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 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, 27 straipsnio 3, 6 dalimis, 30 straipsnio 8 dalimi, įgyvendindama 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-82 ,,Dėl Šiaulių miesto 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“, Šiaulių 
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. T-250 ,,Dėl viešojo geriamojo 
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. 
sausio 29 d. sprendimą Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į 
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų 
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. birželio 23 d. Teritorijų 
planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-95-(19.4), Šiaulių miesto savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a :  

 1. Patvirtinti  Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. 

sprendimo Nr. T-39 „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano patvirtinimo“ 2 punktu, pakeitimą (toliau – Pakeistas specialusis planas) (brėžinys 
ir aiškinamasis raštas pridedami), kurio planavimo organizatorius yra Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktorius. 

 2. Pripažinti Pakeistą specialųjį planą, nurodytą šio sprendimo 1 punkte, Šiaulių miesto 
savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. 
 3. Nustatyti, kad: 

 3.1. sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus žemės sklypų kadastro duomenų 
nustatymo ekspertizę; 
 3.2. už Pakeisto specialiojo plano įgyvendinimą yra atsakinga UAB „Šiaulių vandenys“, 
vykdanti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių miesto savivaldybės 
viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje; 

 3.3. šis sprendimas ir juo patvirtintas Pakeistas specialusis planas įsigalioja kitą dieną 
po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijųplanavimo dokumentų registre. 

 4. Įpareigoti Bendrųjų reikalų skyrių šio sprendimo priedus (brėžinį, aiškinamąjį raštą ir 
kt.) nuolat 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 Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro 
g. 80, 76298 Šiauliai. 
 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas, 
pavaduojantis savivaldybės merą       Domas Griškevičius 

http://litlex.siauliai.lt:81/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=16712&Zd=teritor%2Bplanav%2B%E1stat&BF=4#1254z
http://litlex.siauliai.lt:81/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=16712&Zd=teritor%2Bplanav%2B%E1stat&BF=4#1255z
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ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SUDĖTIS: 

PARENGIAMASIS ETAPAS 
PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI 

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-82 „Dėl 
Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano keitimo rengimo“. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. 
įsakymas Nr. A-414A „Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo sąlygų sąvado rengimo“. 

3. Planavimo sąlygos: 
3.1. 2015 m. gegužės 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teritorijų planavimo 

sąlygos Nr. SVA-PL-2; 
3.2. 2015 m. kovo 30 d. AB LESTO planavimo sąlygos Nr. 15-10404; 
3.3. 2015 m. balandžio 7 d. LITGRID AB teritorijų planavimo sąlygos Nr. SD-1503; 
3.4. 2015 m. kovo 31 d. TEO LT, AB planavimo sąlygos specialiojo plano dokumentams 

rengti Nr. 03/00344; 
3.5. 2015 m. balandžio 2 d. AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo teritorijų planavimo sąlygos 

Nr. S-S25-866; 
3.6. 2015 m. balandžio 1 d. UAB „Šiaulių vandenys“ planavimo sąlygos Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimui Nr. S-1245; 
3.7. 2015 m. balandžio 7 d. AB „Šiaulių energija“ planavimo sąlygos specialiojo planavimo 

dokumentui rengti Nr. SD-802; 
3.8. 2015 m. balandžio 7 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ teritorijų planavimo sąlygos Nr. 2-

1317; 
3.9. 2015 m. balandžio 14 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 

raštas Nr. SAP-113 „Dėl planavimo sąlygų“; 
3.10. 2015 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto 

infrastruktūros skyriaus raštas Nr. SIF-494 „Dėl planavimo sąlygų“; 
3.11. 2015 m. kovo 31 d. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Teritorijų planavimo sąlygos 

Nr. PST-5; 
3.12. 2015 m. kovo 13 d. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų 

departamento Šiaulių skyriaus Teritorijų planavimo sąlygos Nr. (15.6)-A4-2615; 
3.13. 2015 m. balandžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

Šiaulių skyriaus teritorijų planavimo sąlygos Nr. 31PLS-4-(14.31.42.); 
3.14. 2015 m. balandžio 16 d. Civilinės aviacijos administracijos teritorijų planavimo sąlygos 

Nr. 12R-732; 
3.15. 2015 m. balandžio 16 d. Lietuvos kariuomenės teritorijų planavimo sąlygos Nr. VL-43; 
3.16. 2015 m. balandžio 10 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos Perspektyvinio planavimo skyriaus raštas Nr. (6.6) 2-1887 „Dėl planavimo 
sąlygų“; 

3.17. 2015 m. balandžio 23 d. Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių 
policijos biuro raštas Nr. 40-S-36857 „Dėl teritorijų planavimo sąlygų“; 

3.18. 2015 m. balandžio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 
Melioracijos poskyrio raštas Nr. SZZ-580 (20.67) „Dėl teritorijų planavimo sąlygų“; 

3.19. 2015 m. birželio 22 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo sąlygos Šiaulių miesto vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajam planui rengti Nr. PS-9 (16.1). 
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4. Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano keitimo planavimo programa (patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriumi Eduardu Bivainiu 2015 m. birželio 8 d.). 

RENGIMO ETAPAS 
ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO STADIJA 

I 
Tomas 

1. Esamos būklės analizė 
1.1. Esamos būklės analizės aiškinamasis raštas 
1.2. Grafinė dalis: 
1.2.1. Brėžiniai: 
 Esamos būklės analizė. Vandens tiekimo infrastruktūra. 1 lapas. M 1:10 000; 
 Esamos būklės analizė. Vandens tiekimo infrastruktūra. 2 lapas. M 1:10 000; 
 Esamos būklės analizė. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra. 1 lapas. M 1:10 000; 
 Esamos būklės analizė. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra. 2 lapas. M 1:10 000. 
1.2.2. Schemos: 
 2009 m. patvirtinto specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas. Vandentiekio tinklai. 

M 1:35 000; 
  2009 m. patvirtinto specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas. Nuotekų tinklai. M 

1:35 000; 
 UAB „Šiaulių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpinamos gyvenamosios vietovės. 

M 1:50 000; 
 UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpinamos gyvenamosios 

vietovės. M 1:50 000; 
 Potencialūs taršos židiniai patenkantys į vandenviečių apsaugos zonas. M 1:35 000; 
 Individualūs vandens gręžiniai. M 1:35 000. 

BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMO STADIJA 
II 
Tomas 

2. Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija) 
2.1. Bendrųjų sprendinių formavimo aiškinamasis raštas 
2.2. Grafinė dalis: 
 Koncepcija. I ALTERNATYVA. M 1:15 000; 
 Koncepcija. II ALTERNATYVA. M 1:15 000; 
 Koncepcija. III ALTERNATYVA. M 1:15 000. 

III 
Tomas 

Ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaita 

IV 
Tomas 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas 

V 
Tomas 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 
VI 
Tomas 

3. Sprendinių konkretizavimas 
3.1. Sprendinių konkretizavimo aiškinamasis raštas 
3.2. Grafinė dalis: 
 Vandentiekio tinklų plėtros sprendiniai vystytinose teritorijose. 1-3 lapai. M 1:5 000; 
 Nuotekų tinklų plėtros sprendiniai vystytinose teritorijose. 4-6 lapai. M 1:5 000; 
 Tinklų plėtros planai. 1-43 lapai. M 1:1 000. 
 Schema. Numatomas reglamentas individualiam vandens tiekimui (individualiais 

gręžiniais) ir nuotekų tvarkymui. M 1:35 000. 
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ĮVADAS 
 

OBJEKTAS: Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialiojo plano keitimas. 
 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktorius, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 596201.  

 
PLANO RENGĖJAS: UAB ,,Urbanistika”, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius. 
 
SPECIALIOJO PLANO PLANAVIMO PAGRINDAS: Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas T-82 „Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“; Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A-414A „Dėl Šiaulių miesto 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 
planavimo sąlygų sąvado rengimo“. 
 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO LYGMUO: savivaldybės lygmens 
specialusis planas. 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RŪŠIS: savivaldybės specialusis 

teritorijų planavimo dokumentas. 
 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Šiaulių miestas (nagrinėjama teritorija 

– teritorijos besiribojančios su Šiaulių miestu). 
 
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
1. Nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, brėžiniuose pažymint planuojamos 

teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementus ir 
individualaus vandens išgavimo ir (ar) individualaus nuotekų šalinimo būdus bei sąlygas; 

2. Planuojamoje teritorijoje nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis ir priemones, apimančias ir sodininkų bendrijų 
teritorijas bei užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai 
geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą; 

3. Rezervuoti teritorijas tinklų plėtrai, nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, 
tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus; 

4. Atlikti esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus, įvertinant 
galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą; 

5. Numatyti perkrautų ir techninių reikalavimų neatitinkančių vandentiekio ir nuotekų 
tinklų ruožų, siurblinių rekonstrukciją ir renovaciją; 

6. Nustatyti esamų ir planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos priemones; 
7. Įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų 

projektavimo, žemės įsigijimo ir statybos preliminarią kainą; 



ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO 
PLANO KEITIMAS. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS. 

 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2017 7 
 
 
 

8. Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, apskaičiuoti investicijas atskiriems 
įgyvendinimo etapams. 

 
INFORMACIJA APIE GALIMYBIŲ STUDIJAS: nebus atliekamos. 

INFORMACIJA APIE STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ 
(SPAV) IR TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJĄ: bendrųjų sprendinių formavimo 
stadijos metu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija bei atliekamas strateginis pasekmių 
aplinkai vertinimas (2014-12-23 LRV nutarimu Nr. 1467 patvirtintame Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašo pakeitime nustatyta tvarka). 

SPECIALIOJO PLANO RENGIMO ETAPAI: reikiamos apimties topografinės 
nuotraukos parengimas; esamos būklės įvertinimas; bendrųjų sprendinių formavimas 
(koncepcija); sprendinių konkretizavimas; baigiamasis etapas. 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI: planavimo pradžia – 2016 m. vasaris, pabaiga – 
2017 m. gegužė. 
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VI. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS 
 

Specialiojo plano keitimas atitinka Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, t.y. užtikrina Šiaulių miesto geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat savivaldybės gyventojų 
poreikius atitinkančią plėtrą sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis 
sąlygomis apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų 
tvarkymo paslaugas. 

Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano keitimo sprendiniai konkretizuojami vadovaujantis I koncepcijos alternatyva, kuri buvo 
išrinkta atliktų Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų (tame tarpe Visuomenės 
informavimo), surinktų Vertinimo subjektų išvadų, parengtos Ekonominio skaičiavimo ir 
aplinkosauginio vertinimo ataskaitos pagrindu. 

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių 37 punktu: 
„<...> Patvirtintas planas galioja neterminuotai arba kol savivaldybės tarybos sprendimu 
savivaldybės planas pripažįstamas savivaldybės bendrojo plano dalimi ar parengiamas ir 
patvirtinamas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas“ ir 38 punktu: 
„Planas gali būti keičiamas ar koreguojamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 4 
straipsnio 4 dalies ir 50 straipsnio nuostatomis“. Siūlomų sprendinių aktualumas siejamas su 
2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, todėl po 2024 metų, specialiojo plano 
sprendiniai turėtų būti peržiūrimi ir atitinkamai, pagal poreikį, vadovaujantis galiojančia tvarka 
tikslinami. 
 

6.1. SPECIALIOJO PLANO KEITIME VARTOJAMOS SĄVOKOS 
 

VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 
TERITORIJA 

Viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją sudaro gyvenamosios vietovės, jų dalys ir 
pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai siekiant, kad ne mažiau kaip 95 procentai 
savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės 
reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę 
individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas. Pagal 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas į viešojo geriamojo 
vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos gyvenamosios vietovės, kuriose geriamuoju vandeniu 
aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų (Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 1 
straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 20 punktas, 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tokių paslaugų 
teikimo pareiga yra įstatymais priskirta savivaldybei ar jos kontroliuojamai įmonei (šiuo atveju 
UAB “Šiaulių vandenys”) (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktas, 8 straipsnio 1, 
4, 5 punktai; Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalis); gyventojai 
dėl geriamojo vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, ekonominių ar kitų 
priežasčių negali individualiai išgauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo 
vandens ir individualiai tvarkyti nuotekų. Šiaulių miesto viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritorija, atsižvelgiant į aukščiau aprašytus kriterijus, nustatoma ir pažymėta planuose. 
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Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, viešąjį vandens 
tiekimą galima vykdyti tik turint viešojo vandens tiekimo licenciją. Savivaldybės teritorijoje 
išduodama tik viena licencija viešajam vandens tiekimui vykdyti. Šiaulių mieste licencijuotas 
viešojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra UAB „Šiaulių vandenys“. Kitoks (ne 
viešasis) geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei individualus vandens išgavimas 
ir individualus nuotekų šalinimas nelicencijuojamas. 

Šiaulių miesto viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje kitas (ne viešasis) 
geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas gali tiekti geriamąjį vandenį ir (arba) 
teikti nuotekų tvarkymo paslaugas tik tuo atveju, jeigu tiekė geriamąjį vandenį ir (arba) teikė 
nuotekų tvarkymo (išskyrus paviršines nuotekas) paslaugas iki viešojo geriamojo vandens 
tiekimo teritorijos nustatymo, jo tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų 
tvarkymo paslaugos atitinka teisės aktų reikalavimus ir jis turi geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo licenciją. 

Viešojo ir/ar kito vandens tiekėjo pareigos, teisės ir licencijavimas, asmenų teisės ir 
pareigos reglamentuojami LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir 
kitais susijusiais teisės aktais. 

Geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių miesto teritorijoje, nepriskirtoje 
viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijai, gali vykdyti ir viešasis geriamojo vandens 
tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir kitas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, 
įstatymo nustatyta tvarka įgijęs teisę tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo 
paslaugas. Viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijai nepriskirtoje teritorijoje ir viešasis 
geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir kitas geriamojo vandens tiekėjas ir 
nuotekų tvarkytojas turi vienodas teises ir pareigas. 
 

VYSTYTINA TERITORIJA/NUMATOMA VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS 
TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TERITORIJA. Tai teritorijos, kurios šiuo metu 
nepriskiriamos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai, tačiau šio 
plano keitimo sprendiniuose numatomos plėtoti tam tikra tvarka, siekiant jas įtraukti į viešojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją. Vystymo laikotarpiu, kol dar 
teritorija nėra priskirta viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai, 
vystytinoje teritorijoje taikomos 6.7 skyriuje „Numatomas reglamentas individualiam vandens 
išgavimui ir nuotekų tvarkymui” aprašytos nuostatos (su sąlyga atsiradus centralizuotam 
nuotakynui ne toliau kaip 45 metrai nuo arčiausio iki šio nuotakyno sklypo, kuriame yra įrengta 
individuali nuotekų tvarkymo sistema, ribos artimiausio taško, per teisės aktais nustatytą 
terminą nuo raštiško centralizuotojo nuotakyno valdytojo pranešimo apie galimybę objektą 
prijungti prie centralizuotojo nuotakyno išsiuntimo registruotu laišku ar įteikimo dienos, 
objekto savininkas ar teisėtas jo valdytojas privalo savo valdomame sklype įrengtus nuotekų 
tinklus prijungti prie centralizuotojo nuotakyno, jeigu kiti LR teisės aktai nenustato kitaip). 
 

KITA SPECIALI TERITORIJA (oro uostas ir Lietuvos kariuomenės teritorija). Šiaulių 
oro uosto savininkas yra Lietuvos Respublika, patikėtinis – Lietuvos kariuomenė. Šiai teritorijai 
dėl naudojimo pobūdžio ir specifinės vykdomos veiklos yra taikomas specifinis 
reglamentavimas, todėl ji išskiriama ir pažymima plane kaip „Kita specialios paskirties 
teritorija“, kuriai netaikomas šio specialiojo plano reglamentas. Geriamojo vandens tiekimo ir 
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nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymas šioje teritorijoje turi būti vykdomas atskiru 
Lietuvos kariuomenės susitarimu su Šiaulių miesto savivaldybe ir kitomis suinteresuotomis 
institucijomis. 
 

