaling� statini� parametrai bei 
j� galimi apribojimai turi b�ti išspr�sti detalaus plano ar techninio projekto rengimo metu. 
 

Specialiojo plano reng�jai siekdami užtikrinti, kad specialiojo plano sprendiniai 
netur�s neigiamo poveikio saugomoms gamtos ir kult�ros paveldo vertyb�ms, numato 
rengiant tolimesnius teritorij� detaliuosius planus ir/ar techninius projektus, vadovautis 
Gamtos paveldo objekt� nuostatais (Žin., 2005, Nr. 58-2026), Gamtinio karkaso nuostatais 
(Žin., 2007, Nr. 22-858 ir v�lesniais pakeitimais), kult�ros paveldo vertybi� teritorijoms ir 
j� apsaugos zonoms taikomais Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kult�ros paveldo 
apsaugos �statymo reikalavimais bei kitais gamtos ir kult�ros paveldo apsaug� 
reglamentuojan	iais �statymais bei teis�s aktais.  

 
Saugomos teritorijos 
Šiauli� miesto teritorijoje yra vienas valstyb�s saugomas gamtos paveldo botaninis 

objektas – Liepori� liepos. 
Šiauli� miesto teritorijoje yra tik viena saugoma teritorija – Natura 2000 (buveini� 

apsaugai svarbi) teritorija (žr. 6.6.1 lentel�). Visos kitos saugomos teritorijos yra už Šiauli� 
miesto administracini� rib�. 
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6.6.1 lentel�. Natura 2000 (buveini� apsaugai svarbios) teritorijos Šiauli� m. teritorijoje 

Specialiojo plano sprendiniai neprieštarauja �statymais ar Vyriausyb�s nutarimais 
nustatyt� speciali�j� žem�s naudojimo s�lyg� reikalavimams, galiojantiems teritorij� 
planavimo dokumentams, kitiems teis�s aktams. 
 

6.7. Paviršiniai vandens priimtuvai  
 

Bendras Šiauli� miesto paviršinio vandens telkini� plotas – 1280 ha ir užima 15,7% 
miesto teritorijos. Didžiausi miesto paviršinio vandens telkiniai: R�kyvos ežeras (dešimtas 
pagal dyd� Lietuvoje, 1179 ha), Talkšos ežeras (56,2 ha), Gink�n� ežeras (16,6 ha), Pr�delio 
tvenkinys (4,1 ha), Kulp�s up� (25,8 km), Vijol�s upelis. 
 

Gamtini� vandens telkini� kadastro duomenys 
Vadovaujantis LRV 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 „D�l valstybin�s reikšm�s 

paviršini� vandens telkini� s�rašo patvirtinimo (Žin. 2003, Nr. 98-4394) � patvirtint� 
valstybin�s reikšm�s paviršini� vandens telkini� s�raš� Šiauli� miesto savivaldyb�s teritorijoje 
patenka: 
 

6.7.1 lentel�. Gamtini� vandens telkini� kadastro duomenys 
1. Valstybin�s reikšm�s ežerai: 
Inventoriaus numeris Ežero pavadinimas Plotas, ha 

15-10 Gink�n� ežeras 16,6 
15-14 R�kyva 1179,2 
15-11 Talkša 56,2 
Iš viso savivaldyb�je  1252 

 
2. Valstybin�s reikšm�s tvenkiniai: 

Tvenkinio 
pavadinimas 

Up� Vandens telkinys 
(vyresnioji up�) 

Užtvankos 
vieta nuo 
žio
i�, km 

Tvenkinio 
plotas, ha 

Gink�n� Šved� Kulp� 5,6 112,1 
Pr�delis T-1 Talšos ežeras 0,5 3,1 
Iš viso savivaldyb�je    115,2 

 
 
 
 
 
 

Vietov�s 
indentifikatorius 

(ES kodas): 

Teritorijos 
pavadinimas 

Visas plotas, ha 
(plotas Šiauli�  m., ha) 

 
Vertyb�s, d�l kuri� atrinkta vietov� 

LTSIA0005 R�kyvos pelk� 2560,242 
(1516,356) 

9080, Pelk�ti lapuo	i� miškai; 7110 
Aktyvios aukštapelk�s; 7120 
Degradavusios aukštapelk�s; 7140 
Tarpin�s pelk�s ir li�nai; Auksuotoji 
šaškyt�; K�drinis pel�ausis. 
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3. Valstybin�s reikšm�s up�s: 
M�šos baseinas 

Up�s 
pavadinimas 

Vandens telkinys 
(vyresnioji up�) 

�tek�jimo krantas 
(dešinysis – d; 
kairysis – k) 

Atstumas 
nuo žio
i�, 

km 

Up�s ilgis, 
km 

Up�s 
plotas, ha 

Kulp� M�ša d 128,9 30,8 19,8 
Vijol� Kulp� k 27,2 7,5 1,8 
Švendrelis Vijol� d 0,7 13,7 4,6 

Dubysos baseinas 
Up�s 
pavadinimas 

Vandens telkinys 
(vyresnioji up�) 

�tek�jimo krantas 
(dešinysis – d; 
kairysis – k) 

Atstumas 
nuo žio
i�, 

km 

Up�s ilgis, 
km 

Up�s 
plotas, ha 

Šiauš� Dubysa k 102,4 32 21,4 
Šimša Gauštvinio ežeras - - 28 17,4 


 Lietuvos Respublikos upi�, ežer� ir tvenkini� kadastr� (UETK) yra �traukti 6.7.2 
lentel�je nurodyti vandens telkiniai. 
 
6.7.2 lentel�. Lietuvos Respublikos upi�, ežer� ir tvenkini� kadastro (UETK) duomenys 

 Pavadinimas Identifikavimo kodas 
Ežeras Talkša 41040010 
Ežeras Gink�n� 41040011 
Ežeras R�kyva 41040012 
Tvenkinys Pr�delio 41050044 
Up�, trumpesn� kaip 50 km Kulp� 41010210 
Up�, trumpesn� kaip 50 km Vijol� 41010212 
Up�, trumpesn� kaip 50 km Švendrelis 41010213 
Up�, trumpesn� kaip 50 km Šventupis 41010221 
Up�, trumpesn� kaip 50 km Šimša 14010232 
Up�, trumpesn� kaip 50 km Šiauš� 14010130 

Informacijos šaltinis: https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action 
 
 

Paviršini� vandens telkini� kokyb� 
Vadovaujantis Šiauli� miesto savivaldyb�s aplinkos monitoringo programa 2015-2020 

metams, miesto paviršinio vandens telkinius labiausiai teršia nevalytos lietaus nuotekos nuo 
asfaltuot� gatvi�, šaligatvi�, gamybini� teritorij�, ant kuri� pavirši� susikaup� teršalai krituli� 
nuplaunami � lietaus surinkimo sistemas ir nevalyti išleidžiami � paviršinius vandens telkinius. 

Aplinkos apsaugos agent�ros duomenimis, pagal nauj�j� ežer� vandens kokyb�s 
klasifikacij�, kuri remiasi bendrojo azoto, bendrojo fosforo, chlorofilo kiekio vandenyje ir pH 
rodikliais (priklausomai nuo vidutinio ežero gylio), R�kyvos ežero vanduo yra nepriskirtas 
rizikos grupei. 
 paviršini� rizikos vandens telkini� s�raš� �traukti Talkšos ežeras, Kulp�s ir 
Vijol�s up�s (žr. 6.7.1 pav.). 

Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiuoju planu, 
�vertinus paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros problemas bei siekiant apsaugoti aplink� 
nuo taršos paviršin�mis nuotekomis, numatyti sprendiniai, kurie prisid�s prie paviršini� 
vandens telkini� kokyb�s gerinimo. Specialiojo plano sprendiniai numato, kad � aplink� 
išleidžiamos paviršin�s nuotekos atitiks LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. �sakyme 
Nr. D1-193 „D�l paviršini� nuotek� tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nustatytus 
reikalavimus – tuo tikslu suplanuota pastatyti 7 naujus paviršini� nuotek� valymo �renginius 
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(dar 2 paviršini� nuotek� valymo �renginiai suprojektuoti techniniais projektais). Taip pat 
specialiojo plano sprendiniai numato išlaikyti esamas paviršini� nuotek� surinkimo trasas ir 
�renginius, perkrautus ir techninius reikalavimus neatitinkan	ius paviršini� nuotek� tinklus 
rekonstruoti, kas sumažins avarij� skai	i� ir nevalyt� nuotek� patekim� � aplink�. Specialiuoju 
planu nenumatoma paviršini� nuotek� valymo �rengini� statyba vandens telkini� apsaugos 
juostose, nauj� tinkl� išvystymas sprendžiamas atsižvelgiant � nekilnojam�j� kult�ros vertybi� 
apsaugos �statymo reikalavimus, paviršini� nuotek� tinklus numatyta kloti gatvi� raudon�j� 
linij� ribose. Paviršin�s nuotekos nuo galimai teršiam� teritorij� (automobili� stov�jimo 
aikšteli�, gamykl� teritorij� ir t.t.) bus apvalomos vietiniuose paviršini� nuotek� valymo 
�renginiuose iki leistin� parametr� ir tada išleidžiamos � centralizuotus paviršini� nuotek� 
tinklus. 
 

