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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.1. ĮVADAS
Rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Kelm÷s rajono vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano rengimo pagrindas – Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-408.
Specialusis planas dalinai finansuojamas iš Europos regionin÷s pl÷tros fondo, pagal 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę
„Teritorijų planavimas“.
Specialiojo plano rengimo tikslai:





atlikti požeminio vandens išteklių vertinimą;
paruošti ištirtų požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitą ir pateikti ją
ekspertiniam išteklių ir SAZ nustatymo vertinimui bei išteklių aprobavimui;
nustatyti vandenviečių sanitarines apsaugos zonas (SAZ).

Planavimo terminai: 2013 m. III ketv. – 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius: Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelm÷, tel./faks. (8 427) 69052, el. paštas: info@kelme.lt, adresas
internete: www.kelme.lt.
Plano reng÷jas: UAB „Daug÷la“, Žalgirio g. 90-505, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 2733385, el.
paštas: daugela@daugela.lt; adresas internete: www.daugela.lt.
Planuojama teritorija: Kelm÷s rajone esančios vandenviet÷s ir jų sanitarin÷s apsaugos
zonos.
Specialiajame plane nagrin÷jamos vandenviet÷s:





Kelm÷s, Tytuv÷nų, Užvenčio miestų vandenviet÷s;
Karkl÷nų, Kražių, Liolių, Pašil÷s, Šauk÷nų miestelių vandenviet÷s;
Aunuv÷nų, Butkišk÷s, Dvarviečių, Gailių, Gaugarių, Girnikų, Girnikų dvaro,
Grinių, Janaučių, Kalniškių, Kiaunorių, Kolainių, Labūnav÷l÷s, Laikšių, Lykšilio,
Pagryžuvio, Pak÷vio, Pašil÷nų, Petrališk÷s, Stulgių, Šedbarų, Vaiguvos, Valpainių,
Verpenos, Žalpių kaimų vandenviet÷s.

Iš viso plane nagrin÷jamos 33 vandenviet÷s.
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiajam planui
rengti planavimo sąlygas pareng÷ ir išdav÷:
- AB LESTO 2013-01-30 planavimo sąlygos Nr. TS-44840-12-1013;
- Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro Kelm÷s filialo 2013-01-10 planavimo sąlygos Nr.
PST-13);
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- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos
skyriaus 2013-01-30 planavimo sąlygos Nr. 3;
- TEO LT, AB 2012-12-28 planavimo sąlygos Nr. 03-2-06-2/3175;
- UAB „Kelm÷s vanduo“ 2013-01-17 planavimo sąlygos Nr. TS-01;
- Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-01-11 planavimo sąlygos Nr. 10;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio
2013-01-11 planavimo sąlygos Nr. (12.12-Š)2Š-16;
- Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos Kelm÷s skyriaus 2013-01-17
planavimo sąlygos 28 PL-(14.28.39)-1;
- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013-01-09
planavimo sąlygos Nr. PS-7;
- AB „Lietuvos dujos“ 2013-01-09 raštas Nr. 7-215-52.
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1.2. SPECIALIOJO PLANO SĄSAJA SU KITAIS TERITORIJŲ
PLANAVIMO DOKUMENTAIS BEI SVARBIAUSIAIS TEISöS AKTAIS
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas
parengtas vadovaujantis šiais teis÷s aktais:
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391;
1997, Nr. 65-1548, Nr. 96-2427; 2000, Nr. 34-953, Nr. 42-1195, Nr. 58-1708, Nr. 922881; 2001, Nr. 39-1358; 2003, Nr. 42-1916; 2004, Nr. 152-5532; 2006, Nr. 66-2429, 823256; 2007, Nr. 39-1437; 2008, Nr. 10-337, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 159-7205; 2010, Nr.
65-3195, Nr. 84-4404; 2012, Nr. 63-3172; 2012, Nr.111-5635; 2012, Nr.132-6677);
- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu Nr. X-764
(Žin., 2006, Nr. 82-3260);
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu Nr. X-147 (Žin., 1992, Nr5–7;1996, Nr.
57–1335; 2002, Nr. 61–2763; 2004, Nr. 60–2121; 2005, Nr. 47–1558; 2010, Nr. 70-3472);
- Lietuvos Respublikos vandens įstatymu Nr. IX-2089 (Žin., 2003, Nr. 36-1544; 2004, Nr.
4-44; 2004, Nr. 54-1833);
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-628 (Žin.,
2001, Nr. 108–3902);
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu
Nr. I-1495 (Žin., 1996, Nr. 82–1965; 2005, Nr. 84–3105; 2011, Nr. 77-3720);
- Lietuvos Respublikos žem÷s įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1983 (Žin., 2004, Nr.
28–868);
- Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002,
Nr. 29-1034);
- Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);
- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2000, Nr. 922883; 2007, Nr. 128-5213);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 2004, Nr.
153-5571);
- Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004, Nr. 69-2382);
- Kelių eismo konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-54);
- LR Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,D÷l specialiųjų žem÷s ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43, Nr. 93-2193;
2007, Nr. 105-4294; 2008, Nr. 44-1643; 2010, Nr. 98-5089);
- LR Vyriausyb÷s 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1079 „D÷l teritorijų planavimo
dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 902099; 1997, Nr. 90-2261; 2004, Nr. 112-4189; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010);
- LR Vyriausyb÷s 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 „D÷l teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.
113-4228);
- LR Vyriausyb÷s 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „D÷l Kelių priežiūros tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 25-771; 2007, Nr. 37-1357; 2008, Nr. 142-5651);
- LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 „D÷l nekilnojamųjų
kultūros vertybių pripažinimo saugomomis (Žin., 2005, Nr. 58-2034)
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- Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 „D÷l
Kelių eismo sąlygų kontrol÷s tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4700;
2009, Nr. 11-435);
- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329 „D÷l Automobilių kelių juostos
naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“ (Žin.,
2009, Nr. 133-5825);
- LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „D÷l vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2007, Nr. 8-337; 2009, Nr. 83-3472; 2010, Nr. 89-4722; 2010, Nr. 137-7048);
- LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „D÷l gamtinio karkaso
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-858; 2010, Nr. 87-4619);
- LR aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3
„D÷l kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin.,
2008, Nr. 9-322);
- LR ryšių ir informatikos ministro 1997 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 117
„Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisykl÷mis“ (Žin., 1997, Nr. 89-2244);
- LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 „D÷l Lietuvos
higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir
priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217; 2010, Nr. 41-1998);
- LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „D÷l Lietuvos
higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokyb÷s reikalavimai“
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr. 3-107; 2012, Nr. 71-3690);
- LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugs÷jo 19 d. įsakymu Nr. V-586 „D÷l
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-6849; 2011, Nr. 46-2201);
- Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 24 d. Įsakymu
Nr. 1-156 „D÷l Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens
monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5092).
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas
parengtas atsižvelgiant į žemiau išvardytų atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatas:
- Kelm÷s rajono teritorijos bendrasis planas (Bendrojo plano pakeitimas patvirtintas Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T94 „D÷l Kelm÷s rajono
teritorijos bendrojo plano pakeitimo patvirtinimo)“;
- Kelm÷s miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m.
birželio 27 d. sprendimu Nr. T-187;
- Tytuv÷nų miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008
m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-132;
- Užvenčio miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012
m. rugs÷jo 29 d. sprendimu Nr. T-274;
- Kražių miestelio bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012
m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-244;
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- Liolių ir Šauk÷nų miestelių bendrieji planai (rengiami);
- Kelm÷s rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-55;
- Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialusis planas,
patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.
T-207;
- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos miškų išd÷stymo žem÷tvarkos schema (2005 m.);
- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų schema;
- Kelm÷s rajono vietin÷s reikšm÷s vidaus kelių specialusis planas (rengiamas);
- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta LR
Kultūros ministro įsakymu „D÷l Alytaus, Šiaulių ir Utenos apskričių ir jų teritorijas
sudarančių savivaldybių teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų
patvirtinimo“ 2009 m. balandžio 24 d., Nr. ĮV-201.
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1.3. TRUMPA RAJONO GEOLOGINIŲ-HIDROGEOLOGINIŲ SĄLYGŲ
APŽVALGA
Šiame skyriuje apžvelgiamos Kelm÷s rajono geologin÷s–hidrogeologin÷s sąlygos.
Nagrin÷jamos UAB „Kelm÷s vanduo“ vandenviet÷s patenka vakaruose į Šiauryčių
Žemaičių plynaukštę, o rytuose į Vidurio Žemaičių aukštumos geomorfologinius rajonus. Rajonas
yra Dubysos ir Ventos upių baseinų sandūroje. Didžiausios per jį tekančios up÷s – Dubysa, Venta,
Kražant÷.
Geologin÷ tyrimų rajono sandara n÷ra labai sud÷tinga. Viršutinę geologinio nuogulų pjūvio
dalį sudaro kvartero, kreidos, juros, triaso, permo ir devono dariniai. G÷las požeminis vanduo
susikaupęs kvartero (Q), kreidos (K), viršutin÷s Juros (J3), viršutinio Permo – famenio (P2+D3fm),
Stipinų (D3st) vandeninguosiuose sluoksniuose ar jų sistemose. Giliau paplitęs mineralizuotas (>1
g/l) vanduo.
Kvartero (Q) vandeningąjį kompleksą sudaro gruntinis ir keletas sporadiškai paplitusių
tarpmoreninių spūdinių vandeningųjų sluoksnių. Vyraujantis bendras kvartero darinių storis – 110130 m.
Gruntinį vandenį talpina daugiausiai silpnai vandeniui laidūs priesm÷lingi, priemolingi
moreniniai dariniai, rečiau – vandeniui laidesn÷s sm÷lingos bei žvyringos fliuvioglacialin÷s,
limnoglacialin÷s, aliuvin÷s nuogulos, kurių storiai paprastai neviršija 2-10 m. Priklausomai nuo
vietov÷s geomorfologinių sąlygų gruntinio vandens slūgsojimo gylis – 1-20 m nuo žem÷s
paviršiaus. Gruntinio vandeningojo sluoksnio filtracin÷s savyb÷s tyrimų rajone labai nevienodos,
nuogulų filtracijos koeficiento (k) reikšm÷s svyruoja intervale 0,1-10 m/d.
Kvartero nuogulų storym÷je aptinkama iki 2-4 tarpmoreninių vandeningųjų sluoksnių. Tai
nuo 2-5 iki 10-15 m storio sluoksniai, rajone paplitę neištisai, pasižymintys nedideliu
vandeningumu.
Tarpmoreninių sluoksnių vanduo g÷las, nedidel÷s mineralizacijos (0,2-0,4 g/l), vidutiniškai
kietas ir kietas, kalcio magnio hidrokarbonatin÷s sud÷ties.
Kreidos (K) vandeningieji sluoksniai paplitę lokaliai tik pačioje pietvakarin÷je Kelm÷s
rajono dalyje. Dominuojantis vandeningųjų nuogulų storis siekia 10-25 m. Kreidos spūdin÷ sistema
n÷ra intensyviai eksploatuojama tirtame plote. Filtracin÷s savyb÷s gana žemos: vandens pratakumo
koeficiento (T) reikšm÷s neviršija 50 m2/d; gavybos gręžinių našumas (Q) mažiau 3 l/s.
Viršutin÷s Juros (J3) bendras nuogulų storis siekia iki 10-40 m. Viršutin÷ jų dalis sudaryta iš
juodų ž÷rutingų oksfordžio (J3ox) molių, o sporadiškai išplitusi apatin÷ (storis iki kelių metrų) dalis
– iš kelov÷jo (J3cl) aleuritų ir itin smulkiagrūdžių molingų sm÷lių.
Po juros nuogulomis visame rajone slūgso apatinio Triaso (T1) molių, aleuritų ir aleurolitų
storym÷. Tai regionin÷ vandenspara, kuri izoliuoja visus aprašytuosius vandeninguosius sluoksnius
nuo žemiau slūgsančių viršutinio permo vandeningų darinių. Triaso regionin÷s vandensparos
kraigas slūgso 130-165 m gylyje, vyraujantis storis – 25-50 m.
Po šia vandenspara slūgso viršutinio paleozojaus hidrodinamin÷s sistemos – viršutinio
Permo bei viršutinio Devono (famenio) vandeningųjų sluoksnių sistema. Būtent šios sistemos
vandeningieji sluoksniai ir yra pagrindiniai aprūpinant vandeniu visą Kelm÷s rajoną.
Viršutinio Permo (P2) vandeningasis sluoksnis, sudarytas iš poringos, kaverningos,
plyšiuotos klinties, paplitęs visoje nagrin÷jamoje teritorijoje. Sluoksnio kraigas slūgso maždaug
145-250 m gylyje ir yra palinkęs į pietvakarius. Vidutinis nuogulų storis – 20-40 m. Filtracin÷s
vandeningojo sluoksnio savyb÷s priklauso nuo uolienų plyšiuotumo ir kaverningumo, tod÷l yra
UAB „Daug÷la“
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labai įvairios. Gręžinių lyginamasis debitas svyruoja plačiame 0,1-4,0 l/s intervale, Vandens
pratakumo koeficiento verčių diapazonas irgi labai platus – nuo 10 iki 300 m2/d, vyraujančios – 1050 m2/d.
Viršutinio Permo vandeningajame sluoksnyje nagrin÷jamame rajone paplitęs daugiausia
kalcio natrio hidrokarbonatin÷s sud÷ties g÷las (0,4-0,5 g/l) požeminis vanduo, pasižymintis
padidinta fluorido koncentracija.
Famenio (D3fm) nuogulų pjūvis Kelm÷s rajono teritorijoje n÷ra pilnas – šią vandeningųjų
sluoksnių sistemą sudaro tik neištisai išplitusios Kruojos svitos nuogulos (D3kr), suklotos iš įvairiai
plyšiuoto ir kaverningo dolomito, slūgsančios tiesiog po permo nuogulomis. Tod÷l visą min÷tą
karbonatinių uolienų kompleksą čia supaprastintai galima vadinti tiesiog viršutinio Permo
vandeninguoju sluoksniu.
Šio komplekso asloje slūgso Pakruojo svitos mergelių storym÷, skirianti Kruojos ir Stipinų
(D3st) vandeninguosius sluoksnius. Šis suklotas iš plyšiuoto, kaverningo dolomito. Jame glūdintis
požeminis vanduo eksploatuojamas Tytuv÷nų, Gailių vandenviet÷se, kur gręžinių lyginamieji
debitai siekia 0,4-1,0 l/s.
Nagrin÷jamas rajonas yra regionin÷je požeminio vandens mitybos srityje. Pagrindinio
eksploatuojamojo sluoksnio – viršutinio Permo (P2) – požeminio vandens pjezometrinis lygis kinta
nuo 120 m abs. a. (Tytuv÷nų apylink÷s) iki 95 m abs. a. (Užvenčio apylink÷s).
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1.4. ESAMOS BŪKLöS ANALIZö
Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) sudarymo principai reglamentuoti
Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakyme Nr. V-613 „D÷l Lietuvos higienos
normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūra“
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217; 2010, Nr. 41-1998) (toliau – Lietuvos higienos norma HN
44:2006 arba HN 44:2006). HN 44:2006 reikalavimai taikomi visoms naudojamoms ir naujai
projektuojamoms vandenviet÷ms, viešai tiekiančioms daugiau kaip 10 m3 vandens per parą.
Vandenviet÷ms, kurių perspektyvinis debitas viršija 100 m3/d, SAZ turi būti sudaroma iš trijų
juostų. Griežto režimo apsaugos juosta (1-oji juosta) skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius
požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo nuolatin÷s, atsitiktin÷s arba tyčin÷s taršos. Apribojimų
juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobin÷s (2-oji juosta) ir chemin÷s (3-ioji juosta)
taršos. Jeigu vandenviet÷s tiekia iki 100 m3/d vandens, joms SAZ juostų skaičiuoti nereikia:
tokioms vandenviet÷ms nustatoma atitinkama 1-oji juosta (priklausomai nuo vandenviet÷s grup÷s –
nuo 5 iki 25 m) ir 50 m taršos apribojimo juosta.
Šiame specialiajame plane nagrin÷jamos 33 UAB „Kelm÷s vanduo“ eksploatuojamos
Kelm÷s rajono vandenviet÷s. Nagrin÷jamose vandenviet÷se vidutinis išgaunamas vandens kiekis
svyruoja nuo 3 iki 790 m3/d, o maksimalus perspektyvinis vandens poreikis – nuo 20 iki 1000 m3/d
(žr. 1.4.1 lentelę).
1.4.1 lentel÷. Specialiajame plane nagrin÷jamų vandenviečių vidutinis vandens
suvartojimas ir perspektyvinis maksimalus vandens poreikis
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vandenviet÷s
pavadinimas