TARPRAJONINĖS ZONOS. Tai tarpinė zona, planuose žymima štrichu, žyminti plotą, 
kiek gali kisti rajonų tarpusavio ribos, siekiant išlaikyti inžinerinių sistemų vientisumą ir 
racionalią plėtrą, atsižvelgiant į maksimalų gyventojų poreikių užtikrinimą. 
 

ŠALIA VYSTYTINOS TERITORIJOS VYKDOMA PLĖTRA. Esant situacijai, kai 
gatvė, kurioje vykdoma vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų plėtra, skiria dvi vystytinas teritorijas, 
būtina sudaryti galimybę prisijungti abiejose gatvės pusėse esantiems gyventojams (arčiausiai 
gatvės esančioms sklypų eilėms abiejose pusėse), nepriklausomai, kuriai vystytinai teritorijai 
priskiriami šie sklypai. 

AGLOMERACIJA. Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamente (patvirtintas 2006 m. 
gegužės 17 d. Nr. D1-236) įtvirtinta sąvoka, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje į 
aglomeracijos ribas patenka teritorija, kuri yra gana tankiai apgyvendinta ir/arba kurioje 
sutelkta ūkinė veikla arba teritorija, kurioje įrengti bendrą nuotekų surinkimo sistemą ir 
nukreipti jas į bendrus nuotekų valymo įrenginius yra tikslinga dėl kitų priežasčių (pvz., dėl to, 
kad konkrečiu atveju nuotekų surinkimas naudojant bendrą surinkimo sistemą yra 
priimtiniausias dėl gamtinių sąlygų; dėl to, kad bendros sistemos įdiegimas yra ekonomiškai 
priimtiniausias ar dėl kitų priežasčių) tai būtų „Esama viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorija“ (žr. 6.1.1 pav.). Nustatant aglomeracijos ribas buvo įtrauktos 
teritorijos, kuriose yra išvystyti esami Šiaulių miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklai (tai nereiškia, kad šių teritorijų gyventojai yra 100% prisijungę prie 
centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, tai reiškia, kad šios teritorijos 
gyventojai turi galimybę prie šių tinklų prisijungti). Nustatant aglomeracijos ribas, 
aglomeracijos teritorija nustatyta, atsižvelgiant į nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas bei  
aglomeracijai taikomus reikalavimus 

Išplėtojus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą vystytinose 
teritorijose/numatomose viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose 
pagal vystymo etapus prasiplečia ir aglomeracijos ribos į išvystytą geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, ir įsigalioja aglomeracijai taikomi reikalavimai. 
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6.1.1 pav. Aglomeracijos teritorija 
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ 
VYSTYMAS. Plano sprendinių aktualumo laikotarpiu, ateityje galimas rajonų eilės tvarkos 
keitimas, taip pat tinklų plėtra gali būti vykdoma tik dalyje rajono, atsižvelgiant į vandentiekio 
ir nuotekų tinklų plėtros poreikį ir būtinumą, pagal sparčiausiai vystomų kvartalų užstatymą. 
Visais atvejais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra turi būti paremta 
ekonomiškumo principu, t.y. įrengiant centralizuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklus vienam GE turi tekti ne daugiau kaip po 15 m gatvių tinklų (neskaičiuojant 
įvadų) arba vienam ūkiui reikėtų įrengti ne daugiau kaip po 45 m gatvių tinklų (neskaičiuojant 
įvadų)). 
 

KITA (NE VIEŠOJO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 
TVARKYMO TERITORIJA – teritorijos,  kuriose taikomas ir  numatomas   taikyti individualus  
geriamojo  vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas. Šiaulių miesto 
administracinėse ribose esančios teritorijos,  nepriskirtos „esamoms viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoms“, nepriskirtos „vystytinoms 
teritorijoms/numatomoms viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
teritorijoms“ ir nepriskirtos „Kitoms specialioms teritorijoms“ (oro uostas ir Lietuvos 
kariuomenės teritorija), priskiriamos individualaus vandens išgavimo ir (ar) individualaus 
nuotekų tvarkymo teritorijai. 

Ten, kur jau yra išvystyta viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, naujai organizuojamas 
individualus vandens išgavimas ir individualus nuotekų tvarkymas negalimas. Esama 
individuali vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra galiojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka turi būti naikinama (individualūs gręžiniai tamponuojami, išgriebimo duobės 
ir esami individualūs nuotekų valymo įrenginiai (išskyrus pirminio valymo įrenginius, skirtus 
nuotekoms apvalyti prieš išleidimą į centralizuotą nuotakyną) likviduojami). Individualiai 
išgaunantys ir naudojantis geriamąjį vandenį ir /arba individualiai tvarkantys nuotekas, 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka privalo prijungti nuosavybes teise priklausančią arba 
kitais teisėtais pagrindais valdomą geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros.  

Teritorijose, kuriose iki šio specialiojo plano rengimo pradžios buvo parengti detalieji 
planai ar kiti projektai, kuriuose buvo suplanuotas kvartalinis užstatymas, nauji vartotojai gali 
jungtis prie esamos kvartalinės individualios vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros, jeigu: ši infrastruktūra atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo vandens ir 
nuotekų tvarkymo reikalavimus; naujų vartotojų sklypai patenka į detaliojo plano galiojimo 
ribas. Tačiau, jeigu išduotose sąlygose ir pasirašytose sutartyse kvartalinei ir individualiai 
vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybai buvo numatyta, kad pastačius 
miesto tinklus statinius būtina perjungti prie miesto tinklų, šias sąlygas būtina vykdyti, t.y. kai 
šias teritorijas pasieks viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai, 
kvartalinė ir individuali vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra turi būti 
naikinama (individualūs gręžiniai tamponuojami, išgriebimo duobės/kvartaliniai ir vietiniai 
nuotekų valymo įrenginiai likviduojami) ir jungiamasi prie viešojo vandens tiekėjo tinklų. 
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6.2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 
NUOTAKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

 „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano keitimu” planuojamoje teritorijoje nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetinės kryptis (apimančios ir sodininkų bendrijų 
teritorijas bei užtikrinančios gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai 
geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą), 
rezervuotos teritorijos tinklų plėtrai, nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, 
apsaugos priemones, kitus reikalavimus. 

Specialiojo plano keitimu  planuojamų  susisiekimo  komunikacijų  teritorijose (pagal 
Transporto organizavimo Šiauliuose specialųjį planą*),  tarp  suplanuotų  gatvių raudonųjų 
linijų arba už jų ribų laisvoje valstybinėje žemėje, numatomos vietos vandentiekio ir nuotekų 
tinklams įrengti, tose Šiaulių miesto savivaldybės teritorijose, kuriose šie tinklai nėra išvystyti. 
Planuojamiems vandentiekio ir nuotekų tinklams nustatytos apsaugos zonos, reikalingos naujos 
infrastruktūros apsaugai užtikrinti, kurios praeina su esamų žemės sklypų ribomis ir nesukelia 
žemės savininkams naujų apribojimų nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose 
(planuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus įvertinta, kad šių tinklų bei įrenginių apsaugos 
zonos nepatektų į privačias valdas). 

Suplanuotiems vandentiekio ir nuotekų tinklams patenkantiems į privačius žemės 
sklypus, numatytus paimti visuomenės poreikiams teritorijose (pagal Transporto organizavimo 
Šiauliuose specialųjį planą*), pateikiami principiniai tinklų plėtros sprendiniai, kurie gali keisti 
įgyvendinant Transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano sprendinius ir sprendžiant 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimus. 

*Transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano sprendiniais suplanuotų gatvių žemės sklypai 
suformuoti pagal raudonąsias linijas, siekiant numatyti teritorijas,  kuriose  užtektų  pločio  išdėstyti  reikalingus  
inžinerinius  tinklus  ir  kitus  gatvės  techninius elementus, o tais atvejais, kai raudonosios linijos kerta esamų 
žemės sklypų ribas - gatvių žemės sklypai suformuoti iki greta esančių žemės sklypų ribų, o trūkstamos dalys, 
susikertančios su esamais žemės sklypais numatomos, kaip teritorijos reikalingiems žemės plotams paimti 
visuomenės poreikiams. 

Dėl siaurų privažiavimo gatvių ir kelių, gatvių raudonųjų linijų patenkančių į privačius 
sklypus, inžinerinių komunikacijų koridorių nebūvimo, sodų bendrijose pateikiami tik 
principiniai tinklų plėtros sprendiniai, neatsižvelgiant į apsaugos zonas, norminių atstumų iki 
sklypų ribų išlaikymą. Sodų bendrijose vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra 
detalizuojama techniniais projektais ir galima tik aktyviai įsitraukus bendrijų nariams 
(gyventojams), pirmininkams, valdybai, kurių iniciatyva turi būti renkami visi reikalingi sklypų 
savininkų sutikimai, į kuriuos pateks projektuojami tinklai, jų apsaugos zonos, nuotekų 
siurblinės ar jų apsaugos zonos. T.y. tinklų plėtra gali būti vykdoma tik esant visos sodų 
bendrijos sklypų savininkų sutikimams dėl apsaugos zonų patekimo į jų sklypų ribas ir servitutų 
nustatymo sklypų ribose (esant reikalui). 

Projektuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus (techninio projekto 
rengimo metu) būtina vadovautis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, su vėlesniais 
pakeitimais) reikalavimais dėl apsaugos zonų nustatymo bei siekti išlaikyti specialiojo plano 
keitimu nustatytus apsaugos zonų dydžius. Išimtiniais atvejais (vadovaujantis Valstybinės 
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teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimais Nr.(8.4)-
2D-6399 ir Nr.(8.4)-2D-10138), projektuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklų apsaugos zonų dydis tinklų statytojo (savininko) pageidavimu išskirtinais 
atvejais gali būti mažinamas, t.y. paliekama galimybė nustatyti nebūtinai maksimalią apsaugos 
zoną (nurodytą 1992-05-12 LRV nutarime Nr. 343, su vėlesniais pakeitimais), bet ir mažesnę 
tinklo apsaugos zoną, arba jos visai nenustatyti, jei tinklų statytojas (savininkas) neturi tokio 
intereso. Tokias atvejais tinklų statytojas (savininkas) prisiima atsakomybę dėl tinklo saugos. 

Esant poreikiui, planuojamų tinklų tiesimo vietos, vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų 
planinė padėtis, pasijungimo taškai (vietos) gali būti tikslinamos vėlesnėse projektavimo 
stadijose (techniniais projektais). Planuojama infrastruktūra turi būti tikslinama pagal 
specifinius teritorijų požymius, diametrai-skaičiuojant pagal faktą. 

Pažymėtina, kad šiuo specialiojo planu keitimu įregistruotiems žemės sklypams 
apribojimai nesukuriami, žemės paskirtis, būdas ar pobūdis nekeičiami, teritorijų paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūra neatliekama.  Tais atvejais, kai Transporto organizavimo 
Šiauliuose specialiuoju planu planuojamoms Šiaulių miesto gatvėms nustatytos raudonosios  
linijos patenka į privačių žemės sklypų teritoriją, bet nėra numatyti žemės plotai, reikalingi 
paimti visuomenės  poreikiams, ir šiuo specialiojo plano keitimu gatvių raudonųjų linijų ribose 
numatomi nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, suplanuotų tinklų linijas būtina  laikyti  
rekomendacinio  pobūdžio (rengiant žemesnio lygmens kompleksinius teritorijų planavimo 
dokumentus arba techninius projektus galima jas tikslinti). 
 

6.2.1. VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA 
 
Vandentiekio tinklai pagal galimybes planuojami žiediniai, skirti sudaryti galimybes 

aprūpinti visus teritorijos gyventojus geriamuoju vandeniu, taip pat užtikrinti gaisrinės saugos 
reikalavimus. Planuojami vandentiekio tinklai teikiami specialiojo plano keitimo grafinėje 
dalyje, tinklų ilgiai pagal plėtros rajonus teikiami 6.2.1 lentelėje. 
 
6.2.1 lentelė. Planuojamų vandentiekio tinklų ilgiai pagal plėtros rajonus 

Eil. 
Nr. 

Rajonas Vandentiekio 
tinklai, m 

1. Aukštabalių (pietrytinė dalis) 6313,50 
2. Lieporių – Šventupio (rytinė dalis) 4278,01 
3. Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) 6296,91 
4. Pabalių (vakarinė dalis) 14048,71 
5. Vyturių (šiaurės vakarų dalis)  6792,69 
6. Lieporių – Šventupio (vakarinė dalis) 5605,02 
7. Gytarių (pietvakarinė dalis) 3573,73 
8. Gubernija – Medelynas (SB „Gubernija“) 3097,19 
9. Gubernija – Medelynas 2065,38 
10. Lieporių – Šventupio (pietinė dalis) 6276,69 
11.  Zokniai (integruota teritorija)  2586,20 
12.  Zoknių (rytinė dalis)  3007,42 

13.1 Lelija 

Bačiūnai (Šiaurės rytų dalis - 
sodai) 

5654,01 
13.2 Žilvitis 3732,37 
13.3 Ramunė 5426,97 
13.4 Ramybė 1584,41 
13.5 Sakalas 1190,30 
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13.6 Margiai 2099,56 
14.1 Užuovėja 

Bačiūnai (Šiaurės vakarų dalis 
- sodai) 

1403,07 
14.2 Lakštingala 2782,73 
14.3 Vyturys 4002,21 
14.4 Kregždutė 808,81 
14.5 Saulutė 1169,65 
15. Rėkyva Bačiūnai (Pietinė dalis - sodai) 1981,13 
16.1 Žalgiris 

Vyturių (Pietvakarinė dalis - 
sodai) 

5411,67 
16.2 Žibutė 1715,10 
16.3 Rūta 4070,06 
16.4 Svajonė 4241,90 
17.1 Šiaulių klevas 

Vyturių (Pietrytinė dalis - 
sodai) 

3297,12 
17.2 Berželis 4024,56 
17.3 Aušrinė 4722,54 
17.4 Pumpuras 2031,18 
SUMA 125290,78 

 
6.2.2. NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ PLĖTRA 

 
Šiaulių mieste yra esamas ir planuojamas atskirasis komunalinis nuotakynas surenkantis 

buitines nuotekas iš gyventojų ir įmonių bei gamybines, po išankstinio apvalymo, įmonių 
nuotekas. Šis nuotakynas tekina nešvarias, bet neagresyvias tinklų medžiagoms, nuotekas į 
valyklą. Prie atskirosios sistemos buitinio ar gamybinio nuotako neturi būti jungiamas drenažo 
arba paviršinių (lietaus) nuotekų vamzdynas. Planuojami buitinių nuotekų tvarkymo tinklai 
teikiami specialiojo plano keitimo grafinėje dalyje, tinklų ilgiai pagal plėtros rajonus teikiami 
6.2.2 lentelėje. 
 
6.2.2 lentelė. Planuojamų nuotekų tinklų ilgiai pagal plėtros rajonus 

Eil. 
Nr. 