Pagrindin� Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo 
plano nuostata yra sveikos ir švarios aplinkos gyventojams užtikrinimas, paviršini� (lietaus) 
nuotek� surinkimo tinkl� infrastrukt�ros nenutr�kstamas funkcionavimas. Tai pasiekti galima 
kuriant ir modernizuojant paviršini� nuotek� tvarkymo sistemas. Projektas yra orientuotas � 
aplinkos apsaug� bei taršos mažinim�. 
gyvendinus Šiauli� miesto paviršini� nuotek� tvarkymo 
infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano nuostatas � vandens telkinius pateks mažiau teršal� ir 
kenksming� medžiag�, tod�l jo �gyvendinimas tur�s teigiam� �tak� Lielup�s ir Nemuno 
baseinams. 
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6.7.1 pav.  Vandens telkini� rizikos grup�s 

Informacijos šaltinis: Aplinkos apsaugos agent	ra, www.gamta.lt (2017) 
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6.8. Galimybi� studija  
 

Naujojo Medelyno kvartalo Šiauliuose nusausinimo galimybi� studija (Reng�jai: UAB 
„Šiauli� hidroprojektas“, VŠ
 „Investicini� projekt� grup�“, 2018 m.) nagrin�ja Naujojo 
Medelyno kvartalo nusausinimo galimybes. Šiuo metu Naujojo Medelyno kvartalui n�ra 
teikiamos centralizuot� paviršini� nuotek� surinkimo paslaugos, n�ra tinkamai 
funkcionuojan	i� melioracijos �rengini�, tod�l teritorijoje susidaro paviršinio vandens 
perteklius, ir sklypai numatyti gyvenamajai statybai negali b�ti naudojami pagal jiems 
numatyt� paskirt�. Galimybi� studija išnagrin�jo 3 teritorijos sutvarkymo alternatyvas. 
 
Pirmas sprendini� variantas. I statybos etapas – nuo 99,6 ha ploto tvarkomos teritorijos 
paviršinis vanduo nuvedamas atvirais grioveliais � esam� Kulp�s baseino vandens telkin� 
(grioviais sausinamas baseino plotas 135 ha yra priimtas ir nuo tvarkomos teritorijos prieig� 
atitekantis paviršinis vanduo). Grioveli� tinklas išd�stytas optimaliam ploto nusausinimui. II 
statybos etapas – prie Pramon�s g. 9,6 ha teritorijos numatyta sausinti uždaru b�du, žemiausias 
vietas – atvirais grioviais. III statybos etapas – nuo 33,4 ha ploto tvarkomos teritorijos paviršinis 
vanduo nuvedamas uždaru b�du klojant paviršini� nuotek� tinklus ir nuvedamas � Vijol�s up�s 
basein�. 
 
Antras sprendini� variantas. I statybos etapas – grioviais sausinamas plotas 143 ha yra 
priimtas ir nuo tvarkomos teritorijos prieig� atitekantis paviršinis vanduo. II statybos etapas – 
prie Pramon�s g. 9,6 ha teritorijos numatyta sausinti uždaru b�du, žemiausias vietas – atvirais 
grioviais. III statybos etapas – nuo 22,3 ha ploto tvarkomos teritorijos paviršinis vanduo 
nuvedamas uždaru b�du klojant paviršini� nuotek� tinklus ir nuvedant � Vijol�s up�. 
 
Tre
ias sprendini� variantas. I statybos etapas – paviršini� nuotek� tinklai klojami per vis� 
Sprudeikos g. iki Žemynos g. Vamzdži� skersmenys ir gyliai labai dideli. III statybos etapas – 
prie Pramon�s g. 9,6 ha teritorijos numatyta sausinti uždaru b�du, žemiausias vietas – atvirais 
grioviais. 
 

Naujojo Medelyno kvartalo Šiauliuose nusausinimo galimybi� studijoje nustatyta, kad 
priimtiniausias yra antras variantas (pirmas variantas galimas, bet ekonomiškai nepriimtinas; 
tre	ias variantas nepriimtinas ekonominiu ir aplinkosauginiu poži�riu). Antrame variante 
numatytas griovys pagal Žiog� g. bus patogus eksploatacijai, vamzdyn� gyliai mažesni 
(pagrindinio vamzdyno sumaž�s apie 2,2 m lyginant su pirmu variantu). Paviršini� nuotek� 
tinkl� ir griovi� gyliai pakankami gruntinio vandens pažeminimui. Statyb� galima vykdyti 
atskirais numatytais etapais. Pirmo etapo griovi� statybos darbus rekomenduojama vykdyti 
kartu su nauj� gatvi� statybos darbais, prisilaikant galimybi� studijoje paskai	iuot� grioveli� 
parametr�. 

Naujojo Medelyno kvartalo Šiauliuose nusausinimo galimybi� studijos pasi�lytas antras 
variantas integruojamas � specialiojo plano sprendinius (žr. Pried� Nr. 6). Rengiant technin� 
projekt� turi b�ti atlikti detalesni tyrin�jimai, patikslintos ir �vertintos Naujojo Medelyno 
kvartalo Šiauliuose nusausinimo galimybi� studijoje nustatytos ekonomin�s s�naudos, 
projektiniais pasi�lymais numatyti vamzdži� parametrai ir gyliai gali nežymiai keistis. 



PRIEDAS NR. 1 
 
 

ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMO 
METODIKA 

 

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 
kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

 

ltQQ  max , l/s, 

 

kai: Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2,1 p,;  – koeficientas, įvertinantis 
kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. 

 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 vidlt CFIQ  , l/s, 

 

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha); F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); Cvid – 
vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 

Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties: 

 

c
BT

A
I 


 , l/(s·ha), 

 

kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 
nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min, Šiaulių miestui: ištvinimo retmuo 1 
metai, A − 2225, B − 8, c − (-2,6), T − 20 min.  

Ne visi krituliai, iškritę į žemės paviršių, suformuoja paviršinį nuotėkį ir patenka į lietaus 
nuotakyną − dalis jų išgaruoja, dalis susigeria į gruntą, Toks reiškinys nusakomas nuotėkio 
koeficientu, kuris priklauso nuo dangos tipo (1 lentelė).  

  

 1 lentelė, Paviršinio nuotėkio koeficientai 

Paviršiaus tipas Paviršinio nuotėkio koeficientas C * 

Asfaltas ir betonas 0,70–0,95 

Akmenų grindinys 0,70–0,85 

Stogai 0,75–0,95 

Suplanuoti grunto paviršiai (žaliosios vejos):  

kai vejos pagrindas priesmėlis ir:  

nuolydis iki 2 procentų 
nuolydis 2–7 procentai 
nuolydis didesnis kaip 7 procentai 

0,05–0,10 
0,10–0,15 
0,15–0,20 

kai vejos pagrindas priemolis ir:  

nuolydis iki 2 procentų 
nuolydis 2–7 procentai 
nuolydis didesnis kaip 7 procentai 

0,13–0,17 
0,18–0,22 
0,25–0,35 

* − didesnės reikšmės atitinka didesnį nuotakyno ištvinimo retmenį 
 



UŽDARŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ (NR. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 18, 19, 24, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67 

80, 84) HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI 
 

Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-6 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

6a 106 1,22 70 70 29 400  

6b 240 0,56 63 133 14 800   

6c 168 3,30 225 358 38 800   

6d 71 1,16 80 438 30 1000  

6e 124 1,41 160 598 41 1000 

6f 469   627 43 1000  

 6f-1 174 0,25 29 29   250 

6g 68 9,84 673 1300 61 1200  

Išleistuvas 1420 17,74 1300 1300 61 1200  

 
 

 



Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-8 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

