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1. Bendri duomenys
1. Sutarties dalykas: Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas.
2. Specialiojo plano organizatorius: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.
38, LT-41143 Biržai, el.p. savivaldybe@birzai.lt tel.: (8 450) 43142, faks.: (8 450) 43134, www.birzai.lt
3. Specialiojo plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8–5) 2728334,
faks. (8–5) 2031280, info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas Žilvinas Grabauskas.
4. Planuojama teritorija: Biržų miesto teritorija.
5. Specialiojo plano tikslas: įvertinti esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo
infrastruktūrą ir numatyti (esant poreikiui) jos modernizaciją bei plėtrą.
6. Specialiojo plano uždaviniai:
- Išanalizuoti ir įvertinti esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą;
- Įvertinti Biržų miesto esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo ir išvalymo būklę;
- Numatyti poreikį esamai sistemai rekonstruoti;
- Parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius paviršinių (lietaus) nuotekų valymo sprendinius;
- Suformuoti ilgalaikes Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos modernizavimo ir
plėtros kryptis, leidžiančias įvykdyti nustatytus paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo aplinkosauginius
reikalavimus, juos konkretizuoti;
- Rezervuoti teritorijas paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai, nustatant
planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir veiklos jose apribojimus.
7. Specialiojo plano rengimo pagrindas ir sąlygos: Specialusis planas rengiamas vadovaujantis
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-266 „Dėl Biržų miesto
paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“, Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-198 „Dėl planavimo
darbų programų patvirtinimo“ patvirtina „Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo planavimo darbų programa“, Biržų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A-1059 „Dėl Biržų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. A-198 „Dėl planavimo darbų programų
patvirtinimo“ pakeitimo“ ir planavimo sąlygomis:
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. planavimo sąlygomis Nr. REG17428;
2. Biržų regioninio parko direkcijos 2016 m. gruodžio 12 d. planavimo sąlygomis Nr. REG17412;
3. UAB „Biržų vandenys“ 2016 m. gruodžio 13 d. planavimo sąlygomis Nr. REG17601;
4. Civilinės aviacijos administracijos 2016 m. gruodžio 1 d. planavimo sąlygomis Nr. REG16769;
5. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 m. lapkričio 30 d. planavimo
sąlygomis Nr. REG16611;
6. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. (4)-1.74458 „Dėl pasiūlymų planavimo sąlygoms Biržų miesto paviršinių nuotėkų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiajam planui“;
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7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016 m. gruodžio 5 d. planavimo
sąlygomis Nr. REG16547;
8. Lietuvos kariuomenės 2016 m. gruodžio 08 d. planavimo sąlygomis Nr. REG17241;
9. UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ 2016 m. gruodžio 1 d. planavimo sąlygomis Nr.
REG16770;
10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gruodžio 05 d. planavimo
sąlygomis Nr. REG17004;
11. Biržų rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 07 d. planavimo sąlygomis Nr.
REG17157;
12. Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus 2016 m. gruodžio
6 d. planavimo sąlygomis Nr. SV-176;
13. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m.
gruodžio 19 d. planavimo sąlygomis Nr. REG18042;
14. Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2016 m. gruodžio 6 d. planavimo
sąlygomis Nr. SR-81.
8. Planas parengtas vadovaujantis pagrindiniais teisės aktais, strateginiais ir teritorijų
planavimo dokumentais:
 LR Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107–2391 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32–788 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo
erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (Žin., 2014, Nr. 2014-00398);
 LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22–652 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio
pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 130–4650 su vėlesniais pakeitimais);
 LR aplinkos ministro 2001–11–07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršiaus vandens telkiniu apsaugos zonų
ir pakrančių apsaugos juostu nustatymo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr. 95–3372 su vėlesniais pakeitimais);
 LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 8-337; su vėlesniais
pakeitimais);
 LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103 su vėlesniais pakeitimais);
 LR aplinkos ministro 2004-07-08 įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 116-4346);
 LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. Dl-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34–620 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96–1872 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80–3215 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Aplinkos apsaugos įstatymu (Žin.,1992, Nr.5–75 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3–37 su vėlesniais
pakeitimais);
 LR Kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44–1076 su vėlesniais pakeitimais);