Rajonas Nuotekų 
tinklai, m 

Slėginiai 
tinklai, m 

Viso, m 

1. Aukštabalių (pietrytinė dalis) 5166,81 1275,60 6442,41 
2. Lieporių – Šventupio (rytinė dalis) 3829,31 817,17 4646,48 
3. Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) 5994,81 229,04 6223,85 
4. Pabalių (vakarinė dalis) 12301,13 2445,28 14746,41 
5. Vyturių (šiaurės vakarų dalis)  6006,28 1999,98 8006,26 
6. Lieporių – Šventupio (vakarinė dalis) 4717,29 2177,90 6895,19 
7. Gytarių (pietvakarinė dalis) 3596,47 7,36 3603,82 
8. Gubernija – Medelynas (SB „Gubernija“) 3246,80 579,81 3826,61 
9. Gubernija – Medelynas 1885,06 227,46 2112,52 
10. Lieporių – Šventupio (pietinė dalis) 4894,00 1299,29 6193,28 
11. Zokniai (integruota teritorija)  1151,71 1649,63 2801,34 
12. Zoknių (rytinė dalis)  1930,87 1736,98 3667,85 

13.1 Lelija 

Bačiūnai (Šiaurės rytų dalis - sodai) 

4506,67 1885,24 6391,90 
13.2 Žilvitis 3077,07 1872,55 4949,62 
13.3 Ramunė 4220,94 1350,13 5571,07 
13.4 Ramybė 1285,96 854,44 2140,40 
13.5 Sakalas 992,86 770,09 1762,95 
13.6 Margiai 1879,44 944,57 2824,01 
14.1 Užuovėja 

Bačiūnai (Šiaurės vakarų dalis - 
sodai) 

1246,72 792,43 2039,15 
14.2 Lakštingala 2302,87 1526,94 3829,80 
14.3 Vyturys 3351,44 765,32 4116,76 
14.4 Kregždutė 779,78 554,13 1333,90 
14.5 Saulutė 987,82 664,88 1652,70 
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15 Rėkyva Bačiūnai (Pietinė dalis - sodai) 1777,78 818,72 2596,50 
16.1 Žalgiris 

Vyturių (Pietvakarinė dalis - sodai) 

4236,12 1392,46 5628,58 
16.2 Žibutė 1326,57 691,55 2018,12 
16.3 Rūta 3086,49 80,38 3166,88 
16.4 Svajonė 3436,65 1112,79 4549,44 
17.1 Šiaulių klevas 

Vyturių (Pietrytinė dalis - sodai) 

2497,39 785,46 3282,85 
17.2 Berželis 2602,45 1073,18 3675,63 
17.3 Aušrinė 4092,62 648,02 4740,63 
17.4 Pumpuras 1536,13 506,34 2042,47 

SUMA 103944,27 33535,12 137479,38 
 
Specialiojo plano keitimo rengimo metu numatomas vandentiekio tinklų DN 630 mm 

paskirties keitimas į slėginius nuotekų tvarkymo tinklus, t.y. vienus skirstomuosius 
vandentiekio tinklus šalia Karaliaučiaus gatvės panaudoti slėginių buitinių nuotekų tinklų 
tiesimui, juos pajungiant į nuotekų tinklus Gegužių – Tilžės gatvių sankryžoje. 

 
6.2.3. BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINIŲ PLĖTRA 
 
Dėl nepalankaus reljefo, kuriuo nėra galimybės nuvesti nuotekų tinklus savitaka, 

numatyta įrengti naujas nuotekų siurblines ir/arba nuotekų kėlyklas. Viso numatomos 84 naujos 
siurblinės/kėlyklos, kurių pagalba nuotekos pakeliamos ir nuvedamos iki esamos nuotekų 
surinkimo infrastruktūros. Nuotekų siurblinių tikslus skaičius, techniniai reikalavimai ir tikslios 
vietos parenkamos rengiant konkrečios teritorijos techninius projektus. Numatomos 
gamyklinės pilnai sukomplektuotos nuotekų siurblinės. Visose nuotekų perpumpavimo 
siurblinėse turi būti įdiegta informacinė technologinio proceso valdymo sistema, jos turi veikti 
automatiniu režimu. Technologinio proceso parametrai radijo bangomis perduodami į UAB 
„Šiaulių vandenys“ Centrinę dispečerinę. Planuojamos buitinių nuotekų siurblinės pažymėtos 
specialiojo plano keitimo grafinėje dalyje, preliminarus numatomų nuotekų siurblinių skaičius 
pagal plėtros rajonus teikiamas 6.2.3 lentelėje. 
 
6.2.3 lentelė. Preliminarus numatomų nuotekų siurblinių skaičius pagal plėtros rajonus 

Eil. 
Nr. 

Rajonas Preliminarus buitinių nuotekų 
siurblinių skaičius, vnt. 

1. Aukštabalio (pietrytinė dalis) 4 
2. Lieporių – Šventupio (rytinė dalis) 1 
3. Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) 3 
4. Pabalių (vakarinė dalis) 7 
5. Vyturių (šiaurės vakarų dalis)  5 
6. Lieporių – Šventupio (vakarinė dalis) 4 
7. Gytarių (pietvakarinė dalis) 1 
8. Gubernija – Medelynas (SB „Gubernija“) 2 
9. Gubernija – Medelynas 2 
10. Lieporių – Šventupio (pietinė dalis) 5 
11.  Zokniai (integruota teritorija)  1 
12.  Zoknių (rytinė dalis)  2 

13.1 Lelija 

Bačiūnai (Šiaurės rytų dalis - sodai) 

5 
13.2 Žilvitis 4 
13.3 Ramunė 3 
13.4 Ramybė 2 
13.5 Sakalas 2 
13.6 Margiai 3 
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14.1 Užuovėja 

Bačiūnai (Šiaurės vakarų dalis - 
sodai) 

2 
14.2 Lakštingala 3 
14.3 Vyturys 1 
14.4 Kregždutė 1 
14.5 Saulutė 2 
15 Rėkyva Bačiūnai (Pietinė dalis - sodai) 2 
16.1 Žalgiris 

Vyturių (Pietvakarinė dalis - sodai) 

4 
16.2 Žibutė 2 
16.3 Rūta 2 
16.4 Svajonė 2 
17.1 Šiaulių klevas 

Vyturių (Pietrytinė dalis - sodai) 

2 
17.2 Berželis 2 
17.3 Aušrinė 2 
17.4 Pumpuras 1 

SUMA 84 
 

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ LIX skirsnio ,,Lauko nuotakyno siurblinės“: 

461. Vienos ar kelių sodybų, kurioms laikinai (iki vienos paros) gali būti nutrauktas 
vandens tiekimas, nuotekų siurblinės yra III kategorijos. Jos gali būti su vienu siurbliu ir 
elektros energija maitinamos kaip trečios kategorijos vartotojas. 

462. Kvartalų ar miestų nuotekų siurblinės, kurių veikimas laikinai (iki 2,5 valandos) gali 
dėl avarijos sustoti (nuotekos tuo laiku kaupiamos kolektoriuose prieš siurblinę arba 
suleidžiamos į vandens telkinį nepažeidžiant jo ekosistemos), yra II kategorijos. Jos turi būti su 
dviem siurbliais (vienas ar keli darbo ir vienas atsargos, prireikus galintis veikti kartu su 
darbiniais) ir elektros energija maitinamos kaip antros kategorijos (elektros tiekimo pertrauka 
iki 2,5 valandos) vartotojas. Jei nėra galimybių užtikrinti II kategorijos elektros tiekimą, turi 
būti numatyta galimybė prijungti kilnojamą elektros jėgainę. 

463. Miestų ir įmonių nuotekų, kurių negalima kaupti kolektoriuose arba suleisti į 
vandens telkinį nepažeidžiant jo ekosistemos, siurblinės yra I kategorijos. Jos turi turėti 
mažiausiai du darbo ir vieną atsargos siurblį (dar vieną sandėlyje), įrengtus žemiau nuotekų 
lygio rezervuare (paleidimo metu), savarankiškas siurbimo linijas (kai siurbliai įrengiami 
sausai) ir dvi susietas slėgines linijas, 100% pralaidumo kiekviena. Jos turi būti maitinamos 
elektros energija kaip pirmos kategorijos vartotojas. Jei nėra galimybių užtikrinti I kategorijos 
elektros tiekimą, reikia įrengti vidaus degimo varikliu sukamą elektros generatorių. 

 
6.2.4. BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINIŲ REKONSTRAVIMAS 
 
Šiuo metu UAB „Šiaulių vandenys“ apskaitoje yra 57 buitinių nuotekų siurblinės, 1 iš jų 

dar nėra eksploatuojama. 53 siurblinių būklė vertinama kaip gera, 4 siurblinių – bloga, todėl 
reikalingas šių siurblinių rekonstravimas. Išanalizavus UAB „Šiaulių vandenys“ pateiktus 
nuotekų siurblinių darbo ciklų skaičiaus per parą duomenis, pastebėta, kad normaliu darbo 
rėžimu (sausuoju metu) siurblinės nėra pilnai apkrautos, dirba mažesniu nei projektinis našumu. 
Kai kurios mažesnės siurblinės suveikia tik kartą per kelias paras. Dėl to gali būti suvartojama 
daugiau elektros energijos, siurblinėje kaupiasi nuosėdos, nuotekos slėginiame vamzdyje ir 
siurblinės kaupimo dalyje gali užsistovi per ilgai, gali prasidėti nepageidaujami cheminiai ir 
biologiniai procesai, kurie vėliau apsunkina nuotekų valymą. Didelę įtaką kai kurioms 
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siurblinėms daro į nuotekų tinklus patenkantis lietaus vanduo. Atlikus hidraulinius 
skaičiavimus, pastebėta, kad 7 (Žuvininkų g., Marijampolės g., Javų g., Serbentų g., Poilsio g., 
Smėlio g., Uosių g.) nuotekų siurblinėse, atsižvelgiant į slėginio vamzdyno diametrą ir siurblių 
našumą, nuotekų tėkmės greitis yra per mažas 0,09-0,61 (<0,7m/s). 

Šiaulių rajono gyvenamosios vietovės, jų prijungimas prie esamos Šiaulių miesto 
infrastruktūros nagrinėjamas 6.7 skyriuje „Šiaulių rajono savivaldybės gyvenvietės 
planuojamos prijungti prie Šiaulių miesto vandentvarkos sistemos“. 
 
6.2.4 lentelė. Esamos siurblinės, kurioms numatyta plėtra turės įtakos 

Eil. 
Nr. 

Rajonas Planuojamas 
debitas, 

m3/d 

Planuojamas 
debitas, 
Qhmax 

Esamos siurblinės, 
kurioms plėtra turės 

įtakos 
1. Aukštabalių (pietrytinė dalis) 20,2 4,6 Pagrindinė NS 
2. Lieporių – Šventupio (rytinė dalis) 15,7 3,6 
3. Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) 39,3 9 
4. Pabalių (vakarinė dalis) 47,7 10,9 Žemynos NPS-03P, Etten 

Leuro 51 NS01P, Etten 
Leuro 16 NS02P, 
Trumpiškių NS03P, 
Vilniaus NS-05P, 
Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė NS 

5. Vyturių (šiaurės vakarų dalis)  18,1 4,1 Vilniaus NS-05P, 
Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė. NS 

6. Lieporių – Šventupio (vakarinė dalis) 21,8 5 Pagrindinė NS 
7. Gytarių (pietvakarinė dalis) 7,6 1,7 Javų 06NS, Pagrindinė NS 
8. Gubernija – Medelynas (SB „Gubernija“) 25,6 5,8 Bielskio NS-03M, 

Marijampolės 03NS, 
Pagrindinė NS 

9. Gubernija – Medelynas 12,1 2,8 

10. Lieporių – Šventupio (pietinė dalis) 21,8 5 Pagrindinė NS 
11. Zokniai (integruota teritorija)  50 8 Vilniaus NS-05P, 

Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė NS 

12. Zoknių (rytinė dalis)  50 8 Industrinio parko NS (dar 
neveikianti), Vilniaus NS-
05P, Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė NS 

13.1 Lelija Bačiūnai (Šiaurės rytų 
dalis - sodai) 

34,8 7,9 Vilniaus NS-05P, 
Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė NS 

13.2 Žilvitis 27,9 6,4 
13.3 Ramunė 32,4 7,4 
13.4 Ramybė 13,6 3,1 
13.5 Sakalas 8,1 1,8 
13.6 Margiai 17,0 3,9 
14.1 Užuovėja Bačiūnai (Šiaurės 

vakarų dalis - sodai) 
9,6 2,2 

14.2 Lakštingala 25,8 5,9 
14.3 Vyturys 29,9 6,8 
14.4 Kregždutė 9,1 2,1 
14.5 Saulutė 7,6 1,7 
15.1 Žalgiris Vyturių (Pietvakarinė 

dalis - sodai) 
28,2 6,4 

15.2 Žibutė 14,4 3,3 
15.3 Rūta 26,9 6,1 
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15.4 Svajonė 28,2 6,4 
16.1 Šiaulių klevas Vyturių (Pietrytinė 

dalis - sodai) 
18,0 4,1 

16.2 Berželis 22,7 5,2 
16.3 Aušrinė 39,5 9 
16.4 Pumpuras 11,4 2,6 
17. Rėkyva Bačiūnai (Pietinė dalis 

- sodai) 
12,5 2,9 Rėkyvos 11NS, Vilniaus 

NS-05P, Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė NS 

 
Įvertinus esamų slėginių tinklų ir nuotekų siurblinių dabartinį apkrovimą ir planuojamų 

plėtros rajonų susidarysiančias nuotekas, atlikus skaičiavimus, pateiktus 6.3.3 skyriuje, 
rekomenduojamas šių siurblinių rekonstravimas: 

• Vilniaus NS-05P, prie Radviliškio g. 2 – siurblių keitimas į didesnius (siurblinės 
rekonstravimas pagal poreikį), slėginės linijos diametro didinimas iki DN400; 

• Žuvininkų 02-NS, Žuvininkų g. 3 – siurblių keitimas į didesnius (siurblinės 
rekonstravimas pagal poreikį), 

• Javų 06-NS, Javų g. 100B – siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės; 
• Rėkyvos 11-NS, Bačiūnų g. 199 – siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės, 

siurblių našumo didinimas; 
• Birutės 05-NS, Birutės g. 39A – siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės; 
• Poilsio 12-NS, Poilsio g. 5 – siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės; 
• Serbentų 08-NS, Serbentų g. 100B – slėginės nuotekų linijos diametro mažinimas iš 

DN300 į DN110; 
• Sedos NS-07M – siurblių keitimas į didesnius (siurblinės rekonstravimas pagal poreikį). 

 

6.3. HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI 
 
6.3.1. ESAMOS TINKLŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS HIDRAULINIO 

APKROVIMO POŽIŪRIU  
 

Šiaulių miestui geriamasis vanduo tiekiamas centralizuotais vandentiekio tinklais iš 
dviejų požeminių vandenviečių – Birutės ir Lepšių. Birutės vandenvietė įrengta miesto šiaurės 
vakariniame pakraštyje, Lepšių – šiaurės rytiniame pakraštyje. Lepšių vandenvietė buvo 
pradėta eksploatuoti 1948 metais, Birutės – 1956 metais. Iš vandenviečių tiekiamo vandens 
santykis: Birutės – 60 proc. ir Lepšių – 40 proc. 

Nuo 1966 iki 2002 metų Šiaulių mieste veikė Rėkyvos gyvenvietės vandenvietė. 
2002 metais, nutiesus vandentiekio tinklus iš Šiaulių miesto iki gyvenvietės, ši vandenvietė 
buvo uždaryta.  

Nuo 1978 iki 2016 metų Šiaulių mieste veikė Bubių vandenvietė, kuri įrengta – apie 14 
kilometrų į pietvakarius nuo miesto. 2015 metais atliktas Lepšių vandenvietės rekonstravimas 
ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Trijų vandenviečių miestui nereikėjo, todėl įvertinus 
vandens išteklius, poreikius ir kokybę, bei eksploatacines sąnaudas buvo nuspręsta uždaryti 
Bubių vandenvietę. 

Centralizuotas vandentiekis Šiaulių mieste pradėjo veikti 1948 metais, vanduo buvo 
tiekiamas iš Lepšių vandenvietės. Didžiausias vandens suvartojimas Šiaulių mieste buvo 1989 
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metais, kai vidutiniškai buvo tiekiama apie 58 tūkst. m3/d. Žlugus pramonės įmonėms, įdiegus 
vandens apskaitą, pakilus kainai už vandenį ir gyventojams pradėjus taupyti, vandens poreikis 
mieste sumažėjo daugiau kaip 4 kartus. Pastaraisiais metais buvo išgaunama apie 12,4 tūkst. 
m3/d, t. y. tik 15 proc. Šiaulių miesto vandenvietėse išžvalgytų vandens išteklių.  

Jau 15 metų vandens suvartojimas iš esmės nesikeičia ir išlieka pastovus, į miestą 
tiekiama apie 12–15 tūkst. m3/d. 2015 metais Šiaulių miesto vandenvietėse buvo išgauta 
4,5 mln. m3 geriamojo vandens (vidutiniškai apie 12,4 tūkst. m3/d). 
 

