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1. Įvadas
Joniškio rajono savivaldyb÷s vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros
specialiojo plano rengimo pagrindas–Joniškio rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m. balandžio 10 d.
sprendimas Nr. T-72 „D÷l vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros plano
Joniškio rajone rengimo“ ir 2008 m. rugpjūčio m÷n. 11 d. paslaugos vykdomo sutartis Nr. SS–
T/08–090/R pagrindu.
Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis
planas (toliau–SP) yra teritorijų planavimo dokumentas, kurio tikslas yra nustatyti viešojo vandens
tiekimo teritorijas ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros kryptis.
Joniškio rajono savivaldyb÷s vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros
specialiojo plano rengimo tikslai ir uždaviniai:
• Nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kurios apimtų gyvenamąsias vietoves, jų dalis ir
pavienius gyvenamuosius namus bei kitus pastatus, kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama
ne mažiau kaip 50 asmenų;
• Nustatyti teritorijas, kuriose gyventojai d÷l vandens išteklių trūkumo, aplinkosauginių
reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių neturi galimyb÷s būti aprūpinti tinkamos kokyb÷s
vandeniu;
• Suskirstyti rajono viešojo vandens tiek÷jo teritoriją į zonas pagal prioritetinę vandentiekio tinklų
pl÷trą, siekiant aprūpinti kuo daugiau gyventojų geros kokyb÷s vandeniu;
• Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros kryptis, užtikrinančias
gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomen÷s sveikatai vandeniu ir atitinkančias
nuotekų tvarkymo paslaugų kokyb÷s reikalavimus.

•

•

Specialusis planas pateikiamas kaip visuma tekstin÷s ir grafin÷s medžiagos, kuri sujungta į:
Aiškinamąjį raštą, kuriame išanalizuota planuojamoje teritorijoje esančios vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros būkl÷, išd÷stymas ir pl÷tros galimyb÷s, išanalizuotas
centralizuotų vandentvarkos tvarkymo paslaugų poreikis, nustatytos viešojo vandens tiekimo
teritorijos, jose suplanuotai inžinerinei infrastruktūrai numatytos vystymo kryptys ir prioritetai,
įrengimo ir eksploatacijos reguliavimo reglamentai bei teritoriniai apribojimai.
Grafinę dalį. Specialusis planas parengtas 1:25 000 masteliu. Br÷žiniuose pateiktos specialiuoju
planu nustatytos viešojo vandens tiekimo teritorijos, atliktas preliminarus tinklų trasavimas bei
nurodytos orientacin÷s vandentvarkos statinių įrengimo vietos.

Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiajam
planui buvo išduotos šios planavimo sąlygos:
• Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos ir architektūros skyriaus sąlygos
2008–07–23 Nr. (40.3)-SDS-24;
• Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio 2008-06-17 planavimo sąlygos
Nr.7.14.Š-2Š-359;
• Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-06-19 planavimo sąlygos Nr.559;
• UAB „Joniškio vandenys“ 2008-06-20 planavimo sąlygos Nr. 264/63;
• Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008-06-28 planavimo
sąlygos Nr. PS-195;
• AB „VST“ 2008-06-27 sąlygos specialiajam planui rengti Nr. TS-08-10-0130;
• Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008-06-30 planavimo sąlygos Nr. 58;
• UAB „Fortum Joniškio energija“ 2008-06-30 planavimo sąlygos Nr. 08-10;
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•
•

Žagar÷s regioninio parko direkcijos 2008-07-10 raštas Nr. S-98 (P2) „D÷l planavimo
sąlygų“;
Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro 2008-07-10 planavimo sąlygos Nr. 569;

Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis
planas parengtas vadovaujantis šių teis÷s aktų nuostatomis:
•
LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21–617 su v÷lesniais pakeitimais);
•
AM 2006–12–29 įsakymas Nr. D1–636 „D÷l vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros pl÷tros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
•
LR Vyriausyb÷s 2004–07–16 nutarimas Nr. 920 „D÷l teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.113–4228);
•
LR Vyriausyb÷s 2004–08–18 nutarimas Nr. 967 „D÷l planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130–4650);
•
LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X–764 (Žin., 2006,
Nr.82–3260);
•
LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymas Nr. X–765 (Žin., 2006, Nr. 82–3261);
•
LR geriamojo vandens įstatymas Nr. IX–433 (Žin., 2001, Nr.64–2327);
•
LR Vyriausyb÷s 2008–08–27 nutarimas Nr. 832 „D÷l geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų pl÷tros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 104–3975);
•
LR Vyriausyb÷s nutarimas 1992–05–12 Nr.343 „Specialiosios žem÷s ir miško
naudojimo sąlygos“ (Žin.,1992,Nr.22–652) ir v÷lesn÷s jo redakcijos: 1995–12–29 Nr.1640
(Žin., 1996,Nr.2–43) ir 2003–01–28 Nr.110 (Žin., 2003, Nr.11–407);
•
Lietuvos higienos normos HN:44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006 Nr.81–3217);
•
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai.“ (Žin., 2003,Nr.83–3804);
•
AM 2001–11–07 įsakymas Nr.540. „D÷l paviršiaus vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“(Žin., 2001,Nr.95–3372);
•
Sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisykl÷s (Žin., 2004, Nr. 134–4878);
•
Visuomen÷s dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin.,1996, Nr. 90–
2099; 2004, Nr.112–4189);
•
Visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56–2225);
•
LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–
2763; 2004, Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558);
•
LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr.108–3902);
•
LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996,
Nr.82–1965; 2005, Nr.84–3105);
•
LR žem÷s įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. I–446,1994, Nr.04–26 (Žin., 2004, Nr.28–
868);
•
LR žem÷s gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr.63–1582; 2001, Nr.35–1164);
•
LR vandens įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4–44 );
•
LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr.61–1726);
•
LR aplinkos monitoringo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr.57–2025);
•
LR aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 2009, Nr. 10–362);
•
LR Vyriausyb÷s 1993–06–16 nutarimas Nr.469 „D÷l gyvenamųjų namų ir kitų objektų
statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“ (Žin., 1993, Nr.25–593);
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•
LR AM 2007–04–02 įsakymu Nr. D1–193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamentas“ (Žin., 2007, Nr. 42–1594).
Rengiant Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros
specialųjį planą buvo išanalizuoti ir įvertinti šie planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų
planavimo dokumentai bei kituose strateginiuose dokumentuose atsispindinčios institucin÷s
sąlygos:
• LR teritorijos bendrasis planas;
• Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano sprendiniai;
• Šiaulių regiono 2007-2013 m pl÷tros planas;
• Joniškio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas;
• Joniškio rajono 2004-2006 metų pl÷tros planas;
• Lielup÷s Ventos upių baseino bendrasis planas;
• Nacionalin÷ darnaus vystymosi strategija;
• Žagar÷s miesto ir jo prieigų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir įrenginių infrastruktūros
pl÷tros planas;
• Žagar÷s regioninio parko ir jo zonų bei buferin÷s apsaugos zonų ribų planas;
• Žagar÷s regioninio parko tvarkymo planas;
• Joniškio miesto aglomeracijos su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis
projektas;
• Bariūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tros techninis projektas;
• Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tros techninis projektas;
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Plikiškių gyvenviet÷je galimybių studija;
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Kirnaičių gyvenviet÷je galimybių studija;
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Jauniūnų gyvenviet÷je galimybių studija;
• Investicin÷ programa dumblo tvarkymui Lietuvoje;

2. Status quo vertinimas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas rengiamas
Joniškio rajono savivaldyb÷s teritorijai. 2007 m. Joniškio rajone gyveno apie 30 tūkst. gyventojų.
Šiuo metu Joniškio rajone prie centralizuoto vandentiekio yra prisijungę ~ 41 proc. gyventojų, o
prie centralizuoto nuotekų tinklo yra prisijungę ~ 30 proc. Joniškio rajono gyventojų.
LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (priimto 2006–07–13 LR Seimo
nutarimu Nr. X–764) ir Nacionalin÷s darnaus vystymosi strategijos (patvirtintos LR vyriausyb÷s
2003 m. rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr. 1160) nuostatos skelbia, kad 95 proc. kiekvienos savivaldyb÷s
gyventojų turi būti aprūpinami viešojo vandens tiek÷jo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų
tvarkymo paslaugomis.
Šiuo metu Joniškio rajone vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra
vykdoma nekoordinuotai, inžinerin÷s infrastruktūros planavimas yra detaliųjų planų lygmenyje, o
tai nei socialiai, nei ekonomiškai n÷ra efektyvu. Tik÷tinas neigiamas poveikis žmonių sveikatai bei
gamtai. Status quo atveju išliktų arba dar labiau paaštr÷tų jau šiuo metu esančios vandentvarkos
sistemos problemos:
• prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų yra prisijungę gerokai mažiau gyventojų
nei to reikalauja vandentvarkos ūkį reglamentuojantys teis÷s aktai;
• gyventojai neturintys centralizuoto vandentiekio, vandenį išgauna iš individualių šulinių,
negilių gręžinių. Išgaunamo vandens kokyb÷ neatitinka higienos ir sveikatos reikalavimų;
UAB „Statybos strategija“
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•