Kelm÷s
Tytuv÷nų
Aunuv÷nų
Butkišk÷s
Dvarviečių
Gailių
Gaugarių
Girnikų
Girnikų dvaro
Grinių
Janaučių
Kalniškių
Karkl÷nų
Kiaunorių
Kolainių
Kražių
Labūnav÷l÷s
Laikšių
Lykšilio
Liolių
Pagryžuvio

Vandenviet÷s
kodas
ŽGR
48
122
4620
4596
4606
4615
4598
4604
4605
4608
4601
4600
4610
4597
4623
4614
4619
4599
4594
4616
4602

Koordinat÷s
x
y
6166805
6163328
6191827
6163700
6184611
6155282
6179644
6184720
6184623
6157266
6162575
6190630
6170467
6174797
6180452
6163022
6176370
6181080
6182557
6158726
6163945

431035
450377
421658
423164
412145
436041
434219
414922
415681
425600
429287
428644
410255
448372
412185
416735
411636
430383
425347
433378
445620

Eksploatuojamas
vandeningasis
sluoksnis
P2nk+D3kr
D3st
P2
P2
agl II
D3st
P2
P2
P2
P2
P2
P2
K1-K2
P2
P2
P2
agl II
P2
J3
P2
D3kr

Vidutinis
debitas
2012 m,
m3/d
790
250
16
38
4
32
7
20
16
87
18
18,5
32
9
29
37,5
3
10
27
62,5
38

Perspektyvinis
Vandens
poreikis, m3/d
1000
300
80
80
20
50
50
50
40
100
50
50
60
50
50
60
20
50
50
80
80
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pak÷vio
Pašil÷nų
Pašil÷s
Petrališk÷s
Stulgių
Šauk÷nų
Šedbarų
Užvenčio
Vaiguvos
Valpainių
Verpenos
Žalpių

4595
4618
4612
4613
4593
4622
4603
132
4617
4607
4621
4609

6172445
6188995
6165308
6168719
6151261
6186357
6169293
6183863
6174356
6160536
6169699
6151060

425096
425275
407521
415678
416371
430300
453745
415290
421496
419141
431877
428346

P2
P2
K1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

33
26
25
27
18
71
18
32
26
19
32
21

80
50
50
50
80
80
50
60
50
50
50
50

1.4.1. INFORMACIJA APIE RAJONO VANDENVIETES, KURIŲ
MAKSIMALUS PERSPEKTYVINIS VANDENS POREIKIS VIRŠIJA 100
M3/D
Tik dviejų iš aukščiau min÷tų 33-jų UAB „Kelm÷s vanduo“ eksploatuojamų Kelm÷s rajono
vandenviečių perspektyvinis maksimalus vandens suvartojimas viršija 100 m3/d vandens. Tai –
Kelm÷s m. ir Tytuv÷nų m. vandenviet÷s. Apžvalgin÷ informacija apie šias vandenvietes pateikiama
žemiau. Informacija parengta pagal LGT Geologijos fonde saugomų geologinio – hidrogeologinio
kartografavimo, hidrogeologin÷s žvalgybos, požeminio vandens monitoringo programin÷s
priežiūros bei jos vykdymo ataskaitų rezultatus ir UAB „Kelm÷s vanduo“ duomenis.
1.4.1.1. Kelm÷s miesto vandenviet÷
Kelm÷s vandenviet÷ įrengta 1,5-2,0 km atstumu į vakarus nuo Kelm÷s miesto, pietiniame
Lopetiškių viens÷džio pakraštyje. Vandenvietę šiuo metu sudaro 3 gręžiniai: Nr. 14485 (įrengimo
metai – 1985); Nr. 18030 (įrengimo metai – 1989); Nr. 24722 (įrengimo metai – 1995). Kelm÷s
vandenviet÷je eksploatuojami permo–viršutinio devono Kruojos sluoksniai, kurie aptinkami 185226 m intervale. Požeminio vandens lygis nusistovi 105 m gylyje. 2008-2013 m. požeminio
vandens chemin÷s sud÷ties tyrimai parod÷, kad bendrosios geležies, fluorido ir amonio
koncentracijos viršija HN 24:2003 nustatytas leidžiamas vertes. Vandens gerinimo (geležies
šalinimo) įrenginiai vandenviet÷je buvo pastatyti 1999 m. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę
pateikti 1.4.1.1 lentel÷je.
1.4.1.1 lentel÷. Duomenys apie Kelm÷s miesto vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Kelm÷s miesto vandenviet÷
Lopetišk÷s vs., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

790

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

1000

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6166805, Y-431035
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1.4.1.2. Tytuv÷nų miesto vandenviet÷
Tytuv÷nų vandenviet÷ įrengta šiaur÷s rytin÷je Tytuv÷nų gyvenviet÷s dalyje. Vandenvietę
šiuo metu sudaro du požeminio vandens gavybos gręžiniai: gręžinys Nr. 17276 (įrengimo metai –
1970) ir gręžinys Nr. 17318 (įrengimo metai – 1980). Tytuv÷nų vandenviet÷s eksploataciniai
gręžiniai įrengti viršutiniame devono Stipinų sluoksnyje (D3st). Sluoksnio kraigas vandenviet÷je
slūgso 190-192 m gylyje, o eksploatuojamojo intervalo storis siekia 12-20 m. Vandens gerinimo
(geležies šalinimo) įrenginiai vandenviet÷je buvo pastatyti 2000 m. Pagrindiniai duomenys apie
vandenvietę pateikti 1.4.1.2 lentel÷je.
1.4.1.2 lentel÷. Duomenys apie Tytuv÷nų miesto vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Tytuv÷nų m. vandenviet÷
Skogalio k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

250

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

300

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6163328, Y-450377

1.4.2. INFORMACIJA APIE RAJONO VANDENVIETES, KURIŲ
MAKSIMALUS PERSPEKTYVINIS VANDENS POREIKIS NEVIRŠIJA 100
M3/D
Šiame skyriuje pateikiama apžvalgin÷ informacija apie UAB „Kelm÷s vanduo“
eksploatuojamas Kelm÷s rajono vandenvietes, kurių maksimalus perspektyvinis vandens poreikis
neviršija 100 m³/d (vadinamąsias „mažąsias vandenvietes“). Informacija parengta pagal LGT
Geologijos fonde saugomų geologinio – hidrogeologinio kartografavimo, hidrogeologin÷s
žvalgybos, požeminio vandens monitoringo programin÷s priežiūros bei jos vykdymo ataskaitų
rezultatus ir UAB „Kelm÷s vanduo“ duomenis.
1.4.2.1. Aunuv÷nų k. vandenviet÷
Aunuv÷nų vandenviet÷ sudaryta iš vieno gręžinio (gręž. Nr. 15073), kurio įrengimo metai –
1978. Eksploatuojamas gręžinys įrengtas į viršutinio permo (P2) vandeningąjį sluoksnį.
Vandeningojo sluoksnio kraigas slūgso 172 m gylyje, storis 28 m. Pjezometrinis požeminio
vandens lygis nusistovi 155 m gylyje, spūdis virš vandeningojo sluoksnio kraigo pakyla apie 17 m.
Ši vandenviet÷ aptarnauja apie 140 gyventojų. Vanduo gyventojams tiekiamas per vandentiekio
bokštus; vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai
duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.1 lentel÷je.
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1.4.2.1 lentel÷. Duomenys apie Aunuv÷nų k. vandenvietę
Charakteristikos

Duomenys

Vandenviet÷s pavadinimas

Aunuv÷nų k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Aunuv÷nų k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

16,0

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

80

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6191827, Y-421658

1.4.2.2. Butkišk÷s k. vandenviet÷
Butkišk÷s vandenviet÷, esanti Kražių sen., Butkišk÷s k., įrengta 1981 metais ir ją sudaro du
gręžiniai – Nr. 5500 ir 14472. Abu gręžiniai įrengti į viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį.
Tačiau gręžinys Nr. 14472 yra rezervinis ir požeminis vanduo vartotojams išgaunamas vienu
gręžiniu – Nr. 5500. Viršutinio permo vandeninga klintis slūgso 229 m gylyje, požeminio vandens
lygio gylis yra 50 m. Vandenviet÷ tiekia g÷lą vandenį 100 žmonių. Vandens gerinimo (geležies
šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.2
lentel÷je.
1.4.2.2 lentel÷. Duomenys apie Butkišk÷s k. vandenvietę
Charakteristikos

Duomenys

Vandenviet÷s pavadinimas

Butkišk÷s k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Butkišk÷s k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

38

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

80

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6163700, Y-423164

1.4.2.3. Dvarviečių k. vandenviet÷
Dvarviečių vandenviet÷ yra Užvenčio sen., Dvarviečių kaime. Ji sudaryta iš vieno gręžinio –
Nr. 15007. Įrengta vandenviet÷ 1963 metais ir joje išgaunamas kvartero tarpmoreninių
vandeningųjų sluoksnių požeminis vanduo. Vandeningasis sluoksnis slūgso 130 m gylyje, spūdis
virš vandeningojo sluoksnio kraigo pakyla 29 metrus. Vandens gerinimo (geležies šalinimo)
įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.3 lentel÷je.
1.4.2.3 lentel÷. Duomenys apie Dvarviečių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Dvarviečių k. vandenviet÷
Dvarviečių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

4

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

20

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6184611, Y-412145
UAB „Daug÷la“ 14

Kelm÷s rajono vandenviečių SAZ nustatymo specialusis planas.