 
6.3.1 pav. Vandens tiekimas Šiaulių miestui (2000–2015 metais) 

 
UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoja 617,5 km skirstomųjų vandentiekio tinklų, 

įskaitant įvadus. 2015 metais buvo parengtas Šiaulių miesto vandentiekio tinklo hidraulinis 
modelis, kuriame įtraukti visi vamzdžiai didesni nei 50 mm skersmens. Modelyje suvestų 
vamzdžių ilgis yra 420 km. Vandentiekio tinkluose dominuoja DN100 skersmens vamzdžiai 
(apie 100 km) ir DN150 skersmens vamzdžiai (apie 75 km). Po 50 km paklota DN200 ir DN300 
skersmens vamzdžių. Specialiojo plano keitime atlikta esamo tinklo hidraulinė analizė 
naudojant hidraulinę programą WaterCad V8i, gamintojas Bentley Inc. Šiaulių miesto 
vandentiekio tinklų hidrauliniame modelyje yra įrengta 14 zonų, kurios suformuotos uždarius 
27 sklendes. Analizuojant esamą padėtį zonos buvo paliktos, ir vanduo tekėjo ne visais 
vamzdžiais, o tik tais, kurie leidžia tekėjimą į zonas. 
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6.3.2 pav. Šiaulių miesto vandentiekio tinklai 

 
Šiaulių miesto vandentiekio tinklai buvo vertinti atsižvelgiant į hidraulines 

charakteristikas: debitą, greitį, slėgį, slėgio nuostolius ir vandens amžių. Pagrindinė 
vandentiekio tinklų dalis buvo projektuojama ir vystoma tarybiniais laikas, kai vandens 
suvartojimas buvo 4 kartus didesnis nei esamas. Todėl šiuo metu vandentiekio tinklai 
hidrauliškai yra mažai apkrauti. Vertinant vandentiekio tinklus buvo analizuojamos dvi kritinės 
vandens tiekimo fazės: mažiausias ir didžiausias vandens tiekimo laikotarpiai. Mažiausias 
vandens poreikis yra tarp 2:30 ir 4:00, didžiausias poreikis mieste yra ryte tarp 6:30 ir 7:40. 
Vandens tiekimas nakties metu svyruoja nuo 140 m3/h iki 180 m3/h. Rytais vandens kiekis 
pakyla iki 780 m3/h darbo dienomis ir iki 820 m3/h savaitgaliais.  
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6.3.3 pav. Vandens tiekimo grafikas  

 
Analizuojant miesto vandentiekio tinklus nustatytos tik kelios atkarpos, kuriose greitis 

viršija 1 m/s. Vertinant vandens tekėjimo greičius, vadovautasi STR 2.07.01:2003, 15 priede 
nurodytais optimaliais vandens tekėjimo greičiais. Išskyrus kelias atkarpas, vandens tekėjimo 
greičiai vamzdžiuose yra gerokai mažesni, nei rekomenduojami optimalūs greičiai. Ar tokia 
situacija bloga? Iš esmės jokios problemos nėra ir net galima džiaugtis, kad tai leidžia naudoti 
mažesnio galingumo siurblius ir mažinti elektros sąnaudas. Tokioje situacijoje jokio protingo 
sprendimo nėra, nes rekonstruoti visus vamzdžius nelogiška ir nėra prasmės. Jeigu didėtų 
vandens poreikis, reikėtų didinti slėgį siurblinėse ir slėgis atitinkamai didėtų aplinkiniuose 
rajonuose, tada jau iškiltų akivaizdi problema su viršslėgių mažinimu.  

Didžiausias vandens tekėjimo greitis yra įvade į UAB „Guberniją“. Įmonė turi du įvadus, 
tačiau tik viename įvade, nuo Dvaro g. yra įrengtas debitomatis su duomenų perdavimu. 
Analizuojamas įvadas yra DN100. Dirbant įmonei vandens imama apie 75 m3/h, o vandens 
tekėjimo greitis pasiekia 2,7 m/s. Tačiau įvado ilgis tik 60 m, todėl slėgio nuostoliai sumažėja 
nedaug ir įmonė neturi problemų dėl sumažėjusio slėgio. Optimalus įvado skersmuo būtų 
DN200. 

Birutės vandenvietės skirstomieji tinklai prie žiedinių tinklų pasijungia M.K. Čiurlionio 
ir Darbininkų gatvių sankryžoje, šioje vietoje paklotas DN200 vamzdis, kuriame vandens 
tekėjimo greitis siekia 1 m/s. Vamzdžio ilgis tik 4 m, jis jungia du skirstomuosius DN400 
vamzdžius.  

Vilniaus g. prieš Ežero gatvę, vamzdžio skersmuo sumažėja į DN200, todėl didžiausio 
vartojimo valandą vandens tekėjimo greitis pasiekia 0,8 m/s. Tačiau tai nėra kritinis greitis, dėl 
kurio reikėtų galvoti apie linijos rekonstravimą. 

Vandens greičiai vandenvietėse yra geras indikatorius, nes juose visas miesto 
suvartojamas vanduo teka dviem vamzdžiais. Vandens tekėjimo greičiai Birutės vandenvietėje 
ir skirstomuosiuose tinkluose iki žiedinio tinklo siekia 0,6 m/s didžiausio vartojimo valandomis, 
o nakties metu nukrenta iki 0,2 m/s. Vandens tekėjimo greičiai Lepšių vandenvietėje ir 
skirstomuosiuose tinkluose iki žiedinio tinklo siekia 0,4 m/s didžiausio vartojimo valandomis, 
o nakties metu nukrenta iki 0,1 m/s. 
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Slėgio nuostoliai tiesiogiai priklauso nuo vandens tekėjimo greičio, – kuo greičiau teka 
vanduo, tuo didesni trinties hidrauliniai nuostoliai, kuriems įveikti reikia naudoti siurblius ir 
elektros energiją. Vanduo vamzdžiuose teka lėtai, todėl slėgio nuostoliai tinkle yra labai maži. 
4 pav. pateikta pjezometrinio slėgio linija nuo Birutės vandenvietės iki Javų g., t.y. beveik per 
visą miestą, apie 7 km. Slėgio nuostoliai nakties metu yra tik 0,1 m.v.st., o didžiausio vandens 
vartojimo metu slėgio nuostoliai visoje 7 km linijoje siekia tik 1,5 m.v.st., tai labai mažas 
skaičius. 

 

 
6.3.4 pav. Pjezometrinio slėgio linija nuo Birutės vandenvietės iki Javų g., didžiausio vandens 

vartojimo valandą 
 
Slėgis daugiabučių namų arba įmonių įvaduose gali svyruoti didesniame intervale, nes 

vanduo teka į statinius mažesnio skersmens vamzdžiais.  Didžiosios dalies įvadų ir kiemo tinklų 
modelyje nėra suvesta, tačiau atlikus papildomus skaičiavimus, įvertinus įvadų ilgį, skersmenį, 
bei vandens poreikį, slėgis pastatuose gali svyruoti iki 2-4 m.v.st. intervale. Šie slėgio 
svyravimai daugiausiai susiję su statinių vidaus tinklais, o ne slėgio svyravimais gatvių ar 
skirstomuosiuose tinkluose.  

Slėgis, kurį sukelia siurbliai Šiaulių miesto vandenvietėse yra apie 3,5 bar Lepšių 
vandenvietėje ir 4,5 bar Birutės vandenvietėje. Slėgiai skiriasi todėl, kad Lepšių vandenvietės 
siurblinė yra apie 9,5 m aukščiau už Birutės vandenvietės siurblius.  

Slėgis vandentiekio tinkluose priklauso tik nuo žemės paviršiaus altitudžių, nes slėgio 
nuostoliai tinkluose yra nedideli, o siurblių darbas reguliuojamas dažnio pavaromis. 
Didžiausias slėgis Šiaulių miesto vandentiekio tinkluose yra privačių namų kvartaluose: 
Medelyne, Ginkūnuose, Vaidoto g. rajone ir Rygos g. rajonuose, siekiantis 5,5-6,0 bar. 
Vandentiekio tinkluose prieš Ginkūnus yra įrengtas slėgio reduktorius. Rekomenduojama 
įrengti slėgio reduktorius ir kituose privačių namų rajonuose. Tačiau prieš tai reikia suzonuoti 
vandentiekio tinklus uždarant dalį sklendžių ir nukreipiant vandens tekėjimą į rajoną per kelias 
vietas. 
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Miesto senamiestyje ir pietiniame daugiabučių kvartale vandens slėgis yra 3,0-4,5 bar. 
Todėl devynaukščiai ir didesni pastatai turi slėgio kėlimo stoteles, nes neužtenka slėgio iš 
vandentiekio tinklų. 
 

 
6.3.5 pav. Slėgiai Šiaulių miesto vandentiekio tinkluose: raudona spalva – daugiau kaip 

6 bar; violetinė spalva daugiau kaip 5,5 bar 
 

 
6.3.6 pav. Slėgiai Šiaulių miesto vandentiekio tinkluose: žalia spalva – mažiau kaip 3,5 

bar; šviesiai mėlyna spalva mažiau kaip 4,5 bar; tamsiai mėlyna spalva mažiau kaip 5,0 bar 
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6.3.7 pav. Vandens amžius Šiaulių miesto vandentiekio tinkluose 

 
Esant mažiems vandens tekėjimo greičiams, vandeniui iš vandenviečių nutekėti iki 

vartotojų užtrunka keliolika valandų. Didžiojoje miesto dalyje vanduo vartotojus pasiekia per 
24 val. Blogiausia padėtis buvo vartotojams šalia Bubių vandenvietės, nes uždarius vandenvietę 
vanduo iki jų tekėjo apie 14 parų. Sprendžiant šią problemą buvo sumontuotas siurblys Bubių 
vandenvietėje, kuris vandenį priverstinai suka ratu, taip pavyko sumažinti vandens amžių iki 6 
parų. Tačiau vandentiekio tinkluose yra atšakų, kuriose vanduo ilgai užsistovi, dėl didelio 
skersmens, ilgų atšakų ir mažo vartojimo.  

 
Apibendrinimas: 

1. Keturis kartus sumažėjus vandens poreikiams, Šiaulių miesto vandentiekio vamzdžiai yra 
per didelio skersmens esamiems vandens kiekiams; 

2. Esant dideliems vamzdžiams vanduo juose teka nedideliu greičiu, tačiau dėl to sumažėjo 
hidrauliniai trinties nuostoliai ir atitinkamai elektros energijos sąnaudos siurbliams; 

3. Slėgio nuostoliai Šiaulių miesto vandentiekio tinkluose yra ypač maži, vanduo pratekėjęs 
visą miestą iki vartotojų praranda energijos tik 0,5 bar; 

4. Slėgis dalyje privačių namų kvartalų yra per didelis. Rekomenduojama įrengti slėgio 
reduktorius, prieš tai suzonavus vandentiekio tinklus; 

5. Vandens amžius didžioje vandentiekio tinklų dalyje yra mažiau nei 24 val. Pasirinktuose 
akligatviuose rekomenduojama periodiškai tikrinti vandens kokybę ir praplauti tinklus. 
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6.3.2. PERSPEKTYVINIŲ TERITORIJŲ PAJUNGIMO PRIE ESAMŲ TINKLŲ 
ĮVERTINIMAS  

 
Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano keitime numatyta išplėsti vandentiekio tinklus miesto teritorijose, kuriose dar nėra tinklų, 
ir prie miesto tinklų planuojama pajungti 4 kaimus. Planuojama pakloti naujus vandentiekio 
tinklus Šiaulių miesto ribose: 

1. Medelyno-Gubernijos rajone; 
2. Aukštabaliuose ir Pabaliuose; 
3. Lieporių-Šventupio rajone; 
4. Vyturiuose ir Bačiūnuose; 
5. Zokniuose ir Gytariuose. 
 
Planuojama pajungti keturis aplinkinius kaimus: 
1. Aukštelkės kaimas, didžiausias projektinis debitas 21,90 m3/h; 
2. Vinkšnėnų kaimas, didžiausias projektinis debitas 16,90 m3/h; 
3. Gegužių kaimas, didžiausias projektinis debitas 12,91 m3/h; 
4. Ginkūnų kaimas, didžiausias projektinis debitas 73,56 m3/h (planuojama tolimesnė 

plėtra). 
 



ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO 
PLANO KEITIMAS. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS. 

 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2017 27 
 
 
 

 
6.3.8 pav. Planuojama vandentiekio tinklų plėtra Šiaulių mieste 

 
Projektuojant perspektyvinius vandentiekio tinklus buvo priimta, kad vartotojai 

vidutiniškai suvartos 120 l/d vandens, įskaitant vandens nuostolius. Vystomose teritorijose 
planuojama mažaaukštė privati statyba, priimant, kad viename name gyvens po 3 žmones. 
Apskaičiuota, kad viename name vidutiniškai bus suvartojama po 0,015 m3/h vandens.  

Vandentiekio tinklai projektuojami žiediniai, siekiant užtikrinti vandens poreikį gaisrų 
metu. Žiediniame vandentiekio tinkle vamzdžiai projektuojami DN200 ir DN100. 
Akligatviuose vamzdžių skersmenys projektuojami priklausomai nuo galimų pasijungti 
vartotojų skaičiaus ir tinklo ilgio (DN40; DN50 ir DN65). Tinklo plėtra numatyta tik Šiaulių 
miesto ribose, į hidraulinį modelį iš specialiojo plano keitimo perkelti planuojami vystyti 
vandentiekio tinklai ir jų vietos. 

Planuojama, kad naujai vystomose Šiaulių miesto teritorijose galėtų būti pastatyta apie 
4500 privačių namų, kuriuose gyventų apie 13500 gyventojų. Dalis gyventojų galėtų persikelti 
iš esamų miesto daugiabučių, o dalis atsikeltų naujai gyventi į miestą. Kiek tai realu ir kada tai 
galėtų įvykti, niekas negali prognozuoti. Tačiau vandens tiekimo įmonė turi planuoti 
infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje ir analizuoti galimus scenarijus ir investicijas.  
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Suvedant planuojamus vartotojus į miesto vandentiekio tinklų hidraulinį modelį buvo 
naudotas esamas tipinis miesto gyventojų vandens vartojimo grafikas. Į modelį suvedamas 
vidutinis vartotojų debitas per valandą, kuris dauginamas iš valandinio vandens vartojimo 
netolygumo koeficientų.  
 

 
6.3.9 pav. Šiaulių miesto projektinis vandens poreikis po tinklo plėtros 

 
Išplėtus vandentiekio tinklą Šiaulių mieste ir pajungus kaimus, padidės vandens 

suvartojimas. Projektuojama, kad didžiausio poreikio valandą vandens poreikiai gali siekti 
1000 m3/h, t.y. padidėtų apie 200 m3/h nuo esamo lygio. Bendras paros vandens kiekis padidėtų 
iki 15,5 tūkst. m3/d.  

Analizuojant esamą ir plečiamą vandentiekio tinklą buvo įvertinti vandens poreikiai 
keturiuose kaimuose, kuriuos planuojama pajungti. Keturių kaimų pajungimui numatytos tik 
galimos pasijungimo vietos prie miesto vandentiekio tinklų, kad būtų galima hidrauliškai 
įvertinti miesto tinklus. Aukštelkės ir Ginkūnų kaimai jau ir dabar yra pajungti prie Šiaulių 
miesto vandentiekio sistemos, tačiau kaimuose planuojama tinklų plėtra ir naujų teritorijų 
vystymas. Atliekant hidraulinį modulį buvo naudojama, kad Aukštelkės kaimas pajungtas 
viename modelio taške (J-11033), Vinkšnėnų kaimas pajungtas viename modelio taške (J-
3870), Gegužių kaimas pajungtas viename modelio taške (J-3869) ir Ginkūnų kaimo 
planuojamas vandens poreikis pridėtas trijuose esamų tinklų vietose (J-3871, J-3872 ir J-2436). 
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6.3.10 pav. Vandens vartojimų kitimas keturiuose pajungiamuose kaimuose 
 
Planuojama tinklų plėtra hidrauliniame modelyje buvo vertinama atsižvelgiant į įrengtas 

zonas esamuose Šiaulių miesto vandentiekio tinkluose. Miesto vandentiekio tinkluose yra 
įrengta 14 zonų, vandens tekėjimas į šias zonas matuojamas 36 debitomačiais, o zonų įrengimui 
buvo uždarytos 27 sklendės. Pajungiant naujus tinklus ir kaimus, zonos modelyje yra išlaikytos. 
Atidarius zonų sklendes hidraulinė situacija miesto vandentiekio tinkluose kiek pasikeistų, nes 
vanduo tekėtų ne 2-3 vamzdžiais į vieną zoną, o daugiau vamzdžių. Tačiau atlikus hidraulinę 
analizę nustatyta, kad nėra poreikio išformuoti zonas, nes slėgio nuostoliai padidėja tik 1-2 
m.v.st. Reikia įvertinti tai, kad dalis esamų vartotojų tikėtina persikels iš daugiabučių į naujai 
statomus (vystomus) individualius gyvenamuosius namus ir taip sumažindami vandens poreikį 
imamą iš esamų tinklų. Tikimybė, kad į Šiaulius atvažiuos gyventi daugiau kaip 10000 
gyventojų yra labai nedidelė, todėl daugiau tikėtinas gyventojų persiskirstymo scenarijus 
miesto viduje.  

