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1. ĮVADAS
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos Respublikos geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006,
Nr. 82-3261), Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių
(Žin., 2007, Nr. 8-337) nuostatomis ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d.
sprendimas Nr. T-494 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano“.
Planavimo tikslas: nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas bei nustatyti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis. Viešas vandens tiekėjas – tai savivaldybė ar
savivaldybės kontroliuojama įmonė, kuri turi teisę ir pareigą vykdyti viešąjį vandens tiekimą
viešojo vandens tiekimo teritorijoje.
Planavimo objektas: Radviliškio rajono savivaldybės teritorija, kurios plotas – 1635 km².
Savivaldybės teritorija susideda iš: Baisogalos seniūnijos – 99 m², Grinkiškio seniūnijos – 196 km²,
Pakalniškių seniūnijos – 166 km², Radviliškio seniūnijos – 145 km², Radviliškio miesto seniūnijos –
17,32 km², Sidabravo seniūnijos – 144 km², Skėmių seniūnijos – 79 km², Šaukoto seniūnijos – 151
km², Šeduvos seniūnijos – 140 km², Šiaulėnų seniūnijos – 199 km², Tyrulių seniūnijos – 84 km²,
teritorijų. Gyventojų skaičius Radviliškio rajono savivaldybėje 2007 metų duomeninimis 49 704
gyventojai.
Radviliškio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialųjį planą rengia viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi:
· UAB ,,Panprojektas“
Nuo sutarties pasirašymo dienos kiekvieną mėnesį vyksta projekto rengimo ekspertų
susirinkimai, kurių tikslas – pasikeisti turima informacija, koordinuoti ekspertų veiksmus
tarpusavyje ir su projekto vadovu. Juose aptariami kiekvienam projekto rengimo etapui aktualūs
klausimai, numatomi darbai, kuriuos reikia atlikti artimiausiu metu.

Esamos būklės analizės stadijoje atlikti šie darbai:
Parengtas skelbimas, informuojantis visuomenę apie Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžią,
planavimo tikslus ir uždavinius. Jis paskelbtas dienraštyje „Radviliškio naujienos“ 2009 m.
Gruodžio 24-31 d. Ir internete: http://www.radviliskis.lt/content/blogcategory/70/134/.
Projekto rengėjas išanalizavo institucijų išduotas planavimo sąlygas.
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2. ESAMA BŪKLĖ
2.1 VANDENS TIEKIMAS

Didžioji dalis Radviliškio rajono yra išsidėsčiųsi Rytų Žemaičių plynaukštėje, rajono pakraščiai
yra Mušos – Nemunėlio ir Nevėžio žemumose.
Radviliškio rajone gyventojams vanduo tiekiamas iš požeminio vandens išteklių ir šachtinių
šulinių. Šiuo metu Radviliškio rajone yra apie 33 arteziniai gręžiniai, kuriuos reikalinga
užtamponuoti tam, kad būtų užtikrinta požeminio vandens apsauga. Per paskutinius keturis metus
užtamponuota daugiau kaip pusę nenaudojamų artezinių gręžinių. Vidutiniškai prie centralizuotos
vandentiekio sistemos yra prisijungę virš 50 % (Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos
bendrasis planas, toliau BP) gyventojų visame Radviliškio rajone (įvertinus UAB „Radviliškio
vanduo“ ir UAB „Baisogalos bioenergija“ teikiamas paslaugas).
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje UAB „Radviliškio vanduo“ požeminio vandens
vandenvietės pateiktos 2.1.1 lentelėje.
2.1.1 lentelė. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių požeminio vandens vandenviečių
sąrašas.
Eil Van. denvie
Nr. -tės
indentifikavimo
kodas
Žemės
gelmių
registr
e
1
2

Gręžinio Nr.
valstyb.
registre

Vandenviet Vandenvietės/ gręžinio Vandenvietės centro Sanitarinė
ės/gręžinio
adresas
koordinatės LKS-94 apsaugos zona
pavadinima
koordinačių sistemoje
s
X
Y

3

4

5

6

7

469737

Hidrogeologiškai
nustatyta

484385

Hidrogeologiškai
nustatyta

Radviliškio Radviliškio miesto
sen., Radviliškio m.
1

6189043

87
Šeduvos

2

6179640
Aukštelkų

3

2378

4

2379

5

2784

Aukštelkų sen.,
Aukštelkų k.

6190181

477277

Kalnelio
Gražionių

Aukštelkų sen.,
Kalnelio Gražionių k.

6188480

475576

Pavartyčių

Šeduvos sen.,
Pavartyčių k.

6183404

482400

Vėriškių
6

2897
Kaulinių

7

Šeduvos miesto sen.,
Šeduvos m.

98

2194

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Šeduvos sen., Vėriškių
k.
Aukštelkų sen.,
Kaulinių

8

Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta
6176807

481675

Nenustatyta
6188113,8
8
474202,64
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14765( Šniūraičių
5847)

8

Polekėlės
257

Radviliškio kaim. sen.,
Šniūraičių gyv.
Tyrulių sen.,Polekėlės
gyv.

9
10

1056

Nenustatyta
Nenustatyta
6181175,9
8
460864,29

Kunigiškių Šaukoto sen.,
Kunigiškių gyv.

Nenustatyta

5854
5525

Šaukoto

Šaukoto sen., Šaukoto
gyv.

6161590,7 462634,64 Nenustatyta
5
462618,01
6161676,5
2

12

4143

Acokavų

Šiaulėnų sen., gyv.
Acokavų gyv.

6176804,1 458984,21 Nenustatyta
1

13

19

11

-

Jonaitiškių Tyrulių sen.,
Jonaitiškių gyv.

Nenustatyta

Linkaičių

Nenustatyta

14
15

3669

Radviliškio kaim. sen.,
Linkaičių gyv.

Pakalniškių Pakalniškių sen.,
Pakalniškių gyv.
Pociūnų

6182785

475913

6181800

490133

Nenustatyta

Pakalniškių sen.,
Pociūnų gyv.

Nenustatyta

16

Nenustatyta

17

Beinoravos Sidabravo sen.,
Beinoravos gyv.
Sidabravo

18

Sidabravo
sen.,Sidabravo gyv.

6178011

499731

6173373
6173414

495900
495903

Prastavonių Šeduvos sen.,
Prastavonių k.

19

Nenustatyta
Nenustatyta

5597;4 Papušynio Šaukoto sen.,
235
Papušynio k.
20
[Duomenų šaltinis: UAB „Radviliškio vanduo“ 2008 m.]

Nenustatyta

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje UAB „Radviliškio vanduo“ duomenimis 2008 m.
tiekiamos ir šalinamos nuotekos 25863 gyventojams. (2.1.2 lentelė)
Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje UAB „Baisogalos bioenergija“ duomenimis tiekiamos ir šalinamos
nuotekos 1710 gyventojams.
2.1.2 lentelė. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų - abonentų, kuriuos
aptarnauja UAB "Radviliškio vanduo" sąrašas.

Vietovė

Nuolatinių
gyventojų
skaičius

Radviliškis
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

20066

Aptarnaujamų gyventojų skaičius
kuriems tiekiamas

kuriems

kuriems

tiekiamas tik

šalinamos

nuotekos

vanduo

nuotekos

16060

1230

462

vanduo ir šalinamos

iš viso

17752
4
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Linkaičiai
428
428
Šniūraičiai
573
0
Aukštelkai
729
216
Kalno Gražioniai
475
336
Kauliniai
117
0
Kutiškiai
829
405
Polekėlė
339
72
Tyruliai
375
372
Kunigiškiai
146
0
Šaukotas
529
72
Šiaulėnai
950
315
Daugėlaičiai
397
78
Acokavai
250
0
Šeduva
3610
1449
Alksniupiai
761
0
Pakalniškiai
422
384
Pavartyčiai
780
435
Vėriškiai
480
0
Jonaitiškis
93
0
Sidabravas
610
99
Beinorava
395
0
Pociūnai
328
0
Iš viso:
33682
20721
[Duomenų šaltinis: UAB „Radviliškio vanduo“ 2008 m.]