1.4.2.4. Gailių k. vandenviet÷
Gailių vandenviet÷, esanti Liolių sen., Gailių kaime, tiekia požeminį vandenį maždaug 180
vartotojų. Vandenvietę sudaro vienas gręžinys Nr. 14498, įrengtas 1988 metais į viršutinio devono
Stipinų vandeningąjį sluoksnį. Požeminis vanduo išgaunamas iš 227 m metrų gylio, pjezometrinis
vandens lygis nusistovi 167 m gylyje. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginiai
vandenviet÷je pastatyti 2007 m. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.4 lentel÷je.
1.4.2.4 lentel÷. Duomenys apie Gailių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Gailių k. vandenviet÷
Gailių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

32

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6155282, Y-436041

1.4.2.5. Gaugarių k. vandenviet÷
Gaugarių vandenviet÷ – nedidelio paj÷gumo vandenviet÷, įrengta 1976 metais Šauk÷nų
sen., Gaigarių kaime, kuriame gyvena apie 60 požeminio g÷lo vandens vartotojų. Vieninteliu
vandenviet÷s gręžiniu (Nr. 4127) eksploatuojamas viršutinio permo vandeningasis sluoksnis, kurio
kraigas yra 175 m gylyje, storis – 28 m, pjezometrinis požeminio vandens lygis nusistovi 21 m
gylyje. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys
apie vandenvietę pateikti 1.4.2.5 lentel÷je.
1.4.2.5 lentel÷. Duomenys apie Gaugarių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Gaugarių k. vandenviet÷
Gaugarių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

7

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6179644, Y-434219

1.4.2.6. Girnikų k. vandenviet÷
Girnikų vandenviet÷, esanti Užvenčio sen., Girnikų kaime, požeminį vandenį vartotojams
tiekia iš vieno gręžinio Nr. 15044. Ši vandenviet÷ g÷lu požeminiu vandeniu aprūpina apie 300
gyventojų. Gręžinys įrengtas 1971 metais į viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 243
m gylyje. Vandens lygio gylis gręžinyje yra 226 m, spūdis virš vandeningojo sluoksnio kraigo
pakyla 17 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai
duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.6 lentel÷je.
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1.4.2.6 lentel÷. Duomenys apie Girnikų k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Girnikų k. vandenviet÷
Girnikų k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

20

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d
Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

50,0
X-6184720, Y-414922

1.4.2.7. Girnikų k. (dvaro) vandenviet÷
Girnikų dvaro vandenviet÷, įrengta 1965 metais Girnikuose, Dvarčiaus g., požeminį
vandenį tiekia iš vieno gręžinio Nr. 15019. Gręžinio gylis – 209 m, juo požeminis vanduo
išgaunamas iš viršutinio permo klinčių, slūgsančių 196 m gylyje. Pjezometrinis vandens lygis
nusistovi 184 m gylyje, požeminio vandens stulpo aukštis – 12 m. Vandens gerinimo (geležies
šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.7
lentel÷je.
1.4.2.7 lentel÷. Duomenys apie Girnikų k. (dvaro) vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Girnikų k. (dvaro) vandenviet÷
Girnikų k. Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

16

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

40

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6184623, Y-415681

1.4.2.8. Grinių k. vandenviet÷
Grinių vandenviet÷, esanti pietin÷je Kelm÷s rajono dalyje, Pakražančio sen., Grinių kaime,
g÷lu vandeniu aprūpina apie 350 vartotojų. Vandenviet÷ įrengta 1980 metais, ją sudaro vienas
gręžinys Nr. 14479, eksploatuojantis viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas yra 246
m gylyje. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai
duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.8 lentel÷je.
1.4.2.8 lentel÷. Duomenys apie Grinių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Grinių k. vandenviet÷
Grinių k, Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

87

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

100

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6157266, Y-425600
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1.4.2.9. Janaučių k. vandenviet÷
Janaučių vandenviet÷ tiekia požeminį vandenį maždaug 220 vartotojų. Ji įrengta Kelm÷s
apylinkių sen., Janaučių kaime. Joje 1986 metais įrengtas gręžinys Nr. 14491 į viršutinio permo
vandeningąjį sluoksnį. Vandeningojo sluoksnio kraigas slūgso 215 m gylyje, požeminio vandens
lygio gylis – 169 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra.
Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.9 lentel÷je.
1.4.2.9 lentel÷. Duomenys apie Janaučių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas

Duomenys
Janaučių k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Janaučių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

18

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6162575, Y-429287

1.4.2.10. Kalniškių k. vandenviet÷
Kalniškių vandenviet÷ įrengta 1975 metais šiaurin÷je Kelm÷s rajono dalyje Šauk÷nų sen.,
Kalniškių k. Ją sudaro vienas požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 3268, įrengtas į viršutinio
permo vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas yra 147 m gylyje, vandens lygis nusistovi 27 m gylyje
nuo žem÷s paviršiaus. Kalniškių vandenviet÷s požeminiu vandeniu aprūpinama apie 100 vartotojų.
Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie
vandenvietę pateikti 1.4.2.10 lentel÷je.
1.4.2.10 lentel÷. Duomenys apie Kalniškių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas
Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d
Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d
Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

Duomenys
Kalniškių k. vandenviet÷
Kalniškių k., Kelm÷s r.
18,5
50
X-6190630, Y-428644

1.4.2.11. Karkl÷nų mstl. vandenviet÷
Karkl÷nų vandenviet÷ įrengta pakankamai neseniai (2005 m) Karkl÷nų miestelio gyventojų
aprūpinimui geriamuoju vandeniu. Ją sudaro vienas gręžinys Nr. 36996 eksploatuojantis kreidos
vandeninguosius sluoksnius. Vandeningojo sluoksnio kraigas slūgso 153 m gylyje, storis – 29 m,
spūdis virš vandeningojo sluoksnio kraigo pakyla 136 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo)
įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie Žemaičių Kalvarijos vandenvietes
pateikti 1.4.2.11 lentel÷je.
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1.4.2.11 lentel÷. Duomenys apie Karkl÷nų mstl. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Karkl÷nų mstl. vandenviet÷
Karkl÷nų mstl., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

32

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

60

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6170467, Y-410255

1.4.2.12. Kiaunorių k. vandenviet÷
Kiaunorių vandenviet÷ – nedidelio paj÷gumo vandenviet÷ esanti rytin÷je Kelm÷s rajono
dalyje Tytuv÷nų apylinkių sen., Kiaunorių k. Eksploatacinis gręžinys Nr. 4323, eksploatuojantis
viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį, įrengtas 1972 metais. Vandeningojo sluoksnio slūgsojimo
gylis (kraigas) yra 144 m gylyje, pjezometrinis lygis gręžinyje nusistovi 43 m gylyje. Vandens
gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę
pateikti 1.4.2.12 lentel÷je.
1.4.2.12 lentel÷. Duomenys apie Kiaunorių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Kiunorių k. vandenviet÷
Kiunorių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

9

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6174797, Y-448372

1.4.2.13. Kolainių k. vandenviet÷
Kolainių vandenvietę sudaro du gręžiniai Nr. 13552 ir 15045, įrengti atitinkamai 1990 ir
1971 metais Užvenčio sen., Kolainių kaime. Požeminio vandens gavybai naudojamas vienas
gręžinys Nr. 15045, kitas gręžinys – rezervinis. Vandenviet÷ eksploatuoja maždaug 26 m storio
viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas slūgso 274,5 m gylyje, o požeminio vandens
lygio gylis gręžinyje yra 219,5 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je
n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.13 lentel÷je.
1.4.2.13 lentel÷. Duomenys apie Kolainių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Kolainių k. vandenviet÷
Kolainių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

29

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6180452, Y-412185
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1.4.2.14. Kražių mstl. vandenviet÷
Kražių vandenviet÷ įrengta 1986 metais Kražių miestelyje. Joje yra trys požeminio vandens
gavybos gręžiniai Nr. 12563, 21428 ir 47905. Gręžinys Nr. 12563 šiuo metu vandens gavybai
nenaudojamas. Kitais gręžiniais požeminis vanduo tiekiamas vartotojams iš viršutinio permo ir
kvartero vandeningųjų sluoksnių. Šių vandeningųjų sluoksnių storiai siekia nuo 8 iki 11 m.
Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginiai vandenviet÷je pastatyti 2006 m. Pagrindiniai
duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.14 lentel÷je.
1.4.2.14 lentel÷. Duomenys apie Kražių mstl. (Gerletišk÷s k.) vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Kražių mstl. (Gerletišk÷s k.)
vandenviet÷
Gerletišk÷s k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

37,5

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d
Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

60
X-6163022, Y-416735

1.4.2.15. Labūnav÷l÷s k. vandenviet÷
Labūnav÷l÷s vandenviet÷je, įrengtoje 1972 metais Užvenčio sen., Labūnav÷l÷s kaime,
eksploatuojamas kvartero tarpmoreninis vandeningasis sluoksnis. Vandenvietę sudaro vienas
gręžinys Nr. 15052. Vandeningojo sluoksnio kraigas yra 94 m gylyje, storis – 6 m, pjezometrinis
vandens lygis nusistovi 33 m gylyje. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je
n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.15 lentel÷je.
1.4.2.15 lentel÷. Duomenys apie Labūnav÷l÷s k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Labūnav÷l÷s k. vandenviet÷
Labūnav÷l÷s k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

3

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

20

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6176370, Y-411636

1.4.2.16. Laikšių k. vandenviet÷
Laikšių vandenviet÷ tiekia g÷lą požeminį vandenį maždaug 215 vartotojų. Vanduo
išgaunamas vienu gręžiniu Nr. 4438, įrengtu 1985 metais į viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį.
Čia vandeningojo sluoksnio kraigas slūgso 175 m gylyje, sluoksnio storis – 19 m. Pjezometrinis
požeminio vandens lygis gręžinio įrengimo metu buvo 31 m gylyje. Vandens gerinimo (geležies
šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.16
lentel÷je.
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1.4.2.16 lentel÷. Duomenys apie Laikšių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Laikšių k. vandenviet÷
Laikšių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

10

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6181080, Y-430383

1.4.2.17. Lykšilio k. vandenviet÷
Lykšilio vandenviet÷ eksploatuoja viršutin÷s juros vandeningąjį sluoksnį. Vanduo
išgaunamas vienu gręžiniu Nr. 4104, įrengtu 1971 metais. Viršutin÷s juros vandeningasis sluoksnis
slūgso 89 m gylyje ir yra nedidelio storio – 7 m, vandens lygio gylis gręžinyje – 25 m. Vandens
gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę
pateikti 1.4.2.17 lentel÷je.
1.4.2.17 lentel÷. Duomenys apie Lykšilio k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas
Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d
Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d
Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

Duomenys
Lykšilio k. vandenviet÷
Lykšilio k., Kelm÷s r.
27,0
50
X-6182557, Y-425347

1.4.2.18. Liolių mstl. vandenviet÷
Liolių vandenvietę sudarantis gręžinys Nr. 14459 įrengtas 1972 metais į viršutinio permo
vandeningąjį sluoksnį. Gręžinio gylis yra 261 m, vandeningasis sluoksnis slūgso 209 m gylyje,
storis – 10 m. Vandenviet÷ aptarnauja apie 400 Liolių miestelio vartotojų. Vandens gerinimo
(geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti
1.4.2.18 lentel÷je.
1.4.2.18 lentel÷. Duomenys apie Liolių mstl. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas
Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d
Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d
Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

Duomenys
Liolių mstl. vandenviet÷
Liolių mstl., Kelm÷s r.
62,5
80
X-6158726, Y-433378
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1.4.2.19. Pagryžuvio k. vandenviet÷
Pagryžuvio vandenviet÷ įrengta 1977 metais Tytuv÷nų apylinkių sen., Pagryžuvio kaime.
Vandenviet÷je vienu gręžiniu Nr. 17315 g÷las požeminis vanduo išgaunamas iš viršutinio devono
kruojos vandeningojo sluoksnio, kurio kraigas yra 150 m gylyje, storis – 6 m, vandens lygio gylis
gręžinyje – 10 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginiai vandenviet÷je pastatyti 2006 m.
Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.19 lentel÷je.
1.4.2.19 lentel÷. Duomenys apie Pagryžuvio k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas

Duomenys
Pagryžuvio k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Pagryžuvio k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

38

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

80

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6163945, Y-445620

1.4.2.20. Pak÷vio (Pak÷v÷s) k. vandenviet÷
Pak÷vio vandenviet÷je g÷lo požeminio vandens gavybai įrengti du gręžiniai – Nr. 4106
(1971 m.) ir Nr. 4437 (1985 m.). Gręžinys Nr. 4106 šiuo metu požeminio vandens gavybai
nenaudojamas (atsarginis). Taigi vanduo išgaunamas vienu gręžiniu, įrengtu į viršutinio permo
vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 228 m gylyje. Pjezometrinis vandens lygis nusistovi 71 m gylyje
nuo žem÷s paviršiaus, spūdis virš vandeningojo sluoksnio kraigo pakyla 157 metrus Vandens
gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę
pateikti 1.4.2.20 lentel÷je.
1.4.2.20 lentel÷. Duomenys apie Pak÷vio (Pak÷v÷s) k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Pak÷vio (Pak÷v÷s) k. vandenviet÷
Pak÷vio (Pak÷v÷s) k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