Planuojamų plėsti vandentiekio tinklų bendras ilgis yra apie 122 km. Iš jų DN200 sudaro 
apie 4,5 km, DN100 – 97 km, DN65 – 1,0 km, DN50 – 4,5 km ir DN40 – 15 km. Bendras tinklų 
ilgis modelyje padidėjo iki 542 km.  

Planuojant vandentiekio tinklus naujai vystomose teritorijose įvertinti gaisriniai vandens 
poreikiai, todėl pagrindiniai skirstomieji tinklai planuojami projektuoti DN200, žiediniai tinklai 
gatvėse DN100 ir priklausomai nuo atšakų ilgio bei pajungiamų gyventojų skaičiaus 
projektuojami vamzdžiai DN40-DN65. 

Praplėtus miesto vandentiekio tinklų hidraulinį modelį vamzdžių skaičius tinkluose 
padidėjo iki 5710, o mazgų skaičius iki 4973 vienetų. UAB Šiaulių vandenys yra nusipirkę 
hidraulinio modelio licenciją 5000 vamzdžių, todėl norint dirbti su išplėstais tinklais reikės arba 
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pirkti naują licenciją su didesniu vamzdžių kiekiu, arba stambinti esamų ir planuojamų 
vamzdžių kiekį.  

Tinklų plėtra nesudarys hidraulinių problemų Šiaulių miesto vandentiekio tinklams, nes 
esami vamzdžių skersmenys yra dideli. Vandens tekėjimo greitis tinkluose nežymiai padidėja, 
bet absoliučioje daugumoje visų vamzdžių nesiekia rekomenduojamų optimalių greičių 
didžiausio vartojimo valandą, todėl esamų vandentiekio tinklų rekonstruoti nereikės.  

Esamuose vandentiekio tinkluose, po planuojamos tinklų plėtros probleminiai išlieka tie 
patys tinklų ruožai kaip ir esamuose tinkluose. Didžiausias vandens tekėjimo greitis trijose 
tinklo atkarpose siekia 1,3 m/s. Visuose kituose vamzdžiuose vanduo teka lėčiau nei 1 m/s. Šias 
tris tinklų vietas tik sąlyginai galima vadinti probleminėmis, nes šių linijų ilgiai yra labai trumpi, 
kad galėtų turėti ženklesnį poveikį hidrauliniams nuostoliams ir energijos suvartojimo 
didėjimui.  
 

 

6.3.11 pav. Pjezometrinio slėgio linija nuo Lepšių vandenvietės iki Žilvičių sodų g., 
didžiausio vandens vartojimo valandą ir linijos vieta 

 

 

 

6.3.12 pav. Pjezometrinio slėgio linija nuo Birutės vandenvietės iki Javų g., didžiausio 
vandens vartojimo valandą ir linijos vieta 
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Vandentiekio tinklų plėtra hidraulinės įtakos esamiems tinklams neturi. 6.4.11 ir 6.4.12 
pav. pateikti pjezometrinių linijų grafikai nuo Birutės ir Lepšių vandenvietės iki miesto 
pakraščiuose planuojamų plėsti tinklų. Slėgio nuostolių grafikai pateikti didžiausio suvartojimo 
valandomis. Lyginant esamą situaciją ir po plėtros, slėgio nuostoliai padidėja nuo 1-3 m.v.st. 
iki 2-4 m.v.st., o tai neįtakoja jokių siurblių ar tinklo hidraulinių parametrų. Šie skaičiai yra nuo 
vandenviečių iki tolimiausių tinklų taškų gatvėse. Esamų pastatų įvaduose slėgis gali svyruoti 
2-4 m.v.st., tačiau įvaduose slėgio pokyčiai nėra įtakojami tinklo plėtros, nes gatvių ir 
skirstomuosiuose tinkluose slėgis nesumažės.  
 

Apibendrinimas: 
1. Planuojama Šiaulių miesto vandentiekio tinklų plėtra neįtakos esamų tinklų hidraulinių 

parametrų, siurblių darbo ir slėgio tinkluose. Didinti esamų vamzdžių skersmenų dėl 
tinklų plėtros nereikia; 

2. Pilnai išplėtus tinklus ir pajungus keturis kaimus vandens išgaunamo vandens kiekis 
miesto vandenvietėse galėtų padidėti nuo 12,4 tūkst. m3/d iki 15,5 tūkst. m3/d; 

3. Pilnai vandentiekio tinklų plėtrai Šiaulių mieste reikia pakloti apie 122 km vamzdžių, 
kurių skersmenys būtų nuo DN200 iki DN40. 

 
6.3.3. NUOTEKŲ TINKLŲ HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI 
 
Šiaulių miesto nuotekos surenkamos pagrindinėje nuotekų siurblinėje, iš kurios siurblių 

pagalba slėginiais vamzdžiais transportuojamos į Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginius.  
Mažėjant gyventojų skaičiui ir kiekvienais metais nuosekliai mažėjant vandens suvartojimui 
nuotekų tinklų, nepaisant atskirų ruožų, apkrovimas taip pat mažėja. Tai gali sukelti 
nepageidaujamų pasekmių, kaip nuosėdų tinkluose susidarymas, neefektyvus nuotekų 
siurblinių veikimas ir pan., tačiau suteikia galimybę plėsti tinklus gretimose teritorijose, kur jų 
iki šiol nebuvo, pajungti naujus vartotojus Šiaulių mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse, 
pajungiant jas prie Šiaulių miesto nuotekų tinklų. Taip sumažinant investicijas į naujų nuotekų 
valymo įrenginių statybą atskirai gyvenamajai vietovei, panaudojant ne pilnai apkrautus Šiaulių 
miesto nuotekų tvarkymo tinklus, savo pajėgumų pilnai neišnaudojančią esamą Šiaulių nuotekų 
valyklą Jurgeliškių kaime, kuriais galima tinkamai sutvarkyti surinktas nuotekas, taip pat 
apdoroti susidarantį dumblą. 

Esami tinklai išsikraipę, vamzdžiai persislinkę vienas kito atžvilgiu, nesandarūs 
vamzdžių sujungimai ir šuliniai, didelė gruntinio vandens infiltracija į tinklus, didelis lietaus 
vandens patekimas į buitinių nuotekų tinklus, iš išorės į tinklus patenkantis gruntas, trasų 
nuolydžiai kai kuriuose ruožuose neatitinka reikalavimų. Kai kuriuose ruožuose tinklai suskilę, 
įaugusios medžių šaknys, kitaip paveikti grunto judėjimo,  

Plieniniai tinklai stipriai paveikti korozijos, kaupiasi nuosėdos, diametro ir tinklo 
pralaidumo sumažėjimai dėl susikaupusių nuosėdų, dėl to susidaranti patvanka, galimi tinklo 
užsikimšimai.  

Dalis tinklų patenka į privačias teritorijas, kai kuriais atvejai netgi po esamais pastatais ir 
statiniais, kas apsukina jų tinkamą eksploatavimą. 

Rekonstravus esamus tinklus surenkamų nuotekų kiekiai ir tiekiamo vandens kiekiai 
nepadidės, nes nenumatoma pajungti naujų vartotojų, tačiau pagerinus tinklų būklę, nuotekų 
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tinklų apkrovimas tikėtina, kad sumažės dėl mažesnės infiltracijos iš aplinkos, taip pat bus 
sumažintos tiekiamo vandens netektys dėl tinklų būklės pagerinimo. 

Nepalankiausia situacija tinklų vystymui yra pietrytinėje miesto dalyje (Rėkyva, Margiai, 
Sodai, Zokniai). Esama nuotekų linija iš Rėkyvos yra pilnai apkrauta ir naujų vartotojų 
pajungimas prie jos nėra įmanomas. Netgi tiesiant naujus kolektorius šios zonos nuotekos į 
valymo įrenginius gali patekti tik per centrinę miesto dalį kur esami vamzdynai neturi didelio 
pralaidumo rezervo, o jų rekonstrukcija yra techniškai sudėtinga. 
 

 
6.3.13 pav. Nuotekų tvarkymo tinklų baseinai 
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6.3.1 lentelė. Savitakinių nuotekų tvarkymo tinklų veikimo ir aptarnaujamų baseinų schema 
Kolektoriai ir nuotekų surinkimo baseinai 
NS į NVĮ 
  2 

3 
kolekt. D700 

d7
00

 

14 (Pakrantės NS-02K) 
13 (Smėlio NS-03K) 
15 (Tiesioji NS-01K) 
16 (Ilgoji NS-04K) 
12 

Kolekt. D2000 

d2
00

0 

Atšakos 
1 (Basanavičiaus 07NS + pramonė) 
5 
  6 (Kulpės 04NS) 
Kolekt. D1500 (Šiaurės vakarai) 

d1
50

0 

51 
52 
53 
54 
55 

N
S-

03
, 

FS
31

5 

55a 
56 
  57 
58 

59 

d3
15

 60 
  61 

62 
63 
64 
65 
66 
Kolekt. D500-300, Dubijos g. 

d5
00

-4
00

-3
00

 

69 
67 
68 
70 
71 
72 
  73 

74 
Kolekt. D1000-500 Jablonskio 

d1
00

0 

75 
76 
77 
78 
79 
Kolekt. D600-800, Tilžės 

d6 00 80 
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81 
82 
83 

84 
85 
86 
87 
88 
89 

Kolekt d900/1000 

d9
00

/1
00

0 

Kolekt d600 

d6
00

 

7 
  8 

9 
10 
11 
kolekt. 300-250 
  17 
18 
19 
20 
Kolekt d600 

d6
00

 

21 (+Ginkūnų NS-06L) 
NS-02 Žuvininkų g. 

d6
00

 

22 
23 (+Meškerių NS-10L) 
24 
kolekt. D630 

d6
30

 

25 
26 
26a 
kolekt. D430 

d4
30

 

27a (Baisiogalos NS-08L) 
27 (Šeduvos NS-11L) 
28 
kolekt. D400 
  29 

30 
NS-05P Vilniaus g., Kolekt. D800 

d8
00

 

31/32 (Pelkių NS-04P) 
NS-03P, Trumpiškių g 
  33 (Ganyklų NS-03P) 

NS-02P 
  34 (Etten-Leuro NS-02P-36-37-38-35) 

35 (Etten-Leuro NS-01P-36-37-38) 
36 (Žemynos NPS-03P) 
37 (Piktmiškio NSP-02P) 
38 (Pramonės NSP-03P) 

39 
  40 

41 (Rekyvos 11NS) 
Kolekt.d600 
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  42 (Margių NS-16D) 
43 (ORO UOSTAS) 
44 
45 (Industrinio parko NS) 

46 (gyv+Dubijos NS-07P) 
47 Pramonė 
48 (Ragainės NS-03D) 
49 Pramonė 
  50 (Serbentų 08NS) 

 
Apibendrinimas: 

1. Keturis kartus sumažėjus vandens poreikiams, to pasekoje sumažėjo ir susidarančių 
nuotekų kiekiai, Šiaulių miesto nuotekų tvarkymo tinklų vamzdžiai yra per didelio 
skersmens esamiems nuotekų kiekiams; 

2. Esant dideliems vamzdžiams, mažiems nuolydžiams ir sąlyginai mažiems debitams, 
nuotekos juose teka nedideliu greičiu, gali susidaryti nuosėdos, kas blogina tinklų 
pralaidumą; 

3. Nuotekų siurblinių ir slėginių nuotekų tinklų rekonstravimo poreikis nustatytas 6.3.3 
skyriuje „Buitinių nuotekų siurblinių rekonstravimas“; 

4. Planuojama Šiaulių miesto nuotekų tvarkymo tinklų plėtra neįtakos esamų tinklų 
hidraulinių parametrų. Didinti esamų vamzdžių skersmenų dėl tinklų plėtros nereikia. 
Reikalingas senų tinklų rekonstravimas dėl eksploatacinių savybių praradimo; 

5. Pilnai nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai Šiaulių mieste reikia pakloti apie 132,5 km 
vamzdžių, kurių skersmenys būtų nuo DN200 iki DN350, slėginiai nuotekų tinklai nuo 
DN90 iki DN160. 

 
6.4. SPRENDINIAI PLANUOJAMAI VEIKLAI PLĖTOTI IR JAI SKIRTOMS 

TERITORIJOMS NAUDOTI, TVARKYTI IR SAUGOTI  
 
Detalizuojant kaip vandentiekio bei nuotekų tinklais aprūpinti šiuo specialiojo plano 

keitimu nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas (t.y. rengiant detaliuosius 
planus ir techninius projektus) būtina atsižvelgti į esamų ir planuojamų objektų apsaugos bei 
įtakos zonas, nustatytas planuojamų tinklų apsaugos zonas (žr. 6.4.1 lentelę „Vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos“). Klojant naujus vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų (elektros, dujų, 
telekomunikacijų, šilumos, vandentiekio, nuotekų ir pan.) ir gatvių dangų išsaugojimą, 
prioritetą teikiant tinklų klojimui uždaru būdu, nesant galimybės tinklus išsaugoti, gauti 
projektavimo sąlygas tinklams perkelti. Taip pat būtina taikyti (esamiems, nustatyta tvarka 
suprojektuotiems, pastatytiems ir pripažintiems tinkamais naudoti inžineriniams tinklams) 
„Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (LR Vyriausybės nutarimas 1992-05-12 Nr. 
343 su vėlesniais pakeitimais) bei kitų, atskiroms tinklų grupėms galiojančių, įstatymų 
reikalavimus. 
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6.4.1 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 
INFRA-

STRUKTŪRA ĮRENGINIAI APSAUGOS ZONOS RIBOS IR VEIKLOS RIBOJIMAI 

Centralizuotas 
aprūpinimas 
geriamuoju  
vandeniu 

Vandenvietės 

Geriamasis vanduo Šiaulių miestui tiekiamas iš dviejų vandenviečių (Birutės 
ir Lepšių), kurios yra išsidėsčiusios miesto rytinėje ir vakarinėje dalyse. 
Abiems vandenvietėms „Šiaulių miesto vandenviečių sanitarinių apsaugos 
zonų nustatymo specialiuoju planu“ yra nustatytos apsaugos zonos 
(patvirtintas Šiaulių m. saviv. Tarybos 2005-01-20 sprendimu T-42). Lepšių 
vandenvietės griežto režimo apsaugos zona užima 32,13 ha, Birutės 
vandenvietės – 31,15 ha. Šiose teritorijose draudžiama bet kokia ūkinė veikla, 
tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. 
Birutės vandenvietės mikrobinės taršos apribojimo juosta (2–oji) užima 318 
ha, didžioji šios teritorijos dalis (236 ha) yra miesto ribose. Lepšių 
vandenvietės mikrobinės taršos apribojimo juosta (2–oji) užima 334 ha, 
didžioji šios teritorijos dalis (167 ha) taip pat yra miesto ribose. Vandenviečių 
cheminės taršos apribojimo (3–oji) juosta apima praktiškai visą miestą ir 
nemažas Šiaulių rajono teritorijas. Šioje teritorijoje draudžiama naudoti 
pesticidus ir herbicidus, gaminti bei sandėliuoti pesticidus bei kitas chemines 
medžiagas, įrengti buitinių ir pavojingų atliekų sąvartynus. Nustatytos 
vandenviečių apsaugos zonos teikiamos grafinėje dalyje. 