8a 219 0,95 101 101 3 1600   

8b 199 0,25 29 1815 48 1600   

  8b-1 36     1685 114 1000 1100 

    8b-1-1 385 12,29 1416 1416 151 800 1000 

    8b-1-2 59 0,72 83 1570 299 600 1100 

       8b-1-2-1 115 1,33 154 154 14 500   

    8b-1-3 120 0,36 32 1685 150 500 1100 

    8b-1-4 94     1685 159 400 1100 

8c 406 0,57 65 4108 108 1600   

  8c-1 87 20,18 1645 1791 125 1000 1200 

    8c-1-1 644 1,02 117 117   300 

    8c-1-2 265 0,25 29 146   350 

  8c-2 234 1,49 172 1963 137 1000 1200 

  8c-3 187 2,31 265 2228 155 1000 1300 

  8c-4 37     2228   155 600 1300 

8d 428 0,88 101 4639 122 1600 1800 

 8d-1 396 0,71 75 430 34 600   

   8d-1-1 315 4,07 355 355 32   500 

 8d-2 37     430 34 500   

8e 376 0,71 82 5600 147 1600 00

  8e-1 203 4,49 248 248 180 300 500  

  8e-2  336 0,67 54 839 610 300 800  

   8eD-2-1  66 2,38 112 112 81 300   

   8eD-2-2 93 3,16 221 333 242 300 600  

   8eD-2-3 120 1,89 165 498 362 300  600 

   8eD-2-4 47 0,11 9 507 369 300  700 

   8eK-2-1 247 0,26 30 30 22   300  

 8e-3 268 0,5 40 879 370 400  800 

Išleistuvas 6019 61,55 5600 5600 147 1600 2200 

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-10 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

10a 334 0,76 88 88 24 500  

10b 192 1,26 138 240 66 500  

  10b-1 21 0,08 10 10 7 300  

  10b-2 61 0,03 4 14 6 400  

Išleistuvas 609 2,13 240 240 175 300 500 

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-11 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

11a 218 3,21 262 301 219 300 500 

11a-1 151 0,33 39 39   250 

11b 125 2,62 97 398   600 

11c 169 0,21 24 422 80 600  

11d 73 0,85 36 458 126 500 700 

11e 241 1,06 97 1469 405 500 1100 

  11e-1 198 0,30 35 35   250 

11e-2 168 8,85 340 375 273 300 500 

11e-3 56 1,58 58 433 315 300 500 

11e-4 184 5,39 419 852 974 250 900 

11e-5 104 0,97 62 914 252 500 900 

11f 107 0,53 56 1525 421 500 1100 

11g 93 0,13 15 1604 442 500 1200 

11g-1 324 0,56 64 64   250 

11h 229 2,44 98 1815 501 500 1200 

11h-D-1 386 0,50 57 57   250 

11h-K-1 392 0,49 56 56   250 

11i 42   1889 521 500 1300 

11i-1 384 0,64 74 74   300 

11j 339   1889 128 1000 1300 

11k 14   2130 144 1000 1400 

11k-1 303 0,21 24 86  300 300 

11k-1-D-1 84 0,13 15 15   250 

11k-1-D-2 62 0,09 10 25 18 300  

11k-1-K-1 153 0,24 27 27   250 

11k-1-K-2 49 0,09 10 37 27 300  

11k-2 31   105 20 600  

11k-2-1 121 0,17 19 19   250 

11k-3 141   105 20 600  

11k-4 98 0,07 9 241 46 600  

11k-4-1 417 0,59 68 68   300 

11k-4-2 16  59 127   350 

11k-5 68 0,59  241 46 600  

11k-6 125   241 66 500  

Išleistuvas 5665 32,84 2130 2130 144 1000 1400 

 





 

Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-12 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

12a 155 1,19 100 100 91 300  

Išleistuvas 155 1,19 100 100 34 500  

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-13 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

13a 199 2,06 275 275 116 400 500 

13b 225 4,20 632 1941 207 800 1300 

  13bD-1 60 1,34 105 105 44 400  

  13bD-2 33 0,23 43 472 343 300 600 

     13bD-2-D 55 1,09 95 95 69 300  

     13bD-2-K 138 1,25 229 229 167 300 500 

   13bD-3 84 1,00 71 543 97 630  

   13bK-1 165 5,00 491 1034 435 400 1000 

13c 395 9,66 929 3245 220 1000 1600 

  13cD-1 169 0,68 135 135 216 200  

  13cD-2 61 0,79 69 233 64 500  

     13cD-2-1 95 0,14 29 29   250 

  13cD-3 27 0,47 86 319 61 600  

  13cD-4 43 0,05 10 329 44 750  

  13cK-1 148 0,22 46 375   600 

13d 148 2,53 204 3449 234 1000 1700 

13e 304 6,00 521 3970 269 1000 1800 

13f 41 0,11 23 4325 293 1000 1900 

13f-1 198 0,21 43 43   250 

13f-2 243 3,74 289 332 140 400 500 

13g 68 1,31 267 4592 311 1000 2000 

13h 270   4700 319 1000 2000 

  13h-1 205 0,55 108 108 58 350 300 

Išleistuvas 3374 42,63 4700 4700 319 1000 2000 

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-14 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

14a 198 0,87 72 72 30 400  

14b 114 0,32 27 99 19 600  

14c 152 3,55 111 381 41 800  

  14c-1 298 2,20 171 171 124 300  

14d 90 0,28 23 592 63 800  

  14d-1 258 1,94 182 188 137 300 400 

    14d-K-1 40 0,05 6 6   250 

14e 31 0,08 8 1180 126 800 1000 

14e-1 464 0,64 74 74   300 

14e-2 41   74 20 500  

14e-3 454 9,88 506 580 160 500 700 

14f 219 11,51 341 1766 188 800 1200 

  14f-1 174 2,35 245 245 68 500  

14g 138 1,16 108 1874 263 700 1300 

14h 152 1,42 119 2214 311 700 1400 

  14h-1 212 3,86 202 202 147 300 400 

  14h-2 84 0,27 19 221 161 300 400 

14i 109 0,25 29 2243 189 900 1400 

14j 146 8,31 384 2627 221 900 1500 

14k 256 5,20 347 3341 227 1000 1400 

  14kD-1 143 4,37 254 314 228 300 500 

     14kD-1-D-1 306 5,62 3 3 2 300  

     14kD-1-K-1 101 0,69 57 57 41 300  

  14kD-2 125 0,28 28 342 94 500  

  14kK-1 177 0,22 25 367   600 

14l 78   4594 311 1000 2000 

  14lD-1 196 0,84 76 76 32 400  

  14lK-1 106 0,65 62 383 73 600  

     14lK-1-D-1 194 0,37 43 43   300 

     14lK-1-D-2 310 3,37 22 65 47 300  

     14lK-1-K-1 413 4,56 256 256 186 300 500 

  14lK-2 46 0,46 40 1130 312 500 1000 

     14lK-2-D-1 102 0,26 30 30   300 

     14lK-2-D-2 295 6,76 467 497 209 400 700 

     14lK-2-K-1 34 0,57 54 54 86 200  

     14lK-2-K-2 120 0,99 80 134 97 300  

  14lK-3 159 0,63 55 1253 346 500 1000 

      14lK-3-1 182 1,05 68 68 29 400  

14m 31 2,94 256 4850 329 1000 2000 

14n 108 0,79 56 4906 333 1000 2100 
14o 140 6,70 362 5268 357 1000 2200 

14p 108 0,28 33 5411 367 1000 2200 



  14pD-1 170 0,76 52 52 38 300  

  14pK-1 123 1,59 58 58 39 350  

14r 173 2,14 97 5508 373 1000 2200 

14s 94 1,93 97 5605 380 1000 2200 

14t 35 0,67 17 5800 393 1000 2000 

  14t-1 92 1,26 120 120 87 300  

  14t-2 58 0,65 58 58 42 300  

Išleistuvas 7845 105,54 5800 5800 393 1000 2200 

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-18 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

18a 79 0,83 80 80 58 300  

18b 95 0,84 68 148 108 300 400 

18c 239 2,76 174 322 234 300 600 

18d 337 1,03 58 380 105 500 600 

Išleistuvas 750 5,46 380 380 105 500 600 

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-19 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

19a 103 7,22 289 289 80 500  

19b 143 4,36 159 448 124 500 600 

19c 106 3,08 120 568 157 500 700 

19d 250 5,44 277 845 233 500 800 

19e 295 3,87 255 1100 303 500 1000 

Išleistuvas 897 23,97 1100 1100 75 1000  

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-24 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

24a 41 0,17 17 230 16 1000  

  24aD-1 62 1,06 115 115 84 300  

  24aD-2 96 0,16 20 183 133 300 400 

     24aD-2-1 452 0,42 48 48 35  250 

  24aK-1 48 0,27 30 30 22 300  

Išleistuvas 699 2,08 230 230 16 1000  

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-26 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