33

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

80

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6172445, Y-425096

1.4.2.21. Pašil÷nų k. vandenviet÷
Pašil÷nų vandenviet÷ tiekia g÷lą požeminį vandenį maždaug 200 vartotojų. Vandenviet÷
įrengta 1985 metais įrengus vieną požeminio vandens gavybos gręžinį Nr. 4439, kurio gylis 170 m.
Šiuo gręžiniu požeminis vanduo išgaunamas iš viršutinio permo vandeningojo sluoksnio
slūgsančio 145 m gylyje. Vandeningojo sluoksnio storis – 25 m, vandens lygio gylis – 19 m.
Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie
vandenvietę pateikti 1.4.2.21 lentel÷je.
1.4.2.21 lentel÷. Duomenys apie Pašil÷nų k. vandenvietę
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Charakteristikos

Duomenys

Vandenviet÷s pavadinimas

Pašil÷nų k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Pašil÷nų k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

26

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6188995, Y-425275

1.4.2.22. Pašil÷s mstl. vandenviet÷
Pašil÷s vandenviet÷je vienu gręžiniu Nr. 13579 eksploatuojamas apatin÷s kreidos
vandeningasis sluoksnis. Vandenviet÷ įrengta 1990 metais vakarin÷je Kelm÷s rajono dalyje, Pašil÷s
miestelyje bei aprūpina geriamuoju vandeniu apie 150 šio miestelio gyventojų. Apatin÷s kreidos
vandeningojo sluoksnio kraigas slūgso 148 m gylyje, storis – 28 m, vandens stulpo aukštis virš
vandeningojo sluoksnio kraigo – 108 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių
vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.22 lentel÷je.
1.4.2.22 lentel÷. Duomenys apie Pašil÷s mstl. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Pašil÷s mstl. vandenviet÷
Pašil÷s mstl., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

25

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6165308, Y-407521

1.4.2.23. Petrališk÷s k. vandenviet÷
Petrališk÷s vandenviet÷ įrengta 1976 metais įrengus požeminio vandens gavybos gręžinį
Nr. 21386. Gręžinys įrengtas į viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį, slūgsantį 250 m gylyje nuo
žem÷s paviršiaus. Vandeningųjų nuogulų storis yra 15 m, vandens lygio gylis – 40 m. Vandens
gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę
pateikti 1.4.2.23 lentel÷je.
1.4.2.23 lentel÷. Duomenys apie Petrališk÷s k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Petrališk÷s k. vandenviet÷
Petrališk÷s k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

27

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6168719, Y-415678
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1.4.2.24. Stulgių k. vandenviet÷
Stulgių vandenviet÷ įrengta Pagražančio sen., Stulgių kaime. Joje yra du požeminio
vandens gavybos gręžiniai Nr. 18209 ir 18216. Gręžinys Nr. 18216, įrengtas 1980 metais į kvartero
tarpmoreninį vandeningąjį sluoksnį, šiuo metu vandens gavybai nenaudojamas ir yra rezervinis.
Gręžiniu 18209 požeminis vanduo tiekiamas vartotojams iš viršutinio permo vandeningojo
sluoksnio. Vandeningojo sluoksnio kraigas vandenviet÷je slūgso 300 m gylyje, jo storis – 27 m,
vandens lygio gylis gręžinyje 64 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je
n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.24 lentel÷je.
1.4.2.24 lentel÷. Duomenys apie Stulgių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas

Duomenys
Stulgių k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Stulgių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

18

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

80

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6151261, Y-416371

1.4.2.25. Šauk÷nų mstl. vandenviet÷
Šauk÷nų vandenvietę sudaro du gręžiniai Nr. 4119 ir 4441, įrengti atitinkamai 1972 ir 1985
metais Šauk÷nų sen., Šauk÷nų miestelyje. Vandenviet÷ aprūpina geriamuoju vandeniu maždaug
600 Šauk÷nų miestelio vartotojų. Požeminio vandens gavybai naudojamas vienas gręžinys Nr.
4119, kitas gręžinys – rezervinis. Vandenviet÷ eksploatuoja vidutiniškai 24 m storio viršutinio
permo vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas slūgso 191 m gylyje, o pjezometrinis požeminio
vandens lygis nusistovi 15 m gylyje. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je
n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.25 lentel÷je.
1.4.2.25 lentel÷. Duomenys apie Šauk÷nų mstl. vandenvietę
Charakteristikos

Duomenys

Vandenviet÷s pavadinimas

Šauk÷nų mstl.vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Šauk÷nų mstl., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

71

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

80

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6186357, Y-430300

1.4.2.26. Šedbarų k. vandenviet÷
Šedbarų vandenviet÷ - nedidelio paj÷gumo vandenviet÷ esanti rytin÷je Kelm÷s rajono
dalyje Tytuv÷nų apylinkių sen., Šedbarų k. Vandenviet÷s teritorija tvarkinga, apželdinta.
Eksploatacinis gręžinys Nr. 17292, eksploatuojantis viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį,
įrengtas 1973 metais. Vandeningojo sluoksnio slūgsojimo gylis (kraigas) yra 153 m gylyje, storis –
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14 m, pjezometrinis lygis gręžinyje nusistovi 60 m gylyje. Vandenviet÷ g÷lu geriamuoju vandeniu
aprūpina apie 200 kaimo gyventojų.. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je
n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.26 lentel÷je.
1.4.2.26 lentel÷. Duomenys apie Šedbarų k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas

Duomenys
Šedbarų k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Šedbarų k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

18

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6169293, Y-453745

1.4.2.27. Užvenčio m. vandenviet÷
Užvenčio vandenviet÷, esanti Užvenčio sen., Užvenčio mieste, įrengta 1979 metais, ją
sudaro vienas gręžinys Nr.15076. Gręžinys įrengtas į viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį.
Viršutinio permo vandeninga klintis slūgso 209 m gylyje, storis – 16 m, požeminio vandens lygio
gylis yra 182 m. Vandenviet÷ tiekia g÷lą geriamąjį vandenį apie 500 vartotojų. Vandens gerinimo
(geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti
1.4.2.27 lentel÷je.
1.4.2.27 lentel÷. Duomenys apie Užvenčio m. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Užvenčio m. vandenviet÷
Užvenčio m. Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

32

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

60

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6183863, Y-415290

1.4.2.28. Vaiguvos k. vandenviet÷
Vaiguvos vandenviet÷, esanti Vaiguvos sen., Vaiguvos kaime, požeminį vandenį
vartotojams tiekia iš vieno gręžinio Nr. 21249. Ši vandenviet÷ g÷lu požeminiu vandeniu aprūpina
apie 250 gyventojų. Gręžinys įrengtas 1994 metais į 24 m storio viršutinio permo vandeningąjį
sluoksnį, slūgsantį 251 m gylyje. Vandens lygio gylis gręžinyje yra 40 m. Vandens gerinimo
(geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti
1.4.2.28 lentel÷je.
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1.4.2.28 lentel÷. Duomenys apie Vaiguvos k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas

Duomenys
Vaiguvos k. vandenviet÷

Vandenviet÷s adresas

Vaiguvos k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

26

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6174356, Y-421496

1.4.2.29. Valpainių k. vandenviet÷
Valpainių vandenviet÷ įrengta Pakražančio sen., Valpainių k. Joje eksploatuojamas
viršutinio permo vandeningasis sluoksnis. Į šį vandeningąjį sluoksnį išgręžtas vienas požeminio
vandens gavybos gręžinys Nr. 21388. Gręžinys įrengtas 1977 metais, jo gylis – 309 m.
Vandeningasis viršutinio permo sluoksnis slūgso 291 m gylyje, jo storis – 16 m, vandens stulpo
aukštis virš vandeningojo sluoksnio kraigo – 216 m. Vandens gerinimo (geležies šalinimo)
įrenginių vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.29 lentel÷je.
1.4.2.29 lentel÷. Duomenys apie Valpainių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Valpainių k. vandenviet÷
Valpainių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

19

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6160536, Y-419141

1.4.2.30. Verpenos k. vandenviet÷
Verpenos vandenviet÷ įrengta 1985 metais Kelm÷s apylinkių sen., Verpenos kaime, nuo
pagrindin÷s rajono Kelm÷s vandenviet÷s nutolusi apie 3 kilometrus. Vandenvietę sudaro vienas
gręžinys Nr. 14487, kurio gylis – 240 m. Šiuo gręžiniu g÷las požeminis vanduo išgaunamas iš
vidutiniškai 23 m storio viršutinio permo vandeningojo sluoksnio, kurio kraigas slūgso 217 m
gylyje, o pjezometrinis vandens lygis gręžinyje nusistovi 188 m gylyje. Vandenviet÷ geriamuoju
vandeniu aprūpina apie 300 vartotojų. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių
vandenviet÷je n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.30 lentel÷je.
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1.4.2.30 lentel÷. Duomenys apie Verpenos k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Verpenos k. vandenviet÷
Verpenos k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

32

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6169699, Y-431877

1.4.2.31. Žalpių k. vandenviet÷
Žalpių vandenvietę sudaro du gręžiniai Nr. 18198 ir 18220, įrengti atitinkamai 1973 ir 1981
metais Pakražančio sen., Žalpių miestelio pakraštyje. Vandenviet÷ aprūpina geriamuoju vandeniu
maždaug 250 Žalpių miestelio gyventojų. Požeminio vandens gavybai naudojamas vienas gręžinys
Nr. 18198, kitas gręžinys – rezervinis. Vandenviet÷ eksploatuoja vidutiniškai 30 m storio viršutinio
permo vandeningąjį sluoksnį, kurio kraigas slūgso 240 m gylyje, o pjezometrinis požeminio
vandens lygis nusistovi 44 m gylyje. Vandens gerinimo (geležies šalinimo) įrenginių vandenviet÷je
n÷ra. Pagrindiniai duomenys apie vandenvietę pateikti 1.4.2.31 lentel÷je.
1.4.2.31 lentel÷. Duomenys apie Žalpių k. vandenvietę
Charakteristikos
Vandenviet÷s pavadinimas
Vandenviet÷s adresas

Duomenys
Žalpių k. vandenviet÷
Žalpių k., Kelm÷s r.