Centralizuotas 
nuotekų 

tvarkymas 

Nuotekų 
valymo 

įrenginiai 

Šiaulių miesto nuotekos centralizuotai nuvedamos ir valomos Šiaulių miesto 
nuotekų valykloje, esančioje už Šiaulių miesto ribų (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių 
kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r.), pastatytoje 2004 m. įgyvendinant Šiaulių 
aplinkosaugos projektą. Projektinis nuotekų valymo įrenginių pajėgumas – 50 
000 kub. m/d, Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai užima 12,54 ha ploto.  

Individualus 
vandens 
tiekimas 

Gręžiniai 

Vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo 
tvarkos aprašo (patvirtintas 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912) 5.3. 
punktu: „<...>  individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio 
gėlo vandens vandenvietes nustatoma tik 1-oji VAZ juosta, kurios dydis, 
nepriklausomai nuo vandenvietės grupės, yra 5 metrai aplink vandenvietę“.  

Individualus 
nuotekų 

tvarkymas 

Nuotekų 
valymo 

įrenginiai 

Komunalinių objektų sanitarines apsaugos zonas nustato Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos (Žin. 1992, Nr.22–652). Nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinės apsaugos zonos numatomos atsižvelgiant į jų našumą ir 
kinta nuo 0 iki 500 metrų. 

Buitinių 
nuotekų 

šalinimas 

Nuotekų 
siurblinės 

Komunalinių objektų 
apsaugos zonas nustato 
Specialiosios žemės ir 

miško naudojimo sąlygos 
(Žin. 1992, Nr.22–652). 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos 
tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai 
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos 
tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, 
yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno 
ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, 
kai vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos 
tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 
metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo 
vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių 
skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos 
zona yra žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų 
ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, 
kaupiklių apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o 
vandentiekio bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų 
įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo 
išorinių sienelių 

Vandens 
tiekimo tinklai 

Vandens 
tiekimo tinklai 

Vandentiekio tinklų 
apsaugos zonas nustato 
Specialiosios žemės ir 

miško naudojimo sąlygos 
(Žin. 1992, Nr.22–652). 

Nuotekų 
tvarkymo 

tinklai 

Nuotekų 
tvarkymo 

tinklai 

Nuotekų tinklų apsaugos 
zonas nustato 

Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos 
(Žin. 1992, Nr.22–652). 

 
 



ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO 
PLANO KEITIMAS. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS. 

 

 

UAB „URBANISTIKA“, 2017 37 
 
 
 

Specialiojo plano keitimo sprendiniai nekeičia šiuo metu teritorijoje galiojančių teritorijų 
planavimo dokumentų bei techninių projektų sprendinių, jie lieka galioti. 

Geležinkelių apsaugos zonoje nenumatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų lygiagrečiai 
geležinkelio kelių. 

Planuojant tinklus išsaugoti saugotinus geros būklės kultūrinės kilmės želdinius. 
 
Kultūros paveldo teritorijos 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenimis Šiaulių miesto 

savivaldybės teritorijoje 118 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų yra įrašyta į Kultūros 
vertybių registrą. Šių objektų teritorijoms ir jų apsaugos zonoms yra taikomi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimai. 

Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano keitimo plane gamtos paveldo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektai yra įvertinti, 
nesudarant jokių prielaidų sumenkinti ar kitaip pažeisti jų vertę. Kultūros paveldo objektuose 
ir vietovėse, siekiant nepažeisti vertingųjų savybių, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos aktais, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas sprendžiamas individualiai 
(konkrečiam kultūros paveldo objektui ir vietovei). Rengiant projektus, būtina vadovautis 
nuolat atnaujinama Kultūros vertybių registro informacija, pateikta internetinėje svetainėje 
http://kvr.kpd.lt. 

Kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose veikla gali būti planuojama ir 
vykdoma vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ar 
kitais veiklą juose reglamentuojančiais dokumentais bei teisės aktais. Specialiuoju planu 
numatant inžinerinės infrastruktūros plėtros teritorijas, pagrindines inžinerinių tinklų plėtros 
koridorių ašis, buvo vadovaujamasi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu 
(Žin., 2004, Nr.153–5571) bei kitais kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės 
aktais. Konkretus planuojamos veiklos poveikis ir tai veiklai reikalingų statinių parametrai bei 
jų galimi apribojimai turi būti išspręsti detalaus plano ar techninio projekto rengimo metu. 
 

Specialiojo plano rengėjai siekdami užtikrinti, kad specialiojo plano keitimo 
sprendiniai neturės neigiamo poveikio saugomoms gamtos ir kultūros paveldo vertybėms, 
numato rengiant tolimesnius teritorijų detaliuosius planus ir/ar techninius projektus, 
vadovautis Gamtos paveldo objektų nuostatais (Žin., 2005, Nr. 58-2026), Gamtinio karkaso 
nuostatais (Žin., 2007, Nr. 22-858 ir vėlesniais pakeitimais), kultūros paveldo vertybių 
teritorijoms ir jų apsaugos zonoms taikomais Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo reikalavimais bei kitais gamtos ir kultūros paveldo apsaugą 
reglamentuojančiais įstatymais bei teisės aktais.  
 

Saugomos teritorijos 
Šiaulių miesto teritorijoje yra vienas valstybės saugomas gamtos paveldo botaninis 

objektas – Lieporių liepos. 
Šiaulių miesto teritorijoje yra tik viena saugoma teritorija – Natura 2000 (buveinių 

apsaugai svarbi) teritorija (žr. 6.4.2 lentelę). Visos kitos saugomos teritorijos yra už Šiaulių 
miesto administracinių ribų. 
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6.4.2 lentelė. Natura 2000 (buveinių apsaugai svarbios) teritorijos Šiaulių m. teritorijoje 

 
Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano 

keitimo sprendiniai neprieštarauja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, 
kitiems teisės aktams. 
 

6.5. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 
 

Be pagrindinės paskirties, tiekti vartotojams geriamąją vandenį, Šiaulių miesto esami 
vandens tiekimo tinklai yra pritaikyti gaisrų gesinimui (atskiro gaisrinio vandentiekio nėra). 
Naujai planuojami vandentiekio tinklai taip pat yra skirti gaisrų gesinimui – vandentiekio 
tinklai pagal galimybes planuojami žiediniai, skirti sudaryti galimybes aprūpinti visus 
teritorijos gyventojus geriamuoju vandeniu, taip pat užtikrinti gaisrinės saugos reikalavimus. 
Planuojant vandentiekio tinklus naujai vystomose teritorijose įvertinti gaisriniai vandens 
poreikiai, todėl pagrindiniai skirstomieji tinklai planuojami projektuoti DN200, žiediniai tinklai 
gatvėse DN100 ir priklausomai nuo atšakų ilgio bei pajungiamų gyventojų skaičiaus 
projektuojami įvadai DN40-DN65. 

Gaisrinis vandentiekis. Vandentiekio tinklai turi būti žiediniai. Gaisrinis vandentiekis turi 
būti įrengiamas žemo slėgio, o aukšto slėgio – tik techniškai pagrindus. Vandentiekio tinkluose 
gaisrams gesinti turi būti naudojami antžeminiai gaisriniai hidrantai, kai nėra galimybės jų 
įrengti, gali būti suprojektuoti ir įrengti požeminiai gaisriniai hidrantai. Vandentiekio tinkluose 
reikalingų statyti gaisrinių hidrantų skaičius yra nustatomas įvertinus vandens debitą (poreikį) 
gaisrui gesinti. Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo 
turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.  

Talpyklos. Kai gaisrinį vandentiekį įrengti techniškai neefektyvu, sudėtinga ar 
ekonomiškai neapsimoka, gaisrų gesinimui vanduo turi būti tiekiamas iš talpyklų (gaisrinių 
rezervuarų arba vandens telkinių, bokštų ar kt.). Visais atvejais turi būti projektuojami ne 
mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai arba natūralus vandens telkinys.  Kiekviename rezervuare 
turi tilpti 50% vandens kiekio gaisrui gesinti, o natūraliame vandens telkinyje – 100%. Gaisrinių 
rezervuarų ir vandens telkinių reikalinga talpa nustatoma, atsižvelgiant į vandens poreikį ir 
gaisro gesinimo trukmę. Atstumai tarp gaisrinių rezervuarų ir/arba natūralių vandens telkinių 
iki statinių turi atitikti atstumus apibrėžtus „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir rengimo taisyklių pakeitimo“ įstatyme.  

Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių 
hidrantų ir talpyklų (rezervuarų, atvirų vandens telkinių ar kt.). Prie natūralių vandens telkinių 
ir vandens šulinių turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Jei dėl reljefo 
ar kitų gamtinių sąlygų to padaryti neįmanoma, kitais projektiniais sprendimais (pvz. 

Vietovės 
indentifikatorius 

(ES kodas): 
Teritorijos 

pavadinimas 
Visas plotas, ha 

(plotas Šiaulių  m., ha) 
 

Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė 

LTSIA0005 Rėkyvos pelkė 2560,242 
(1516,356) 

9080, Pelkėti lapuočių miškai; 7110 
Aktyvios aukštapelkės; 7120 
Degradavusios aukštapelkės; 7140 
Tarpinės pelkės ir liūnai; Auksuotoji 
šaškytė; Kūdrinis pelėausis. 
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papildomų šulinių įrengimas ir pan.) turi būti sudarytos sąlygos gaisrų gesinimui panaudoti 
vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių. Prie gaisrinių hidrantų ir kitų vandens 
telkinių, esančių elektros stočių ir pastočių teritorijose, turi būti įrengti įžemikliai. 

Šiuo specialiojo plano keitimu nustatyti tik bendrieji priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimai, tačiau rengiant šio specialiojo plano keitimo sprendinius detalizuojančius 
projektus privaloma vadovautis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo 
ir rengimo taisyklių pakeitimo“ įstatymo (patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės mėn. 22 d. įsakymu 
Nr. 1-168) bei STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (patvirtinta LR Aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. 
įsakymu Nr. 390), nuostatomis. Taip pat privaloma vadovautis teisės aktų, nustatančių esminius 
statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar 
statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, reikalavimais, normatyvinių statybos 
techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais ir lauko gaisrinio vandentiekio 
tinklų ir statinių įrenginių gamintojo pateikta technine informacija. 
 

6.6. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIETĖS PLANUOJAMOS 
PRIJUNGTI PRIE ŠIAULIŲ MIESTO VANDENTVARKOS SISTEMOS 
 

Lygiagrečiai su Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialiojo plano keitimu yra rengiamas Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas (atliekamas Šiaulių rajono 
savivaldybės Tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-270 „Dėl pritarimo koreguoti vandens ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą”, pakeičiant Šiaulių rajono 
savivaldybės Tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. T107 patvirtinto esamo infrastruktūros plėtros 
plano sprendinius). 

Vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ pateikta informacija (2017.02.23 raštas Nr. S-
646) Šiaulių rajono vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano 
koregavimo apimtyje prie Šiaulių miesto vandentvarkos infrastruktūros numatytos prijungti 
gyvenvietės su reikalingais maksimaliais valandiniais vandens ir nuotekų debitais, pateikiamos 
6.6.1 lentelėje. 

Šiaulių rajone esančių ir numatytų prijungti prie Šiaulių miesto infrastruktūros geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų prijungimas bus galimas tik esant Šiaulių rajono 
savivaldybės tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sutarčiai dėl tinklų vystymo sąlygų. 
 
6.6.1 lentelė. Šiaulių rajono gyvenvietės ir jų vandens/nuotekų kiekiai 

Eil. 
Nr. Gyvenvietė Qhmax Tinklas Pastabos 

Esamos siurblinės, 
kurioms plėtra 

turės įtakos 
1. Aukštelkės k., Šiaulių 

kaimiškoji sen. 
21,9 Vandentiekis 

ir nuotekos 

 
Pagrindinė NS 

2. Andrijavos k., Šiaulių 
kaimiškoji sen. 

0,79 Tik nuotekos 
 

Pagrindinė NS 

3. Aleksandrijos k., 
Šiaulių kaimiškoji sen. 

6,42 Tik nuotekos 
 

Žuvininkų 02NS, 
Pagrindinė NS 
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4. Ginkūnų k., Ginkūnų 
sen. 

73,56 Vandentiekis 
ir nuotekos 

Dalis 
gyvenvietės jau 
prijungta prie 
Šiaulių miesto 
infrastruktūros 

Pagrindinė NS 

5. Gegužių k., Šiaulių 
kaimiškoji sen. 

12,91 Vandentiekis 
ir nuotekos 

 
Pagrindinė NS 

6. Vinkšnėnų k., Šiaulių 
kaimiškoji sen. 

16,9 Vandentiekis 
ir nuotekos 

 
Sedos NS-07M, 

Bielskio NS-03M, 
Marijampolės 

03NS, Pagrindinė 
NS 

 

 
6.6.1 pav. Ištrauka iš „Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

specialiojo plano koregavimo“, Plano koregavimo koncepcija A, Šiaulių m. ir Šiaulių rajono 
GVTNT teritorijų aglomeracijos schema 
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6.7. NUMATOMAS REGLAMENTAS INDIVIDUALIAM VANDENS 
IŠGAVIMUI (INDIVIDUALIAIS GRĘŽINIAIS) IR NUOTEKŲ TVARKYMUI 
 

Duomenys apie individualius gręžinius analizuojami pagal Lietuvos geologijos tarnybos 
2016 m. gegužės mėn. pateiktą informaciją. 

Vieningos duomenų bazės apie individualų nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste nėra. 
Siekiant surinkti informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje naudojamus nuotekų 
tvarkymo įrenginius – pavienius bei grupinius nuotekų valymo įrenginius, išgrėbimo duobes, 
t.y. įrenginių vietą, išleistuvų vietą, problemines teritorijas, kurios yra jautrios (įvertinus vietos 
specifiką, vandens užterštumą) nevalytų nuotekų išleidimui (teritorijas, kanalus, jų atkarpas ir 
pan.), gyventojų skundų statistiką dėl netinkamo nuotekų išleidimo į aplinką be išvalymo – 
buvo kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą, Medelyno ir Rėkyvos seniūnijas, Municipalinės 
aplinkos laboratoriją, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyrių, sodų 
bendrijų pirmininkus. 

Surinkta informacija apie esamus individualius gręžinius bei esamai naudojamą 
individualų nuotekų tvarkymo būdą Šiaulių mieste susisteminta ir atsižvelgiant į sukauptų 
duomenų rezultatus parinktas reglamentas individualiam vandens išgavimui ir nuotekų 
tvarkymui (žr. schemą „Numatomas reglamentas individualiam vandens išgavimui 
(individualiais gręžiniais) ir nuotekų tvarkymui“). 
 

Apibendrinant tolimesnį Šiaulių miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
teritorijos vystymąsi ir plėtrą galima ją suskirstyti į tris zonas: centralizuoto tvarkymo teritorija 
(viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija), kurioje vyrauja tik keli 
individualūs vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo ūkiai; individualaus tvarkymo teritorija 
(kita (ne viešojo) geriamojo vandens tiekimo teritorija), kurioje dėl retos urbanizacijos yra tik 
keli individualūs vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo ūkiai; probleminė esama individualaus 
tvarkymo teritorija (šiuo specialiojo plano keitimu numatyta vystytina teritorija/numatoma 
viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija), kurioje vyrauja didelis 
gyvenamųjų namų skaičius bei yra naudojama individuali nuotekų tvarkymo ir individualaus 
vandens išgavimo infrastruktūra. 

Kadangi didžioji dalis teritorijų, neprijungtų prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros, koncentruojasi ties besikuriančiais individualių namų 
kvartalais bei vis sparčiau apgyvendinamomis sodų bendrijų teritorijomis, tikslinga, siekiant 
bent iš dalies pagerinti Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių būklę, šias teritorijas prijungti 
prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. 