0
369
279
66
48
33
60
0
87
372
165
171
204
198
0
12
3
0
69
249
144
276
4035

0
0
21
3
0
0
0
3
0
3
24
0
0
75
330
3
9
165
0
9
0
0
1107

428
369
516
405
48
438
132
375
87
447
504
249
204
1722
330
399
447
165
69
357
144
276
25863

UAB „Radviliškio vanduo“ yra pagrindinis centralizuoto vandens tiekėjas Radviliškio rajone,
centralizuotai vandeniu aprūpinantis virš 50 % (BP) Radviliškio rajono gyventojų. UAB
„Radviliškio vanduo“ savo paslaugas teikia Radviliškyje, Šeduvoje bei 21 mažesniuose rajono
miesteliuose ir kaimuose. Taip pat 8 gyvenvietes centralizuota vandens tiekimo paslauga ir nuotekų
surinkimo paslauga aptarnauja UAB „Baisogalos bioenergija“, ši įmonė aprūpina apie 6 % (BP)
rajono gyventojų. Radviliškio rajone gyventojams vanduo centralizuotai tiekiamas ne tik iš UAB
„Radviliškio vanduo“ ir UAB „Baisogalos bioenergija“ įmonių, bet ir iš vandenviečių,
priklausančių atskiroms asmenų grupėms, žemės ūkio bendrovėms bei fiziniams asmenims.
Informacija apie tokius tiekejus teikiama 2.1.3 lentelėje.
2.1.3 lentelė. Radviliškio rajono kaimiškųjų gyvenviečių, kurių gyventojams geriamasis vanduo
tiekiamas ir nuotekos tvarkomos žemės ūkio bendrovių ar fizinių asmenų nuosavybės teise
valdomuose infrastruktūros objektuose, sąrašas. [Duomenų šaltinis: UAB „Radviliškio vanduo“
2008 m.]
Seniūnija

Gyvenvientė

Gyventojų
skaičius

Veikiantys
gręžiniai

Savininkas
tiekėjas

Radviliškio

Liutkiškiai

125

1

ŽŪB „Eubrė“

Miežaičiai

167

1

Miežaičių ŽŪB

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Šeduvos

Prastavoniai

240

2

Vėriškių
ŽŪB
(dabar
UAB
„Radviliškio
vanduo“)

Baisogalos

Palonai

440

2

Pajininkai

Valatkoniai

200

1

Pajininkai

Augmėnai

130

1

Pajininkai

Kubiliūnai

104

1

Pajininkai

Bučiūnai

95

1

Pajininkai

Pašušvys

397

1

ŽŪB
Šušvė
(dabar
UAB
„Baisogalos
bioenergija“)

Beinoriškis

62

1

Savininkas

Vaitiekūnai

332

2

ŽŪB „Spindulys“
(dabar
UAB
„Baisogalos
bioenergija“

Minaičiai

197

1

Minaičių ŽŪB

Pakalniškių

Radviloniai

168

1

ŽŪB „Draugas“

Sidabravo

Vadaktai

250

1

Genių ŽŪB

Beinorava

100

1

Pajininkai

Šaukoto

Papušynys

290

2

Savininkas Jonas
Bosas
(dabar
UAB „Radviliškio
vanduo“)

Šiaulėnų

Žeimiai

326

2

Pajininkai

Grinkiškio

Radviliškio rajone 24 gyvenvietės turi centralizuotą vandentiekį, kurį eksploatuoją UAB
„Radviliškio vanduo“, ir 8 gyvenvietės (Baisogala, Pakiršinys, Grinkiškis, Skėmiai, Pociūnėliai,
Kairėnėliai, Pašušvys ir Vaitiekūnai), kurioms centralizuotai vandenį tiekia UAB „Baisogalos
bioenergija“.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Vidutiniškai prie centralizuotos vandentiekio sistemos yra prisijungę virš 50 % (BP) gyventojų
visame Radviliškio rajone (įvertinus UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Baisogalos bioenergija“
teikiamas paslaugas). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme reglamentuojama,
kad 95 % kiekvienos savivaldybės gyventojų turėtų galimybę būti aprūpinti viešojo vandens tiekėjo
tiekiamų vandenų ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. UAB „Radviliškio vanduo“ duomenimis,
prisijungimo skaičius Radviliškio rajono gyvenvietėse svyruoja nuo 33% Bainoravoje iki 94 %
Tyruliuose (BP).
Gyventojai, neprisijungę prie centralizuotos vandentiekio sistemos naudoja vandenį iš šulinio.
Gyventojų, naudojančių vandenį iš šulinio, skaičius pagal seniūniją pateikiamas 2.1.4 lentelėje.
2.1.4 lentelė. Gyventojų, naudojančių vandenį iš šulinio, skaičius ir procentas pagal seniūniją.
Seniūnija

Gyventojai naudojantys vandenį iš šulinio
Skaičius

%

Baisogalos seniūnija

2280

47,8

Aukštelkų seniūnija

865

47,58

Šeduvos miesto seniūnija

3058

56,3

Radviliškio seniūnija

2189

67,3

Grinkiškio seniūnija

298

10

Pakalniškių seniūnija

1217

41,15

Šaukoto seniūnija

681

49

Sidabravo seniūnija

1485

73

Tyrulių seniūnija

307

29,5

Šiaulėnų seniūnija

1160

~62

Patiekto vandens poreikio kitimas atskirais metais pateiktas 2.1.4 ir 2.1.5 lentelėse.
2.1.5 lentelė. Išgaunamo ir suvartojamo vandens kiekių kitimas UAB „Baisogalos bioenergija“
eksploatuojamose vandenvietėse 2001 – 2008 metais.
Vandens išgaunamo ir suvartojamo vandens kiekis tūks. m3/metus
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Paimta
vandens,viso

-

-

-

-

-

-

-

-

Paimta
požeminio
vandens

-

-

42

187

198

148

194

176

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Sunaudota
vandens, viso

-

-

-

-

-

-

-

-

Sunaudota
požeminio
vandens

-

-

36

91

96

98

100

105

[Duomenų šaltinis: UAB „Baisogalos bioenergija“]

2.1.6 lentelė. Išgaunamo ir suvartojamo vandens kiekių kitimas UAB „Radviliškio vanduo“
eksploatuojamose vandenvietėse 2001 – 2008 metais.
Vandens išgaunamo ir suvartojamo vandens kiekis tūks. m3/metus
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Paimta
požeminio
vandens

799,58

863,35

889,63

838,24

842,67

867,62

810,15

780,85

Sunaudota
požeminio
vandens

543,44

530,35

524,77

566,39

589,62

605,83

630,76

623,28

[Duomenų šaltinis: UAB „Radviliškio vanduo“]

Radviliškio rajone vanduo gerinamas Radviliškio ir Šeduvos miesto, Tyrulių miestelio,
Polekėlės ir Acokavų kaimų vandens gerinimo įrenginiuose. Šiose vandenvietėse įrengti
nugeležinimo įrenginiai išgautame vandenyje mažina bendrosios geležies koncentraciją. Įmonės
UAB „Radviliškio vanduo“ duomenimis, šie įrenginiai ne visada veikia efektyviai. UAB
„Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamose Pakirkšnio ir Baisogalos vandenvietėse taip pat įrengti
vandens gerinimo įrenginiai. Vandenviečių charakteristikos pateiktos 2.1.6 lentelėje.
2.1.7 lentelė. Esamos Radviliškio rajono vandenvietės ir jų charakteristikos (UAB „Radviliškio
vanduo“ ir UAB „Baisogalos bioenergija“)
Nr. Vandenvietės pavadinimas

1

Vandens
gerinimo
įrenginiai

2

Vandenvietės
Vandenvietėje
pakelto vandens projektinis
pajėgumas m³/d
kiekis m³/d

3

4

5

1

Radviliškio

yra

1657,53

7500,00

2

Linkaičių

nėra

38,36

145,21

3

Šniūraičių

nėra

54,79

241,10

4

Aukštelkų

nėra

76,71

287,67

5

Kalnelio Gražionių

nėra

106,85

241,10

6

Kaulinių

nėra

2,74

142,47

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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7