Požeminio vandens gavyba 2012 m., m3/d

21

Perspektyvinis vandens poreikis, m3/d

50

Vandenviet÷s centro koordinat÷s LKS-94 sistemoje

X-6151060, Y-428346
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1.5. KONCEPCIJA
1.5.1. VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS
Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 visos šalies vandenviet÷s pagal eksploatuojamų
vandeningųjų sluoksnių ryšio su atmosferiniais krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių
požeminiu vandeniu pobūdį yra suskirstytos į tris grupes (I – uždaros, II – pusiau uždaros, III –
atviros) ir aštuonis pogrupius.
Siekiant išsaugoti geros kokyb÷s požeminį vandenį, turi būti nustatomos kiekvienos
vandenviet÷s sanitarin÷s apsaugos zonos. Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 nustatyta, kad
vandenviečių SAZ susideda iš trijų juostų – griežto režimo juostos ir dviejų apribojimų juostų.
Griežto režimo apsaugos juosta (1-ji juosta) yra skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius
požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo nuolatin÷s, atsitiktin÷s ar tyčin÷s taršos. Apribojimų
juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobin÷s (2-ji juosta) ir chemin÷s (3-ji juosta)
taršos.
Griežto režimo apsaugos juostos dydžiai n÷ra skaičiuojami, jie yra fiksuoti min÷toje higienos
normoje HN 44:2006. I-os grup÷s vandenviet÷ms šios juostos dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 m
nuo eksploatacinių gręžinių. II-os grup÷s vandenviet÷ms šios juostos dydis turi būti ne mažesnis
kaip 10 m nuo eksploatacinių gręžinių.
Antrosios ir trečiosios SAZ juostų nustatomi panaudojant HN 44:2006 numatytus metodus,
kurie skirstomi į dvi pagrindines grupes:
- Analitiniai skaičiavimai. Taikant šį metodą, naudojami požeminio vandens filtracijos
bei migracijos diferencialinių lygčių analitiniai sprendimai yra detaliai išnagrin÷ti. Jie
leidžia nustatyti vandenviet÷s kaptažo sritis tik eksploatuojamame sluoksnyje;
- Matematiniai modeliai: 1) Pusiau analitiniai arba kombinuoti matematiniai modeliai.
Pagal juos požeminio vandens filtracijos lygtis sprendžiama baigtinių skirtumų
(rečiau baigtinių elementų) metodu, o vandenviet÷s kaptažo sritis nustatoma
analitiniais sprendimais. Jie leidžia skaičiavimuose įskaityti sud÷tingas ribines
sąlygas, filtracinių savybių, vertikalios srūvos iš aukščiau slūgsančių vandeningųjų
sluoksnių, horizonto (vandeningojo sluoksnio) storio kaitą plane, vandenviečių
sąveiką ir daug kitų veiksnių, kurių negalima apskaičiuoti analitiniais skaičiavimais.
2) Trimačiai (erdviniai) matematiniai modeliai. Pagal šiuos modelius bet kuriame
skaičiuojamame taške įvertinama filtracijos greičio analit÷ tiek vertikalia, tiek
horizontalia kryptimi. Gaunamas erdvinis kintantis laike filtracijos greičio ir t÷km÷s
linijų laukas, kuriame modeliuojama elementarių vandens dalelių migracija pagal
srauto t÷km÷s linijas bei apibr÷žiamos vandenviet÷s kaptažo sritys visuose
daugiasluoksn÷s storym÷s vandeninguosiuose sluoksniuose, tarp jų ir gruntiniame.
Pagal HN 44:2006 mikrobin÷s taršos apribojimo (2-sios) juostos dydis turi būti toks, kad
mikroorganizmai, patekę į eskploatuojamąjį sluoksnį, kaptažinio įrenginio nepasiektų būdami
gyvybingi. Vandenviečių, naudojančių tarpsluoksninius vandeninguosius sluoksnius, šis laikas yra
200 parų. Būtent šiam laikui turi būti skaičiuojama/modeliuojama ir vandenviečių SAZ 2-ji juosta.
Chemin÷s taršos apribojimo (3-sios) juostos matmenys turi būti apskaičiuojami (modeliuojami)
atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamą sluoksnį, nepasiektų
kaptažinio įrenginio per 25 metus, o patekę į gruntinio vandens sluoksnį – per 50 metų.
Pamin÷tina, kad 3-ji juosta gali susid÷ti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo srities gruntinio vandens
sluoksnyje) ir 3b (kaptažo srities eksploatuojamame sluoksnyje). Griežti ūkin÷s veiklos apribojimai
yra numatyti tik 3a sektoriuje. Visos išvardytos kaptažo sritys – tai plotai, iš kurių vandenviet÷ per
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min÷tą laiką (25-50 metų) surenka vandenį. SAZ sektorius 3a yra tas plotas gruntinio vandens
sluoksnyje, o sektorius 3b – eksploatuojamame sluoksnyje.
Šiame specialiajame plane nagrin÷jamos vandenviet÷s skirstomos į vandenvietes, kurių
perspektyvinis debitas viršija 100 m3/d ir vandenvietes, kurių perspektyvinis debitas neviršija 100
m3/d. Jei vandenviet÷s tiekia iki 100 m3/d vandens, joms SAZ juostų skaičiuoti nereikia: tokioms
vandenviet÷ms nustatoma atitinkama 1-oji juosta (priklausomai nuo vandenviet÷s grup÷s – nuo 5
iki 25 m) ir 50 m taršos apribojimo juosta.
Vandenviet÷ms, kurių perspektyvinis debitas viršija 100 m3/d, sanitarin÷s apsaugos zonos
(SAZ) juostos buvo nustatytos modeliavimo būdu. Visų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymo, apskaičiavimo ir modeliavimo darbus atliko UAB „Daug÷la“ ir UAB „J. Jonyno
Ecofirma“; į specialųjį teritorijų planavimo dokumentą perkeliama informacija, pateikta Lietuvos
geologijos tarnybos patvirtintoje Kelm÷s rajono vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių
įvertinimo ataskaitoje
Kaip nurodyta 1 skyriuje, iš viso šiame plane nagrin÷jamos 33 vandenviet÷s. Dviejų iš šių
vandenviečių – Kelm÷s ir Tytuv÷nų m. perspektyviniai debitai viršija 100 m3/d, 31-os – Užvenčio
m, Karkl÷nų mstl., Kražių mstl., Liolių mstl., Pašil÷s mstl., Šauk÷nų mstl., Aunuv÷nų k.,
Butkišk÷s k., Dvarviečių k., Gailių k., Gaugarių k., Girnikų k., Girnikų dvaro k., Grinių k.,
Janaučių k., Kalniškių k., Kiaunorių k., Kolainių k., Labūnav÷l÷s k., Laikšių k., Lykšilio k.,
Pagryžuvio k., Pak÷vio k., Pašil÷nų k., Petrališk÷s k., Stulgių k., Šedbarų k., Vaiguvos k.,
Valpainių k., Verpenos k., Žalpių k. vandenviečių perspektyviniai debitai nesiekia 100 m3/d; jos
sąlyginai vadinamos „mažosiomis“ vandenviet÷mis. Informacija apie šių dviejų vandenviečių
grupių SAZ pateikiama žemiau.
1.5.1.1. SAZ nustatymas rajono vandenviet÷ms, kurių perspektyvinis vandens poreikis
viršija 100 m3/d geriamojo vandens
Kelm÷s m. vandenviet÷s SAZ
Pagal HN 44:2003 reikalavimus, Kelm÷s m. vandenviet÷s SAZ turi būti sudaryta iš trijų
juostų. Griežto režimo apsaugos juosta (1-oji juosta) skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius
požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo nuolatin÷s, atsitiktin÷s arba tyčin÷s taršos. Apribojimų
juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobin÷s (2-oji juosta) ir chemin÷s (3-ioji juosta)
taršos.
Vandenviet÷s SAZ buvo apskaičiuota išžvalgytam ir patvirtintam požeminio vandens
išteklių kiekiui – 1 tūkst. m3/d.
SAZ pirmosios (griežto režimo) juostos dydis higienos normoje yra konkrečiai
reglamentuotas priklausomai nuo vandenviet÷s hidrogeologinių sąlygų grup÷s. Kelm÷s m.
vandenviet÷ priskirta I hidrogeologinių sąlygų pogrupiui, tod÷l jos SAZ pirmoji (griežto režimo)
juosta yra ne mažesn÷ kaip 5 m aplink eksploatacinius gręžinius.
Kelm÷s vandenviet÷s SAZ antrosios (mikrobin÷s taršos apribojimo) juostos plotas,
įskaitant ir vandenviet÷s teritoriją, užima 2,15 ha, o SAZ trečiosios (chemin÷s taršos apribojimo)
juostos užimamas plotas (įskaitant 1 ir 2 juostas) – 123,1 ha.
Tytuv÷nų m. vandenviet÷s SAZ
Pagal HN 44:2006 reikalavimus, Tytuv÷nų m. vandenviet÷s SAZ sudaryta iš trijų juostų,
kurios buvo apskaičiuotos. Juostos nustatytos išžvalgytam ir patvirtintam požeminio vandens
išteklių kiekiui (perspektyviniam debitui) – 300 m3/d.
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Tytuv÷nų m. vandenviet÷ priskirta I hidrogeologinių sąlygų pogrupiui, tod÷l jos SAZ
pirmoji (griežto režimo) juosta yra ne mažesn÷ kaip 5 m aplink eksploatacinius gręžinius.
Sumodeliuotos SAZ antrosios (mikrobin÷s taršos apribojimo) juostos užimamas plotas,
įskaitant ir vandenviet÷s teritoriją – 1,17 ha.
SAZ trečiosios (chemin÷s taršos apribojimo) juostos užimamas plotas (įskaitant 1 ir 2
juostas) – 73,65 ha.

1.5.1.2. SAZ nustatymas rajono vandenviet÷ms, kurių perspektyvinis vandens poreikis
neviršija 100 m3/d geriamojo vandens
Nors šiame plane iš viso nagrin÷jama 31-na Kelm÷s rajono „mažoji“ vandenviet÷ (jų
perspektyvinis vandens poreikis neviršija 100 m3/d vandens). „Mažosioms“ vandenviet÷ms –
Užvenčio m, Karkl÷nų mstl., Kražių mstl., Liolių mstl., Pašil÷s mstl., Šauk÷nų mstl., Aunuv÷nų k.,
Butkišk÷s k., Dvarviečių k., Gailių k., Gaugarių k., Girnikų k., Girnikų dvaro k., Grinių k.,
Janaučių k., Kalniškių k., Kiaunorių k., Kolainių k., Labūnav÷l÷s k., Laikšių k., Lykšilio k.,
Pagryžuvio k., Pak÷vio k., Pašil÷nų k., Petrališk÷s k., Stulgių k., Šedbarų k., Vaiguvos k.,
Valpainių k., Verpenos k., Žalpių k. – SAZ yra įteisinti Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintoje
Kelm÷s rajono vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių įvertinimo ataskaitoje. Dauguma
šių vandenviečių priskiriamos I hidrogeologinių sąlygų pogrupiui, išskyrus Dvarviečių k., Karkl÷nų
mstl., Labūnav÷l÷s k., Lykšilio k. ir Pašil÷s k., kurios priskiriamos IIb1 pogrupiui.
Kaip min÷ta, pagal HN 44:2006 reikalavimus, vandenviet÷ms, kurių perspektyviniai debitai
nesiekia 100 m3/d SAZ juostos neskaičiuojamos – nustatoma SAZ griežto režimo (1-oji) juosta ir
50 m pločio taršos apribojimo juosta aplink kiekvieną eksploatacinį gręžinį. Kompaktiškose
vandenviet÷se, sudarytose iš keleto gręžinių, atskirų gręžinių juostos sujungiamos į vieną bendrą
taršos ribojimo juostą.
Požeminio vandens išteklių ir SAZ įvertinimo ataskaitose bei projektuose nustatytų
kiekvienos nagrin÷jamos vandenviet÷s SAZ juostų pločiai nurodyti 1.5.1 lentel÷je.

1.5.1.3. Nagrin÷jamų vandenviečių SAZ apibendrinimas
Kiekvienos vandenviet÷s SAZ pavaizduotas specialiojo plano detalizuotuose br÷žiniuose.
Informacija apie vandenviečių SAZ juostas apibendrinta 1.5.1 lentel÷je.
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1.5.1 lentel÷. Informacija apie nagrin÷jamų Kelm÷s r. vandenviečių SAZ juostas
N
r.

Vandenviet÷

Vandenviet÷s
identifikavimo
kodas Žem÷s
gelmių
registre
48

Gręžinių
identifikavimo kodai
Žem÷s gelmių registre

Perspektyvinis
debitas,
m3/d

14485,18030, 24722

1000

Grup÷,
pogrupis

Griežto
režimo
juostos
plotis, m

Taršos
apribojimo
juostos
plotis, m

I

5

-

2-osios
(mikrobin÷s
taršos
apribojimo)
juostos plotas, ha
2,15

3-osios (chemin÷s
taršos
apribojimo)
juostos plotas, ha

1.

Kelm÷s

2.

Tytuv÷nų

122

17318, 17276

300

I

5

-

1,17

73,65

3.

Aunuv÷nų

4620

15073

80

I

5

50

-

-

4.

Butkišk÷s

4596

14472, 5500

80

I

5

50

-

-

10

50

-

-

5.

Dvarviečių

6.
7.

4606

15007

Gailių

4615

14498

50

I

5

50

-

-

Gaugarių

4598

4127

50

I

5

50

-

-

8.

Girnikų

4604

15044

50

I

5

50

-

-

9.

Girnikų dvaro

4605

15019

40

I

5

50

-

-

10.

Grinių

4608

14479

100

I

5

50

-

-

11.

Janaučių

4601

14491

50

I

5

50

-

-

12.

Kalniškių

4600

3268

50

I

5

50

-

-

10

50

-

-

13.

Karkl÷nų

4610

14.

Kiaunorių

15.

Kolainių

16.

Kražių

20

IIb

1

123,1

1

36996

60

IIb

4597

4323

50

I

5

50

-

-

4623

13552, 15045

50

I

5

50

-

-

4614

21428, 12563, 47905

60

I
IIb

5

50

-

-

1

10

50

-

-

17.

Labūnav÷l÷s

4619

15052

20

18.

Laikšių

4599

4438

50

I

5

50

-

-

19.

Lykšilio

4594

4104

50

IIb1

10

50

-

-

20.

Liolių

4616

14459

80

I

5

50

-

-

21.

Pagryžuvio

4602

17315

80

I

5

50

-

-

22.

Pak÷vio

4595

4106, 4437

80

I

5

50

-

-

23.

Pašil÷nų

4618

4439

50

I

5

50

-

-

10

50

-

-

1

24.

Pašil÷s

4612

13579

50

IIb

25.

Petrališk÷s

4613

21386

50

I

5

50

-

-

26.

Stulgių

4593

18216, 18209

80

I

5

50

-
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27.

Šauk÷nų

4622

4119, 4441

80

I

5

50

-

-

28.

Šedbarų

4603

17292

50

I

5

50

-

-

29.

Užvenčio

132

15076

60

I

5

50

-

-

30.

Vaiguvos

4617

21249

50

I

5

50

-

-

31.

Valpainių

4607

21388

50

I

5

50

-

-

32.

Verpenos

4621

14487

50

I

5

50

-

-

33.