Esama  Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių būklė, Aplinkos apsaugos agentūros 
vandens monitoringo duomenimis, įvertinant aplinkos poveikį yra bloga arba vidutinė (žr. 6.7.1 
lentelę). 
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6.7.1 lentelė. Šiaulių miesto teritorijoje esančių paviršinių vandens telkinių ir kanalų (ar 
jų atkarpų) būklė pagal Aplinkos apsaugos agentūros vandens monitoringo duomenis 

Šiaulių miesto 
teritorijoje esantys 

kanalai (jų 
atkarpos), 

vandens telkiniai 

Bendra būklė Vandens telkinių 
rizikos grupės 

Vandens telkinių 
ekologinė būklė 

Vandens telkinių 
ekologinis 
potencialas 

Rėkyvos ež. Nepasiekta gera 
bendra būklė 

Rizika dėl kranto 
ištiesinimo Bloga Blogas/labai blogas 

Talkša ež. Nepasiekta gera 
bendra būklė 

Rizika dėl 
vandens kokybės, 

ištiesinimo ir 
hidroelektrinės 

poveikio 

Vidutinė Vidutinis 

Margių tv. Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų 
Kulpė up. Nepasiekta gera 

bendra būklė 
Rizika dėl 

vandens kokybės Vidutinė Vidutinis 

Vijolė up. Nepasiekta gera 
bendra būklė 

Rizika dėl 
vandens kokybės, 
vagos ištiesinimo 

Vidutinė Vidutinis 

Šimša up. Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų 
Šventupis upl. Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų 
Švendrelis upl. Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų Nėra duomenų 

 
Individualusis geriamojo vandens išgavimas ir naudojimas – teisės aktų nustatyta tvarka 

geriamojo vandens ėmimas iš požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip valdomais 
ir (arba) naudojamais įrenginiais ir naudojimas asmeninėms, šeimos, namų ūkio reikmėms arba 
ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Individualiai išgautas geriamasis vanduo negali būti 
skiriamas viešosioms geriamojo vandens tiekimo paslaugoms teikti. 

Individualusis nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka namų ūkio nuotekų arba 
nuotekų, susidarančių vykdant ūkinę komercinę veiklą, išleidimas į nuosavybės teise ar kitaip 
valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų kaupimo ar valymo įrenginius, nuotekų valymas, 
išleidimas į aplinką, valant nuotekas susidariusių atliekų (dumblo), sukauptų nuotekų 
perdavimas nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui. Individualiai šalinamų 
nuotekų tvarkymo tikslas – saugiai surinkti nuotekas iš vietinių nuotekų šalinimo įrenginių ir 
jas sutvarkyti, nedarant neigiamo poveikio aplinkai, tausojant gamtos išteklius, užkertant kelią 
užkrečiamųjų ligų plitimui ir laikantis visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. 
 

Specialiojo plano keitimu yra numatoma: 
 ten, kur jau yra išvystyta viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, naujai organizuojamas 
individualus vandens išgavimas ir individualus nuotekų tvarkymas negalimas. Esama 
individuali vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra galiojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka turi būti naikinama (individualūs gręžiniai tamponuojami, išgriebimo 
duobės ir esami individualūs nuotekų valymo įrenginiai (išskyrus pirminio valymo 
įrenginius, skirtus nuotekoms apvalyti prieš išleidimą į centralizuotą nuotakyną) 
likviduojami). Individualiai išgaunantys ir naudojantis geriamąjį vandenį ir /arba 
individualiai tvarkantys nuotekas, galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka privalo 
prijungti nuosavybes teise priklausančią arba kitais teisėtais pagrindais valdomą 
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geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo 
geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros;  

 vystytinose teritorijose/numatomose viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teritorijose, iki bus įgyvendinti specialiojo plano keitimo sprendiniai (į 
teritorijas atvesti centralizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai), laikinai gali 
būti įrengta individuali vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Kai šias 
teritorijas pasieks viešojo vandens tiekėjo tinklai, individuali vandens gavybos ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūra galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka turi būti naikinama 
(individualūs gręžiniai tamponuojami, išgriebimo duobės ir esami individualūs nuotekų 
valymo įrenginiai (išskyrus pirminio valymo įrenginius, skirtus nuotekoms apvalyti prieš 
išleidimą į centralizuotą nuotakyną) likviduojami). Ši specialiojo plano nuostata įsigalioja 
nuo to momento, kai vystytinose teritorijose/numatomose viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose bus įrengta geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Fiziniai ir juridiniai asmenys naudojantys individualius 
gręžinius bei individualiai tvarkantys nuotekas, galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka 
privalo prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir/arba 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų 
tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir/arba naudojamos geriamojo vandens 
tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros; 

 teritorijos nepatenkančios į vystytinas teritorijas/numatomas viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas iš esmės yra miškų ir želdynų teritorijose, 
gamtinio karkaso dalyje arba teritorijose kur naujos statybos galimybę riboja Šiaulių 
miesto bendrojo plano reglamentai. Čia nenumatomas centralizuotų geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų įrengimas savivaldybės ar viešojo vandens tiekėjo 
lėšomis. Šiose teritorijose galimas individualus vandens išgavimas ir nuotekų tvarkymas 
arba jungimasis prie Šiaulių miesto centralizuotų tinklų savo lėšomis, viešajam vandens 
tiekėjui pritarus. 

 
ŠIAULIŲ MIESTO TERITORIJŲ, KURIOSE NĖRA CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ 

SURINKIMO TINKLŲ, NUOTEKŲ TVARKYMO NUOSTATOS 
 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
Atskiroji (individuali) nuotekų tvarkymo sistema – ne daugiau kaip dviejų 

gyvenamųjų (individualių) namų ar kitų objektų nuotekoms tvarkyti skirta sistema, iš kurios 
išvalytos nuotekos išleidžiamos į aplinką arba kaupiamos ir periodiškai išvežamos 
mobiliosiomis transporto priemonėmis. 

Grupinė nuotekų tvarkymo sistema – grupės (daugiau kaip dviejų) objektų nuotekoms 
tvarkyti skirta sistema, valdoma nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, iš kurios 
išvalytos nuotekos išleidžiamos į aplinką arba kaupiamos ir periodiškai išvežamos nuotekų 
vežimo priemonėmis. 

Nuotekų kaupimo rezervuaras – sandari talpa laikinai nuotekoms kaupti, iš kurios 
nuotekos periodiškai išsiurbiamos ir nuotekų vežimo priemonėmis išgabenamos į kitas nuotekų 
tvarkymo sistemas. 
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Nuotekų turėtojas – asmuo, naudojantis arba valdantis objektą (taršos/nuotekų šaltinį) 
ir pagal teisės aktus turintis teisę spręsti objekto eksploatavimo ir techninio funkcionavimo 
klausimus bei atsakantis už objekto daromą poveikį aplinkai. 

Vietiniai nuotekų šalinimo įrenginiai – tai nuotekų kaupimo rezervuarai ir maži 
nuotekų valymo įrenginiai. 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Vietiniai nuotekų šalinimo įrenginiai Šiaulių miesto savivaldybės teritorijose įrengiami 

vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ten, kur nėra įrengtų 
centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos tinklų. 

Vietiniai nuotekų šalinimo įrenginiai gali būti įrengiami kaip: 
A. atskiroji (individuali) sistema; 
B. grupinė nuotekų tvarkymo sistema. 

 
Atskirąsias (individualias) buitinių nuotekų tvarkymo sistemas su nuotekų valymu ir 

valytų nuotekų išleidimu į aplinką, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, galima įrengti: 
A1. pavieniams objektams, patenkantiems į „Kitą (ne viešojo) geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo teritoriją“; 
A2. kaip laikiną nuotekų tvarkymo sprendimą teritorijose patenkančiose į „Vystytiną 

teritoriją/Numatomą viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją“, kai 
centralizuotasis nuotakynas dar nėra įrengtas. Atsiradus centralizuotajam nuotakynui, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, 
Teritorijų planavimo įstatymu ir Statybos įstatymu, privaloma jungtis prie centralizuotos 
nuotekų tvarkymo sistemos. 

Atskirosios (individualios) nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų 
nuotekų išleidimu į aplinką projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Nuotekų valymo 
įrenginių taikymo reglamentu. Atskirąsias (individualias) nuotekų tvarkymo sistemas su 
reikalavimus atitinkančiais nuotekų kaupimo rezervuarais pagal teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus galima įrengti nurodytais A1 ir A2 punktuose atvejais, kai nėra galimybių pagal 
reikalavimus įrengti nuotekų valymo įrenginius ir išleisti nuotekas į aplinką: nepakanka 
teritorijos valymo įrenginiams įrengti; nėra tinkamo nuotekų priimtuvo (paviršinio vandens 
telkinio), negalima nuotekų infiltruoti į gruntą. 
 

Grupines buitinių nuotekų tvarkymo sistemas su nuotekų valymu ir valytų nuotekų 
išleidimu į aplinką galima įrengti: 

B1. daugiau kaip dešimties objektų grupėse ir sodininkų bendrijose, patenkančiose į „Kitą 
(ne viešojo) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją“, kai tokią nuotekų 
tvarkymo sistemą numato žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas ir/ar techninis 
projektas; 

B2. kaip laikiną nuotekų tvarkymo sprendimą atskiruose objektuose, didesnėse kaip 
dešimties objektų grupėse ar sodininkų bendrijų teritorijose, kai tokią nuotekų tvarkymo 
sistemą numato žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas ir/ar techninis projektas, o 
centralizuotasis nuotakynas dar nėra įrengtas. Atsiradus centralizuotajam nuotakynui, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, 
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Teritorijų planavimo įstatymu ir Statybos įstatymu, privaloma jungtis prie centralizuotos 
nuotekų tvarkymo sistemos. 

Grupines nuotekų tvarkymo sistemas su reikalavimus atitinkančiais nuotekų kaupimo 
rezervuarais pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus galima įrengti: 
B1 ir B2 punktuose nurodytu atvejais, kai nėra galimybių pagal reikalavimus įrengti nuotekų 
valymo įrenginius ir išleisti nuotekas į aplinką: nepakanka teritorijos valymo įrenginiams 
įrengti; nėra tinkamo nuotekų priimtuvo ir galimybių užtikrinti reikiamą nuotekų išvalymą; dėl 
grunto struktūros negalima valytų nuotekų infiltracija į gruntą. 

 
Projektuojant ir įrengiant Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje nuotekų tvarkymo 

sistemas su nuotekų išleidimu į aplinką, privaloma vadovautis Nuotekų tvarkymo reglamento, 
Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento nuostatomis. Privaloma užtikrinti, kad 
projektiniai sprendimai nepažeistų kituose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose 
nustatytų reikalavimų. Užstatytame, tačiau neturinčiame inžinerinės infrastruktūros kvartale, 
įrengiant vietinius nuotekų šalinimo įrenginius kiekvienam statomam objektui, būtina numatyti 
galimybę ateityje prisijungti prie centralizuotojo nuotakyno, jeigu teritorija patenka į vystytiną 
teritoriją/numatomą viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją. 
Atsiradus centralizuotajam nuotakynui ne toliau kaip 45 m nuo arčiausio iki šio nuotakyno 
sklypo, kuriame yra įrengta individuali nuotekų tvarkymo sistema, ribos artimiausio taško, ne 
vėliau kaip per vienerius metus nuo raštiško centralizuotojo nuotakyno valdytojo pranešimo 
apie galimybę objektą prijungti prie centralizuotojo nuotakyno išsiuntimo registruotu laišku ar 
įteikimo dienos, objekto savininkas ar teisėtas jo valdytojas privalo savo valdomame sklype 
įrengtus nuotekų tinklus prijungti prie centralizuotojo nuotakyno. 
 

Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių ir komunalinių nuotekų užterštumas negali viršyti 
Nuotekų tvarkymo reglamento 6.7.2 lentelėje „Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų 
užterštumo normos“ nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų (DLK). 
 
 Numatoma vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ 2 priedu, 
kuriame yra reglamentuojami mažiausi leistini sanitariniai atstumai tarp statinių priklausomai 
nuo jų paskirties. Įrengiant individualius geriamojo vandens išgavimo gręžinius ir vietines 
nuotekų valyklas būtina išlaikyti normuojamus atstumus. 
 

VIETINIUOSE NUOTEKŲ ŠALINIMO ĮRENGINIUOSE SUSIDARANČIŲ 
NUOTEKŲ TVARKYMAS 

Nuotekoms surinkti įrengiami kaupimo rezervuarai arba nuotekoms valyti įrengiami 
nuotekų valymo įrenginiai. Reikalavimai nuotekų valymo įrenginių projektavimui ir įrengimui 
bei eksploatavimui nustatyti Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente. Privaloma 
užtikrinti, kad projektiniai sprendimai nepažeistų kituose teisės aktuose ir normatyviniuose 
dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

Už tinkamą ir saugų vietinių nuotekų šalinimo įrenginių eksploatavimą ir jų turinio 
tvarkymą atsako jų savininkas arba naudotojas. Vietinių nuotekų šalinimo įrenginių savininkai 
arba naudotojai privalo su nuotekų vežėju sudaryti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį. Vietinių 
nuotekų šalinimo įrenginių turinys gali būti šalinamas tik tam tikslui miesto centralizuotajame 
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nuotakyne įrengtuose punktuose, draudžiama išpilti vietinių nuotekų valymo įrenginių turinį 
tam nepritaikytose vietose. 

Aukščiau išvardintos nuostatos netaikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems 
išduotuose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose (TIPK leidimas) nustatyti 
individualūs nuotekų tvarkymo reikalavimai. 

Numatoma ir toliau vykdyti paviršinių vandens telkinių būklės kontrolę. 
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo kontrolę, be kitų teisės aktuose numatytų 

kontroliuojančių institucijų, pagal savo kompetenciją užtikrina savivaldybės administracijos 
padalinys, koordinuojantis geriamojo vandens tiekimą, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymą  
bei viešasis vandens tiekėjas. 
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6.8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ 
VYSTYMAS BEI ETAPAI 

 
Vadovaujantis specialiojo plano keitimo 8 uždaviniu: „Numatyti specialiojo plano 

įgyvendinimo etapus, apskaičiuoti investicijas atskiriems įgyvendinimo etapams“ specialiojo 
plano keitimo sprendinių konkretizavimo stadijoje yra numatomi teritorijų įgyvendinimo 
etapai. 

 
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ 

VYSTYMAS: 
1. Aukštabalio (pietrytinė dalis) (buv. Verduliai); 
2. Lieporių – Šventupio (rytinė dalis) (buv. Verduliai) 
3. Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) (buv. Lieporiai, Verduliai rajonų dalis). 

Šių teritorijų įgyvendinimo etapas numatomas iki 2025 metų. 
 
4. Pabalių (vakarinė dalis) (buv. Naujieji Pabaliai); 
5. Vyturių (šiaurės vakarų dalis) (buv. Zokniai (Kikilių – Kuosų gatvių rajonas)). 
6. Lieporių – Šventupio (vakarinė dalis) (buv. Šventupis);  
7. Gytarių (pietvakarinė dalis) (buv. Gytariai); 

Šių teritorijų įgyvendinimo etapas numatomas iki 2030 metų. 
 
8. Gubernija – Medelynas (SB „Gubernija“) (buv. Gubernija – Medelynas); 
9. Gubernija – Medelynas (buv. Gubernija – Medelynas); 
10. Lieporių – Šventupio (pietinė dalis) (buv. Lieporiai); 
11. Zokniai (integruota teritorija) (buv. Zoknių Stankevičiaus g. rajono dalis); 
12. Zoknių (rytinė dalis) (buv. Zokniai–Kirbaičiai); 
13. Bačiūnų (šiaurės rytų dalis – sodai) dalis: SB Lelija, SB Žilvitis, SB Ramunė, SB 

Ramybė, SB Margiai, SB Sakalas (dalis buv. Margių); 
14. Bačiūnų (šiaurės vakarų dalis – sodai) dalis: SB Užuovėja, SB Lakštingala, SB Vyturys, 

SB Kregždutė, SB Saulutė (dalis buv. Margių); 
15. Bačiūnų (pietinė dalis - sodai) dalis: SB Rėkyva (dalis buv. Bačiūnų); 
16. Vyturių (pietvakarinė dalis – sodai) dalis: SB Žalgiris, SB Žibutė, SB Rūta, SB Svajonė 

(dalis buv. Margių); 
17. Vyturių (pietrytinė dalis – sodai) dalis: SB Šiaulių klevas, SB Berželis, SB Aušrinė, SB 

Pumpuras (dalis buv. Sodų). 
Šių teritorijų įgyvendinimo etapas numatomas po 2030 metų. 
 