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 LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2014,
Nr. 2014–07690 su vėlesniais pakeitimais);
 LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1–93 „Dėl elektros tinklų apsaugos
taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 39–1877 su vėlesniais pakeitimais);
 Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginis planas, patvirtintas Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-234;
 Biržų miesto bendrasis planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. T-127;
 Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-156;
 Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
planas;
 Ir kitais aktualiais dokumentais.
9. Pagrindinės specialiojo plano sąvokos:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo
teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš žaliųjų plotų, kuriuose
neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) vanduo, kurį asmuo teisės aktų
nustatyta tvarka išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip arba atiduoda tvarkyti.
Paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose
neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo
teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai) vanduo, kurį teritorijos valdytojas
(abonentas), naudodamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, surenka ir pašalina į aplinką arba
išleidžia į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoda paviršinių nuotekų
tvarkytojui).
Paviršinių nuotekų tvarkytojas – savivaldybės kontroliuojama įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka
įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje.
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
Mišriųjų nuotekų tvarkymo sistema – bendra paviršinių, buitinių ir (ar) gamybinių nuotekų tvarkymo
sistema, į kurią patenkančios paviršinės nuotekos sudaro ne mažiau kaip 25 procentus ir ne daugiau kaip
90 procentų vidutinio metinio nuotekų kiekio. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos, į kurias
išleidžiamos buitinės, komunalinės ir (ar) gamybinės nuotekos, atitinkančios tinkamumo išleisti į aplinką
reikalavimus, nelaikomos mišriųjų nuotekų.
Paviršinių nuotekų nuotakynas – paviršinių nuotekų surinkimo, transportavimo, išleidimo inžineriniai
įrenginiai (nuotakai, siurblinės ir pan.).
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinių nuotekų tvarkymui skirtų inžinerinių komunikacijų,
įrenginių, statinių sistema, kurią priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos
reikalavimų ir kitų aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų
dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiai, srauto uždarymo (valdymo)
įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės kontrolės priemonės.
Galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama
(eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: didesnis kaip 0,5 ha
technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio technikos, kitų savaeigių mechanizmų remonto, ardymo,
techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip
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0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla vykdoma savo reikmėms – prižiūrima ne daugiau kaip 20
mechanizmų); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų kenksmingųjų
medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų
vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles;
centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės teritorija, degalų ir kitų naftos
produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir
popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių
mirkyklos teritorija.
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. pastato inžinerinės sistemos. lauko inžineriniai
tinklai“
Atnaujinimas – visokeriopos priemonės esamų nuotakynų veiksmingumui atstatyti bei gerinti.
Įsisunkimas – gruntinio vandens įsiskverbimas į nuotakyną.
Išleistuvas – nuotako galas, iš kurio nuotekos suleidžiamos į valyklą arba nuotekų priimtuvą.
Lietaus nuotakynas – nuotakų ir pagalbinių statinių sistema paviršinėms nuotekoms tekinti į šalinimo
vietas.
Mišrioji sistema – nuotakynas, kurį sudaro viena nuotakų sistema vartotam vandeniui kartu su
paviršinėmis nuotekomis bėgdinti.
Skaičiuotinas nuotekų debitas (l/s) − paviršinių (lietaus) nuotekų debitas, kurio reikšmė priklauso nuo
lietaus intensyvumo (l/s·ha), skaičiuotino nuotėkio baseino ploto (ha), vidutinio svertinio nuotėkio
koeficiento.
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas
Bendro naudojimo melioracijos sistema – grupė statinių, esančių dviejų ar daugiau melioruotos žemės
savininkų ar kitų naudotojų žemės sklypuose.
Melioracija – dirvožemio gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir
kitomis priemonėmis siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes
sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėvaldą.
Melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę
konkrečiame melioruotos žemės plote.
Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės,
vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai,
drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).
Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. pagrindiniai
reikalavimai“ patvirtinimo
Drenažas – 1) žemės sausinimas požeminiais vamzdžiais; 2) konstrukcija (elementas), skirta
hidrotechnikos statiniui, po juo ir šalia jo besisunkiančiam (geofiltracijos) vandeniui saugiai surinkti ir