•
•

vandenviet÷se, iš kurių vanduo centralizuotai tiekiamas gyventojams, išgaunamo vandens
kokyb÷ dažnai taip pat yra nepatenkinama, nes ne visos vandenviet÷s turi vandens gerinimo
įrenginius;
vandentiekio tinklų vamzdžiai yra pasenę ir prastos kokyb÷s, iš vidaus padengti
nuos÷domis, o tai taip pat blogina jais tiekiamo geriamo vandens kokybę;
į paviršinius vandenis išleidžiamos nevalytos arba nepakankamai valytos nuotekos,
teršiamas požeminis vanduo.

Status quo atveju:
nebūtų vykdoma valstyb÷s vandetvarkos politika t.y. nebūtų įgyvendinti LR geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (2006 m. liepos 13 d. Nr. X–764) bei LR geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo (2006 m. liepos
13 d. Nr. X–765) įstatymų reikalavimai.
• ateityje apie 59 proc. Joniškio rajono gyventojų naudotųsi individualiais vandens gavybos
įrenginiais ir net 70 proc. gyventojų netur÷tų galimyb÷s naudotis centralizuotais nuotekų
surinkimo tinklais.
• išliktų gr÷sm÷ nesaugų vandenį vartojančių gyventojų sveikatai;
• būtų teršiama aplinka;
• būtų naudojami neefektyvūs vandentvarkos infrastruktūros įrenginiai.
Įvertinus aukščiau išvardintas priežastis galima daryti išvadą, kad Status quo alternatyva yra
nepriimtina.
•

3. Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas
UAB „Statybos strategija“ Joniškio rajono savivaldyb÷s vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano koncepcijos stadijoje pareng÷ Strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir pateik÷ jį Vertinimo subjektams. Buvo gautos
tokios išvados:
• Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2008-10-13 raštu Nr.
V3–10.6–2592 „Specialiojo plano įgyvendinimas nedarys reikšmingo poveikio “Natura
2000” teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai
vertinimą“ bei raštu Nr. V3–10.6–2591 „Specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas neprivalomas“;
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys 200810-17 raštu Nr. 7.14.Š-2Š-748 išnagrin÷ję specialiojo plano esamą būklę, koncepciją bei
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą, derina be pastabų;
• Šiaulių visuomen÷s sveikatos centras, 2008-10-17 raštu Nr. S-4021(2.23) išnagrin÷ję
aiškinamąjį raštą ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą
pritaria šių dokumentų sprendiniams;
• LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, 2009-10-13
raštu Nr. SR-S-1904(7.1) „įvertinus
tai, kad neigiamos pasekm÷s aplinkai
nenumatomos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas“.
Remiantis šiomis išvadomis Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius,
specialiojo plano organizatorius, atsižvelgdamas į Vertinimo subjektų išvadas, 2008 m. lapkričio 10
d. įsakymu Nr. A-1009 pri÷m÷ sprendimą „Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
UAB „Statybos strategija“
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nebus atliekamas“. Apie priimtą sprendimą teis÷s aktų nustatyta tvarka buvo informuoti vertinimo
subjektai ir visuomen÷.
Pagal „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašą“
(Žin., 2004, Nr. 113–4228 ) sprendinių poveikis vertinamas tokiais aspektais:
1. poveikio teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai;
2. poveikio ekonominei aplinkai (ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir
verslo sąlygoms, valstyb÷s bei savivaldybių biudžetams);
3. poveikio socialinei aplinkai (įvairiems socialiniams procesams bei socialin÷ms grup÷ms);
4. poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (gamtos aplinkos kokybei, kraštovaizdžio
struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).