Rekonstrukcija I etapas (vykdoma 2016-2019 metais); 
Rekonstrukcija II etapas (po 2019 metų). 
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6.9. SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGOS 
INVESTICIJOS 
 

6.9.1. STATYBOS KAINOS NUSTATYMO PRIELAIDOS 
 

Statybos kainos nustatymui naudojamas analogų metodas. Lyginami ankščiau rangos 
būdu įvykdyti arba komerciniais pasiūlymais vertinti tos pačios statinių grupės objektai, 
atsižvelgiant į objekto techninę specifiką, numatytus reikalavimus darbams bei darbų apimtis. 

Kainos lyginamos įvertinant sąlyginio metro ar kubinio metro kainas. Taip pat atsižvelgta 
į pasiūlymų pateikimo laiką ir papildomai įvertintas statybos kainos indekso pokytis remiantis 
Statistikos departamento duomenimis (inžinerinių statinių indeksas). 

 
Vidutiniai metiniai statybos sąnaudų elementų 

kainų pokyčiai 

  

Vidutiniai metiniai 
statybos sąnaudų 
elementų kainų pokyčiai 
| proc. 

Inžineriniai 
statiniai 

2010 -3,9 
2011 3,6 
2012 4,1 
2013 4,2 
2014 2,2 
2015 1,6 

Suma 11,8 
Kiekis 6 
Vidurkis 1,97 
Minimumas -3,9 
Maksimumas 4,2 
Mediana 2,9 

6.9.1 pav. Vidutiniai metiniai statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai 
Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2016 m. 

 

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių 37 punktu: 
„<...> Patvirtintas planas galioja neterminuotai arba kol savivaldybės tarybos sprendimu 
savivaldybės planas pripažįstamas savivaldybės bendrojo plano dalimi ar parengiamas ir 
patvirtinamas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas“ ir 38 punktu: 
„Planas gali būti keičiamas ar koreguojamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 4 
straipsnio 4 dalies ir 50 straipsnio nuostatomis“. Siūlomų sprendinių aktualumas siejamas su 
2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, todėl po 2024 metų, specialiojo plano 
sprendiniai turėtų būti peržiūrimi ir atitinkamai, pagal poreikį, vadovaujantis galiojančia tvarka 
tikslinami. Investicijos taip pat skaičiuojamos iki 2024 metų, priimant, kad vidutinis metinis 
statybos sąnaudų elementų kainų pokytis procentais bus lygus 2010-2015 metų vidutiniam 
pokyčiui (1,97%).  
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6.9.2. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS 
STATYBOS KAINOS NUSTATYMO PRIELAIDOS 
 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos kainos nustatymui naudojamas 
analogų metodas. Lyginami ankščiau rangos būdu įvykdyti arba komerciniais pasiūlymais 
vertinti tos pačios statinių grupės objektai, atsižvelgiant į objekto technines specifikacijas, 
numatytus reikalavimus darbams bei darbų apimtis. 

 
6.9.1 lentelė. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos kainų palyginimas 
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Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros 
renovavimas ir plėtra 
Ginkūnuose 

23308 1743744,08 74,8 2011,12 3,60 77,5 77 1,97 90,6 77 

Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklų plėtra 
Klaipėdos rajone 
(Lapiuose, Kvietiniuose, 
Trušeliuose, 
Mazūriškėse, 
Klipščiuose, Kalotėje, 
Ketvergiuose, Kalviuose) 

41577 2310000,00 55,6 2016.06 0,00 55,6 107 1,97 64,9 107 

Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra 
Utenos rajone (Jasonių 
k.) 

23000 1698900,00 73,9 2016.09 0,00 73,9 80 1,97 86 80 

Vidutinis 29295 1917548,03 68,1     69,0     80,6   
 

Atsižvelgta į pasiūlymų pateikimo laiką ir papildomai įvertintas statybos kainos indekso 
pokytis remiantis Statistikos departamento duomenimis. Nustatyta vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų naujos statybos kaina yra 80.6 Eur/m (kaina kartu su naujomis siurblinėmis). 
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6.9.3. ESAMŲ SIURBLINIŲ REKONSTRAVIMO KAINA 
 
Įvertinus esamų slėginių tinklų ir nuotekų siurblinių dabartinį apkrovimą ir planuojamų 

plėtros rajonų susidarysiančias nuotekas, atlikus skaičiavimus, pateiktus 6.3.3 skyriuje, 
rekomenduojamas šių siurblinių rekonstravimas: 

 
• Vilniaus NS-05P, prie Radviliškio g. 2 – siurblių keitimas į didesnius (siurblinės 

rekonstravimas pagal poreikį), slėginės linijos diametro didinimas iki DN400; slėginės 
linijos ilgis apie 270 m. 

 
6.9.2 lentelė. Vilniaus NS-05P, prie Radviliškio g. 2 siurblinė 

Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas  kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. F23-2-
7 

DN 400 mm Plastikinio vamzdžio priverstinis 
įtraukimas  270 m. 332 89640 

2. calc Siurblių pakeitimas galingesniais  2 vnt. 12265 24530 
3. calc Statybvietės sutvarkymas  1 vnt. 8000 8000 

   Viso        122170 
 

Siurblinės pastato esamų konstrukcijų remontas/rekonstravimas nevertinamas. Prieš 
planuojant investicijas, reikalinga parengti projektą, kurio apimtyje turi būti atlikti detalūs 
tyrimai ir nustatyta esamų konstrukcijų būklė. 

 
• Žuvininkų 02-NS, Žuvininkų g. 3 – siurblių keitimas į didesnius (siurblinės 

rekonstravimas pagal poreikį). 
 

6.9.3 lentelė. Žuvininkų 02-NS, Žuvininkų g. 3 siurblinė 
Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. calc Siurblių pakeitimas galingesniais 2 vnt. 12265 24530 
    Viso       24530 

 
Siurblinės pastato esamų konstrukcijų remontas/rekonstravimas nevertinamas. Prieš 

planuojant investicijas, reikalinga parengti projektą, kurio apimtyje turi būti atlikti detalūs 
tyrimai ir nustatyta esamų konstrukcijų būklė.   

 
• Javų 06-NS, Javų g. 100B – siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės; 

Rekomenduojama pakeisti senąją siurblinę visiškai nauja, gamykliškai sukomplektuota 
siurbline. 
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6.9.4 lentelė. Javų 06-NS, Javų g. 100B siurblinė 
Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. calc Cilindrinė HDPE  siurblinė D=1500 mm, 
H=7000 mm; įskaitant siurblius ir armatūrą. 1 Vnt. 10.230 10230 

2. F1-1-2 Žemės darbai išvežant gruntą mažiau kaip 5 km  
atstumu. 2 100 m3 706 1412 

3. F27-2-2 7 cm storio betoninių plytelių įrengimas 
siurblinės aptarnavimui 0,2 100 m2 2196 439,2 

4. calc Statybvietės sutvarkymas 1 Vnt. 8000 8000 
    Viso       20081,2 

 
• Rėkyvos 11-NS, Bačiūnų g. 199 - siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės, 

siurblių našumo didinimas; 
Rekomenduojama pakeisti senąją siurblinę visiškai nauja, gamykliškai sukomplektuota 
siurbline.  
 

6.9.5 lentelė. Rėkyvos 11-NS, Bačiūnų g. 199 siurblinė 
Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. calc Cilindrinė HDPE  siurblinė D=1500 mm, 
H=7000 mm; įskaitant siurblius ir armatūrą. 1 vnt. 10.230 10230 

2. F1-1-2 Žemės darbai išvežant gruntą mažiau kaip 5 km  
atstumu. 2 100 m3 706 1412 

3. F27-2-2 7 cm storio betoninių plytelių įrengimas 
siurblinės aptarnavimui 0,2 100 m2 2196 439,2 

4. calc Statybvietės sutvarkymas 1 vnt. 8000 8000 
    Viso       20081,2 

 
• Birutės 05-NS, Birutės g. 39A – siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės; 

Rekomenduojama pakeisti senąją siurblinę visiškai nauja, gamykliškai sukomplektuota 
siurbline. 
 

6.9.6 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų naujos statybos kainų palyginimas 
Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. calc Cilindrinė HDPE  siurblinė D=1500 mm, 
H=7000 mm; įskaitant siurblius ir armatūrą. 1 vnt. 10.230 10230 

2. F1-1-2 Žemės darbai išvežant gruntą mažiau kaip 5 km  
atstumu. 2 100 m3 706 1412 

3. F27-2-2 7 cm storio betoninių plytelių įrengimas 
siurblinės aptarnavimui 0,2 100 m2 2196 439,2 

4. calc Statybvietės sutvarkymas 1 vnt. 8000 8000 
    Viso       20081,2 
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• Poilsio 12-NS, Poilsio g. 5- siurblinės rekonstravimas dėl blogos esamos būklės; 
Rekomenduojama pakeisti senąją siurblinę visiškai nauja, gamykliškai sukomplektuota 
siurbline. 
 

6.9.7 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų naujos statybos kainų palyginimas 
Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. calc Cilindrinė HDPE  siurblinė D=1500 mm, 
H=7000 mm; įskaitant siurblius ir armatūrą. 1 vnt. 10.230 10230 

2. F1-1-2 Žemės darbai išvežant gruntą mažiau kaip 5 km  
atstumu. 2 100 m3 706 1412 

3. F27-2-2 7 cm storio betoninių plytelių įrengimas 
siurblinės aptarnavimui 0,2 100 m2 2196 439,2 

4. calc Statybvietės sutvarkymas 1 vnt. 8000 8000 
  Viso    20081,2 

 
• Serbentų 08-NS, Serbentų g. 100B – slėginės nuotekų linijos diametro mažinimas iš 

DN300 į DN110; slėginės linijos ilgis apie 586 m. 
 
6.9.8 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų naujos statybos kainų palyginimas 

Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. F23-1-
1 

DN 110 mm plastikinio vamzdžio laisvas 
įtraukimas į esamą vamzdyną 586 m 28 16408 

2. calc Siurblių pakeitimas naujais 2 vnt. 2700 5400 
3. calc Statybvietės sutvarkymas 1 vnt. 4500 4500 

    Viso    26308 
 

• Sedos NS-07M – siurblių keitimas į didesnius (siurblinės rekonstravimas pagal poreikį). 
 

6.9.9 lentelė. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos kainų palyginimas 
Eil. 
Nr. 

Darbų 
kodas Darbų pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. Kaina Viso 

1. calc Siurblių pakeitimas galingesniais 2 vnt. 12265 24530 
    Viso       24530 

 
Siurblinės pastato esamų konstrukcijų remontas/rekonstravimas nevertinama. Prieš 

planuojant investicijas, reikalinga parengti projektą, kurio apimtyje turi būti atlikti detalūs 
tyrimai ir nustatyta esamų konstrukcijų būklė.   
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6.9.4. VYSTYTINŲ TERITORIJŲ SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGOS INVESTICIJOS 
 
6.9.10 lentelė. Tinklų rodikliai ir kainos 

Eil. 
Nr. 

Rajonas Pajungiama 
būstų, vnt 

Gyv. 
Skaičius 

Namų 
skaičius 

Įvado 
vid. 
ilgis, 

m 

F1 tinklų, 
m 

F1 
įvadų, 

m 

FS, m V1 tinklų, 
m 

V1 
įvadų, 

m 

Suma 
F1 

Suma V1 1m 
kaina 

EUR/m 

Rajono 
F1 kaina, 

EUR 

Rajono 
V1 kaina, 

EUR 

Viso 
rajono 
kaina, 
EUR 

1. Aukštabalio (pietrytinė dalis) 857 1800 340 5 5167 4286 1276 6314 4286 10728 10600 80,6 864710 854320 1719030 

2. 
Lieporių – Šventupio (rytinė 
dalis) 429 900 264 5 3829 2143 817 4278 2143 6789 6421 80,6 547232 517533 1064765 

3. 
Lieporių-Šventupio (pietrytinė 
dalis) 381 800 380 5 5995 1905 229 6297 1905 8129 8202 80,6 655185 661074 1316259 

4. Pabalių (vakarinė dalis) 1905 4000 802 5 12301 9524 2445 14049 9524 24270 23573 80,6 1956195 1899960 3856155 

5. Vyturių (šiaurės vakarų dalis) 762 1600 304 5 6006 3810 2000 6793 3810 11816 10603 80,6 952391 854577 1806967 

6. 
Lieporių – Šventupio (vakarinė 
dalis) 1476 3100 366 5 4717 7381 2178 5605 7381 14276 12986 80,6 1150661 1046673 2197334 

7. Gytarių (pietvakarinė dalis) 1667 3500 128 5 3596 8333 7 3574 8333 11937 11907 80,6 962108 959682 1921791 

8. 
Gubernija – Medelynas (SB 
„Gubernija“) 215 452 215 5 3247 1075 580 3097 1075 4902 4172 80,6 395070 336279 731348 

9. Gubernija – Medelynas 238 500 204 5 1885 1190 227 2065 1190 3303 3255 80,6 266183 262384 528567 

10. 
Lieporių – Šventupio (pietinė 
dalis) 952 2000 366 5 4894 4762 1299 6277 4762 10955 11039 80,6 882996 889718 1772715 

11.  Zokniai (integruota teritorija) 7* 0 7 5 1152 35 1650 2586 35 2836 2621 80,6 228609 211269 439878 

12.  Zoknių (rytinė dalis) 8* 0 8 5 1931 40 1737 3007 40 3708 3047 80,6 298853 245622 544475 

13.1 Lelija 

Bačiūnai 
(Šiaurės rytų 
dalis - sodai) 

292 613   5 4507 1460 1885 5654 1460 7852 7114 80,6 632864 573389 1206253 

13.2 Žilvitis 234 491   5 3077 1170 1873 3732 1170 6120 4902 80,6 493241 395131 888372 

13.3 Ramunė 272 571   5 4221 1360 1350 5427 1360 6931 6787 80,6 558644 547030 1105674 

13.4 Ramybė 114 239   5 1286 570 854 1584 570 2710 2154 80,6 218458 173645 392104 

13.5 Sakalas 68 143   5 993 340 770 1190 340 2103 1530 80,6 169498 123342 292840 

13.6 Margiai 143 300   5 1879 715 945 2100 715 3539 2815 80,6 285244 226854 512098 

14.1 Užuovėja Bačiūnai 
(Šiaurės vakarų 
dalis - sodai) 

81 170   5 1247 405 792 1403 405 2444 1808 80,6 196998 145730 342729 

14.2 Lakštingala 217 456   5 2303 1085 1527 2783 1085 4915 3868 80,6 396134 311739 707873 
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14.3 Vyturys 251 527   5 3351 1255 765 4002 1255 5372 5257 80,6 432964 423731 856695 

14.4 Kregždutė 76 160   5 780 380 554 809 380 1714 1189 80,6 138141 95818 233959 

14.5 Saulutė 64 134   5 988 320 665 1170 320 1973 1490 80,6 159000 120066 279065 

15 Rėkyva 

Bačiūnai 
(Pietinė dalis - 
sodai) 105 221   5 1778 525 819 1981 525 3122 2506 80,6 251593 201994 453587 

16.1 Žalgiris 

Vyturių 
(Pietvakarinė 
dalis - sodai) 

237 498   5 4236 1185 1392 5412 1185 6814 6597 80,6 549175 531692 1080866 

16.2 Žibutė 121 254   5 1327 605 692 1715 605 2623 2320 80,6 211423 187000 398424 

16.3 Rūta 226 475   5 3086 1130 80 4070 1130 4297 5200 80,6 346328 419125 765453 

16.4 Svajonė 237 498   5 3437 1185 1113 4242 1185 5734 5427 80,6 462196 437408 899604 

17.1 
Šiaulių 
klevas 

Vyturių 
(Pietrytinė dalis 
- sodai) 

151 317   5 2497 755 785 3297 755 4038 4052 80,6 325451 326601 652052 

17.2 Berželis 191 401   5 2602 955 1073 4025 955 4631 4980 80,6 373229 401353 774581 

17.3 Aušrinė 332 697   5 4093 1660 648 4723 1660 6401 6383 80,6 515892 514433 1030324 

17.4 Pumpuras 96 202   5 1536 480 506 2031 480 2522 2511 80,6 203311 202401 405712 

SUMA 12 390 26 018     103944 62 023 33535 125291 62 023 199503 187315   16079976 15097573 31177549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 