Kutiškių

nėra

24,66

221,92

8

Polekėlės

yra

8,22

150,68

9

Tyrulių

yra

10,96

150,68

10

Kunigiškių

nėra

2,74

150,68

11

Šaukoto

nėra

46,58

230,14

12

Šiaulėnų

nėra

41,09

230,14

13

Daugėlaičių

nėra

16,44

150,68

14

Acokavų

yra

16,44

150,68

15

Šeduvos

yra

131,51

334,25

16

Pakalniškių

nėra

19,18

191,78

18

Jonaitiškio

nėra

5,48

150,68

19

Sidabravo

nėra

38,36

273,97

20

Beinoravos

nėra

19,18

273,97

21

Grinkiškių I

nėra

43,84

767,12

22

Grinkiškių II

nėra

49,32

813,70

23

Skėmių

nėra

30,14

410,96

24

Pociūnėlių

nėra

49,32

410,96

25

Pakiršinys

yra

52,05

1128,77

26

Baisogala

yra

186,30

2520,55

Stambiausia vandentiekio sistema yra Radviliškyje. Ji aptarnauja didžiąją savivaldybės
gyventojų dalį.
Centralizuoto aprūpinimo vandeniu sistemose geriamuoju vandeniu vartotojai aprūpinami iš
požeminių vandens šaltinių. Radviliškio miesto vandentiekio sistemą sudaro viena vandenvietė,
vandens gerinimo įrenginiai, vienas vandenbokštis ir vandentiekio tinklai. Radviliškio miesto
vandenvietei sanitarinė apsaugos zona yra nustatyta, tačiau neįteisinta.
Radviliškio rajone vanduo tiekiamas iš išžvalgytų požeminio vandens telkinių.
Vandens suvartojimas Radviliškio mieste nėra nusistovėjęs ir kinta netolygiai. Vidutiniškai per
2000–2006 metus vandens suvartojama 405291 m3/metus, suvartojimas svyruoja ±4 %.
Suvartojamo vandens kiekį įtakoja neapskaitytas vanduo, vandens nuostoliai ir kit. UAB
„Radviliškio vanduo“ duomenimis per 2006 metus daug gyventojų įsigijo vandens apskaitos
prietaisus. Radviliškio vandenvietėje šiuo metu yra išgaunama apie 1658 m3/parą. Maksimaliai per
parą iš trijų eksploatuojamų gręžinių esančių vandenvietėje gali būti išgaunama iki 4800 m3/parą,
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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bendras visos vandenvietės pajėgumas 7500 m3 /parą geriamojo vandens. Vadinasi, šiuo metu
eksploatuojamų trijų grežinių pajėgumas išnaudojamas 34 %, tačiau bendras vandenvietės
pajėgumas su visais ten esančiais užkonservuotais ir eksploatuojamais gręžiniais yra išnaudojamas
22 %. Eksploatuojamų gręžinių gylis nuo 128 iki 131 metro, gręžiniai yra geros buklės. Radviliškio
mieste Šiaulių g. 26 yra vienas vandens rezervuaras, kurio tūris 3000 m3, rezervinio vandens kiekio
užtektų 43 valandoms, viena II-ojo pakėlimo siurblinė, keturios III-ojo pakėlimo siurblinės, siurblinių buklė gera.
Radviliškio mieste didžiausi vandens vartotojai yra: UAB „Radviliškio šiluma“ (9681 m3/mėn),
Radviliškio švietimo skyrius (1316 m3/mėn), AB „Lietuvos geležinkeliai“ (1900 m3/mėn),
Radviliškio ligoninė (690 m3/mėn), UAB „Maxima LT“ (431 m3/mėn), Profesinio rengimo centras
(329 m3/mėn). Radviliškio miesto gyventojai suvartoja 13839 m3 vandens per mėnesį. Aukštelkų
gyvenvietėje didžiausias vandens vartotojas yra ūkininkė Stanislava Krivickienė (1060 m3/mėn).
Aukštelkų gyventojai suvartoja 600 m3 vandens per mėnesį. Kalnelio Gražionyse stambiausias
vandens vartotojas - ŽŪB „Bekonas“ (2070 m3/mėn). Kalnelio Gražionių gyventojai per mėnesį
suvartoja 500 m3 vandens.
Radviliškio mieste UAB „Radviliškio vanduo“ duomenimis prie centralizuoto vandentiekio
tinklų prisijungę apie 88 % gyventojų, Linkaičių kaime – 100 %, Šniūraičių kaime – 66,1 %,
Aukštelkų kaime – 71 %, Kalnelio Gražionių gyvenvietėje – 84,9 %, Kaulinių gyvenvietėje – 39,5
%, Kutiškių gyvenvietėje – 51,4 %, Polekėlės kaime – 41,5 %, Tyrulių miestelyje – 99,2 %,
Kunigiškių gyvenvietėje – 50,6 %, Šaukoto miestelyje – 77,6 %, Šiaulėnų miestelyje – 53,7 %,
Daugėlaičių gyvenvietėje – 61,2 %, Acokavų kaime – 86,3 %, Šeduvos mieste – 42 %, Pakalniškių
gyvenvietėje – 95,3 %, Pavartyčių gyvenvietėje – 63,4 %, Vėriškių gyvenvietėje – 56,3 %,
Jonaitiškio kaime – 76,6 %, Sidabravo miestelyje – 56,6 %, Beinoravos kaime – 36,5 %, Pociūnų
kaime – 84,7 % (UAB „Radviliškio vanduo“). Bendrai savivaldybėje prie centralizuotų
vandentiekio tinklų prisijungę virš 50 % gyventojų. Neprisijungę prie centralizuoto vandentiekio
gyventojai naudoja vandenį iš artezinių gręžinių ir iškastinių šulinių. Probleminė padėtis lieka
mažuose kaimeliuose.
Bendras UAB „Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis yra 56 km (Æ
50 ÷150 mm skersmens). Bendras UAB „Radviliškio vandenys“ eksploatuojamų vandentiekio
tinklų ilgis yra 152,64 km (Æ 25 ÷ 100 mm skersmens). Vandentiekio vamzdynai dauguma yra
patenkinamos būklės. Radviliškio mieste yra 28,8 km vandens tiekimo tinklų. Iš jų apie 4 km buvo
renovuota, todėl galima teigti, kad iki 17 % tinklų yra geros buklės, visi likę tinklai yra seni (amžius
siekia 30 ir daugiau metų) ir nusidevėję. Šeduvos mieste vandentiekio tinklų buklė yra
patenkinama. Šie tinklai yra atnaujinami ir plečiami, tačiau yra tinklų, kurių amžius daugiau nei 20
metų, todėl vandentiekio vamzdynai fiziškai nusidevėję.
Požeminis vanduo, išgautas gręžiniuose ir tiekiamas vartotojams ne visada atitinka higienos
normose keliamus reikalavimus geriamam vandeniui. Geležies koncentracija geriamajame
vandenyje, kuris tiekiamas vartotojams turi neviršyti 0,2 mg/l. Probleminiu idikatoriniu požeminio
vandens cheminės sudėties rodikliu Radviliškio vandenvietėje yra bendroji geležis, epizodiškai – ir
amonis. Sprendžiant iš pavienių duomenų, vandens mišinyje po vandenruošos, kai kada liekaninė
geležies koncentracija yra didoka: pvz., 2008 m. jos buvo likę 0,336-0,349 mg/l. Suprojektuotas
geležies šalinimo įrenginių našumas yra 7500 m3/parą, tačiau išmontavus vieną iš keturių
gravitacinių filtrų, našumas yra apie 5600 m3/parą. Dabartinis nugeležinimo įrenginių našumas
pakankamas, tačiau išvalymo efektyvumas gali būti nepakankamas, nes atliktuose tyrimuose
septyniuose mėginiuose geležies koncentracija viršyta, taip pat šiuos rezultatus galėjo įtakoti seni
nusidėvėję vamzdynai.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Baisogalos bioenergija“ duomenimis, centralizuotai
tiekiamo vandens kokybė Radviliškio rajone atitinka higienos reikalavimus, išskyrus vandenvietės
kur yra padidinta geležies koncentracija, kuri viršija, pagal higienos normos HN 24:2003
reikalavimus, nustatytą leidžiamą normą (200µg / l).
Išgaunamo vandens kokybė pateikiama 2.1.8, 2.1.9 ir 2.1.10 lentelėse.
2.1.8 lentelė. Vandens kokybės parametrai UAB ,,Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamose
vandenvietėse.
Nr. Vandenvietė

Vandens kokybės parametrai
Bendroji
geležis,
mg/l

Amonis,

Drumstumas,

Spalva, μg/l

mg/l

DV

Pt

1

Baisogalos

0,01

0,14

1

18,5

2

Pakiršinio

0,37

1,56

6,2

23,3

3

Skėmių

0,01

0,02

1

2,55

4

Pociūnėlių

-

0,18

9,5

1,5

5

Grinkiškio Nr.1

2,3

1,72

24

12,75

6

Grinkiškio Nr.2

3,19

1,76

28

12,5

7

Kairėnėlių

3,23

1,06

22

12,35

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Baisogalos bioenergija“]
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2.1.9 lentelė. Vandens kokybės parametrai UAB ,,Radviliškio vanduo“ eksploatuojamose
vandenvietėse.
Vandens kokybės parametrai
Geležis, mg/l

Eil.

Amonis,

Drumstumas, Spalva, μg/l

mg/l

DV

Pt

Norma

Norma

Norma

0,5 mg/l

4

30

Vandenvietė

Nr.
Norma 0.2
mg/l

1

Linkaičiai

1,64

0,45

6,5

17,6

2

Šniūraičiai

1,03

0,6

4,4

10,8

3

Kauliniai

2,6

0,49

15

20,1

4

Acokavai

0,032

0,17

<1

12,9

5

Jonaitiškis

1,11

0,56

4,8

11,3

6

Aukštelkai

1,43

0,54

7,3

9,2

7

Polekėlė

0,099

0,11

<1

10

8

Šaukotas

2,21

0,67

16

9,6

9

Tyruliai

0,21

4,58

1,3

38,3

10

Daugėlaičiai

1,25

0,78

10

6,9

11

Kalnelio Gražionys

1,93

0,52

10

16,5

12

Šiaulėnai

0,98

0,96

6,9

8,5

13

Kutiškiai

1,43

0,69

5,9

11,2

14

Kunigiškiai

1,71

0,75

13

6,8

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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15

Pakalniškiai

1,66

0,57

13

9,5

16

Pavartyčiai

1,52

0,6

11

9,1

17

Sidabravas

1,32

0,44

13

7,6

18

Beinorava

1,68

0,36

15

<5

19

Pociūnai

0,98

0,19

11

<5

20

Prastavoniai

21

Vėriškiai

22

Papušynys

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Radviliškio vanduo“]

2.1.10 lentelė. Vandens
(2006/2007/2008)

kokybės

parametrai

Radviliškio

ir

Šeduvos

vandenvietėse.