Žalpių

4609

18198, 18220

50

I

5

50

-

-
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1.5.2. ŪKINöS VEIKLOS APRIBOJIMAI
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l
specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustat÷ specialiąsias žem÷s ir miško
naudojimo sąlygas, kurių pagrindu yra taikomi ūkin÷s veiklos apribojimai.
Pirmojoje (griežtojo režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje
draudžiama:
- vykdyti statybos darbus, nesusijusius su vandens tiekimo įrenginių rekonstravimu,
statyti pagalbinius pastatus, nesusijusius su vandens tiekimu;
- statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, gyventi žmon÷ms;
- tiesti vamzdynus, nesusijusius su vandens tiekimu;
- išleisti nutekamuosius vandenis į atvirą telkinį, maudytis, girdyti ir ganyti gyvulius,
skalbti, žvejoti, naudoti nuodinguosius chemikalus ir trąšas (organines ir
mineralines);
- plynai kirsti mišką;
- verstis intensyviąja žemdirbyste.
Išžvalgytų, bet neeksploatuojamų požeminių vandens telkinių (vandenviečių) pirmojoje
(griežtojo režimo) juostoje draudžiama:
- statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius ir įrenginius;
- kasti vandens telkinius.
Antrojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama:
- teršti teritoriją buitin÷mis, nuodingosiomis, pramonin÷mis atliekomis, m÷šlu;
- statyti tepalų, degalų, mineralinių nuodingųjų medžiagų sand÷lius, degalines,
atliekų rinktuvus, pramoninių atliekų saugyklas ir kitus objektus, kurie gali
chemiškai užteršti požeminius ir atviruosius vandens telkinius;
- steigti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti asenizacijos, filtracijos laukus,
m÷šlo saugyklas, siloso tranš÷jas, statyti gyvulininkyst÷s ir paukštininkyst÷s įmones
bei kitus objektus, kurie gali bakteriologiškai užteršti požeminius vandens telkinius;
- naudoti trąšas (organines ir mineralines) ir nuodinguosius chemikalus;
- imti iš up÷s dugno sm÷lį, gilinti dugną;
- ganyti gyvulių bandą (išskyrus pavienius gyvulius) 300 metrų pločio pakrant÷s
zonoje.
Trečiojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama:
- statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sand÷lius, įrengti
nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus;
- naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenviet÷s cheminę taršą.

1.5.3. Atsakomyb÷
Už specialiajame plane nustatytų reikalavimų laikymąsi 1-ojoje juostoje atsako
vandenviet÷s savininkas. Už specialiajame plane nustatytų reikalavimų laikymąsi vandenviečių
taršos apribojimo bei 2-ojoje ir 3-ojoje juostose atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo
ūkinę veiklą šiose juostose. Fiziniai ir juridiniai asmenys už Lietuvos higienos normos
HN44:2006 pažeidimus atsako teis÷s aktų nustatyta tvarka.
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1.6. SPRENDINIAI
Kelm÷s rajono vandenviečių apsaugos zonų specialiojo plano sprendiniai pateikti 1.6.1
lentel÷je. Ūkin÷s veiklos reguliavimas vandenviečių apsaugos zonose ir apribojimai yra šie:
1. Užtikrinti, kad visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose (nepriklausomai ar yra
kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje) nebūtų nenaudojamų gręžinių,
išskyrus gręžinius, skirtus požeminio vandens būklei steb÷ti;
2. Visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose į požeminius vandeninguosius sluoksnius
draudžiama tiesiogiai išleisti valytus ir nevalytus pramoninius, buitinius nutekamuosius
vandenis, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas ir preparatus;
3. Užtikrinti, kad 1-osios juostos, vadinamos griežto režimo apsaugos juosta, zona būtų
aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir teikimo įrenginiai apsaugoti nuo
tyčinio ar atsitiktinio užterštumo (siurblin÷s turi būti užrakintos, gręžinių žiotys –
sandarios), turi būti čiaupai vandens pavyzdžiams paimti;
4. 1-osios juostos zonoje draudžiama bet kokia kita ūkin÷ veikla, tiesiogiai nesusijusi su
požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimo Nr. 343 „D÷l specialiųjų
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (2010, Nr. 98-5089) XX skyriaus
„Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarin÷s apsaugos zonos“ nuostatomis,
šioje juostos zonoje draudžiama vykdyti statybos darbus, nesusijusius su vandens
tiekimo įrenginių rekonstravimu, statyti pagalbinius pastatus, nesusijusius su vandens
tiekimu; statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, gyventi žmon÷ms; tiesti
vamzdynus, nesusijusius su vandens tiekimu; išleisti nutekamuosius vandenis į atvirą
telkinį, maudytis, girdyti ir ganyti gyvulius, skalbti, žvejoti, naudoti nuodinguosius
chemikalus ir trąšas (organines ir mineralines); plynai kirsti mišką; verstis intensyviąja
žemdirbyste;
5. 2-osios juostos zonoje draudžiama teršti teritoriją buitin÷mis, nuodingosiomis,
pramonin÷mis atliekomis, m÷šlu; statyti tepalų, degalų, mineralinių nuodingųjų
medžiagų sand÷lius, degalines, atliekų rinktuvus, pramoninių atliekų saugyklas ir kitus
objektus, kurie gali chemiškai užteršti požeminius ir atviruosius vandens telkinius;
steigti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti asenizacijos, filtracijos laukus, m÷šlo
saugyklas, siloso tranš÷jas, statyti gyvulininkyst÷s ir paukštininkyst÷s įmones bei kitus
objektus, kurie gali bakteriologiškai užteršti požeminius vandens telkinius; naudoti
trąšas (organines ir mineralines) ir nuodinguosius chemikalus; imti iš up÷s dugno sm÷lį,
gilinti dugną; ganyti gyvulių bandą (išskyrus pavienius gyvulius) 300 metrų pločio
pakrant÷s zonoje;
6. Užtikrinti, kad 2-osios juostos zonoje (nepriklausomai ar 2-ojoje juostoje yra kaptažo
sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje) būtų laikomasi nustatytų ūkin÷s veiklos
apribojimų. Ūkin÷s veiklos apribojimai pateikti 1.6.2 lentel÷je;
7. 3-osios juostos zonoje draudžiama statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų,
degalų ir tepalų sand÷lius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus;
naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenviet÷s cheminę taršą;
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1.6.2 lentel÷. Ūkin÷s veiklos reguliavimas vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų 2ojoje juostoje
Ūkin÷ veikla

Mikrobin÷s taršos
apribojimo juosta
(2-oji juosta)

vandenviečių grup÷s
I

II

2. Gyvenamieji ir visuomeniniai namai su kanalizacijos tinklais
3. Kolektyviniai sodai, daržai

Ο
+
+

×
+

4. Nuotekų valymo įrenginiai su išleistuvais į paviršinius vandenis

+

Ο

5. Nuotekų dumblo sand÷liavimas

Ο

Ο

6. Asenizacijos ir filtracijos laukai, kiti požemin÷s filtracijos įrenginiai

Ο

×

7. Tręšimas nuotekomis, srutomis

Ο



8. Tręšimas nuotekų dumblu

Ο



9. Kapin÷s

Ο

×

10. Gyvulininkyst÷s ir paukštininkyst÷s įmon÷s

Ο

×

11. M÷šlo saugyklos, siloso tranš÷jos, kompostavimo aikštel÷s

Ο

×

12. Organinių ir mineralinių trąšų naudojimas

Ο

Ο

Ο



×

×

Ο

×

Ο

×

×
+

×

1. Gyvenamieji namai be kanalizacijos tinklų

13. Augalų apsaugos produktų, kitų cheminių medžiagų ir preparatų
naudojimas
14. Augalų apsaugos produktų ir kitų cheminių medžiagų ir preparatų
gamyba ir sand÷liai
15. Užterštos žem÷s ir grunto valymo aikštel÷s
16. Naftos produktų saugyklos (degalin÷s, tepalų, mazuto, krosnių kuro,
žalios naftos ir kt. saugyklos)
17. Komunalinių, nepavojingų ir pavojingų atliekų sąvartynai
18. Inertinių atliekų sąvartynai
19. Magistraliniai ir krašto keliai
20. Kiti keliai
21. Geležinkeliai

+
+

×

Ο
+
+

22. Autoremonto dirbtuv÷s, autoplovyklos

×
+

Ο

23. Naudingųjų, iškasenų karjerai

+

Ο

24. Paviršinio vandens telkinių dugno gilinimas, grunto kasimas

+

Ο

×

×

+

×

25. Naujų gręžinių gręžimas (išskyrus tiriamuosius, steb÷jimo ir kt.,
nesusijusius su vandens išteklių naudojimu, bei atvejus, kai vandens
tiek÷jas neturi galimyb÷s tiekti vandenį)
26. Kita veikla / objektai, galintys bakteriologiškai ar chemin÷mis
medžiagomis ir preparatais užteršti požeminį vandenį

×
Ο
+

×

draudžiama;
nauja statyba (veikla) draudžiama, o esami objektai – atsižvelgiant į galimo poveikio įvertinimą;
nauja statyba (veikla) ir esami objektai leidžiami atsižvelgiant į galimo poveikio įvertinimą;
neribojama.
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8. Užtikrinti, kad vandenviet÷s, kurios vidutiniškai suvartoja 100 ir daugiau kubinių metrų
per parą vandens, būtų vykdomas privalomas požeminio vandens monitoringas;
9. Užtikrinti, kad vandenviet÷s, kurios vidutiniškai suvartoja 1000 ir daugiau kubinių metrų
per parą vandens, būtų vykdomas išpl÷stinis požeminio vandens monitoringas;
10. Užtikrinti, kad išsiurbiamo vandens kiekio apskaita ir vandens lygio matavimai, būtų
vykdomi nepriklausomai nuo vandenviet÷s debito ir visose vandenviet÷se, kurių
vandenį vartoja daugiau nei 50 žmonių;
11. Visoms vandenviet÷ms, kuriose perspektyvinis vandens sunaudojimas mažesnis nei
100 m3/d vandens per dieną yra nustatoma požeminių vandens telkinių (vandenviečių)
sanitarin÷s apsaugos juosta (taršos apribojimo juosta), kurios plotis sudaro 50 m nuo
gręžinio. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. liepos 17 d.
įsakymo Nr. V-613 „D÷l Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 813217; 2010, Nr. 41-1998) 37.2 punkto nuostatomis, šioje juostos zonoje draudžiama
teršti komunalin÷mis, nepavojingomis ir pavojingomis atliekomis, chemin÷mis
medžiagomis ir preparatais, radioaktyviosiomis medžiagomis ir atliekomis, naudoti
augalų apsaugos priemones, organines ir mineralines trąšas, rengti min÷tų medžiagų ir
preparatų bei atliekų saugyklas ar sąvartynus, statyti naftos produktų saugyklas,
degalines, autoplovyklas, autoremonto dirbtuves, steigti kapines, užkasti kritusius
gyvulius, įrengti nuotekų kaupimo ir valymo įrenginius, nuotekų dumblo saugyklas,
siloso tranš÷jas, statyti gyvulininkyst÷s ir paukštininkyst÷s įmones ar vykdyti kitą
veiklą, galinčią bakteriologiškai ar chemin÷mis medžiagomis ir preparatais užterši
požeminį vandenį. Taip pat negali būti statomi ar kitaip įrengiami nauji statiniai ar
įrenginiai, prieštaraujantys išvardintiems reikalavimams. Taršos apribojimo juosta
neaptveriama ir vietov÷je nežymima;
12. Sanitarines apsaugos zonų reglamentai nustatyti Kelm÷s rajono vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų specialiajame plane, konkrečiam žem÷s (miško) sklypui
nustatomi priimant sprendimus d÷l nuosavyb÷s teis÷s į žemę ir mišką atstatymo,
sprendimus d÷l valstybin÷s žem÷s suteikimo nuosavyb÷n neatlygintinai, taip pat
sudarant valstybin÷s žem÷s pirkimo - pardavimo, nuomos bei panaudos sutartis;
13. Tvirtinant specialiuosius, detaliuosius planus, kartu turi būti nustatomos žem÷s
naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkin÷s veiklos apribojimai nustatyti Kelm÷s
rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiajame plane, kiekvienam
įsigyjamam privačia nuosavybe, suteikiamam naudotis ar išsinuomojamam žem÷s
sklypui;
14. Taršos apribojimo juostoje, kuri nustatyta 50 m atstumu nuo gręžinio, esantiems ir
planuojamiems magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams ūkin÷ veikla neribojama;
15. Už specialiajame plane nustatytų reikalavimų laikymąsi 1-ojoje juostoje atsako
vandenviet÷s savininkas;
16. Už specialiajame plane nustatytų reikalavimų laikymąsi vandenviečių taršos apribojimo
bei 2-ojoje ir 3-ojoje juostose atsako žem÷s ūkio savininkai ir valdytojai, kurių žem÷s
valdose nustatyti veiklos apribojimai ir kurie vykdo ūkinę veiklą šiose juostose;
17. Rekomenduojama supažindinti taršos apribojimo, 2-ojoje ir 3-ojoje juostose esančių
sklypų savininkus bei ūkio subjektus, vykdančius ūkinę veiklą, apie ūkin÷s veiklos
apribojimus, nustatytus specialiajame plane;
18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žem÷s įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620) 22
straipsnio nuostatomis, konkrečiam žem÷s sklypui taikomos specialiosios žem÷s
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naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto
registrą registruojant suformuotus naujus (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo
dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žem÷s sklypai) žem÷s sklypus pagal
teritorijų planavimo dokumentus. Kai, patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą
ar jo patikslinimą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žem÷s sklypui (ar jo
daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos arba
panaikinamos anksčiau sklypui taikytos sąlygos, teritorijų planavimo dokumento ar jo
patikslinimo organizatorius per vieną m÷nesį nuo teritorijų planavimo dokumento ar jo
patikslinimo patvirtinimo apie tai raštu praneša žem÷s sklypo savininkui arba
valstybin÷s ar savivaldyb÷s žem÷s naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas ar
panaikinamas specialiąsias žem÷s naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pranešimą, kurio pagrindu jis žem÷s
sklypo registro įraše padaro atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias
žem÷s naudojimo sąlygas. Jeigu, formuojant naują žem÷s sklypą (teritorijose, kuriose
iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žem÷s sklypai), tam
žem÷s sklypui taikytinos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytos ir (ar) įrašytos į Nekilnojamojo turto
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, keičiami to žem÷s sklypo kadastro duomenys.
Žem÷s sklypo kadastro duomenys keičiami ir jų pakeitimai įrašomi į Nekilnojamojo
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Vyriausyb÷s patvirtintų Nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka;
19. Ginčai d÷l teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo, pagal kurį žem÷s sklypui
turi būti taikomos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos ar panaikinamos anksčiau
taikytos sąlygos, nagrin÷jami Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka;
20. Nustatytos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos konkrečiam žem÷s sklypui taikomos
nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą;
21. Žem÷s savininkai ir naudotojai, nesilaikantys nustatytų specialiųjų žem÷s naudojimo
sąlygų, įstatymų nustatyta tvarka traukiami atsakomyb÷n ir privalo atlyginti kitiems
asmenims, savivaldyb÷ms ar valstybei padarytą žalą. Šiose bylose valstybei atstovauja
Nacionalin÷ žem÷s tarnyba, jeigu kitų įstatymų nenustatyta kitaip;
22. Žem÷s savininkas ar kitas naudotojas d÷l nuostolių, patiriamų d÷l Nekilnojamojo turto
registre įregistruoto žem÷s sklypo papildomų specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų
nustatymo, atlyginimo turi teisę kreiptis į teritorijų planavimo dokumento rengimo ar
patikslinimo organizatorių arba tiesiogiai į teismą d÷l nuostolių atlyginimo teismo
tvarka. Žem÷s savininkas ar kitas naudotojas į teritorijų planavimo dokumento rengimo
ar patikslinimo organizatorių d÷l nuostolių atlyginimo gali kreiptis ne v÷liau kaip per
vienus metus nuo pranešimo apie papildomų specialiųjų sąlygų žem÷s sklypui
nustatymą gavimo dienos. Žem÷s savininko ar kito naudotojo patirtų nuostolių dydis ir
atlyginimo terminai nustatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo
organizatoriaus ir žem÷s sklypo savininko ar kito naudotojo susitarimu. Šalims
nesusitarus, ginčus d÷l nuostolių atlyginimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
sprendžia teismas.
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1.6.1 lentel÷. Informacija apie Kelm÷s r. vandenviečių SAZ juostas