nuleisti į žemutinį bjefą; 3) statinių ir jų elementų, pvz., rūsių, apsaugos nuo požeminio vandens
priemonė.
Griovys – dirbtinė atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine tėkme arba vidutinio vandeningumo
metais neturinti nuolatinio nuotėkio.
Šiame specialiajame plane taip pat naudojamos sąvokos, kurios nėra tiksliai apibrėžtos LR teisės
aktuose. Šio plano tikslams jos apibrėžiamos taip:
Centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų tvarkymas, kai šios nuotekos
pašalinamos į aplinką naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, kurias eksploatuoja paviršinių
nuotekų tvarkytojas – savivaldybės kontroliuojama įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi teisę ir
pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje.
Decentralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymas − paviršinių nuotekų tvarkymas, kai šios nuotekos
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pašalinamos į aplinką nenaudojant (neprisijungus prie) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, kurias
eksploatuoja paviršinių nuotekų tvarkytojas (savivaldybės kontroliuojama įmonė, teisės aktų nustatyta
tvarka įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje), t.y. kai paviršinės
nuotekos surenkamos ir išleidžiamos į aplinką naudojant individualias, teritorijos paviršiaus valdytojo
eksploatuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.
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2. Koncepcija
2.1. Koncepcijos alternatyvos
Specialiojo plano rengimo metu buvo išnagrinėti Biržų miesto teritorijoje galiojantys teritorijų
planavimo dokumentai bei techniniai projektai, kurių apimtyje buvo pateikti paviršinių (lietaus) nuotekų
tvarkymo sprendimai. Formuojant specialiojo plano koncepciją buvo atsižvelgta į parengtų planavimo
dokumentų sprendinius, miesto plėtros perspektyvas bei vietovės charakteringumą.
Rengiant Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir
siekiant nustatyti tinkamiausią sprendinių alternatyvą, buvo analizuojamos dvi koncepcijų alternatyvos:
savaiminės plėtros koncepcija ir koordinuotos plėtros koncepcija:
Savaiminės plėtros koncepcija. Tai iš esmės iki šiol susiklosčiusių tradicijų tąsa. Tokiam liberalios
plėtros variantui reglamentuojantys elementai specialiojo plano lygmenyje būtų minimalūs – tik
rekomendacijos. Šiuo atveju lietaus nuotekų infrastruktūros plėtra ir esminis reglamentavimas liktų tik
naujai rengiamų žemesnio lygmens planų lygmenyje. Šios koncepcijos atveju lietaus nuotekų
infrastruktūros įrengimas būtų tik epizodinis ir nesudarytų vieningos lietaus nuotekų sistemos. Taip pat
neužtikrintų paviršinių nuotekų surinkimo nuo galimai taršių paviršių, neapsaugotų upių krantų. Nesant
sukurtos sistemingos lietaus nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, nevalytos lietaus nuotekos ir toliau
būtų išleidžiamos į atvirus vandens telkinius. Tikėtinas neigiamas poveikis teritorijų vystymosi darnai,
socialinei, ekonominei ir gamtinei aplinkai. Dėl šių priežasčių savaiminės plėtros koncepcija yra
nepriimtina ir toliau detaliau nenagrinėjama.
Koordinuotos plėtros koncepcija. Šioje koncepcijoje įvertinami iki šio specialiojo plano rengimo
pradžios parengti teritorijų planavimo dokumentų bei aktualių techninių projektų sprendiniai. Šios
koncepcijos įgyvendinimas užtikrintų iki šiol parengtų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo
tąsą, nepažeistų teritorijoje galiojančių veiklos apribojimų, užtikrintų paviršinio (lietaus) vandens
surinkimą nuo urbanizuotų teritorijų bei apvalymą. Šioje koncepcijoje nustatomos teritorijos nuo kurių
bus surenkamos paviršinės nuotekos, numatomos nuotekų tinklų vystymo kryptys, numatomos
preliminarios vietos būsimiems išleidėjams, nustatomas nuotekų valyklų poreikis. Šios koncepcijos
įgyvendinimas užtikrins paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatų, Biržų miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinių, aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą.
Specialiojo plano rengėjų nuomone, pranašesnė yra ir įgyvendinama turėtų būti koordinuotos
plėtros koncepcija, kuri detalizuojama tekste žemiau.
2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir teritorijų nustatymas
Rengiant Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koncepciją numatomos preliminarios paviršinių nuotekų sistemos plėtros kryptys. Paviršinį (lietaus)
vandenį nuo urbanizuotų teritorijų (išskyrus žaliuosius plotus ir žemės ūkio teritorijas) numatoma
surinkti esamais ir numatomais naujais požeminiais lietaus kolektoriais. Planuojamais naujais lietaus
nuotekų tinklais paviršines nuotekas numatoma surinkti nuo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo
aikštelių ir kitų kietų dangų. Surinktas nuotekas numatoma išleisti į atvirus paviršinio vandens telkinius
esamais ir planuojamais naujais išleistuvais.
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Vertinant galimą paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtrą buvo atsižvelgiama į esamą nuotekų
surinkimo tinklą, esamą ir planuojamą miesto gatvių tinklą, reljefą, galimybes įrengti išleidėjus,
paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Šiam tikslui pasiekti, planuojama miesto teritorija buvo
suskirstyta į atskiras paviršinio (lietaus) surinkimo sistemas.
Parinktos preliminarios naujų išleistuvų, naujų nuotekų surinkimo tinklų vietos turi būti