Nr.

Vandenvietė

Vandens kokybės parametrai
Amonis,
Manganas,
Bendroji geležis,
μg/l
μg/l
μg/l

1

Radviliškis

1920-2194/18712312**/2391

0,5-0,62/0,495/0,260,49**

36-67/22-38**/3667/22-38**/26

2

Šeduva

2100-2609/18712312*/2180*7549*

<0,05-0,639/0,460,60/0,343*

-/22-38*

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Radviliškio vanduo“]

Vandenviečių, kurios valdomos asmenų grupių, žemės ūkio bendrovių ar fizinių asmenų,
vandens kokybę kontroliuoja Radviliškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Sanitarinės apsaugos zonos yra nustatytos pagrindinei Radviliškio miesto vandenvietei, kitoms
vandenvietėms SAZ nėra nustatytos.
Radviliškio rajono savivaldybėje yra 7 vandens nugeležinimo įrenginiai: Radviliškyje,
Polekėlėje, Tyruliuose, Acokavuose, Šeduvoje, Pakiršinyje ir Baisogaloje.
UAB „Baisogalos bioenergija“ ekslploatuojamose vandenvietėse per metus bendras išgaunamas
vandens kiekis yra 180,7 tūkst. m³ . UAB „Radviliškio vandenys“ ekslploatuojamose vandenvietėse
per metus bendras išgaunamas vandens kiekis yra 786,491 tūkst. m³ .
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Bendra informacija apie UAB ,,Baisogalos bioenergija“ ir UAB „Radviliškio vanduo“
eksploatuojamas vandenvietes pateikiama 2.1.10 ir 2.1.11 lentelėse.
2.1.11 lentelė. Bendra informacija apie vandenvietes (2007 m.).
Nr.

Vandenvietė

Įrengimo
vieta

1

Baisogalos

Baisogala

-

219,18

6

5

2

Pakiršinio

Pakiršinio
k.

-

60,24

2

2

3

Skėmių

Skėmių k.

-

25,48

1

1

4

Pociūnėlių

Pociūnėlių
k.

-

54,79

1

1

5

Grinkiškio Nr.1

Grinkiškio
k.

-

71,23

1

1

6

Grinkiškio Nr.2

Grinkiškio
k.

-

35,62

1

1

7

Kairėnėlių

Kairėnėlių
k.

-

28,49

1

1

Našumas
m3/h

Išgaunamas Gręžinių skaičius
vandens
Veikiantis
kiekis m3/d Iš viso

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Baisogalos bioenergija“]

2.1.12 lentelė. Bendra informacija apie UAB ,,Radviliškio vanduo“ eksploatuojamas vandenvietes.
Nr.

Vandenvietė

Įrengimo
vieta

1

Radviliškis

Šiaulių g. Nr.
26, Radviliškis

Našumas
m3/h

Išgaunamas Gręžinių skaičius
Iš viso
Veikiantis
vandens
3
kiekis m /d

190

1588,08

9

3

2

Linkaičiai

Linkaičių k.

6

29,63

1

1

3

Šniūraičiai

Šniūraičių k.

6

41,90

2

1

4

Kauliniai

Kaulinių k.

6

3,32

1

1

5

Acokavai

Acokavų k.

5

21,70

1

1

6

Jonaitiškis

Jonaitiškio k.

6

4,48

1

1

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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7

Aukštelkai

Aukštelkų
gyvenvietė

15

69,42

3

2

8

Polekėlė

Polekėlės
gyvenvietė

10

12,94

2

1

9

Šaukotas

Šaukoto
gyvenvietė

9

39,65

2

2

10

Tyruliai

Tyrulių
gyvenvietė

5

12,36

2

1

11

Daugėlaičiai

Daugėlaičių
gyvenvietė

9

11,86

2

1

12

Kalnelio Gražionys

K. Gražionių
gyvenvietė

18

98,63

2

2

13

Šiaulėnai

Šiaulėnų m.

9

37,90

2

2

14

Kutiškiai

Kutiškių
gyvenvietė

9

23,13

3

2

15

Kunigiškiai

Kunigiškių k.

6

4,17

1

1

16

Šeduva

Šeduvos m.

13,6

113,01

2

2

17

Pakalniškiai

Pakalniškių k.

8

16,83

1

1

18

Sidabravas

Sidabravo k.

11,4

32,92

2

1

19

Beinorava

Beinoravos k.

11,4

14,40

1

1

20

Pociūnai

Pociūnų k.

6,8

17,51

1

1

21

Prastavoniai

Prastavonių k.

5,5

~ 8,22

1

1

22

Vėriškiai

Vėriškių k.

6,5

~ 14,25

1

1

23

Papušynys

Papušynio k.

8

~ 24

2

1

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Radviliškio vanduo“]

Lentelėse pateikti duomenys rodo, kad gręžinių yra 58, iš kurių 43 yra veikiantys. Gyvenvietėse,
kurias aptarnauja kiti tiekėjai yra 16 veikiančių gręžinių. Daugiausia vandens išgaunama per metus
Radviliškio vandenvietėje – 579650 m³ /m. Galima teigti, kad didesnė dalis gyventojų aprūpinami
kokybišku vandeniu.
Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad kasmet didėja paimamo ir suvartojamo vandens kiekis.
Vandens sunaudojimas pagal atskiras ūkio šakų reikmes pateiktas 2.1.12 ir 2.1.13 lentelėse.
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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2.1.13 lentelė. Vandens sunaudojimas pagal atskiras ūkio šakų reikmes 2000-2008 metais.
Vandens sunaudojimo kiekis tūks. m3/metus

Ūkio šakos
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ūkio ir
buities
reikmės

-

-

36

91

96

98

100

105

Energetikos
reikmėms

-

-

-

-

-

-

-

-

Žemės ūkio
reikmėms

-

-

-

-

-

-

-

-

Pramonės
reikmėms

-

-

-

-

-

-

-

-

Žuvininkystės
reikmėms

-

-

-

-

-

-

-

-

Kitoms
reikmėms

-

-

-

-

-

-

-

-

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Baisogalos bioenergija“]

2.1.14 lentelė. Vandens sunaudojimas pagal atskiras ūkio šakų reikmes 2001-2008 metais.
Ūkio šakos
2001
Ūkio ir buities
reikmės

Vandens sunaudojimo kiekis tūks. m3/metus
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

509,08

497,14

486,48

529,59

553,09

573,87

596,9

592,83

34,35

33,21

38,29

36,8

36,53

31,96

33,86

30,45

-

-

-

-

-

-

-

-

Energetikos
reikmėms
Žemės ūkio
reikmėms
Pramonės
reikmėms
Žuvininkystės
reikmėms
Kitoms
reikmėms

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Radviliškio vanduo“]
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Išanalizavus 2.1.11 ir 2.1.12 lenteles matosi, kad ūkio ir buities reikmėms sunaudojamas
vandens kiekis didėja. Poreikiams augant, reikalinga numatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
plėtrą racionaliam vandens išteklių panaudojimui.
Bendras Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų prisijungimas prie vandentiekio tinklų
vertinamas kaip geras, tačiau yra poreikis kaimuose, kuriuose gyvena apie 50 gyventojų, spręsti
centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo problemą. Nekokybiškas gruntinių šulinių
vanduo skatina gyventojus jungtis prie centralizuoto vandentiekio tinklų, tačiau nepakankamai
išvystyta centralizuoto vandens tiekimo inžinerinė infrastruktūra sodų bendrijose, kaimo vietovėse,
gyvenviečių miesto dalyse stabdo šį procesą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į esamų tinklų
susidėvėjimą, bei pagrindinių skersmenų mažinimą, dėl sumažėjusio bei netolygaus vandens
suvartojimo. Būtina pabrėžti, kad esami vandens gerinimo įrenginiai pasenę, todėl reikėtų numatyti
vandens kokybės gerinimo technologijos įdiegimą ateityje.