1.

2.

Planavimo sąlygų reng÷jai nurod÷ tokius sprendinių poveikio vertinimo aspektus:
Planavimo sąlygų reng÷jas
Sprendinių poveikio vertinimo aspektai
Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos
• Poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Kraštotvarkos ir architektūros skyrius,
• Poveikio aplinkos kokybei ir higienos būklei
Livonijos g. 4, Joniškis tel. 8 (426) 691 45,
• Poveikio ekonominei bei socialinei aplinkai
faks. 8 (426) 69 143.
• Poveikio teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklai
• Poveikio infrastruktūros pl÷tojimui
• Poveikio saugiam eismui
UAB „Joniškio vandenys“ Bariūnų k., LTSąlygų sprendinių poveikio aspektams
84415, Joniškio r.,tel. 8 (426) 61196
nepateik÷.

3.

Šiaulių apskrities viršininko administracija,
Vilniaus g. 263, Šiauliai, Tel. 8 (41) 501136

4.

Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro Joniškio
skyrius, Vilniaus g. 6, LT-84124 Joniškis, tel.:
(8-426) 60313
UAB „Fortum Joniškio Energija“, Bažnyčios
g. 4, Lt-84139 Joniškis, Tel.: (8-426) 53488

5.

6.

LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentas, M.K.
Čiurlionio g. 3 LT-76306 Šiauliai, tel.: (8-41)
524143

•
•
•
•
•
•

Ekonominiu
Socialiniu
Infrastruktūros pl÷tojimo
Kraštovaizdžio išsaugojimo
Aplinkos kokyb÷s
Higienin÷s būkl÷s

Sąlygų sprendinių
nepateik÷

poveikio

aspektams

• Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
• Poveikis teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklai
• Poveikis socialinei aplinkai
• Poveikis ekonominei aplinkai
7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Sąlygų
sprendinių
poveikio
aspektams
ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys, nepateik÷.
Aušros al. 15, Šiauliai, tel.: (8-41) 523665
8. AB „VST“ J.Jasinskio g. 16c, LT-01112 Sąlygų
sprendinių
poveikio
aspektams
Vilnius, tel.:(8-5) 2781259
nepateik÷.
9. Žagar÷s regiono parko direkcija, Šiaulių g. 28, Sąlygų
sprendinių
poveikio
aspektams
LT-84326 Joniškis, tel.: (8-426) 60809
nepateik÷.
10. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Sąlygų
sprendinių
poveikio
aspektams
Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. nepateik÷.
36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8-5) 2329600
UAB „Statybos strategija“
7

Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas SS-T/08-090/R
Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita

3.1 Poveikis Joniškio rajono teritorijos vystymo darnai
Vienas iš svarbiausių darnaus teritorijų vystymo faktorių yra inžinerin÷s (tame tarpe
vandetiekos ir vandenvalos) infrastruktūros vystymas, atsižvelgiant į esamus ir prognozuojamus
inžinerinių paslaugų poreikius nagrin÷jamoje teritorijoje.
SP sprendiniai sudarys sąlygas tobulinti susiklosčiusią Joniškio rajono urbanistinę struktūrą:
•
suformuoti ir vystyti gyvenamųjų teritorijų, įtrauktų į viešojo vandens tiekimo teritorijas,
efektyvų aprūpinimą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra;
•
iš anksto rezervuoti teritorijas vandentvarkos infrastruktūrai pl÷toti;
•
įgyvendinti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo ir strateginių planų nuostatas.
Koordinuota inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra viešojo vandens tiekimo teritorijose apsaugos
Joniškio rajono teritoriją nuo nekoordinuoto teritorijų užstatymo, nepaliekant erdv÷s inžineriniams
tinklams. Taigi, SP sprendiniai sudarys sąlygas darniam ir efektyviai planuojamam teritorijų
vystymui. Numatomas poveikis yra teigiamas ir ilgalaikis (žr. lentelę Nr. 1 “Planuojamų veiklų
(objektų) poveikio vertinimas“ (3.5 skyriuje)).
3.2 Poveikis ekonominei aplinkai
SP sprendinių įgyvendinimas leis užtikrinti taupų ir racionalų vandens išteklių naudojimą.
Modernizavus inžinerin÷s infrastruktūros objektus sumaž÷s įrenginių eksploatacijos ir priežiūros
kaštai, avarijų tikimyb÷ tinkluose ir išlaidos jų likvidavimui.
Tik÷tina, kad urbanizuotas teritorijas aprūpinus inžinerine infrastruktūra, jose bus sukurta
palankesn÷ investicin÷ aplinka. Tai sukurs prielaidas naujų darbo vietų steigimui, gyventojų
gyvenimo lygio augimui, taip bus sudarytos sąlygos bendrai rajono ūkio pl÷trai.
SP sprendinių įgyvendinimui reikalingos l÷šos gali būti padengtos iš Joniškio rajono
savivaldyb÷s biudžeto, iš ES Struktūrinių fondų arba pasinaudota kitais finansin÷s paramos
šaltiniais. Vandentvarkos ir vandenvalos infrastruktūros pl÷tra yra būtina, siekiant užtikrinti darnų
teritorijų vystymąsi.
Numatomas teigiamas ilgalaikis SP sprendinių įgyvendinimo poveikis Joniškio rajono ekonominei
aplinkai (žr. lentelę Nr. 1 “Planuojamų veiklų (objektų) poveikio vertinimas”(3.5 skyriuje)).
3.3 Poveikis socialinei aplinkai
SP vandentiekos ir vandenvalos infrastruktūros sprendiniai sudarys sąlygas Joniškio rajono
gyventojų gyvenimo kokyb÷s ger÷jimui, nes did÷s aprūpinimo centralizuotomis vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugomis prieinamumas, patikimumas, ger÷s pačių paslaugų kokyb÷. Bus
užtikrintos gyventojų higienos, sveikos gyvenamosios aplinkos, komforto reikm÷s. Įgyvendinus SP
sprendinius sumaž÷s neigiamas poveikis gamtinei aplinkai, o taip pat sumaž÷s ir netiesioginis
neigiamas supančios aplinkos poveikis rajono gyventojams (d÷l užteršto požeminio vandens,
dirvožemio ir pan.).
Rajono teritorijas aprūpinant inžinerine infrastruktūra, bus sukurta palanki investicin÷ aplinka
naujų įmonių steigimui, kurių sukuriamos darbo vietos prisid÷s prie rajono gyventojų pragyvenimo
lygio kilimo.
Numatomas teigiamas ir ilgalaikis SP sprendinių įgyvendinimo poveikis Joniškio rajono
socialinei aplinkai (žr. lentelę Nr. 1 “Planuojamų veiklų (objektų) poveikio vertinimas”(3.5
skyriuje)).
UAB „Statybos strategija“
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3.4 Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
SP inžinerin÷s infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas tur÷s ilgalaikį teigiamą poveikį
aplinkos komponentams: paviršinių ir požeminių vandenų kokybei, dirvožemiui, kraštovaizdžio
ekologinei pusiausvyrai ir estetinei kokybei, kultūros paveldo objektams.
Paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei SP sprendiniai tur÷s ilgalaikį teigiamą
poveikį, nes moderni vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įranga užtikrins
minimalią avarijų tikimybę (kuomet nevalytos nuotekos per paviršinius vandenis infiltruojasi į
gruntą ir pan.), tuo pačiu ir minimalų neigiamą poveikį paviršinių ir požeminių vandens išteklių
kokybei.
Dirvožemio ištekliams inžinerin÷s infrastruktūros sprendiniai tur÷s ilgalaikį teigiamą poveikį.
D÷l modernių ir tinkamai eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių sumaž÷s
buitinių nuotekų infiltracijos lygis, tuo pačiu maž÷s ir dirvožemio tarša.
Kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai ir estetinei kokybei SP sprendiniai tur÷s ilgalaikę
teigiamą įtaką, kadangi siūloma esamos vandentvarkos įrangos rekonstrukcija, naujų modernių
įrenginių statyba užtikrins minimalų neigiamą poveikį aplinkos komponentams, nuo kurių priklauso
kraštovaizdžio išsaugojimas (pvz. dirvožemiui, požeminiams ir paviršiniams vandenims).
SP sprendiniai tur÷s ilgalaikį teigiamą poveikį kultūros paveldo objektams, kurių priežiūrai
reikalinga vandentvarkos inžinerin÷ infrastruktūra.
Dirvožemiui, ekosistemoms ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai,
kultūros paveldo objektams galimas trumpalaikis neigiamas poveikis didelių infrastruktūros objektų
(vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių ar nuotekų valyklų) statybos metu (padid÷jęs triukšmas,
automobilių srautai, dulk÷tumas, aptvertos teritorijos ir pan.). Galimas neigiamas poveikis Joniškio
rajono gamtinei aplinkai būtų nereikšmingas, trumpalaikis ir gali būti dar labiau sumažintas
laikantis Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytų su aplinkosauga susijusių reikalavimų ir
procedūrų (sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo režimų, planuojamos
ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų
ir pan.) (žr. lentelę Nr. 1 “Planuojamų veiklų (objektų) poveikio vertinimas”(3.5 skyriuje)).
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3.5 Sprendinių poveikio vertinimo apibendrinimas
Joniškio rajono savivaldyb÷s vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano rengimo tikslas yra nustatyti
viešojo vandens tiekimo teritorijas ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros kryptis. Šiuo tikslu Joniškio rajono teritorijoje
buvo nustatytos gyvenamosios teritorijos, kurias numatoma įtraukti į viešojo vandens tiekimo teritorijas, nustatyti tų teritorijų aprūpinimo
centralizuota vandentvarkos infrastruktūra būdai bei nustatyti suplanuotos infrastruktūros vystymo prioritetai. Sprendinių konkretizavimo
stadijoje atliktas preliminarus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų trasavimas viešojo vandens tiekimo teritorijose ir suplanuoti reikalingi
inžineriniai statiniai.