tikslinamos techniniais projektais, kurių metu bus įvertinti atitinkamoje teritorijoje surenkamų nuotekų
kiekiai, parenkami optimalūs diametrai, valyklų techniniai parametrai, vietovės reljefas ir kt.
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo teritorijų nustatymas
Paviršinio (lietaus) nuotekų tvarkymo teritorijos nustatomos įvertinus esamą bei kitais teritorijų
planavimo dokumentais ar techniniais projektais suplanuotą paviršinio (lietaus) nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą, Biržų miesto bendrajame plane nustatytas funkcines zonas bei miesto plėtros teritorijas,
reljefą.
Vadovaujantis Biržų miesto bendruoju planu patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014
m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-127, Biržų miestas skirstomas į šias funkcines zonas:
1. Centrų zona. Išskiriamos mišrios teritorijos, kuriose vyrauja gyvenamoji aplinka,
administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų
aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais
atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis.
2. Specializuotų kompleksų zona. Funkcinė zona, kurioje dominuoja kompaktiškai užstatytos
teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai
(parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, religinei). Ši zona taip pat
skirta krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms.
3. Gyvenamoji. Funkcinė zona su gyvenamosios aplinkos aptarnavimui reikalinga socialine,
paslaugų, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, taip pat gyventojų rekreacijai reikalingais
atskiraisiais želdynais.
4. Konservacinės teritorijos zona. Funkcinė zona išskiriama esamoms, kultūros paveldo registre
registruotoms, kultūros vertybių teritorijoms.
5. Pramonės ir sandėliavimo zona. Teritorijos, kuriose dominuoja darbo vietos, komercinė,
gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine,
paslaugų ir kita infrastruktūra.
6. Neužstatomos:
6.1. Inžinerinės ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zona. Neužstatyta funkcinė zona,
kuria išskiriami svarbiausių gatvių ir kelių, geležinkelio kelių ir magistralinių inžinerinių tinklų
koridoriai ir vandenvietės.
6.2. Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona. Neužstatyta funkcinė zona, kuria
išskiriamos urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės ir bendram naudojimui pritaikytų atskirųjų želdynų
teritorijos, taip pat kapinių teritorijos.
2.3. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo kryptys atskiroms teritorijoms
1. Esamos ir perspektyvinės centrų zonos, specializuotų kompleksų teritorijos, daugiabučių
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Šioms teritorijoms taikomos paviršinių (lietaus) nuotekų
tvarkymo nuostatos:
- centrų zonose, specializuotų kompleksų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių
teritorijose esant galimybei jungtis prie esamų (centralizuotų) paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo
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sistemų. Jei nėra galimybių prisijungti prie centralizuotos paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos, gali būti
įrengiamos vietines (decentralizuotos) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos;
- vystant inžinierinę infrastruktūrą numatyti teritorijas, kuriose galėtų būti įrengiamos filtracinės
juostos ir tranšėjos, poringas grindinys ar betonas, infiltravimo tranšėjos, sugėrimo takai, sulaikymo ir
(ar) išlaikymo tvenkiniai, dirbtinės ar pusiau dirbtinės pelkės (šlapžemės), kurie įkomponuojami kaip
kraštovaizdžio elementai;
- paviršinės (lietaus) nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų,
kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pėsčiųjų zonos, vejos,
žaidimų aikštelės, pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės
kontrolės;
- paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių
nuotekų;
- užtikrinti, kad autotransportui skirtos viešosios teritorijos (gatvės, privažiavimai, stovėjimo
aikštelės ir pan.) būtų valomos sausuoju būdu;
- išduodant planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei projektavimo
sąlygas objektų statybai ir (ar) rekonstrukcijai, kurie skirti visuomenės poreikiams, socialinei veiklai,
aptarnavimo ir paslaugų veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo ir rekreacijos, pramogų,
mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų), krašto apsaugai, civilinei apsaugai ir pan. numatyti
paviršinių nuotekų tvarkymo priemones.
2. Esamos ir perspektyvinės vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, sodininkų
bendrijų teritorijos. Šioms teritorijoms taikomos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nuostatos:
- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų bei sodininkų bendrijų teritorijose paviršinės (lietaus)
nuotekos tvarkomos individualiai įrengiant specialius rezervuarus, skirtus surinkti lietaus vandenį nuo
stogų ir jį laikyti. Vėliau šis vanduo gali būti panaudojamas pvz., daržų, sodų laistymui.
- sklype gali būti įrengta uždara arba atvira lietaus vandens surinkimo sistema, o vanduo
nuvedamas į individualius rezervuarus, kuris vėliau naudojamas namų ūkio reikmėms;
- D ir aukštesnės kategorijos gatvėse gali būti projektuojamos centralizuotos ar decentralizuotos
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos;
- paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių
nuotekų;