2.2 NUOTEKŲ TVARKYMAS

Tarp 2003 – 2006 m. neužfiksuota nei vieno atvejo, kai nuotėkos viršytų didžiausias leistinas
koncentracijas (DLK) tose valymo įrenginiuose, kurie jau yra perėje prie DLK normatyvų. Tačiau
Radviliškio rajone 2007 m. dar buvo dveji nuotėkų valymo įrenginiai, kuriems yra nustatyti laikinai
leistinos koncentracijos (LLK) normatyvai, o Radviliškio miesto nuotėkų valymo įrenginiams buvo
nustatytas LLK bendrajam fosforui ir bendrajam azotui iki 2007 balandžio 1 d., butent šios
nepakankamai išvalytos nuotėkos sudarė 94 proc. visų nepakankamai išvalytų nuotėkų Radviliškio
rajone.
Šiuo metu Radviliškio miesto valymo įrenginiai išvalo nuotekas iki nustatytų normatyvų ir
paviršinio vandens tarša yra mažesnė. Paviršinių vandenų kokybė veikia ir pasklidoji tarša, kuria
sudaro žemės ūkyje naudojamų trašų likučių ir kitų taršių medžiagų išplovimas iš dirvožemio ir
patekimas į vandenis.
UAB ,,Baisogalos bioenergija“ šiuo metu eksploatuoja 3 valymo įrenginius, duomenys pateikti
2.2.1 lentelėje.
2.2.1 lentelė. UAB „Baisogalos bioenergija“ eksploatuojami valymo įrenginiai.
Nr. Nuotekų valymo
įrenginiai

NVĮ tipas

Našumas

1

Baisogalos

Biologiniai

904,11

265,75

Kiršinas

2

Pakiršinio

Biologiniai

246,57

115,07

Kiršinas

3

Grinkiškio

Naturalus
valymas

41,10

2,74

Vedreikė

m3/ d

Išvalytų
nuotekų
kiekis, m3/d

Nuotekų
priimtuvas

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Baisogalos bioenergija“]

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

17

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
SPECIALUSIS PLANAS

Aiškinamasis raštas

UAB ,,Radviliškio vanduo“ šiuo metu eksploatuoja 15 valymo įrenginių, duomenys pateikti 2.2.2
lentelėje.
2.2.2 lentelė. UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuojami valymo įrenginiai.
Nr.

Nuotekų valymo
įrenginiai

NVĮ tipas

Našumas
m3/ d

1

Radviliškis

biologiniai

2

Linkaičių

3

Išvalytų
nuotekų
kiekis,
m3/d

Nuotekų
priimtuvas

3400000

2517,12

Obelės upelis

naturalūs

71,23

35,10

Beržės upelis

Aukštelkai

biologiniai

101,37

19,26

Vėzgės upė

4

Polekėlės

naturalūs

6,85

5,93

5

Tyrulių

biologiniai

200

13,39

Šimšės upė

6

Daugėlaičiai

biologiniai

5,48

2,41

Taušės upė

7

Kalnelio Gražionys

biologiniai

200

10,14

Vėzgės upė

8

Šiaulėnų

biologiniai

128,77

78,59

Šušvės upė

9

Kutiškių

biologiniai

101,37

45,63

Banko kanalas

10

Šeduvos

biologiniai

700

257,07

Niauduvos upė

11

Pakalniškių

biologiniai

101,37

42,87

Niauduvos upė

13

Sidabravo

biologiniai

90,41

29,24

Kiršino upelis

14

Vėriškių

biologiniai

10,96

9,84

Sriauto upelis

15

Alksniupių

biologiniai

101,37

51,24

Šakos upelis

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Radviliškio vanduo“]

Abonentų skaičius, kuriuos aptarnauja UAB „Baisogalos bioenergija“ yra: Baisogaloje - 853,
Pakiršinyje - 418, Skėmiuose - 88, Pociūnėliuose - 94, Grinkiškio Nr. 1 - 79, Grinkiškio Nr. 2 - 140,
Kairėnėliai - 38. Iš viso 1710 abonentų.
Prioritetinė aplinkosaugos sritis Europos sąjungoje ir Lietuvoje – vandens apsauga, kuri yra
apibrėžta aplinkosaugos programose, paruoštose per paskutinius dešimt metų. Miestų nuotekų
valymo direktyva yra viena iš tų direktyvų, kurios turi pereinamąjį įgyvendinimo atidėjimo periodą
iki 2010.
Nuotekos susidaro iš gyventojų, komercinių, visuomeninių ir pramonės įmonių. Nuotekas
papildo gruntinio vandens infiltracija ir lietaus vandens nuotekos. Gyventojai, neprijungti prie
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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centralizuotos nuotekų sistemos, nuotekas išleidžia į vietinius valymo įrenginius ir išsėmimo
duobes, kurių nepakankamas sandarumas dažniausiai yra grunto ir gruntinių vandenų teršimo
priežastis. Centralizuotai surenkamos nuotekos yra surenkamos kolektoriais. Jos išvalomos
vandenvalos įrenginiuose ir tada išleidžiamos į vandens telkinius.
Stambiausia savivaldybėje nuotekų surinkimo sistema yra Radviliškio mieste, kuri šiuo metu
naudoja biologinio ir mechaninio nuotekų valymo įrenginius. Biologinio valymo įrenginiai yra ir
Linkaičių, Aukštelkų, Kalnelio Gražionių, Kutiškių, Tyrulių, Šiaulėnų, Daugėlaičių, Šeduvos,
Alksnupių, Pakalniškių, Pavartyčių, Vėriškių, Sidabravo, Grinkiškio, Pakiršinio, Baisogalos
gyvenvietėse.
Bendras UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuojamų tinklų (nuotekų) ilgis Radviliškio rajono
savivaldybėje yra 54971,03 m nuotekų vamzdyno (dn 110-1000), jų būklė patenkinama. Tinklų
amžius yra 4-40 metų.
Sumažėjus vandens sunaudojimui ir vandens greičiams tinkluose, nevyksta savaiminis dumblo
praplovimas, todėl pastaruoju metu padidėjo avarijų skaičius savitakiniuose tinkluose. Dumblas
sandėliuojamas g/b rezervuare, o po to pagal sutartį išvežamas į UAB “Radviliškio vanduo“
perdirbimui.
Įgyvendinant projektą „Radviliškio miesto vandenvalos įrengimų rekonstrukcija, nuotekų
šalinimo ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas“ renovuota nuotekų valykla ir nuotakyno tinklai.
Devynios senosios miesto siurblinės buvo pakeistos naujomis, senosios nugriautos, naujųjų
aptarnavimas kompiuterizuotas, visa įranga paslėpta po žeme. Atnaujinti kai kurios slėginių
vamzdynų trasos, iš viso renovuota beveik 2 km nuotekų tinklų (BP).
Centralizuoto nuotekų surinkimo sistema naudojasi apie 45% (BP) Radviliškio rajono gyventojų.
Apie 55 % neprisijungusių gyventojų turi vietinius įrenginius, iš kurių nuotekos yra išsiurbiamos ir
išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. Bet likusioji neprisijungusių gyventojų dalis išleidžia
nevalytas nuotekas į aplinką. Prisijungimų prie centralizuotų nuotekų tinklų lygis atskirose
regionuose svyruoja nuo 12 % iki 99 %.
Gyventojų pajungimas prie centralizuotų miesto nuotekų tinklų sumažins galimą taršą į gruntą ir
gruntinius vandenis.
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiuose po valymo įrenginių renovacijos nuotekų valymo
įrenginiuose nuotekos išvalomos 94% - 98% efektyvumu; išvalytų ir išleidžiamų nuotekų
užterštumo rodikliai neviršija leistinų reikalavimų. UAB „Radviliškio vanduo“ iš viso eksploatuoja
13 buitinių nuotekų valyklų, o UAB „Baisogalos bioenergija“ eksploatuoja 3 buitinių nuotekų
valyklas, kurios įrengtos Grinkiškyje, Pakirkšnyje, Baisogaloje. Buitinių nuotekų valyklų
charakteristikos pateiktos 2.2.3 lentelėje.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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2.2.3 lentelė. Esamos Radviliškio rajone buitinių nuotekų valyklos ir jų charakteristikos (UAB
„Radviliškio vanduo“ ir UAB „Baisogalos bioenergija“)
Nr. Valyklos
pavadinimas