26a 25 0,15 17 38 61 200  

  26a-1 162 0,18 21 21   200 

26b 63 0,19 22 60 96 200  

26c 33   60 69 250  

26d 27 0,13 15 178 75 400  

  26d-1 99 0,81 86 86 36 400  

  26d-2 40 0,15 17 103 43 400  

26e 92   178 49 500  

26f 132 0,22 22 200 55 500  

Išleistuvas 673 1,83 200 200 55 500  

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-31 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

31a 202 3,41 281 281 204 300 500 

31b 381   670 185 500 700 

  31b-1 86 3,86 389 389 283 300 600 

31c 122 1,00 81 751 207 500 800 

31d 29 0,53 51 802 221 500 900 

31e 33   876 59 1000  

  31e-1 123 0,37 42 42 31 300  

  31e-2 136 0,29 32 74 20 500  

31f 237   1100 75 1000  

  31f-D-1 402 0,55 66 66   250 

  31f-D-2 295 0,32 44 110   300 

  31f-K-1 322 0,40 48 48   250 

  31f-K-2 425 0,53 66 114   350 

Išleistuvas 2793 11,26 1100 1100 75 1000  

 





 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-34 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

34a 507 0,75 84 84   300 

34b 252 0,34 39 123 52 400  

34c 539 0,66 75 230 63 500  

  34c-1 165 0,19 22 22   250 

  34c-2 82 0,10 10 32   250 

34d 80 0,34 40 270 51 600  

Išleistuvas 1625 2,38 270 270 51 600  

 





 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-35 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

35a 71 3,27 278 278 77 500  

35b 83 1,26 49 327 62 600  

35c 130 1,79 160 487 93 600  

35d 61 1,27 33 577 110 600 700 

  35d-1 64 1,98 57 57 11 600  

35e 224   620 118 600 800 

  35eD-1 300 0,22 23 23   250 

  35eK-1 190 0,18 20 20   250 

Išleistuvas 1123 9,95 620 620 118 600 800 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-36 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

36a 142 7,37 510 510 52 800  

36b 203 7,00 461 971 104 800 900 

36c 99 1,11 90 1346 146 800 1200 

  36c-1 283 3,47 285 285 160 350 500 

36d 14   2374 655 500 1500 

  36d-1 258 6,55 204 204 148 300 400 

  36d-2 289 0,38 44 977 292 400 700 

    36d-2-1 199 8,76 402 402 176 300 500 

    36d-2-2 200 0,93 82 484 176 250 600 

    36d-2-3 148 5,82 245 729 530 300 800 

  36d-3 106 0,51 51 1028 284 500 1000 

36e 186 5,17 372 3097 854 500 1600 

  36e-1 159 4,53 336 336 244 300 500 

  36e-2 135 0,18 15 351 401 250 500 

36f 58 0,13 15 3831 409 800 1800 

  36f-1 212 8,93 610 610 222 450 700 

  36f-2 184 2,02 109 719 261 450 800 

36g 105 7,53 356 4187 447 800 1900 
36h 81 11,92 715 4902 523 800 2000 
36i 54 1,67 48 4950 336 1000 2000 
36j 85 0,97 56 5006 339 1000 2000 

36k 111 4,32 326 5332 361 1000 2000 

36l 150 4,14 127 5459 370 1000 2000 

36m 145 0,26 28 5500 373 1000 2000 

  36m-1 150 0,11 13 13   250 

Išleistuvas 3755 93,78 5500 5500 373 1000 2000 

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-38 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

38a 100 4,08 112 135 98 300  

  38a-1 184 0,20 23 23   250 

38b 19   232 64 500  

  38b-1 278 2,49 97 97 71 300  

38c 147 0,14 16 382 105 500  

  38c-1 113 1,00 42 42   250 

  38c-2 180 1,63 92 134 97 300  

38d 183 0,13 15 602 84 700  

  38d-1 44 3,31 205 205 29 700  

38e 88 4,34 381 983 138 700 900 

38f 19   1059 149 700 1000 

  38f-1 494 0,66 76 76   300 

38g 54 2,74 181 1240 84 1000  

38h 170 1,52 125 1365 93 1000  

38i 127 3,59 92 1457 204 700 1100 

38j 17 0,10 11 1468 189 750 1100 

38k 377 0,27 32 1500 160 800 1100 

Išleistuvas 2700 26,20 1500 1500 160 800 1100 

 





 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-39 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

39a 84 0,24 29 29 8 500  

39b 10 0,20 24 53 22 400  

39c 77   53 10 600  

39d 356 0,27 32 85 16 600  

39e 52 0,03 4 99 27 500  

  39e-1 106 0,08 10 10   200 

39f 55 0,04 4 103 11 800  

39g 75 0,05 7 170 18 800  

  39gD-1 512 0,42 50 50   250 

  39gK-1 100 0,09 10 10   250 

Išleistuvas 1427 1,42 170 170 18 800  

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-40 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

40a 130 0,23 24 24 13 400  

40b 80 0,47 52 76 38 400  

40c 204 0,21 27 160 84 400  

  40c-1 171 0,52 57 57   300 

Išleistuvas 586 1,43 160 160 84 400  

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-43 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomenduo-
jamas 
skersmuo, mm  
 

 

43a 147 0,14 17 17 7 400  

43b 184 0,03 3 20 8 400  

43c 243 0,04 5 322 89 500  

   43c-1 35 7,14 297 297 82 500  

43d 30   450 124 500 600 

  43dD-1 346 0,49 556 56   300 

  43dD-2 378 0,52 60 60   300 

  43dK-1 81 0,12 12 12   250 

Išleistuvas 1444 8,48 950 450 189 400 600 

 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-45 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, mm  
 
 

 

45a 215 0,18 21 21 9 400  

45b 294 2,75 99 573 158 500 700 

  45b-1 135 0,03 3 315 229 300 500 

     45b-1-D-1 190 4,13 154 154 112 300 350 

     45b-1-K-1 82 2,96 89 89   300 

     45b-1-K-2 141 1,78 69 158 115 300 400 

  45b-2 120 0,13 13 328 138 400 600 

  45b-3 52 0,13 15 343 95 500  

  45b-4 100 4,56 110 453   600 

45c 162 0,31 35 890 60 1000  

  45c-1 32   282 19 1000  

     45c-1-D-1 54 2,90 112 112 47 400  

     45c-1-K-1 28 0,38 45 45 33 300  

     45c-1-K-2 102 5,26 125 170 47 500  

45d 206 3,32 98 1080 73 1000  

  45d-1 273 0,95 92 92 25 500  

Išleistuvas 2186 29,77 1080 1080 73 1000  



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-46 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  l/s užpildy-
mas, 

įvertinus 
nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, mm  
 

 

46a 41 0,11 13 46 42 300  

   46a-1 160 0,28 33 33   250 

46b 38 0,06 8 54 28 400  

46c 315 0,59 66 120 41 500  

Išleistuvas 554 1,04 120 120 41 500  

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-47 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