Lentel÷ Nr.1 Planuojamų veiklų (objektų) poveikio vertinimas
Sprendinių poveikis
Poveikis teritorijos vystymo
darnai
Teigiamas
Neigiamas
(trumpalaikis,
(trumpalaikis,
ilgalaikis)
ilgalaikis)
poveikis +/+
poveikis –/–
Planuojamos veiklos (objektai)
1
2
3
1. Vandenviet÷s rekonstrukcija
+/+ (2)*
0/0*
2. Naujos vandenviet÷s įrengimas
+/+ (2)*
0/0
3. Vandenviet÷s eksploatacijos
0/0
0/0
sustabdymas
4. Naujų vandens gerinimo
+/+ (2)*
0/0
įrenginių įrengimas
5. Naujų vandentiekio tinklų
+/+ (2)*
0/0
įrengimas
6. Nuotekų valymo įrenginių
+/+ (2) *
0/0
rekonstrukcija
7. Naujų nuotekų valymo
+/+ (1,2) *
0/0
įrenginių įrengimas
8. Nuotekų valymo įrenginių
0/0
0/0
eksploatacijos sustabdymas
9. Naujų nuotekų tinklų įrengimas
+/+ (2) *
0/0

Poveikis ekonominei aplinkai
Teigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis)
poveikis +/+

Poveikis socialinei aplinkai

Poveikis gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
Teigiamas
Neigiamas
(trumpalaikis,
(trumpalaikis,
ilgalaikis)
ilgalaikis)
poveikis
poveikis
+/+
–/–
8
9
0/0
0/0
0/0
-/0 (4) *
0/0
0/0

Teigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis)
poveikis +/+

4
+/+ (2,6)*
+/+ (2,5) *
+/+ (6) *

Neigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis)
poveikis
–/–
5
0/0
0/0
0/0

6
+/+ (1,2) *
+/+ (1,2) *
+/+ (6) *

Neigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis)
poveikis
–/–
7
0/0
0/0
0/0