Valyklos rūšis

Valyklos
amžius

Į
valyklą
atitekėjęs
nuotekų
kiekis, m³/d

Valyklos
projektinis
pajėgumas,
m³/d

1

Radviliškio

Biologinis valymas

0,25

553,42

857,53

2

Linkaičių

Natūralus valymas

42

46,58

71,23

3

Aukštelkų

Biologinis valymas

24

13,70

101,37

4

Kalnelio Gražionių

Biologinis valymas

33

8,22

200

5

Kutiškių

Biologinis valymas

33

24,66

101,37

6

Tyrulių

Biologinis valymas

21

30,14

200

7

Šiaulėnų

Biologinis valymas

28

30,14

128,77

8

Daugėlaičių

Biologinis valymas

24

2,74

5,48

9

Šeduvos

Biologinis valymas

1

158,90

1000

10

Alksnupių

Biologinis valymas

22

27,40

101,37

11

Pakalniškių

Biologinis valymas

18

27,40

101,37

12

Vėriškių

Biologinis valymas

13

13,70

10,96

13

Sidabravo

Biologinis valymas

1

18,82

90,41

14

Grinkiškio

Biologinis valymas

12

3,29

41,09

15

Pakiršinys

Biologinis valymas

8

118,36

246,57

16

Baisogala

Biologinis valymas

28

239,18

900

Visų valyklų faktinis pajėgumas neviršija projektinio, išskyrus Vėriškių valyklą, šios valyklos
esamas projektinis pajėgumas nepakankamas (BP). Kadangi per pastaruosius 3 metus buvo
vykdomi nuotekų valyklų esančių Radviliškio mieste, Sidabravos, Vėriškių, Daugėlaičių įrengimas
ar rekonstrukcija, dėl atliekamų darbų išleidžiamos nuotekos viršydavo leistinas normas, tačiau šiuo
metu šiose valyklose nuotekos išvalomos iki leistinų normų. Radviliškio rajone yra valyklų,
kurioms reikalinga atlikti rekonstrukciją, nes jų vidutinis amžius yra virš 20 metų, o nuotekos jose
ne visada išvalomos iki reikalavimus atitinkančio lygio.
Tvarkant nuotekas, susidaro specifinės atliekos – nuotekų dumblas, smėliagaudžių atliekos ir
nuotakyno valymo atliekos. UAB ,,Radviliškio vanduo“ duomenimis, Radviliškio mieste yra trys
dumblo sandeliavimo aikštelės. Vienos aikštelės projektinis pajėgumas yra apie 240 t per metus,
tačiau aikštelės nėra užpildomos, dumblas išgabenamas, pagal sutartis, ūkininkam, miškų urėdijai ir
kt. Radviliškio miesto dumblo kaupimo aikštelėse per 2008 metus iš nuotekų valymo susidarė 187,4
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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t nuotekų dumblo. NVĮ būklė gera. Aukštelkų, Tyrulių, Daugėlaičių ir Šiaulėnų gyvenvietėse
perteklinis dumblas išvežamas į Radviliškio NVĮ. K. Gražionių ir Kutiškių kaimuose perteklinis
dumblas kaupiamas dumblo aikštelėse.
Nuotekų dumblas gali būti naudojamas žemės ūkyje, miškų kirtaviečių, sąvartynų, karjerų
rekultivavimui.
Ateityje iš nuotekų susidaręs dumblas turi būti tvarkomas Šiaulių regioniniame centre.
Radviliškio miesto valymo įrenginiuose ir rajono įrenginiuose susidarantis dumblas laikomas
šalia esančioje nuotekų dumblo aikštelėje. Šios dumblo aikštelės talpa yra pakankama, kol įmanoma
kiekvienais metais aikštelėje susikaupusį dumblą išvežti į ūkininkų laukus ar nuotekų dumblą
panaudoti savartynų rekultivavimui. Radviliškio rajono savartynai beveik visi rekultivuoti, todėl
besikaupiantis aikštelėje nuotekų dumblas sudaro problemą.
Susidariusių nuotekų kiekiai (2004-2008 m.), UAB ,,Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamose
nuotekų valymo įrenginiuose, pateikiami 2.2.4 lentelėje.
2.2.4 lentelė. Susidariusių nuotekų kiekiai Radviliškio savivaldybėje 2004-2008 m.
Metai Gyvenvietės
pavadinimas

Abonentų skaičius

Gyventojų
skaičius

Aptarnavimo procentas

Vandens
tiekimas

Nuotekų
tvarkymas

Vandens
tiekimas

Nuotekų
tvarkymas

2006

Baisogala

2800

822

729

59

53

2007

Baisogala

2704

813

715

61

53

2008

Baisogala

2600

853

780

66

61

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Baisogalos bioenergija“]

Siurblinių padėtis Radviliškio rajono savivaldybėje pateikiami 2.2.5 ir 2.2.6 lentelėse.
2.2.5 lentelė. Siurblinių padėtis UAB „Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamose siurblinėse.
Našumas Išnaudojamas
Įrengimo
Būklės apibūdinimas
Siurblinė (Nr. ar
3
našumas
Nr.
m /h
vieta (gatvė,
pavadinimas)
(gera/patenkinama)
(galimas)
ar adresas)
m3/h
1

Baisogalos Nr.1

Baisogala

n.d.

n.d.

patenkinama

2

Baisogalos Nr.2

Baisogala

60

21

patenkinama

3

Baisogalos Nr.3

Baisogala

n.d.

n.d.

patenkinama

4

Pakiršinys

Vainiūnų k.

40

15,9

patenkinama

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Baisogalos bioenergija“]
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2.2.6 lentelė. Siurblinių padėtis UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuojamose siurblinėse.
Būklės
Išnaudoja
Našumas
apibūdinimas
mas
Siurblinė (Nr. ar Įrengimo vieta (gatvė, ar
Nr.
m3/h
našumas
pavadinimas)
adresas)
(gera/patenki
(galimas)
3
nama)
m /h
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Radviliškio NS
Nr. 1

Kudirkos g.

Radviliškio NS
Nr. 2

Vasario 16-os g.

120

60
gera

60

30
gera

Radviliškio NS
Nr. 3

865,6

Radviliškio NS
Nr. 4

Gedimino g.

Radviliškio NS
Nr. 5

Laisvės alėja

Radviliškio NS
Nr. 6

Gedimino g. Nr. 54

Radviliškio NS
Nr. 7

Slėnio g. Nr. 8

Radviliškio NS
Nr. 8

Linkaičiai

Radviliškio NS
Nr. 9

Maironio g.

Radviliškio NS
Nr. 10

Ligoninės g.

Radviliškio NS
Nr. 11

Miško g.

Radviliškio NS
Nr.12

Marcinkevičiaus g.

Radviliškio NS
Nr. 13

Eibariškių g.

Radviliškio NS
Nr. 14

Maironio g.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

gera

288,5
gera

80

40
gera

60

30
gera

50

25
gera

60

30
bloga

35

35
gera

75

35
bloga

20

20
gera

40

20
gera

50

25
gera

60

30
gera

60

30
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15

Aukštelkų

Aukštelkų k.

10,8

0,8

patenkinama

16

Polekėlės

Polekėlės gyvenvietė

5

0,21

patenkinama

17

Tyrulių

Tyrulių gyvenvietė

3,6

0,56

patenkinama

18

Šiaulėnų

Šiaulėnų m.

6,7

3,3

patenkinama

19

Kutiškių

Kutiškių gyvenvietė

6

1,9

patenkinama

Šeduvos NS Nr.1

Mechaninės dirbtuvės

nėra
duomenų

nėra
duomenų

šiuo metu
naujai statoma

Šeduvos NS Nr.2

Kėdainių g. Nr. 112

nėra
duomenų

nėra
duomenų

šiuo metu
naujai statoma

Šeduvos NS Nr.3

Progimnazijos g.

nėra
duomenų

nėra
duomenų

šiuo metu
naujai statoma

Pakalniškių

Pakalniškių k.

5

1,3

patenkinama

Pavartyčių

Pavartyčių k.

nėra
duomenų

nėra
duomenų

šiuo metu
naujai statoma

25

Sidabravo

Sidabravo k.

1,2

0,35

gera

26

Vėriškių

Vėriškių k.

0,6

0,3

patenkinama

27

Alksniupių

Alksniupių k.

6

1,5

patenkinama

20

21

22
23

24

[Duomenų šaltinis: UAB ,,Radviliškio vanduo“]