47a 193 4,97 304 304 221 300 500 

47b 165 2,94 256 560 236 400 700 

47c 37   560 236 400 700 

47d 560 9,29 764 1324 252 600 1000 

47e 23   1324 177 750 1000 

47f 31   2237 298 750 1400 

  47f-1 87 2,40 244 286 208 300 500 

    47f-1-1 148 0,37 42 42   250 

  47f-2 267 2,46 214 500 138 500 700 

  47f-3 169 4,20 157 657 181 500 700 

  47f-4 108 0,10 11 809 223 500 800 

    47f-4-1 129 1,22 141 141 39 500  

  47f-5 35 0,03 4 813 591 300 900 

  47f-6 115 0,06 7 820 345 400 900 

  47f-7 232 0,96 73 913 384 400 900 

    47f-7-1 242 0,17 20 20   250 

47g 286 0,90 94 2331 249 800 1400 

47h 171 0,27 31 2362 160 1000 1400 

47i 768 1,10 127 2541 172 1000 1400 

  47iD-1 57 0,14 16 24 10 350  

    47iD-1-1 60 0,07 8 8   250 

  47iK-1 21 0,03 4 52 14 500  

    47iK-1-1 250 0,21 24 24   250 

47j 124 0,09 11 2628 178 1000 1500 

  47jD-1 234 0,40 46 46 19 400  

  47jK-1 200 0,26 30 30 13 400  

47k 273   6544 308 1200 2300 

  47k-1 184 4,98 329 348 253 300 600 

    47k-1-1 126 0,38 19 19 8 400  

  47k-2 111 0,36 41 442 321 300 600 

    47k-2-1 64 0,37 43 53 39 315  

      47k-2-1-1 67 0,09 10 10   250 

  47k-3 59 3,13 143 585 111 600 700 

  47k-4 163 2,38 118 703 194 500 800 

  47k-5 251 4,06 223 1171 323 500 1100 

    47k-5-1 210 2,26 245 245 178 300 500 

  47k-6 11   1171 852 300 1000 

  47k-7 292 0,58 33 1232 340 500 1000 

    47k-7-1 143 0,24 28 28   250 

  47k-8 188 0,36 20 1252 167 700 1100 

  47k-9 155 0,31 26 1300 173 700 1100 

    47k-9-1 175 0,19 22 22   250 

  47k-10 232 4,71 258 3277 222 1000 16500 



    47k-10-1 269 7,81 448 448 326 315 600 

    47k-10-2 365 10,73 506 974 708 300 900 

      47k-10-2-1 110 0,18 20 20   250 

    47k-10-3 34 0,67 43 1039 756 300 1000 

      47k-10-3-1 87 0,19 22 22   250 

    47k-10-4 79 1,90 87 1126 311 500 1000 

    47k-10-5 223 0,90 94 1220 232 600 1000 

    47k-10-6 114 1,55 62 1312 250 600 1100 

      47k-10-6-1 57 0,27 30 30 8 500  

    47k-10-7 160 0,29 17 1407 150 800 1100 

      47k-10-7-1 68 0,33 24 78 57 300  

        47k-10-7-1-1 204 0,47 54 54   250 

      47k-10-7-2 174 0,34 26 1433 603 400 1100 

      47k-10-7-3 106 0,42 37 1470 406 500 1100 

  47k-10-D-1 413 5,85 249 249 181 320 500 

  47k-11 210 4,64 367 3644 247 1000 1700 

  47k-12 60 0,56 65 3746 254 1000 1700 

    47k-12-1 101 0,21 25 37 16 400  

        47k-12-1-1 66 0,10 12 12   250 

  47k-13 146 0,18 20 3831 260 1000 1800 

    47k-13-1 139 2,54 65 65 47 300  

  47k-14 228 2,74 85 3916 265 1000 1800 

47l 327   6700 315 1200 2400 

  47l-1 34   156 43 500  

    47l-1-D-1 145 0,30 34 34 25 300  

    47l-1-K-1 22 0,21 24 77 123 200 300 

      47l-1-K-1-1 92 1,67 53 53   250 

    47l-1-K-2 229 0,39 45 122 89 300  

Išleistuvas 11678 102,48 6700 6700 454 1000 2400 

 





Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-48 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

48a 63 0,36 43 43 31 300  

48b 67 2,56 208 313 228 300 500 

  48b-1 248 0,51 62 62   250 

48c 206 0,65 80 393 629 200 600 

48d 103 0,20 24 417 3336 200 600 

48e 51 0,18 22 439 702 200 600 

48f 36   738 537 300 800 

  48f-D-1 117 0,43 53 53  200  

  48f-K-1 36 2,73 246 246 179 300 500 

48g 46   769 98 750 800 

  48g-1 60     750  

  48g-2 67 0,32 31 31 4 750  

48h 136 1,54 145 914 116 750 900 

48i 74 1,86 176 1090 138 750 1000 

48j 263 1,18 110 1200 152 750 1000 

Išleistuvas 1573 12,52 1200 1200 152 750 1000 





 

Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-49 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 

 

49a 357 1,22 141 141 103 300  

49b 430 9,50 574 899 61 1000  

  49b-1 243 1,85 184 184 51 500  

49c 369 5,90 365 1304 88 1000  

  49c-1 25 0,35 40 40 29 300  

49d 248 1,34 141 1518 103 1000  

  49d-1 62 0,63 73 73 31 400  

49e 125   5256 1450 500 2200 

  49e-1 83 5,26 141 3500 237 1000 1700 

    49e-1D-1 191 2,74 221 221 61 500  

    49e-1D-2 176 0,66 51 272 38 700  

    49e-1D-3 352 4,82 273 545 76 700  

    49e-1D-4 40 1,67 143 785 110 700 800 

      49e-1D-4-1 69 1,26 97 97 71 300  

    49e-1D-5 226 1,12 48 833 56 1000  

    49e-1D-6 181 2,79 92 1019 69 1000  

      49e-1D-6-1 61 1,23 94 94 68 300  

    49e-1D-7 190 1,73 68 1205 82 1000  

      49e-1D-7-1 57 1,32 118 118 50 400  

    49e-1D-8 343 4,01 254 1459 99 1000  

    49e-1K-1 231 2,69 223 1682 464 500 1200 

    49e-1K-2 174 0,56 52 1734 243 700 1200 

    49e-1K-3 238 15,93 577 2430 341 700 1400 

      49e-1K-3-1 46 1,16 119 119 87 300  

    49e-1K-4 174 3,03 78 2508 352 700 1400 

    49e-1K-5 578 4,06 269 3359 228 1000 1600 

      49e-1K-5-1 260 13,98 582 582 161 500 700 

      49e-1K-5-2 9   582 62 800  

  49e-2 92 2,46 238 3738 253 1000 1800 

49f 276 0,49 51 5672 385 1000 2200 

  49f-1 266 8,67 365 365 101 500  

49g 108    7960 240 1500 >2500 

  49g-1 52 0,53 55 55 15 500  

  49g-2 157 11,55 483 589 162 500  

    49g-2-1 155 0,56 51 51 10 600  

  49g-3 103 1,90 123 712 196 500 600 

  49g-4 193 3,58 258 1382 147 800  

    49g-4-1 136 0,52 57 57 16 500  

    49g-4-2 43 1,86 188 245 68 500  

    49g-4-3 176 5,96 167 412 78 600  

  49g-5 47 0,15 15 1397 95 1000  

  49g-6 51 1,67 109 1506 71 1200  



  49g-7 140 1,70 152 2148 101 1200  

 49g-7-D-1 192 0,42 49 49 9 500  

 49g-7-K-1 190 0,72 78 78 15 600  

 49g-7-K-2 121 1,16 120 198 21 800  

 49g-7-K-3 86 6,92 243 441 47 800  

  49g-8 67 3,52 140 2288 69 1500  

49h 991 0,54 40 8588 259 1500 >2000 

  49h-1 46 1,20 133 133 56 400  

  49h-2 315 5,00 181 314 87 500  

  49h-3 9 0,96 98 686 131 600 800 

    49h-3D-1 118 0,96 98 98 41 400  

    49h-3D-2 25    98 27 500  

    49h-3K-1 110 3,64 176 176 74 400  

49i 56    11200 338 1500 >2000 

  49iD-1 89 0,28 32 32 23 300  

  49iK-1 253 6,01 282 282 78 500  

  49iK-2 156 3,21 120 532 147 500 700 

    49iK-2-1 39 1,23 130 130 55 400  

  49iK-3 87 0,21 24 621 171 500 700 

    49iK-3-1 43 0,63 65 65 27 400  

  49iK-4 324 3,56 230 946 261 500 900 

    49iK-4-1 33 0,89 95 95 40 400  

  49iK-5 138 3,12 110 1218 232 600 1000 

    49iK-5-1 43 1,55 162 162 118 300 400 

  49iK-6 124 0,30 35 1590 108 1000 1100 

    49iK-6-1 88 0,49 52 52 14 500  

    49iK-6-2 126 4,11 115 337 93 500  

      49iK-6-2-1 74 1,67 170 170 124 300 400 

      49iK-6-2-2 8   170 72 400  

    49iK-6-3 183 0,63 62 2179 232 800 1300 

       49iK-6-3-1 278 4,77 175 527 222 500 700 

         49iK-6-3-1D 171 1,68 171 171 274 200 400 

         49iK-6-3-1K 110 1,76 181 181 76 400  

  49iK-7 428 1,21 140 2482 168 1000 1400 

    49iK-7-1 92 2,55 163 163 69 400  

Išleistuvas 12746 197,31 11200 11200 338 1500 >2500 

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-54 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

54a 175 1,73 177 177 34 600  

54b 87 4,40 451 628 264 400 700 

54c 180 3,85 395 1023 195 600 100 

54d 61 1,72 177 1200 229 560 1000 

54e 69 0,66 59 1259 177 700 1000 

54f 73 1,19 107 1366 260 630 1100 

54g 104 0,56 55 1421 43 1500  

54h 48   2211 67 1500  

  54h-1 248 5,64 357 357 260 300 500 

  54h-2 183 1,97 143 500 286 350 700 

  54h-3 170 2,06 141 641 366 350 700 

  54h-4 50 1,31 73 714 260 450 800 

  54h-5 98 1,47 76 790 218 500 800 

54i 435   3500 106 1500 1600 

  54i-1 277 1,34 73 73 20 500  

  54i-2 118 4,69 132 980 270 500 900 

    54i-2-1 25 10,09 775 775 564 300 800 

  54i-3 199 3,36 135 1239 342 500 1000 

    54i-3-1 15 1,62 124 124 198 200 300 

  54i-4 47   1289 356 500 1000 

    54i-4-1 132 0,44 50 50 36 300  

Išleistuvas 2796 48,10 3500 3500 106 1500 1600 

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-58 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