- užtikrinti, kad autotransportui skirtos viešosios teritorijos (gatvės, privažiavimai, stovėjimo
aikštelės ir pan.) būtų valomos sausuoju būdu.
3. Esamos ir perspektyvinės pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Šioms teritorijoms
taikomos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nuostatos:
- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra bei
tvarkymas vykdomas individualiai (sklypo ribose) arba kompleksiškai (kvartalo viduje). Prisijungimas
prie miesto centralizuotos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos leidžiamas;
- bet kokios operacijos su vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis turi būti vykdomos
taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba patekusios ant teritorijos paviršiaus
turi būti surenkamos arba neutralizuojamos taip, kad jos nepatektų į paviršinių nuotekų tvarkymo
sistemas ar aplinką. Esant rizikai, kad dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos ant teritorijos
paviršiaus gali patekti vandens aplinkai kenksmingos medžiagos, teritorijos naudotojas privalo turėti
priemones tokių medžiagų surinkimui ir (ar) neutralizavimui. Jeigu pagal ūkinės veiklos pobūdį vandens
aplinkai kenksmingų medžiagų patekimas ant teritorijos paviršiaus yra būtinas (neišvengiamas), tokios
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teritorijos turi būti apsaugotos nuo paviršinių nuotekų susidarymo jose (pvz., uždengtos) arba ant jų
susidarančios paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kaip gamybinės nuotekos (taikomi visi gamybinių
nuotekų tvarkymui nustatyti reikalavimai);
- galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga (asfalto,
asfaltbetonio, betono ar pan.) ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių
teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų;
- paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos atskira
paviršinių nuotekų surinkimo sistema, kurioje turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti
nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10
min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą.
- galimai teršiamos teritorijos (objekto) statybos techninėje dokumentacijoje, prieš gaunant
statybos leidimą, turi būti išvardinami paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai.
4. Esamos ir perspektyvinės inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros teritorijos. Šioms
teritorijoms taikomos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nuostatos:
- esant galimybei jungtis prie esamų centralizuotųjų paviršinių nuotekų surinkimo sistemų;
- vystant teritorijos plėtrą turi būti įrengiami magistraliniai paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai.
Pagrindinių (magistralinių) lietaus tinklų plėtra turi būti vykdoma kartu su D ir aukštesnės kategorijos
gatvių statybą ar rekonstrukcija;
- užtikrinti, kad transporto judėjimo teritorijos ir mašinų stovėjimo aikštelės būtų valomos
sausuoju būdu;
- paviršinės nuotekos, į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą surenkamos nuo daugiau
kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), prieš
išleidžiant į aplinką turi būti valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, kurių našumas ir
efektyvumas užtikrina teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi. Šio punkto reikalavimai
neprivalomi, kai surenkamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršija teisės aktuose nustatytų
normatyvų;
- vystant inžinierinę infrastruktūrą numatyti teritorijas, kuriose galėtų būti įrengiamos filtracinės
juostos ir tranšėjos, sugėrimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai, dirbtinės ar pusiau dirbtinės
pelkės (šlapžemės) ir pan. arba esant galimybei jungtis prie esamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų;
- objekto statybos ar rekonstravimo techninėje dokumentacijoje, turi būti numatytos paviršinių
nuotekų tvarkymo priemonės;
- paviršinės nuotekos nuo potencialiai teršiamų degalinių teritorijų turi būti surenkamos į
degalinės paviršinių nuotekų surinkimo sistemą ir prieš išleidžiant į aplinką arba kitiems asmenims
priklausančią centralizuotą arba kitų teritorijų aptarnavimui skirtą nuotekų tvarkymo sistemą, valomos,
apskaitomos ir vykdoma jų kokybės kontrolė.
5. Esamos ir perspektyvinės neurbanizuotos teritorijos, konservacinės teritorijos. Šioms
teritorijoms taikomos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nuostatos:
- esant poreikiui ir galimybei jungtis prie esamų (centralizuotų) paviršinių nuotekų tvarkymo
sistemų arba įrengti vietines (decentralizuotas) tvarkymo sistemas;
- vystant žaliuosius plotus, juose gali būti įrengiamos filtracinės juostos ir tranšėjos, poringas
grindinys ar betonas, infiltravimo tranšėjos, sugėrimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai,
dirbtinės ar pusiau dirbtinės pelkės (šlapžemės), kurie įkomponuojami kaip kraštovaizdžio elementai;
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- paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra
taršos pavojingosiomis medžiagomis šaltinių (pvz., parkai, pėsčiųjų zonos, žaidimų aikštelės, pastatų
stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės.
- viešųjų erdvių tvarkymo ar rekonstravimo techninėje dokumentacijoje turi būti numatytos
paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės.
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2.4. Konceptualūs sprendiniai paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemose

Nelaidžios
dangos, ha

Pastatų stogai
nuo kurių
tikslinga
surinkti lietaus
nuotekas, ha

Esamas
(planuojamas)
lietaus nuotekų
tinklų ilgis, m

Esamas
(planuojamas)
išleistuvų
skaičius, vnt.

Esami
(planuojami)
lietaus nuotekų
valymo
įrengimai, vnt.

Lietaus nuotekų
priimtuvas

2,29

-

- (2327)

- (1)

-

Širvėnos ežeras

Lietaus
nuotekų
tvarkymo
sistemos
Nr.

Lietaus nuotekų tvarkymo
sistemos teritorijos plotas, ha
/ Vyraujanti teritorijos
funkcijos zona(os)

1

2,29 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona

2

7,28 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona

6,58

0,50

2101 (3716)

1 (-)

1

Širvėnos ežeras

3

2,38 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona

2,05

0,12

485 (1713)

1 (-)

1

Širvėnos ežeras

0,79

0,04

71 (616)

1 (-)

-

Širvėnos ežeras

4

5

6

7

8

0,83 /
Mišri gyvenamoji
ekstensyvaus ir mažo
užstatymo zona
1,20 /
Mišri gyvenamoji
ekstensyvaus ir mažo
užstatymo zona
1,50/Gyvenamoji
ekstensyvaus ir mažo
užstatymo zona
2,78 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
2,29 /
Pramonės ir sandėliavimo
zona

0,95

0,22

317 (498)

1 (-)

1

Agluonos upė

1,50

-

345 (920)

1 (-)

-

Agluonos upė

2,55

0,19

188 (3586)

- (1)

-

Agluonos upė

1,79

0,47

- (1322)

- (1)

-

Griovys

9

7,34 /
Centrų zona

5,59

0,80

1612 (1054)

- (1)

-

Apaščios upė

10

19,36 /
Centrų zona

6,89

2,96

1803 (865)

3 (1)

3

Agluonos upė

Pastabos

Siūloma
nebeeksploatuoti
141 m lietaus nuotekų tinklo,
o nuotekas nukreipti į šalia
esančius valymo įrenginius.
Prie esamų nuotekų valymo
įrenginių numatoma prijungti
ir
planuojamus
lietaus
nuotekų tinklus.

Prie esamų nuotekų valymo
įrenginių numatoma prijungti
ir
planuojamus
lietaus
nuotekų tinklus.

Siūloma nebeeksploatuoti 87
m lietaus nuotekų tinklo, o
nuotekas
nukreipti
į
planuojamą išleistuvą
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Lietaus
nuotekų
tvarkymo
sistemos
Nr.
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Lietaus nuotekų tvarkymo
sistemos teritorijos plotas, ha
/ Vyraujanti teritorijos
funkcijos zona(os)
1,65 /
Centrų zona
2,90 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
15,09 /
Centrų zona, Gyvenamoji
vidutinio užstatymo
intensyvumo zona
8,47 /
Centrų zona
1,05 / Gyvenamoji
ekstensyvaus ir mažo
užstatymo zona
1,89 /
Mišri gyvenamoji vidutinio
užstatymo zona
5,26 /
Centrų zona, Kitos
specializuotų kompleksų
zonos
0,25 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
2,42 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
3,61/Gyvenamoji
ekstensyvaus ir mažo
užstatymo zona

Nelaidžios
dangos, ha

Pastatų stogai
nuo kurių
tikslinga
surinkti lietaus
nuotekas, ha

Esamas
(planuojamas)
lietaus nuotekų
tinklų ilgis, m

Esamas
(planuojamas)
išleistuvų
skaičius, vnt.

Esami
(planuojami)
lietaus nuotekų
valymo
įrengimai, vnt.

Lietaus nuotekų
priimtuvas

0,82

0,18

157 (-)

1 (-)

1

Agluonos upė

1,61

0,63

- (1153)

- (1)

-

Apaščios upė

5,15

2,52

3422 (1471)

1 (-)

-

Apaščios upė

2,56

0,92

1383 (536)

2 (-)

2

Agluonos upė

0,86

-

211 (709)

1 (-)

1

Agluonos upė

1,83

0,06

264 (1669)

1 (-)

-

Agluonos upė

1,96

0,84

1758 (380)

1 (-)

-

Apaščios upė

0,25

-

- (362)

- (1)

-

Apaščios upė

2,42

-

659 (3302)

1 (-)

-

Apaščios upė

2,39

0,86

614 (1443)

1 (-)

-

Širvėnos ežeras

Pastabos

Analizuojamoje teritorijoje
yra įrengti 2 išleistuvai.
Siūloma apjungti atskiras
sistemas į vieną.
Prie esamų nuotekų valymo
įrenginių numatoma prijungti
ir
planuojamus
lietaus
nuotekų tinklus.