+/+ (2,5) *

0/0

+/+ (1,2) *

0/0

0/0

-/0(4) *

+/+ (2,5) *

0/0

+/+ (1,2) *

0/0

0/0

-/0 (4) *

+/+ (2,6)*

0/0

+/+ (2)*

0/0

+/+ (3)*

0/0

+/+ (2,5) *

0/0

+/+ (2) *

0/0

+/+ (3)*

-/0 (4) *

+/+ (6) *

0/0

+/+ (6) *

0/0

0/0

-/0 (4) *

+/+ (2,5,6) *

0/0

+/+ (1,2) *

0/0

0/+(3) *

-/0 (4) *

*Numatomo poveikio apibūdinimas:
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0–poveikis nenumatomas;
1–sprendinio įgyvendinimas įtakos teigiamas pasekmes gyventojų sveikatai;
2–sprendinio įgyvendinimas prisid÷s prie kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimo;
3–sprendinio įgyvendinimas prisid÷s prie aplinkos taršos mažinimo;
4–galimas trumpalaikis neigiamas poveikis įrenginių statybos metu (pvz. padid÷jęs dulk÷tumas, triukšmas, teritorijos aptv÷rimas);
5–bus sukurta patraukli aplinka investavimui;
6–bus sutaupyti energetiniai ir finansiniai ištekliai.

IŠVADA: Manoma, kad Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano sprendiniai daugeliu
atveju tur÷s teigiamą ilgalaikį poveikį visais poveikio vertinimo aspektais. Įgyvendinti sprendiniai pad÷s racionaliai naudoti gamtos išteklius,
apsaugoti teritoriją nuo galimo aplinkos teršimo, sukurs kokybišką ir sveiką aplinką gyventojams, teritorijos taps patrauklesn÷s investuotojams,
tuo pačiu tik÷tina, jog padid÷s ir gyventojų užimtumas. Tik÷tinas bendras sprendinių komplekso poveikis– teigiamas ir ilgalaikis.
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4. Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
pl÷tros specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo lentel÷
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius Livonijos g. 4, LT–84124 Joniškis
Tel. 8 (426) 63142, faks. 8 (426) 69143.
Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas
UAB „Statybos strategija“, Vilnius, Smolensko g. 10, tel.: (8 5) 278 84 82,
el. p. info@s–strategija.lt.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis
planas.
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin., 2002, Nr.110–4852);
Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis planas;
Joniškio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas.
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais
• LR teritorijos bendrasis planas;
• Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis planas;
• Joniškio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas;
• Šiaulių regiono 2007-2013 m pl÷tros planas;
• Joniškio rajono 2004-2006 metų pl÷tros planas;
• Lietuva. Lielup÷s Ventos upių baseino bendrasis planas;
• Nacionalin÷ darnaus vystymosi strategija;
• Žagar÷s miesto ir jo prieigų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir įrenginių
infrastruktūros pl÷tros planas;
• Žagar÷s regioninio parko ir jo zonų bei buferin÷s apsaugos zonų ribų planas;
• Žagar÷s regioninio parko tvarkymo planas;
• Joniškio miesto aglomeracijos su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis
projektas;
• Bariūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tros techninis projektas;
• Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tros techninis projektas;
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Plikiškių gyvenviet÷je galimybių
studija;
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Kirnaičių gyvenviet÷je galimybių
studija;
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Jauniūnų gyvenviet÷je galimybių
studija
• Investicin÷ programa dumblo tvarkymui Lietuvoje
Status quo situacija
• prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų yra prisijungę gerokai mažiau
gyventojų nei to reikalauja vandentvarkos ūkį reglamentuojantys teis÷s aktai;
• gyventojai, neturintys centralizuoto vandentiekio, vandenį išgauna iš individualių
šulinių, negilių gręžinių. Išgaunamo vandens kokyb÷ neatitinka higienos ir sveikatos
reikalavimų;
• vandenviet÷se, iš kurių vanduo centralizuotai tiekiamas gyventojams, išgaunamo
vandens kokyb÷ dažnai taip pat yra nepatenkinama, nes ne visos vandenviet÷s turi
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•
•

vandens gerinimo įrenginius;
vandentiekio tinklų vamzdžiai yra pasenę ir prastos kokyb÷s, iš vidaus padengti
nuos÷domis, o tai taip pat blogina jais tiekiamo geriamo vandens kokybę;
į paviršinius vandenis išleidžiamos nevalytos arba nepakankamai valytos nuotekos,
teršiamas požeminis vanduo.