1.

Kelm÷s

48

14485,18030, 24722

1000

I

5/3 gr. po 0,08

-

2-osios
(mikrobin÷s
taršos
apribojimo)
juostos
plotas, ha
2,15

2.

Tytuv÷nų

122

17318, 17276

300

I

5/2 gr. po 0,08

-

1,17

73,65

3.

Aunuv÷nų

4620

15073

80

I

5/ 0,08

50/0,789

-

-

4.

Butkišk÷s

4596

14472, 5500

80

I

5/2 gr. po 0,08

50/1,280

-

-

Nr.

Vandenviet÷

Vandenviet÷s
identifikavimo kodas
Žem÷s gelmių
registre

Gręžinių
identifikavimo
kodai Žem÷s gelmių
registre

Perspektyvinis
debitas,
m3/d

Grup÷,
pogrupis

Griežto režimo
juostos plotis,
m/
plotas, ha

Taršos
apribojimo
juostos
minimalus plotis,
m/ plotas, ha

1

3-osios
(chemin÷s
taršos
apribojimo)
juostos
plotas, ha
123,1

5.

Dvarviečių

4606

15007

20

IIb

10/0,032

50/0,789

-

-

6.

Gailių

4615

14498

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

7.

Gaugarių

4598

4127

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

8.

Girnikų

4604

15044

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

9.

Girnikų dvaro

4605

15019

40

I

5/0,008

50/0,789

-

-

10. Grinių

4608

14479

100

I

5/0,008

50/0,789

-

-

11. Janaučių

4601

14491

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

12. Kalniškių

4600

3268

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

1

13. Karkl÷nų

4610

36996

60

IIb

10/0,032

50/0,789

-

-

14. Kiaunorių

4597

4323

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

15. Kolainių

4623

13552, 15045

50

I

5/2 gr. po 0,08

50/0,972

-

-

16. Kražių

4614

21428, 12563, 47905

60

I

5/3 gr. po 0,08

50/1,447

-

-

10/0,032

50/0,789

-

-

5/0,008

50/0,789

-

-

10/0,032

50/0,789

-

-

5/0,008

50/0,789

-

-

17. Labūnav÷l÷s

4619

15052

20

IIb

18. Laikšių

4599

4438

50

I

1

1

19. Lykšilio

4594

4104

50

IIb

20. Liolių

4616

14459

80

I

21. Pagryžuvio

4602

17315

80

I

5/0,008

50/0,789

-

-

22. Pak÷vio

4595

4106, 4437

80

I

5/2 gr. po 0,08

50/1,393

-
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23. Pašil÷nų

4618

4439

50

I
1

5/0,008

50/0,789

-

-

10/0,032

50/0,789

-

-

5/0,008

50/0,789

-

-

24. Pašil÷s

4612

13579

50

IIb

25. Petrališk÷s

4613

21386

50

I

26. Stulgių

4593

18216, 18209

80

I

5/2 gr. po 0,08

50/0,925

-

-

27. Šauk÷nų

4622

4119, 4441

80

I

5/2 gr. po 0,08

50/1,234

-

-

28. Šedbarų

4603

17292

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

29. Užvenčio

132

15076

60

I

5/0,008

50/0,789

-

-

30. Vaiguvos

4617

21249

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

31. Valpainių

4607

21388

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

32. Verpenos

4621

14487

50

I

5/0,008

50/0,789

-

-

33. Žalpių

4609

18198, 18220

50

I

5/2 gr. po 0,08

50/1,377

-

-

Projekto vadovas

Nerijus Gerdvilis
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II. PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
2.1. ĮVADAS
Vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920
(Žin., 2004, Nr. 113-4228), planų reng÷jas privalo atlikti teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių poveikio analizę, kurioje būtų numatytos galimą neigiamą poveikį pašalinančios ar
mažinančios priemon÷s. Šios analiz÷s išvados turi būti pateikiamos sprendinių poveikio
vertinimo ataskaitoje.
Remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu,
sprendinių poveikis vertinamas šiais aspektais:


poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai;



poveikis ekonominei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis ūkio ir atskirų jo
sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo sąlygoms, valstyb÷s ir savivaldybių
biudžetams);



poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis įvairiems socialiniams
procesams ir socialin÷ms grup÷ms);



poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (įvertinamas galimas poveikis
gamtin÷s aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai,
gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).

Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo planavimo sąlygų
reng÷jai nurod÷ tokius sprendinių poveikio vertinimo aspektus:
Sprendinių poveikio vertinimo
aspektai

Planavimo sąlygos
1.

AB LESTO 2013-01-30 planavimo sąlygos Nr. TS44840-12-1013



Nenurodyta

2.

Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro Kelm÷s filialo
2013-01-10 planavimo sąlygos Nr. PST-13



Nenurodyta

3.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus
2013-01-30 planavimo sąlygos Nr. 3



Nenurodyta

4.

TEO LT, AB 2012-12-28 planavimo sąlygos Nr. 032-06-2/3175



Nenurodyta

5.

UAB „Kelm÷s vanduo“ 2013-01-17 planavimo
sąlygos Nr. TS-01



Nenurodyta



Poveikio teritorijos vystymo
darnai ir planuojamai veiklai
Poveikio socialinei aplinkai
Poveikio ekonominei aplinkai
Poveikio gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

6.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
2013-01-11 planavimo sąlygos Nr. 10





7.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros



Nenurodyta
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ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio 2013-01-11
planavimo sąlygos Nr. (12.12-Š)2Š-16
8.

Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio
ministerijos Kelm÷s skyriaus 2013-01-17 planavimo
sąlygos 28 PL-(14.28.39)-1

9.
10.



Nenurodyta

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos 2013-01-09 planavimo
sąlygos Nr. PS-7