Analizuojamoje teritorijoje
yra įrengtos dvi atskiros
lietaus surikimo sistemos.
Siūloma apjungti atskiras
sistemas
į
viena
bei
panaikinti 41 m tinklo.
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Lietaus
nuotekų
tvarkymo
sistemos
Nr.
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lietaus nuotekų tvarkymo
sistemos teritorijos plotas, ha
/ Vyraujanti teritorijos
funkcijos zona(os)
0,89 /
Specializuotų kompleksų
zonos skirtos rekreacijai
3,38 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
5,90 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona,
Gyvenamoji didelio
užstatymo intensyvumo zona
0,15 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
0,11 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
0,14 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
5,51 /
Kitos specializuotų
kompleksų zonos,
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
0,49 /
Gyvenamoji didelio
užstatymo intensyvumo zona
1,93 / Gyvenamoji
ekstensyvaus ir mažo
užstatymo zona
1,14 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona

Nelaidžios
dangos, ha

Pastatų stogai
nuo kurių
tikslinga
surinkti lietaus
nuotekas, ha

Esamas
(planuojamas)
lietaus nuotekų
tinklų ilgis, m

Esamas
(planuojamas)
išleistuvų
skaičius, vnt.

Esami
(planuojami)
lietaus nuotekų
valymo
įrengimai, vnt.

Lietaus nuotekų
priimtuvas

0,81

0,08

254 (-)

- (1)

-

Širvėnos ežeras

3,01

0,36

484 (1745)

1 (-)

-

Apaščios upė

3,98

1,28

2452 (1806)

1 (-)

-

Apaščios upė

0,15

-

384 (129)

1 (-)

-

Apaščios upė

0,11

-

274 (-)

1 (-)

-

Apaščios upė

0,14

-

210 (-)

1 (-)

-

Apaščios upė

4,18

1,31

452 (2179)

1 (-)

-

Apaščios upė

0,20

0,28

194 (-)

- (1)

-

Griovys

1,84

-

291 (2431)

1 (-)

-

Apaščios upė

1,14

-

676 (1129)

1 (-)

-

Apaščios upė

Pastabos

Paliekama esama situacija.
Lietaus nuotekų tinklų plėtra
nenumatoma.
Paliekama esama situacija.
Lietaus nuotekų tinklų plėtra
nenumatoma.

Paliekama esama situacija.
Lietaus nuotekų tinklų plėtra
nenumatoma.
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Lietaus
nuotekų
tvarkymo
sistemos
Nr.
31
32
33

34
35
36

37

Lietaus nuotekų tvarkymo
sistemos teritorijos plotas, ha
/ Vyraujanti teritorijos
funkcijos zona(os)
3,36 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
3,34 /
Sodininkų bendrijų zona
2,75 /
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
-/
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
1,64 /
Sodininkų bendrijų zona
-/
Inžinerinės infrastruktūros
zona
-/
Gyvenamoji ekstensyvaus ir
mažo užstatymo zona
Viso:

Nelaidžios
dangos, ha

Pastatų stogai
nuo kurių
tikslinga
surinkti lietaus
nuotekas, ha

Esamas
(planuojamas)
lietaus nuotekų
tinklų ilgis, m

Esamas
(planuojamas)
išleistuvų
skaičius, vnt.

Esami
(planuojami)
lietaus nuotekų
valymo
įrengimai, vnt.

Lietaus nuotekų
priimtuvas

1,42

-

- (4709)

- (1)

-

Griovys

3,23

-

- (6250)

- (1)

-

Griovys

0,54

-

- (3887)

- (1)

-

Griovys

-

-

- (1785)

- (1)

-

Griovys

1,64

-

- (2423)

- (1)

-

Širvėnos ežeras

-

-

21 (-)

1 (-)

-

Apaščios upė

-

-

178 (-)

- (1)

-

Apaščios upė

73,22

14,62

21260 (56115)

26 (15)

10 (-)