Status quo atveju:
nebūtų vykdoma valstyb÷s vandetvarkos politika t.y. nebūtų įgyvendinti LR
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (2006 m. liepos 13 d. Nr. X–764)
bei LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir
įgyvendinimo (2006 m. liepos 13 d. Nr. X–765) įstatymų reikalavimai.
• ateityje apie 59 proc. Joniškio rajono gyventojų naudotųsi individualiais vandens
gavybos įrenginiais ir net 70 proc. gyventojų nesinaudotų centralizuotais nuotekų
surinkimo tinklais.
• išliktų gr÷sm÷ nesaugų vandenį vartojančių gyventojų sveikatai;
• būtų teršiama aplinka;
• naudojami neefektyvūs vandentvarkos infrastruktūros įrenginiai
Įvertinus aukščiau išvardintas priežastis galima daryti išvadą, kad Status quo yra
nepriimtina.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant specialiojo plano sprendinius:
− iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 proc. savivaldyb÷s gyventojų
aprūpinti viešojo vandens tiek÷jo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų
tvarkymo paslaugomis;
− užtikrinti saugų vandens vartojimą;
− įgyvendinti aplinkosauginius tikslus užtikrinantį nuotekų tvarkymą.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo
plano sprendiniai daugeliu atveju tur÷s teigiamą ilgalaikį poveikį visais poveikio vertinimo
aspektais. Įgyvendinti sprendiniai pad÷s racionaliai naudoti gamtos išteklius, apsaugoti
teritoriją nuo galimo aplinkos teršimo, sukurs kokybišką ir sveiką aplinką gyventojams,
teritorijos taps patrauklesn÷ms investuotojams, tuo pačiu tik÷tina, jog padid÷s ir gyventojų
užimtumas. Tik÷tinas bendras sprendinių komplekso poveikis–teigiamas ir ilgalaikis.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinių poveikis
teritorijos vystymo darnai
SP sprendiniai tiesiogiai
–
prisid÷s prie teritorijos
vystymo
darnos,
koordinuotos
infrastruktūros
planų
rengimas
ir
įgyvendinimas užtikrins
tvariąją rajono pl÷trą.
socialinei aplinkai
SP
sprendiniai
yra
–
tiesiogiai skirti socialinei
gyventojų gerovei, nes
sistemingai
pl÷tojant
vandentvarkos
ūkį
•

7.

8.

9.

a.

b.
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c.

gamtinei
aplinkai
kraštovaizdžiui

d.

ekonominei aplinkai

10.

Siūlomos alternatyvos

gyventojams bus sukurta
saugi
ir
kokybiška
gyvenamoji aplinka.
ir
Moderni
vandens Galimas neigiamas trumpalaikis
tiekimo
ir
nuotekų
infrastruktūros diegimo metu
tvarkymo infrastruktūros
(padid÷jęs triukšmas,
įranga
užtikrins automobilių srautai, dulk÷tumas,
minimalią
avarijų
aptvertos teritorijos ir pan.)
tikimybę, tuo pačiu ir
minimalų
neigiamą
poveikį
paviršinių
ir
požeminių
vandens
išteklių kokybei, įtakos
dirvožemio
taršos
sumaž÷jimą,
minimalų
neigiamą poveikį aplinkos
komponentams, nuo kurių
priklauso kraštovaizdžio
išsaugo–jimas.
Vandentvarkos
in–
frastruktūros pl÷tra tur÷s
teigiamą poveikį kultūros
paveldo objektamss, kurių
priežiūrai reikalinga van–
dentvarkos inžinerin÷ in–
frastruktūra.
Įgyvendinti SP spren–
–
diniai leis užtikrinti taupų
ir racionalų vandens
išteklių
naudojimą.
Urba–nizuotas teritorijas
aprū–pinus vandentvarkos
infrastruktūra, jose bus
sukurta
palankesn÷
investicin÷ aplinka.

Joniškio rajono savivaldyb÷s vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
pl÷tros alternatyvos buvo siūlomos koncepcijos rengimo stadijoje ir iš siūlomų koncepcijų
buvo pasirinkta Koncentruotos pl÷tros koncepcija, kurios pagrindu parengti SPL
sprendiniai (žr. Aiškinamojo rašto 7.1 skyrių „Koncepcijos stadijoje sprendžiami
klausimai“).
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