58a 313 4,73 252 252 183 280 500 

58b 87   840 160 600 900 

  58b-D-1 111 0,31 35 382 73 600  

    58b-D-1-1 319 8,36 347 347 397 250 600 

  58b-D-2 174 0,35 40 559 106 600  

    58b-D-2-1 161 3,67 137 137 100 300  

  58b-K-1 72 0,24 29 29 8 500  

Išleistuvas 1237 17,66 840 840 611 300 900 

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-59 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

59a 69 2,44 197 215 115 400 500 

  59a-1 164 0,15 18 18    

59b 57 2,26 183 398 76 600  

59c 47 0,92 70 468 89 600  

59d 67 0,06 7 497 13 1600  

  59d-1 154 0,19 22 22   250 

59e 102 1,04 58 555 15 1600  

59f 127 1,10 62 617 16 1600  

59g 219 2,69 211 828 22 1600  

59h 250 2,57 233 1061 28 1600  

59i 113 0,31 26 1087 29 1600  

59j 15 0,21 19 1106 29 1600  

59k 335 0,12 14 1170 31 1600  

  59k-1 115 0,43 50 50 1 1000  

59l 284 2,46 130 1300 34 1600  

Išleistuvas 2118 16,94 1300 1300 61 1200  

 





 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-60 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 

 

60a 197 5,03 455 455 126 500 600 

60b 244 17,8 1526 1981 546 500 1300 

60c 142 0,08 9 2114 583 500 1300 

  60c-1 210 1,32 124 124 90 300  

60d 49 0,05 6 2238 314 700 1400 

  60d-1 33 1,32 118 118 50 400  

60e 49 0,04 4 2475 347 700 1400 

  60e-1 146 1,45 139 139 59 400  

  60e-2 36 0,06 7 233 98 400  

   60e-2-1 31 0,98 87 87 63 315  

60f 42 0,04 4 2583 363 700 1500 

  60f-1 33 1,16 104 104 44 400  

60g 150 5,43 489 3072 431 700 1600 

60i 76 0,23 22 3094 434 700 1600 
60j 126 0,89 83 3177 446 700 1600 
60k 92 0,66 61 3238 454 700 1700 
60l 58   6598 704 800 2200 
  60l-1 119 2,11 192 192 81 400  

  60l-2 73 0,32 32 394 42 800  

    60l-2-1 648 0,93 108 108   300 

    60l-2-2 367 0,53 62 170   400 

  60l-3 342 1,80 150 771 82 800  

    60l-3-1 41 2,53 227 227 63 500  

  60l-4 92 6,05 542 1313 140 800 1100 

  60l-5 101 13,11 1099 2735 292 800 1500 

    60l-5-1 321 3,60 323 323 34 800  

  60l-6 59 0,79 85 2820 301 800 1500 

  60l-7 48 0,89 80 2900 309 800 1500 

  60l-8 56 0,51 46 2946 314 800 1600 

  60l-9 57 0,20 16 2962 316 800 1600 

  60l-10 59 0,94 60 3022 322 800 1600 

  60l-11 61 0,42 40 3062 327 800 1600 

  60l-12 76 0,20 23 3085 329 800 1600 

  60l-13 10 0,12 13 3360 358 800 1700 

    60l-13-1 29 1,38 107 107 45 400  

    60l-13-2 257 0,29 34 141 20 700  

    60l-13-3 27 1,58 121 262 37 700  

60m 25 0,16 19 6940 584 900 2400 
  60m-1 25 3,61 323 323 185 350 500 

60n 138 0,18 20 7632 643 900 2500 
  60n-1 68 7,50 672 672 128 600 800 



60o 181 2,18 201 7833 660 900 2500 
60p 83 0,27 31 8793 596 1000 2700 
  60p-1 66 10,37 929 929 177 600 900 

60r 99 0,18 20 9246 627 1000 3000 
  60r-1 143 4,84 433 433 182 400 600 

60s 61 0,21 24 9373 635 1000 >3000 

  60s-1 32 1,15 103 103 75 300  

60t 76 0,07 9 9411 443 1200 >3000 
  60t-1 168 0,25 29 29    

60u 59 0,61 60 9471 446 1200 >3000 
60v 27 0,04 5 9629 453 1200 >3000 
  60v-1 38 1,71 153 153 42 500  

60z 164 0,20 23 9792 461 1200 >3000 
  60zD-1 24     500  

  60zK-1 28 1,83 140 140 59 400  

60za 109 0,26 25 9903 466 1200 >3000 

  60za-1 21 0,96 86 86 16 600  

60zb 18 0,03 4 10384 489 1200 >3000 

  60zb-1 40 5,12 477 477 32 1000  

60zc 150 0,20 24 10767 507 1200 >3000 

  60zcD-1 29 0,76 68 68 49 315  

  60zcK-1 32 3,79 291 291 55 600  

60zd 152 0,15 16 11053 520 1200 >3000 

  60zd-1 37 3,45 270 270 51 600  

60ze 93 3,58 280 11333 533 1200 >3000 
60zf 220 2,33 185 11518 542 1200 >3000 
60zg 52 3,85 345 11863 558 1200 >3000 
60zh 23 0,04 4 14600 441 1500 >3000 
  60zh-1 7 4,86 436 436 184 400 600 

  60zh-2 146 0,89 80 516 142 500 700 

  60zh-3 232 5,58 510 1188 328 500 1000 

    60zh-3-1 56 0,21 24 24 17 300  

    60zh-3-2 123 1,47 138 162 45 500  

  60zh-4 158 0,16 19 1207 169 700 1000 

  60zh-5 22   1261 85 1000  

    60zh-5-1 39 0,61 54 54 39 350  

  60zh-6 139 0,31 36 1442 98 1000  

    60zh-6-1 13 1,50 145 145 61 400  

  60zh-7 151 0,32 37 1650 112 1000 1200 

    60zh-7-1 45 1,91 171 171 72 400  

  60zh-8 83 0,97 87 2052 139 1000 1300 

    60zh-8-1 23 2,66 315 315 44 700  

  60zh-9 124 1,60 147 2199 149 1000 1400 

  60zh-10 127 2,40 217 2416 164 1000 1400 

  60zh-11 238 0,15 17 2733 185 1000 1400 

    60zh-11-1 17 3,60 300 300 126 400  

Išleistuvas 8786 163,92 14600 14600 441 1500 >3000 

 



 



Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-61 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

61a 340 0,47 57 57 41 315  

61b 79 0,12 15 72 20 500  

61c 226 0,27 32 151 7 1200  

  61c-1 283 0,39 47 47 34 315  

61d 408 0,46 56 207   500 

61e 636 0,80 97 523 14 1600  

  61e-1 1077 1,62 197 197 5 1600  

  61e-2 31   197   450 

  61e-3 35 0,17 22 219 23 800  

61f 65   550 59 800  

  61f-1 168 0,22 27 27 1 1600  

Išleistuvas 3349 4,52 550 550 14 1600  





 

Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-63 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

63a 196 0,24 27 27 20 315  

63b 46   27 20 315  

63c 13   60 11 660  

  63cK-1 139 0,18 21 21   250 

  63cD-1 190 0,10 12 12   250 

Išleistuvas 584 0,52 60 60 4 1000  

 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-64 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

64a 237 0,28 33 71 5 1000  

  64a-1 314 0,33 38 38   250 

64b 38 3,50 129 200 9 1200  

64c 274 6,42 281 481 23 1200  

64d 67 1,62 159 640 30 1200  

64e 443   2347 110 1200 1400 

  64e-1 385 17,87 798 798 38 1200  

  64e-2 127 9,91 413 1211 57 1200  

  64e-3 90 0,55 35 1246 133 800 1000 

  64e-4 89 4,59 306 1552 105 1000  

  64e-5 280 4,48 155 1707 116 1000 1200 

64f 126 0,11 13 2500 42 2000  

  64f-D-1 432 0,64 74 74   300 

  64f-K-1 496 0,59 66 66   300 

Išleistuvas 3399 50,89 2500 2500 42 2000  





 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-65 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 

 