Pastabos

Specialiajame plane parinktos preliminarios lietaus nuotekų išleistuvų, lietaus nuotekų surinkimo tinklų vietos, kurios turi būti tikslinamos
žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir/ar techniniais projektais, įvertintus žemės nuosavybės klausimus, surenkamus ir planuojamus
nuotekų kiekius, parenkami optimalūs vamzdynų diametrai, vietovės reljefas ir kt.
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2.5. Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai
Naftos produktų atskirtuvas su smėliagaude skirtas lietaus vandenims nuo aikštelių ir
pravažiavimo kelių išvalyti nuo neemulsifikuotų naftos produktų ir skendinčių medžiagų (pirmiausia,
smėlio). Tai apdoroto ir padengto plieno talpa, kurioje sumontuota smėliagaudė, lengvųjų skysčių
(naftos produktų) gaudyklė, bei integruota apvedimo linija ir kiti priedai. Atskirtuvo (separatoriaus)
sistemoje prieš separatorių yra smėlio bei nuosėdų talpa - smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų talpoje
kietieji kūnai atskiriami nuo vandens. Procesai, vykstantys smėlio bei nuosėdų talpoje pagrįsti
gravitacijos principu: kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Projektuojant
gaminį įvertintų smėlio dalelių tankis ≥ 2,6 g/cm3, diametras ≥ 0,12 mm. Paviršinėse nuotekose
pasitaikančių labai smulkių ir (ar) vandenyje neskęstančių medžiagų pašalinimui smėliagaudė neturi
reikšmingos įtakos; tokiu atveju turi būti projektuojamos/taikomos papildomos priemonės. Ši atskyrimo
proceso dalis, saugo koalescencinį elementą, t.y. neleidžia jam greitai užsikimšti. Smėlio bei nuosėdų
talpa prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką.
Lengvųjų skysčių separatoriuje tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti naftos produktai, tiek
kiti naftos produktai yra atskiriami nuo vandens. Atskirtuvas naudojamas lengvaisiais naftos produktais,
kurių tankis ≤ 0,85 g/cm3 užterštam vandeniui valyti. Procesai, vykstantys atskirtuve, vyksta gravitacijos
pagrindu, o šis efektas dar padidinamas jungiamojo 3-D-elemento ir atitinkamai suprojektuotų srauto
tekėjimo kanalų pagalba. Jeigu atskirtuvo konteineris, kuriame laikomi naftos produktai yra pilnas (tą
parodo užsiblokavusi sklendė ir kyla vandens lygis atskirtuve) arba koalescencinis elementas yra
pernelyg užterštas kietosiomis dalelėmis (kyla vandens lygis atskirtuve), apie tai turi būti pranešama,
pasitelkiant aliarmo sistemą.
Naftos produktų atskyrimo sistemoje taip pat yra integruojam mėginių paėmimo vieta ant
ištekėjimo sifono. Taip pat yra sumontuojamos automatinio tėkmės stabdymo mechanizmas,
suveikiantis, kai atskirtuvas yra užpildomas atskirtais naftos produktais.
Valymo efektyvumas atitinka LST EN 858 / DIN 1999 standartų reikalavimus I klasės
atskirtuvams: išleidžiamų naftos produktų vidutinė metinė koncentracija ≤ 5 mg/l; valymo efektyvumas
≥ 99 %. Eksploatuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius, smėliagaudėje bus sulaikomas smėlis ir
kitos skendinčios dalelės, kurias reikės pagal poreikį šalinti. Taip pat įrenginio naftos absorbcinio
valymo sekcijoje bus sulaikomi naftos produktai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turės būti
utilizuojami.
2.6. Reikalavimai išleidžiamų nuotekų kokybei
Urbanizuotų teritorijų (miestų ir miestelių) paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo didesnių
kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), prieš
išleidžiant į aplinką turi būti valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.
Į aplinką išleidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos turi neviršyti nustatytų ribinių verčių.
Nuotekų užterštumas negali būti didesnis kaip:
skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija –
50 mg/l;
 BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg
O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas tik nuotekose, surenkamose nuo
galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais;
 naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7
mg/l;
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kitų vandens aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103) patvirtintų nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų
ribinių verčių.

Kai nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų surinkimo sistemas, iš kurių nuotekos į aplinką
išleidžiamos be valymo ir jų valymas nėra privalomas, išleidžiamoms nuotekoms taikomi aukščiau
minimi reikalavimai.
Į bendrus paviršinių nuotekų nuotakynus, iš kurių išleidžiamos nuotekos yra arba turi būti
valomos, išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali viršyti:
skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 150 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija
– 300 mg/l;
 BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 50 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 100 mg
O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas tik nuotekose, surenkamose nuo
galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais;
 naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 10 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija –
30 mg/l;
 kitų vandens aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103) patvirtintų nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų
ribinių verčių.
2.7. Apribojimai paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir išleistuvų įrengimui
Prie lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros priskiriami: lietaus vamzdynai, kaupimo
rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, išleistuvai, lietaus valymo įrenginiai.
Lietaus tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje,
yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies, kai 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.








Lietaus kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama:
sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;
įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų
tirpalus, naftą ir jos produktus;
vykdyti grunto sprogdinimo darbus;
vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti vandens
telkinius, kasti bei siurbti jų dugną, cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją, nesuderinus šių
darbų su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija;
įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei kitos technikos aikšteles.

Lietaus tinklus ir įrenginius eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie tinklų
ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, įspėjus apie tai žemės
savininką ar naudotoją.
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