Saugaus eismo
Valstybin÷s reikšm÷s
automobilių kelių tinklo pl÷tros

AB „Lietuvos dujos“ 2013-01-09 raštas Nr. 7-215-52



Sąlygų nenustat÷

2.2. RENGIAMO PLANO RYŠYS SU GALIOJANČIAIS TERITORIJŲ
PLANAVIMO DOKUMENTAIS
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas
parengtas atsižvelgiant į žemiau išvardytų atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatas:
- Kelm÷s rajono teritorijos bendrasis planas (Bendrojo plano pakeitimas patvirtintas
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T94 „D÷l Kelm÷s
rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo patvirtinimo)“;
- Kelm÷s miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008
m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-187;
- Tytuv÷nų miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-132;
- Užvenčio miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. rugs÷jo 29 d. sprendimu Nr. T-274;
- Kražių miestelio bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012
m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-244;
- Liolių ir Šauk÷nų miestelių bendrieji planai (rengiami);
- Kelm÷s rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-55;
- Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialusis planas,
patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.
T-207;
- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos miškų išd÷stymo žem÷tvarkos schema (2005 m.);
- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų schema;
- Kelm÷s rajono vietin÷s reikšm÷s vidaus kelių specialusis planas (rengiamas);
- Kelm÷s rajono savivaldyb÷s nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta
LR Kultūros ministro įsakymu „D÷l Alytaus, Šiaulių ir Utenos apskričių ir jų teritorijas
sudarančių savivaldybių teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų
patvirtinimo“ 2009 m. balandžio 24 d., Nr. ĮV-201.
Konstatuojama, kad Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo
specialusis planas rengiamas neprieštaraujant aukščiau nurodytų planavimo dokumentų tikslams,
sprendiniams ir priemon÷ms.
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2.3. STATUS QUO IR PROGNOZUOJAMA SITUACIJA
Sprendinių poveikio vertinimo metu, pirmame šio dokumento skyriuje min÷tais aspektais
buvo išanalizuota esama situacija (status quo) ir prognozuojama kas atsitiktų, jeigu nebūtų
įgyvendinami Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo
plano sprendiniai.
Vertinant status quo, visų pirma buvo atlikta rajono vandenviečių būkl÷s analiz÷ ir
išnagrin÷ti jų eksploatavimo, teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimo reikalavimai.
Konstatuojama, kad šiuo metu eksploatuojamoms Kelm÷s rajono vandenviet÷ms n÷ra nustatytos
ir įteisintos sanitarin÷s apsaugos zonos, tod÷l status quo alternatyva yra nepriimtina. Informacija
apie prognozuojamą situaciją – sanitarinių apsaugos zonų nustatymo principus, nagrin÷jamoms
rajono vandenviet÷ms nustatomas apsaugos zonas pateikiama žemiau.
Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) sudarymo principai
Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 visos šalies vandenviet÷s pagal eksploatuojamų
vandeningųjų sluoksnių ryšio su atmosferiniais krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių
požeminiu vandeniu pobūdį yra suskirstytos į tris grupes (I – uždaros, II – pusiau uždaros, III –
atviros) ir aštuonis pogrupius.
Siekiant išsaugoti geros kokyb÷s požeminį vandenį, turi būti nustatomos kiekvienos
vandenviet÷s sanitarin÷s apsaugos zonos. Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 nustatyta, kad
vandenviečių SAZ susideda iš trijų juostų – griežto režimo juostos ir dviejų apribojimų juostų.
Griežto režimo apsaugos juosta (1-ji juosta) yra skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius
požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo nuolatin÷s, atsitiktin÷s ar tyčin÷s taršos. Apribojimų
juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobin÷s (2-ji juosta) ir chemin÷s (3-ji juosta)
taršos. Griežto režimo apsaugos juostos dydžiai n÷ra skaičiuojami, jie yra fiksuoti min÷toje
higienos normoje HN 44:2006. I-os grup÷s vandenviet÷ms šios juostos dydis turi būti ne
mažesnis kaip 5 m nuo eksploatacinių gręžinių. II-os grup÷s vandenviet÷ms šios juostos dydis
turi būti ne mažesnis kaip 10 m nuo eksploatacinių gręžinių.
Antrosios ir trečiosios SAZ juostų nustatomi panaudojant HN 44:2006 numatytus metodus,
kurie skirstomi į dvi pagrindines grupes:
- Analitiniai skaičiavimai. Taikant šį metodą, naudojami požeminio vandens
filtracijos bei migracijos diferencialinių lygčių analitiniai sprendimai yra detaliai
išnagrin÷ti. Jie leidžia nustatyti vandenviet÷s kaptažo sritis tik eksploatuojamame
sluoksnyje;
- Matematiniai modeliai: 1) Pusiau analitiniai arba kombinuoti matematiniai
modeliai. Pagal juos požeminio vandens filtracijos lygtis sprendžiama baigtinių
skirtumų (rečiau baigtinių elementų) metodu, o vandenviet÷s kaptažo sritis
nustatoma analitiniais sprendimais. Jie leidžia skaičiavimuose įskaityti sud÷tingas
ribines sąlygas, filtracinių savybių, vertikalios srūvos iš aukščiau slūgsančių
vandeningųjų sluoksnių, horizonto (vandeningojo sluoksnio) storio kaitą plane,
vandenviečių sąveiką ir daug kitų veiksnių, kurių negalima apskaičiuoti analitiniais
skaičiavimais. 2) Trimačiai (erdviniai) matematiniai modeliai. Pagal šiuos modelius
bet kuriame skaičiuojamame taške įvertinama filtracijos greičio analit÷ tiek
vertikalia, tiek horizontalia kryptimi. Gaunamas erdvinis kintantis laike filtracijos
greičio ir t÷km÷s linijų laukas, kuriame modeliuojama elementarių vandens dalelių
migracija pagal srauto t÷km÷s linijas bei apibr÷žiamos vandenviet÷s kaptažo sritys
visuose daugiasluoksn÷s storym÷s vandeninguosiuose sluoksniuose, tarp jų ir
gruntiniame.
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Pagal HN 44:2006 mikrobin÷s taršos apribojimo (2-sios) juostos dydis turi būti toks, kad
mikroorganizmai, patekę į eskploatuojamąjį sluoksnį, kaptažinio įrenginio nepasiektų būdami
gyvybingi. Vandenviečių, naudojančių tarpsluoksninius vandeninguosius sluoksnius, šis laikas
yra 200 parų. Būtent šiam laikui turi būti skaičiuojama/modeliuojama ir vandenviečių SAZ 2-ji
juosta. Chemin÷s taršos apribojimo (3-sios) juostos matmenys turi būti apskaičiuojami
(modeliuojami) atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamą
sluoksnį, nepasiektų kaptažinio įrenginio per 25 metus, o patekę į gruntinio vandens sluoksnį –
per 50 metų. Pamin÷tina, kad 3-ji juosta gali susid÷ti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo srities
gruntinio vandens sluoksnyje) ir 3b (kaptažo srities eksploatuojamame sluoksnyje). Griežti
ūkin÷s veiklos apribojimai yra numatyti tik 3a sektoriuje. Visos išvardytos kaptažo sritys – tai
plotai, iš kurių vandenviet÷ per min÷tą laiką (25-50 metų) surenka vandenį. SAZ sektorius 3a yra
tas plotas gruntinio vandens sluoksnyje, o sektorius 3b – eksploatuojamame sluoksnyje.
Šiame specialiajame plane nagrin÷jamos vandenviet÷s skirstomos į vandenvietes, kurių
perspektyvinis debitas viršija 100 m3/d ir vandenvietes, kurių perspektyvinis debitas nesiekia 100
m3/d.
Jei vandenviet÷s tiekia iki 100 m3/d vandens, joms SAZ juostų skaičiuoti nereikia: tokioms
vandenviet÷ms nustatoma atitinkama 1-oji juosta (priklausomai nuo vandenviet÷s grup÷s – ne
mažiau kaip 5–25 m) ir 50 m taršos apribojimo juosta.
Vandenviet÷ms, kurių perspektyvinis debitas viršija 100 m3/d, sanitarin÷s apsaugos zonos
(SAZ) juostos buvo nustatytos modeliavimo būdu.
Prognozuojama situacija neįgyvendinant specialiojo plano sprendinių
Neįgyvendinant specialiojo plano sprendinių nebūtų užtikrinama tinkama požeminio
vandens šaltinių apsauga nuo taršos ir požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, sauga bei
kokyb÷.

2.4. SPRENDINIŲ (JŲ ALTERNATYVŲ) VERTINIMAS
2.4.1. Specialiajame plane numatytos pagrindin÷s (prioritetin÷s) sprendinių grup÷s
Specialiajame plane numatyta tik viena sprendinių grup÷: rajono vandenviečių sanitarinių
apsaugos zonų įteisinimas, sudarant galimyb÷s apriboti neleistiną aplinkos (ypač vandens) taršą
sukeliančią ūkinę veiklą ir užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.

2.4.2. Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai, valstybin÷s reikšm÷s automobilių
kelių tinklo pl÷trai
Specialiojo plano sprendiniai buvo suformuoti vadovaujantis darnaus vystymosi principais
ir atitinka pagrindinį Nacionalin÷s darnaus vystymosi strategijos tikslą – suderinti aplinkosaugos,
ekonominio ir socialinio vystymosi interesus, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką. Be to,
specialiojo plano sprendiniai sudarys sąlygas užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą,
tod÷l galima teigti, kad specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas sudarys sąlygas darniam ir
efektyviam planuojamam teritorijų vystymui. Numatomas poveikis yra teigiamas ir ilgalaikis.
Nei neigiamo, nei teigiamo poveikio valstybin÷s reikšm÷s automobilių kelių tinklo pl÷trai ir
saugiam eismui nenumatoma.
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2.4.3. Sprendinių poveikis ekonominei aplinkai
Specialiojo plano sprendiniai užtikrins tinkamos kokyb÷s požeminio vandens tiekimą tiek
fiziniams asmenims, tiek ūkio subjektams, tod÷l numatomas teigiamas ir ilgalaikis poveikis
rajono ekonominei aplinkai. Kita vertus, d÷l ūkin÷s veiklos apribojimų sanitarinių apsaugos zonų
teritorijose galimas nedidelio reikšmingumo neigiamas (ilgalaikis) vietinis poveikis.

2.4.4. Sprendinių poveikis socialinei aplinkai, eismo saugai
Specialiojo plano sprendiniai yra tiesiogiai skirti rajono gyventojų gyvenamosios aplinkos
kokybei, visuomen÷s gerovei, gyventojų higienos, sveikos gyvenamosios aplinkos, patogumo
reikm÷ms. Tod÷l konstatuojama, kad numatomas poveikis rajono socialinei aplinkai yra
teigiamas ir ilgalaikis. Nei neigiamo, nei teigiamo poveikio eismo saugai nenumatoma.

2.4.5. Sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Specialiojo plano sprendiniai sudarys prielaidas ūkin÷s veiklos taršos sumaž÷jimui
sanitarinių apsaugos zonų teritorijose, tod÷l akivaizdu, kad numatomas bendras poveikis rajono
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui yra teigiamas ir ilgalaikis.
Vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.
D1-96 „D÷l Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-858; 2010, Nr. 874619; 2012, Nr. 84-4225; TAR, 2014-01-17, Nr. 264) konstatuojama, kad specialiajame plane
nenumatoma jokia potencialiai neigiamą poveikį galinti daryti ūkin÷ veikla, tod÷l plano
sprendiniai nedarys neigiamos įtakos gamtinio karkaso struktūroms bei jų elementams,
geoekologiniam potencialui ir ekologinio kompensavimo funkcijoms. Priešingai, d÷l numatomų
ūkin÷s veiklos apribojimų, skirtų požeminio vandens kokybei užtikrinti, prognozuojamas
teigiamas poveikis gamtinei aplinkai ir tuo pačiu gamtinio karkaso teritorijoms.

2.4.6. Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti
Kadangi numatomas tik teigiamas sprendinių įgyvendinimo poveikis aplinkai,
nenumatomos jokios specialios priemon÷s, skirtos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti.

2.5. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ (JŲ
ALTERNATYVŲ) ĮVERTINIMO IŠVADINö SANTRAUKA
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano
sprendinių poveikio vertinimo išvadin÷ santrauka pateikta 2.5.1 lentel÷je, parengtoje
vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004,
Nr. 113-4228).
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2.5.1 lentel÷. Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo
plano sprendinių poveikio vertinimo išvadin÷ santrauka
1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelm÷, tel./faks. (8 427) 69052

2.

Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas
UAB „Daug÷la“, Žalgirio g. 90, 505 kab., LT-09303, Vilnius
Tel. / Faks. (8 5) 273 3385

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas parengtas
atsižvelgiant į žemiau išvardytų atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatas: Kelm÷s rajono teritorijos
bendrasis planas (Bendrojo plano pakeitimas patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2013-03-29 sprendimu Nr. T94 „D÷l Kelm÷s rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo
patvirtinimo)“; Kelm÷s miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-187; Tytuv÷nų miesto bendrasis planas, patvirtintas
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-132; Užvenčio
miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. rugs÷jo 29 d.
sprendimu Nr. T-274; Kražių miestelio bendrasis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos 2012 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-244; Liolių ir Šauk÷nų miestelių
bendrieji planai (rengiami); Kelm÷s rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-55; Vandens ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialusis planas, patvirtintas Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-207; Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
teritorijos miškų išd÷stymo žem÷tvarkos schema (2005 m.); Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų schema; Kelm÷s rajono vietin÷s reikšm÷s vidaus kelių
specialusis planas (rengiamas); Kelm÷s rajono savivaldyb÷s nekilnojamojo kultūros paveldo
tinklų schema, patvirtinta LR Kultūros ministro įsakymu „D÷l Alytaus, Šiaulių ir Utenos
apskričių ir jų teritorijas sudarančių savivaldybių teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų
schemų patvirtinimo“ 2009 m. balandžio 24 d., Nr. ĮV-201.
Konstatuojama, kad Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo
specialusis planas rengiamas neprieštaraujant aukščiau nurodytų planavimo dokumentų tikslams,
sprendiniams ir priemon÷ms.

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais
Specialiojo plano sprendiniai neprieštarauja 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T340 patvirtintam „Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2013-2020 metų ilgalaikiam strateginiam pl÷tros
planui“

6.

Status quo
Konstatuojama, kad šiuo metu eksploatuojamoms Kelm÷s rajono vandenviet÷ms n÷ra nustatytos
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ir įteisintos sanitarin÷s apsaugos zonos, tod÷l status quo alternatyva yra nepriimtina.
Prognozuojama situacija neįgyvendinant specialiojo plano sprendinių
Neįgyvendinant specialiojo plano sprendinių nebūtų užtikrinama tinkama požeminio vandens
šaltinių apsauga nuo taršos ir požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, sauga bei kokyb÷.
7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano tikslai –
atlikti požeminio vandens išteklių vertinimą; paruošti ištirtų požeminio vandens išteklių
įvertinimo ataskaitą ir pateikti ją ekspertiniam išteklių ir SAZ nustatymo vertinimui bei išteklių
aprobavimui; nustatyti vandenviečių sanitarines apsaugos zonas (SAZ).

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas
Vertinimo aspektai

Teigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Sprendinių poveikis:

9.

teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
ekonominei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

Nenumatomas

Teigiamas ilgalaikis

socialinei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

Nedidelio reikšmingumo
neigiamas (ilgalaikis) vietinis
poveikis
Nenumatomas

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
Siūlomos alternatyvos
poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
ekonominei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

Nenumatomas

Teigiamas ilgalaikis

Nenumatomas

Teigiamas ilgalaikis

Nenumatomas

socialinei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

Nenumatomas

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis

Nenumatomas

2.6. PRIEMONöS SPRENDINIŲ STEBöSENAI ATLIKTI
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikio aplinkai steb÷sena (monitoringas)
tur÷s būti vykdomas savivaldybių ir ūkio subjektų lygmenimis Lietuvos Respublikos aplinkos
monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824) nustatyta tvarka, kad, be kita ko, būtų laiku
nustatytos nenumatytos reikšmingos neigiamos pasekm÷s aplinkai ir imtasi tinkamų veiksmų
susidariusiai pad÷čiai ištaisyti.
Projekto vadovas

Nerijus Gerdvilis
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III. BRöŽINIAI
3.1. Kelm÷s rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo
specialiojo plano detalizuoti br÷žiniai
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IV. PLANAVIMO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

1.
2.
3.
4.
5.

Savivaldyb÷s Tarybos sprendimas d÷l specialiojo plano rengimo
Planavimo darbų programa
Planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentui rengti
Plano viešumą užtikrinančių procedūrų dokumentai
Šiaulių sveikatos visuomen÷s centro Teritorijų planavimo dokumentų
vertinimo pažyma (2014-04-15 Nr. TPD-68)
6.
Atestatai
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