65a 581 0,65 75 75 55 300  

65b 156 1,26 134 209 119 350 500 

65c 36 2,65 273 482 133 500 700 

65d 8   482 51 800  

65e 237 0,37 40 2208 236 800 1400 

  65e-1 114 1,20 123 123 89 300  

  65e-2 71 0,22 26 191 53 500  

    65e-2-1 39 0,41 42 42 31 300  

  65e-3 20   191 20 800  

  65e-4 173 0,28 32 762 81 800  

    65e-4-1 80 3,80 425 425 309 300 700 

    65e-4-2 76 0,24 24 467 197 400 700 

      65e-4-2-1 40 0,16 18 18 13 300  

    65e-4-3 81 0,66 72 539 103 600  
  65e-5 110 8,50 924 1686 180 800 1200 

65f 417 1,98 167 2477 168 1000 1400 

  65f-1 46 1,00 102 102 74 300  

65g 54 0,19 21 2498 118 1200 1400 

65h 284 1,01 105 4744 223 1200 2000 

  65h-1 87 1,35 89 89 25 500  

  65h-2 290 0,08 8 97 27 500  

  65h-3 30 0,37 42 170 47 500  

    65h-3-1 4 0,30 31 31 23 300  
  65h-4 51   212 58 500  

    65h-4-1 7 0,41 42 42 31 300  
  65h-5 90 1,11 115 327 90 500  

  65h-6 55 0,10 12 452 125 500 600 

    65h-6-1 8 1,11 113 113 82 300  

  65h-7 41 0,12 14 538 57 800  

    65h-7-1 105 0,69 72 72 52 300  

  65h-8 46 3,33 384 922 63 1000  
  65h-9 85 0,12 14 973 66 1000  

    65h-9-1 21 0,37 37 37 16 400  
  65h-10 131 0,17 19 1900 129 1000 1300 

    65h-10D-1 28 0,68 69 69 50 300  

    65h-10D-2 214 0,17 20 143 39 500  

      65h-10D-2-1 66 0,54 54 54 39 300  

    65h-10D-3 154 3,29 379 575 159 500  

      65h-10D-3-1 55 0,40 46 53 39 300  



      65h-10D-3-2 19 0,06 7 7 3 400  

    65h-10K-1 95 0,26 30 187 36 600  

     65h-10K-1-D 31 0,77 77 77 32 400  

     65h-10K-1-K 38 0,93 80 80 58 315  

    65h-10K-2 169 0,35 37 224 62 500  

    65h-10K-3 45 0,13 15 322 89 500  

     65h-10K-3-1 52 0,82 83 83 60 300  

    65h-10K-4 55 0,16 11 333 92 500  

  65h-11 50 0,10 11 2064 97 1200  

    65h-11-1 18 3,30 153 153 64 400  
  65h-12 57 0,09 10 2141 101 1200  

    65h-12-1 39 1,34 67 67 49 315  
65i 19   4874 229 1200 2000 

  65i-1 62 1,82 130 130 55 400  

65j 133 0,90 100 6070 286 1200 2300 

  65j-1 90 21,10 1060 1060 202 600  

  65j-2 75 0,36 36 1096 209 600  

65k 152 0,55 56 6126 161 1600 >2300 

65l 373 3,12 80 7280 191 1600 >2500 

  65l-1 140 0,38 44 325 62 600  

    65l-1-D-1 17 4,33 202 202 56 500  

    65l-1-K-1 54 1,42 79 79 33 400  

  65l-2 120 0,19 22 497 95 600  

    65l-2-1 42 3,00 150 150 63 400  

  65l-3 167 0,03 3 589 112 600  

    65l-3-1 55 2,08 89 89 142 200  
  65l-4 98 0,45 52 738 79 800  

    65l-4-1 34 1,57 97 97 71 300  

  65l-5 193   820 87 800  

    65l-5-1 33 1,25 82 82 60 315  

  65l-6 134 0,83 96 916 43 1200  

  65l-7 205 0,19 22 1074 51 1200  

    65l-7-1 13 1,52 136 136 57 400  

65m 403 0,89 93 7440 195 1600 >2500 

  65m-1 450 0,59 67 67    

Išleistuvas 7921 94,17 7440 7440 225 1500 >2500 

 



 
 



Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-67 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

67a 50 5,97 175 219 60 500  

  67a-1 294 0,38 44 44   250 

67b 154 0,17 19 238 66 500  

67c 61 0,02 3 694 58 900  

  67c-D-1 210 0,50 58 58 11 600  

  67c-D-2 187 5,33 153 211 30 700  

  67c-D-3 68 1,05 64 275 39 700  

  67c-K-1 139 0,52 55 330 63 600  

  67c-K-2 79 3,97 123 453 86 600  

67d 49 0,69 71 765 64 900  

67e 103 1,31 135 900 76 900  

67f 107 8,10 222 2248 106 1200 1300 

  67f-D-1 89 0,23 25 25 7 500  

  67f-D-2 136 4,45 208 233 44 600  

  67f-D-3 343 6,46 212 445 62 700  

  67f-D-4 73 5,66 192 637 89 700  

  67f-K-1 58 8,82 236 873 241 500 900 

  67f-K-2 100 1,14 132 1005 277 500 900 

  67f-K-3 64 3,06 121 1126 311 500 1000 

67g 286 43,07 1194 3442 162 1200 1700 

67h 1184 1,70 197 3639 110 1500 1700 

67i 1182 51,30 1476 5650 171 1500 2200 

  67i-1 342 18,80 535 535 102 600  

Išleistuvas 5357 172,70 5650 5650 266 1200 2200 

 





Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-80 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

80a 38 0,14 16 16 15 300  

80b 80 0,07 9 25 13 400  

80c 35   45 24 400  

  80c-1 95 0,17 20 20 14 350  

80d 125 0,08 9 64 9 800  

  80d-1 100 0,08 10 10 7 350  

80e 16   73 10 800  

  80e-1 130 0,07 9 9 6 350  

80f 37   79 11 800  

  80f-1 61 0,05 6 6 1 800  

80g 130 0,13 15 99 13 800  

  80g-1 94 0,04 5 5 10 200  

80h 71 0,04 5 119 16 800  

  80h-1 93 0,14 15 15 2 800  

80i 272 0,04 5 136 8 1200  

  80i-1 9 0,10 12 12 6 400  

80j 226   179 11 1200  

  80j-1 341 0,37 43 43 6 800  

80k 11   230 14 1200  

  80jD-1 144 0,11 14 14   250 

  80jK-1 402 0,31 37 37   250 

Išleistuvas 2510 1,94 230 230 55 600  

 



 



 
Uždara paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Nr. S-84 

Tarpo Nr. Tarpo 
ilgis, m 

Teritorijos 
plotas, ha 

Skaičiuotinas debitas Vamzdžio 

tarpo, l/s bendras,  
l/s 

užpildymas, 
įvertinus 

nuotakyno 
kaupiamąją 

gebą ir 
spūdinį 

tekėjimą, % 

esamas 
skersmuo, 

mm 

rekomen-
duojamas 
skersmuo, 
mm  
 
 

 

84a 256   200 84 400  

  84aK-1 144 0,43 37 49 36 300  

    84aK-1-1 86 0,11 12 12   300 

  84aK-2 83 0,41 42 91 38 400  

  84aK-3 99 0,21 12 103 43 400  

  84aD-1 306 0,78 44 161 117 300 400 

    84aD-1-1 160 0,12 14 14   300 

  84aD-2 177 0,55 39 200 145 300  

Išleistuvas 1311 261 200 200 84 400  

 
 



 



PRIEDAS NR. 2. Baseinai, kuriuose nustatyta prievolė turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba Taršos leidimą 

Pastaba: nurodyti plotai yra preliminarūs, t.y. informacija yra kintanti ir gali būti tikslinama. 
 
 

Baseino 
Nr. 

Baseino 
plotas 
(ha) 

Kietųjų dangų plotas 
baseine (ha) 

Pastatų 
plotas 

baseine 
(ha) 

Dalinai vandeniui 
laidžių dangų plotas 

baseine (ha) 

Žalieji
plotai 

baseine 
(ha) 

Nuotakų 
ilgis (m) 

Išleistuvo 
Nr. 

Priimtuvo 
pavadinimas 

1) paviršinės (lietaus) nuotekos surenkamos 
nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų 

autotransportui (gatvių, privažiavimų, 
stovėjimo aikštelių) 

2) paviršinės (lietaus) nuotekos surenkamos 
nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių 
paviršinių nuotekų surinkimo plotas 

didesnis negu 1 ha 
Bendras 

Iš jų 
individua-

liai 
tvarkoma  

Bendras 

Iš jų 
individua-

liai 
tvarkoma  

6 17,74 2,32 - 4,64 9,29 2,10 1,49 5106 6 Griovys 2 

8 61,55 23,42 12,27 17,47 15,71 0,40 4,94 18018 8-9 Kulpės upė 1, 2  

11 32,84 10,13 0,38 7,71 0,11 - 14,88 6709 11 
Neidentifikuot

as griovys 
1 

13 42,63 10,85 - 10,61 0,94 - 20,23 11358 13 
Neidentifikuot

as griovys 
1 

14 121,79 41,89 10,50 21,82 3,28 - 54,80 18042 14 Griovys 1 

19 23,97 5,35 5,35 4,24 0,01 - 14,29 4392 19 
Prūdelio 
tvenkinys 

 

36 93,78 15,13 0,2 22,16 33,07 0,99 23,42 17055 36 Vijolės upė 1, 2 

38 26,20 5,61 - 4,16 4,96 3,45 11,47 4646 38 Vijolės upė 2 

47 102,48 30,95 1,45 20,65 8,23 - 42,65 26887 47 Vijolės upė 1 

49 197,31 52,78 6,07 28,17 4,05 0,81 112,31 53064 49 Vijolės upė 1 

54 48,10 18,89 1,63 11,03 4,76 4,56 13,42 11175 54 Griovys 1 

60 163,92 98,61 28,49 52,51 12,33 2,78 0,47 49692 60 Griovys V-16 1, 2 

64 50,88 10,11 0 5,73 0,36 0,36 34,68 11330 64 
Švendrelio 

upė 
1 

65 94,17 33,56 4,09 17,68 1,67 - 41,26 29556 65 
Švendrelio 

upė 
1 

67 172,70 13,42 7,76 7,20 0,75 -  31,96  12704 67 Dubijos upė 
2 (BP numatyta pramonės paskirties 

teritorijos, 119, 37 ha) 
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Šiau lių m iesto adm inistracinė riba

I II

I I A

I I B

XW

XW

Esam as u žstatym as

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA
Magistralinis kelias, jo nu m eris
Krašto kelias, jo nu m eris
Rajoninis kelias, jo nu m eris

Registru otas sklypas (VĮ "Registrų centras")

Geležinkelis

MIŠ KAI

Kiti
Valstybinės reikšm ės

SAUGOMOS TERITORIJOS

Biosferos polig onai
Drau stiniai

NATURA 2000 TERITORIJOS
Bu veinių apsau g ai svarbios teritorijos
P au kščių apsau g ai svarbios teritorijos

KULTŪROS PAV ELDO OBJEKTAI, KOMPLEKSAI, TERITORIJOS IR JŲ AZ
Ku ltūros paveld o ob jektai (u nikalu s ob jekto kodas)
Ku ltūros paveld o ob jektai, kom pleksai ir teritorijos (u nikalu s ob jekto kodas)
Ku ltūros paveld o ob jektų, kom pleksų ir teritorijų apsau g os zonos

Esam a g atvė (įregistru ota VĮ "Registrų centras")

P lanu ojam a gatvė*
Naikinam os gatvės, atsisakom i teritorijų planavim o doku m entų sprendiniai*
Gatvių rau d onosios linijos*

Botaniniai gam tos paveldo ob jektai

V ANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

Vandenvietės g riežto režim o apsau g os zona

Vandenvietės b iolog inės taršos aprib ojim o ju osta (IIA AZ)

Vandenvietės b iolog inės taršos aprib ojim o ju osta (IIB AZ)

Esam i vandentiekio tinklai

Vandenvietės c h em inės taršos aprib ojim o ju osta (III AZ)

S u planu oti vandentiekio tinklai**

NUOTEKŲ TV ARKYMO INFRASTRUKTŪRA
Esam i nu otekų tinklai

S u planu oti  slėginiai nu otekų tinklai**

S u planu oti savitakiniai nu otekų tinklai**

* pagal Transporto org anizavim o Šiau lių m ieste specialųjį planą, patvirtintą 2015 m . spalio 8 d. Šiau lių m iesto taryb os 
sprendim u  Nr. T-268.
** pagal Šiau lių m iesto vandens tiekim o ir nu otekų tvarkym o  infrastru ktūros plėtros specialiojo plano keitim ą, patvirtintą 
2017 m . liepos 27 d. Šiau lių m iesto taryb os 
sprendim u  Nr. T-82.

PRIEDAS NR. 4.  SUTARTINIAI ŽENKLAI

")RT

ELEKTROS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

DUJŲ TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA
Aerod rom o apsau g os zona (pagal Lietu vos Respu b likos teritorijos 
M1:10 000 specialiųjų žem ės nau d ojim o sąlyg ų DB)

Esam i d u jų tiekim o tinklai

Esam as 10 kV elektros kabelis
Esam a transform atorinė

Esam a10 kV elektros oro linija
Esam a 35 kV elektros oro linija

A9

154

2105

P aviršinių (lietau s) nu otekų tinklų apsau g os zona (5 m )

PASTABOS:

Nu m atom as vandentiekio tinklų paskirties keitim as į slėginiu s nu otekų tvarkym o tinklu s**

622

4678

HIDROGRAFIJOS OBJEKTAI

Upė
Kanalas
Griovys

Ežeras

Kūdra

P elkė

Tvenkinys

Upelių, kanalų, drenažo g riovių menam os linijos

Vijolė

ež. Talkša

Prūdelio 
tvenkinys

S u kanalizu otas u pelis, g riovys 

ež. Talkša

!( Esam as, jo Nr.

!(I Esam as individ u alu s, jo Nr.

Rekonstru ojam as, jo Nr.

")p Iki specialiojo plano rengim o pradžios su projektu oti paviršinių nu otekų valym o įreng iniai 
(tec h niniais projektais)

")r Rekonstru ojam i

")

")p P lanu ojam i

") Neveikiantys
")i

!!

!!

[

PAV IRŠ INIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TV ARKYMO INFRASTRUKTŪRA
Paviršin ių (lietaus) n uotekų valymo įren g in iai:

Veikiantys

Individ u alūs

P otenciali teritorija nau jiem s paviršinių (lietau s) nu otekų valym o įrenginiam s

Paviršin ių (lietaus) n uotekų išleistuvas:
15

23

11

Paviršin ių (lietaus) n uotekų tin klai Š iaulių miesto ribose:

Paviršin ių (lietaus) n uotekų tin klai už Š iaulių miesto ribų:

S avivaldybės institu cijom s nu osavybės teise priklau santys inventorizu oti ir įregistru oti tinklai
Ab onentam s ar u rb anizu otos teritorijos paviršiau s valdytojam s nu osavybės teise priklau santys 
tinklai (įm onių)
Ab onentam s ar u rb anizu otos teritorijos paviršiau s valdytojam s nu osavybės teise priklau santys 
tinklai (g yventojų)
S avivaldybės institu cijom s nu osavybės teise priklau santys neinventorizu oti ir neįregistru oti tinklai
Kiti neinventorizu oti ir neįregistru oti tinklai

P lanu ojam i tinklai
P lanu ojam as su kanalizu oti g riovis

Rekonstru ojam i tinklai

S avivaldybės institu cijom s nu osavybės teise priklau santys inventorizu oti ir įregistru oti tinklai
Ab onentam s ar u rb anizu otos teritorijos paviršiau s valdytojam s nu osavybės teise priklau santys 
tinklai (įm onių)
S avivaldybės institu cijom s nu osavybės teise priklau santys neinventorizu oti ir neįregistru oti tinklai
Kiti neinventorizu oti ir neįregistru oti tinklai

Rajono tinklai
Teritorijos, kuriose paviršin ės (lietaus) n uotekos tvarkomos cen tralizuotai (paviršin ių (lietaus) n uotekų 
ren kamos teritorijos)*:

Esam a paviršinių nu otekų su rinkim o teritorija 

Individ u alau s tvarkym o paviršinių nu otekų su rinkim o teritorija

P lanu ojam a paviršinių nu otekų su rinkim o teritorija

Inform acijos šaltinis - GRP K Lietu vos Respu b likos teritorijos Georeferencinio 
pag rind o kadastro d u om enų rinkinys, 2018-05:

!(N Nau jas, jo Nr.
133

!(R

Nau jojo Medelyno kvartalo Šiau liu ose nu sau sinim o g alim ybių stu dija tvarkom o sklypo riba

S u projektu oti paviršinio vandens nu vedim o g rioviai

Naujojo Medelyn o kvartalo Š iauliuose n usausin imo g alimybių studijos projektin iai pasiūlymai 
(2 varian tas):

* liku sioje Šiau lių m iesto savivaldybės teritorijoje paviršinės (lietau s) nu otekos  tvarkom os decentralizu otai

S u projektu otos pralaid os per g atvę
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PRIEDAS NR. 5. LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
M 1:1 000

Lapo dydis 1,05 m x1,16 m
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