Lietaus surinkimo sistema Radviliškio mieste yra atskira nuo buitinės nuotekų surinkimo
sistemos, tačiau infiltracija į buitinį nuotakyną yra didelė. Paviršinis vanduo nuo teritorijų šalinamas
neefektyviai, vanduo nenubėga, kaupiasi automobilių stovėjimo aikštelėse, gatvėse. UAB
„Radviliškio vanduo“ Radviliškio mieste aptarnauja 26,22 km nepatenkinamos būklės lietaus
nuotekų tinklus. Radviliškio rajono miestuose įrengtos atskirtosios lietaus nuotekų sistemos, tačiau
jos išplėtotos nepakankamai, esamų tinklų buklė nėra gera. Todėl lietaus nuotekų infiltracija į
buitinių nuotekų tinklus sudaro maždaug 20-40 %, truksta lietaus nuotekų valymo įrenginių.
Lietaus kanalizacijos tinklai neplėtojami, neremontuojami. Nuo Radviliškio miesto teritorijos
surinktos lietaus nuotekos išleidžiamos per penkis išleistuvus.
Radviliškio rajono gyvenvietėse lietaus nuotekų tinklų sistema išvystyta nepakankamai.
Radviliškio miesto ne visos paviršinės nuotekos yra apvalomos, didžioji dalis lietaus nuotekų yra
tiesiogiai išleidžiamos į atvirus vandens telkinius (pvz., upę, ežerus). Kitų gyvenviečių lietaus
nuotekų tinklų išvystymas yra minimalus. Lietaus nuotekų tinklai yra tik pagrindinėse gatvėse,
nelikę lietaus nuotekų valymo įrenginių.
Lietaus nuotekos surenkamos nuo Radviliškio miesto teritorijos savitakiniais uždarais bei
atvirais latakais. Nuo Radviliškio miesto teritorijos, esančios už Šiaulių gatvės pietų bei pietvakarių
kryptimi, lietaus nuotekos surenkamos ir šalinamos trimis išleistuvais tiesiai į upelį, nuo šios
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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teritorijos surenkama 319000 m3/metus lietaus nuotekų. Nuo teritorijos, kuri yra nuo Šiaulių gatvės
šiaurės ir šiaurės rytų kryptimi, nuotekos surenkamos ir išleidžiamos i Obelės upelį. Nuo šios
teritorijos surenkama 478000 m3/metus lietaus nuotekų, surinktos nuotekos yra apvalomos lietaus
nuotekų valymo įrenginyje. Išvalytas lietaus vanduo išleidžiamas per panardintą išleistuvą į Obelės
upę. Šis nuotekų valymų įrenginys lietaus nuotekas išvalo nuo suspenduotų dalelių ir naftos
produktų. Įrenginys pastatytas 1995 metais. Radviliškio mieste dėl menkai išplėtotų ar neteisingai
pratiestų vamzdynų lietaus vanduo tvindo gatves, įstaigų ir gyvenamųjų namų teritorijas. Lietaus
nuotekos nenubėga nuo gyvenamųjų namų esančių Kestučio g 11a ir Gedimino – Kestučio gatvių
kampe teritorijos, taip pat reikalinga nuvesti lietaus kanalizacijos kolektorių nuo teritorijos
apribotos Eglių, Alyvų, Žalgirio gatvėmis, nes padidėjus kritulių kiekiui vanduo nespėja susigerti į
gruntą, apsemia aikštelę, kiemus, daržus, šulinius, pravažiavimus. Po liūties vanduo atbėgęs iš
Dariaus ir Girėno gatvės kaupiasi Lukšio ir Pašvaistės gatvių griovose, nes nėra ištekėjimo pro
geležinkelį. Turgaus aikštėje susikaupęs lietaus vanduo suteka į atvirus griovius ir tvindo šalia
esančius gyventojų sklypus. Imonės UAB „Videlena“, kuri yra Mažvydo gatvėje, teritorijoje
praeinantis lietaus kanalizacijos kolektoriaus skersmens diametras per mažas, per liūtis vanduo
nespėja išbėgti ir kyla per šulinių paviršių, apsemia teritoriją. Vilniaus gatvės teritorijoje lietaus
vanduo teka per gyventojų teritorijas, grioviais, drenažo vamzdžiais, užlieja daržus, kiemus. Taip
pat reikalinga Taikos gatvės uždara kolektorių pratesti kitapus Maironio gatvės, bei uždaryti griovį
tarp gyvenamųjų namų Maironio g. 86-88. Lietaus vanduo surinktas nuo Vasario 16-osios gatvės
(prieš Kudirkos mokykla) ir Žalgirio gatvės (ties muzikos mokykla) subėga į fekalinę kanalizaciją,
reikalinga paviršinį vandenį nukreipti i lietaus kanalizacijos tinklus. Dėl lietaus nuotekų valymo
įrengimų trūkumo yra užneštas 800 mm. diametro lietaus kanalizacijos kolektorius, surenkantis
paviršinį vandenį nuo Radvilų, Naujosios, Kudirkos, Gedimino, Liepų, Kaštonų.
Nuo Radviliškio miesto teritorijos lietaus nuotekos surenkamos neefektyviai, kai kurios
teritorijos liučių metu užtvindomos ir vėliau pašalinamos per keturis lietaus nuotekų išleistuvus.
Veikia tik vieni lietaus nuotekų valymo įrenginiai, irengti šiaurės vakarų pusėje nuo Radviliškio
miesto centro.

2.3 VIEŠOJO VANDENS TIEKĖJO APTARNAUJAMOS TERITORIJOS

Šiame skyriuje yra pateikiama susisteminta informacija apie visas rajone esančias centralizuoto
geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sistemas. Informacija pateikiama pagal
gyvenvietes.

Duomenys apie gyvenvietes, kurioms paslaugas teikia UAB „Radviliškio vandenys“:
2.3.1 Radviliškio miestas
2008 metų duomenimis, Radviliškio m., gyveno 20066 gyventojų. 2.3.1 lentelėje pateikiami
duomenys apie Radviliškio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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2.3.1 lentelė. Radviliškio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra
(rekonstruojama).
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas (faktinis)
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis buities
reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

190
nustatyta
1588
-

m³/h

45,73429
4
1
1
3
1
17752

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv. sk.

m³/d
m³/d

n. d.

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

patenkina
patenkina
nenaudoja
patenkina
bloga
bloga

Šiauli

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

Našumas
m³/d
46,52974 km
14
vnt.
Gyv. Sk.
17752
3500

n. d.

gera
patenkin
gera

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘
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2.3.2 Linkaičiai
Linkaičiuose gyvena 428 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

6
neįteisinta

m³/h

31,5
-

m³/d
m³/d

0,850

km

1
428

Aptverta
tvora

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkin
ama
patenkin

Diam
etrai

Tinklai yra visoje gyvenvietės teritorijoje,
reikalinga tinklų renovacija
-

vnt.

n. d.
-

vnt.
vnt.
vnt.

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

26000
4,08
1

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

nepatenk
inama
patenkin
patenkin

Tinklai yra visoje gyvenvietės teritorijoje,
reikalinga tinklų pajungimas į Radviliškio
nuotekų tinklus
-

vnt.
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Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.3 Šniūraičiai
Šiuo metu Šniūraičiuose gyvena 573 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

6
neįteisinta

m³/h

44,6
-

m³/d
m³/d

6,48
1
1
369

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

Aptverta
tvora

patenkin
nenaudo

Tinklai yra visoje gyvenvietės teritorijoje
vnt.

Individualūs požeminio vandens
arteziniai gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

vnt.
vnt.
vnt.

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

Nuotekų rezervuarai
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

Nėra nuotekų tinklų bei valymo įrenginių
vnt.
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Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – rašyti n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.4 Kauliniai
Kauliniuose gyvena 117 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai-dažnio keitimo pavara
Vandens talpyklos-hidroforas 300 l
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Individualūs požeminio vandens
arteziniai gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

4,8
neįteisinta

m³/h

3,2
-

m³/d
m³/d

1,270
1
1
48

Aptverta
tvora

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

Patenkin

Tinklai yra visoje gyvenvietės teritorijoje
vnt.
n. d.
vnt.
vnt.
vnt.

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

Nėra nuotekų tinklų bei valymo įrenginių
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vnt.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.5 Acokavai
Acokavuose gyvena 250 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Individualūs požeminio vandens
arteziniai gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

5
neįteisinta

m³/h

17,0
-

m³/d
m³/d

4,925
1
2
1
204

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv. sk.

Aptvert
a tvora

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

patenki

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.
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Aptarnaujamos teritorijos
Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

Nėra nuotekų tinklų bei valymo įrenginių
-

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – rašyti n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.6 Jonaitiškiai
Jonaitiškiuose gyvena 93 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

6
neįteisinta

m³/h

3,4
-

m³/d
m³/d

2,77
1
-

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

69

Aptver
ta

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

patenki

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km
vnt.
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Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

Gyv. Sk.

Nėra nuotekų tinklų bei valymo įrenginių
-

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.7 Aukštelkai
Aukštelkuose gyvena 729 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
15
neįteisinta

m³/h

Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Siurblinės (art. gr.)
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

69,4
-

m³/d
m³/d

6,51
3
1
495

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

n. d.
-

vnt.
vnt.
vnt.

Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ

Aptvert
a tvora

patenki
nenaud

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

37000

Nuotekų tinklai

5,275

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km

bloga
patanki
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Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1
237

vnt.
Gyv. Sk.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

1
n. d.

vnt.
vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.8 Polekėlė
Polekėlėje gyvena 339 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

5
neįteisinta
8,47
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

3,41
1
2
1
132

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkin

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

1825

Nuotekų tinklai

1,934

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km

bloga
patenkin
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Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1

vnt.
Gyv. Sk.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.9 Šaukoto miestelis
Seniūnijos centras, kuriame gyvena 529 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietėje našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

9
neįteisinta
39,65
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

9,04
2
444

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkin

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tinklai
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

2,45

Našumas
m³/metus
km

neveikia
ntys
patenkin

Ruoši
amas
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Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

75

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.10 Tyrulių miestelis
Seniūnijos centras, kuriame gyvena 375 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietėje našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

5
neįteisinta
12,4
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

n. d.

vnt.
vnt.
vnt.

3,135
2
1
2
1
372

m³/h
Aptve
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenk

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tinklai
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

73000
3,1

Našumas
m³/metus
km

patenk
inama
patenk
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Aiškinamasis raštas

Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1
375

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.11 Daugėlaičiai
Daugėlaičiuose gyvena 397 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

9
neįteisinta
11
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

3,89
1
1
249

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkin

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

2000

Nuotekų tinklai

0,68

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km

patenkin
ama
patenkin
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Aiškinamasis raštas

vnt.
Gyv. Sk.

Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
-

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.12 Kalnelio Gražioniai
Kalnelio Gražioniuose gyvena 475 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

18
neįteisinta
98,6
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

4,304
2
1
402

m³/h
Aptver
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenk
nenau

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

73000

Nuotekų tinklai

3,057

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km

bloga
patenk
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Aiškinamasis raštas

Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

339

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.13 Šiaulėnų miestelis
Seniūnijos centras, kuriame šiuo metu gyvena 950 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

9
neįteisinta
34,9
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

n. d.

vnt.
vnt.
vnt.

7,294
2
1
480

m³/h
Aptvert
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenki
nebenau

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

47000

Nuotekų tinklai

4,167

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našum
as
km

bloga
patenki
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Aiškinamasis raštas

Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1
339

vnt.
Gyv.
Sk.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.
vnt.

Pastaba :Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.14 Kutiškiai
Gyvenvietėje „Kutiškiai“ gyvena 829 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

9
neįteisinta
23,46
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

3,4
3
1
438

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkin
nenaud

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

37000

Nuotekų tinklai

3,156

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km

bloga
patenki
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Aiškinamasis raštas

Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1
-

vnt.
Gyv. Sk.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.15 Kunigiškiai
Gyvenvietėje „Kunigiškiai“ gyvena 146 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

6
neįteisinta
4,2
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

1,54
1
87

m³/h
Aptvert
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenki

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

Našumas
m³/metus
km
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Aiškinamasis raštas

Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

n. d.

vnt.
Gyv. Sk.

Nėra nuotekų tinklų bei valymo įrenginių
-

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.16 Šeduvos miestas
Seniūnijos centras, kuriame šiuo metu gyvena 3610 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

13,6
nustatyta
125,66
11,17
2
2
3
1
1647

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkina
nenaud

vnt.
n. d.

vnt.
vnt.
vnt.

700

Našumas gera
m³/d

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų tinklai
Siurblinės

7,52

km

3

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1524

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

patenkina
ma

Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.17 Pavartyčiai
Šiuo metu Pavartyčiuose gyvena 780 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas (Vanduo tiekaimas iš Šeduvos)
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Siurblinės (art. gr.)
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

neįteisinta
-

m³/h

4,83
2
1
438

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n. d.

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

Aptverta
m³/d
m³/d
nenaudoj

Nuotekų šalinimo nėra (pajungta prie Šeduvos nuotekų tvarkymo)

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

4,23
444

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

patenkin

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.18 Pakalniškiai
Gyvenvietėje „Pakalniškiai“ gyvena 422 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

8
neįteisinta
18,08
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

4,66
1
1
396

m³/h
Aptve
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenk

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

37000
4
387

-

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

patenk
inama
patenk

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.19 Sidabravas
Seniūnijos centras, kuriame gyvena 610 gyventojų.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

11,4
neįteisinta
29,98
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

5,04
1
348

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkina

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

33000

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

1,61
1
108

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

gera
patenkina

vnt.
vnt.

Pastaba :Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.20 Beinorava
Kaime „Beinorava“ gyvena 395 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

11,4
neįteisinta
16,24
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

4
1
1
276

m³/h
Aptve
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenk

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

nėra

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.21 Pociūnai
Pociūnuose gyvena 328 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

6,8
neįteisinta
20,16
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

3,2
1
276

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkin

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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SPECIALUSIS PLANAS

Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

nėra

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.22 Prastavoniai
Gyvenvietėje „Prastavoniai“ gyvena 210 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

5,5
neįteisinta
n.d.
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

3
1
105

m³/h
Aptverta
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenkina

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

nėra

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.23 Vėriškiai
Vėriškiuose gyvena 480 gyventojų.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

6,5
neįteisinta
14,27
-

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

3,1
1
1
-

m³/h
Aptvert
m³/d
m³/d
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

patenki

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

4000

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

2,7
1
165

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

patenki
nama
patenki

vnt.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.24 Alksniupiai
Kaime „Alksniupiai“ gyvena 761 gyventojas.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

m³/h

-

m³/d
m³/d

-

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

Nuotekų šalinimas
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

37000
5,74
1
330

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

patenk
inama
patenk

vnt.

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.25 Papušynys
Gyvenvietėje „Papušynys“ šiuo metu gyvena 298 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas
Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.
Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms
Vandens tiekimo tinklai
Arteziniai gręžiniai
Vandenbokščiai
Vandens talpyklos
Vandens filtrai
Nugeležinimo įranga
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos
Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai
Vandens tiekimo sistema
Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį
Šachtiniai šuliniai
Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

9
m³/h
neįteisinta
~24
m³/d
m³/d
2
1
240

km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Gyv.sk.

-

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

nenaud

Nuotekų šalinimas (sistemos nėra)

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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SPECIALUSIS PLANAS

Aiškinamasis raštas

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Nuotekų tinklai
Siurblinės
Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo
Aptarnaujamos teritorijos

-

Nuotekų rezervuarai
Nuotekų šalinimo sistema
Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

Našumas
m³/metus
km
vnt.
Gyv. Sk.

vnt.
vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

Duomenys apie gyvenvietes, kurioms paslaugas teikia UAB „Baisogalos bioenergija“:

2.3.26 Grinkiškio miestelis
Šiuo metu miestelyje Grinkiškis gyvena 652 gyventojų.
Grinkiškio miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Nr.1.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas (faktinis)

4

m³/h
gera

Centralizuota sistema

Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007
m.

87

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

8

km

patenk

Arteziniai gręžiniai

1

vnt.

Neekspl

Vandenbokščiai

1

vnt.

Vandens talpyklos

-

vnt.

Vandens filtrai

-

vnt.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Individuali sistema

Aiškinamasis raštas

Nugeležinimo įranga

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

231

Gyv.sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Šiaurinė, rytinė dalys. Reikia renovuoti
esamus tinklus.

Individualūs požeminio vandens
arteziniai gręžiniai

-

Vandens tiekimo sistema

-

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį -

vnt.

vnt.

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Našumas
m³/metus

Nuotekų tinklai

-

km

Siurblinės

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

-

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

-

Nuotekų rezervuarai

-

Nuotekų šalinimo sistema

-

Gyventojai, besinaudojantys
individualia, nuotekų šalinimo sistema

-

Individuali sistema

Centralizuota sistema

Nuotekų šalinimas

vnt.

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Grinkiškio miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Nr.2.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas

2

m³/h
gera

Vandenvietės SAZ

Individuali sistema

Centralizuota sistema

Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m. 37

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

4

km

Arteziniai gręžiniai

1

vnt.

patenk

Vandenbokščiai

-

vnt.

neekspl

Vandens talpyklos

-

vnt.

Vandens filtrai

-

vnt.

Nugeležinimo įranga

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

190

Gyv.sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Vakarinė dalis

Individualūs požeminio vandens
arteziniai gręžiniai

-

Vandens tiekimo sistema

-

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį

-

vnt.

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

Nuotekų valymo įrenginiai

15000

Našumas
m³/metus

Nuotekų tinklai

1

km

Siurblinės

-

vnt.

vnt.

Centralizuota
sistema

Nuotekų šalinimas

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Individuali sistema

Aiškinamasis raštas

Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

95

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Reikalinga pastatyti naujus nuotekų valymo
įrenginius

Nuotekų rezervuarai

-

Nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.

Gyventojai, besinaudojantys individualia, nuotekų šalinimo sistema

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.27 Kairėnėliai
Šiuo metu gyvenvietėje „Kairėnėliai“ gyvena 203 gyventojų.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas

1

m³/h
gera

Centralizuota sistema

Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.

27

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

4

km

Arteziniai gręžiniai

1

vnt.

gera

Vandenbokščiai

1

vnt.

neekspl

Vandens talpyklos

-

vnt.

Vandens filtrai

-

vnt.

Nugeležinimo įranga

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

69

Gyv.sk.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Individuali sistema

Aiškinamasis raštas

Aptarnaujamos teritorijos

Vakarinė dalis, reikalinga rekonstruoti
esamus tinklus

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai

n.d.

Vandens tiekimo sistema

n.d.

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį

n.d.

vnt.

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Našumas
m³/metus

Nuotekų tinklai

-

km

Siurblinės

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

-

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Reikalinga pastatyti naujus nuotekų valymo
įrenginius

Nuotekų rezervuarai

-

Nuotekų šalinimo sistema

-

Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.

Individuali sistema

Centralizuota sistema

Nuotekų šalinimas

vnt.

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.28 Skėmiai
Kaime „Skėmiai“ gyvena 544 gyventojų.
Būklė

Ce

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

1

m³/h
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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
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Aiškinamasis raštas

gera

Individuali sistema

Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.

23

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

4,2

km

Arteziniai gręžiniai

1

vnt.

gera

Vandenbokščiai

1

vnt.

neekspl

Vandens talpyklos

-

vnt.

Vandens filtrai

2

vnt.

gera

Nugeležinimo įranga

1

vnt.

gera

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

220

Gyv.sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Šiaurinė, rytinė dalys

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai

n.d

Vandens tiekimo sistema

n.d.

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį

n.d

vnt.

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Našumas
m³/metus

Nuotekų tinklai

-

km

Siurblinės

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

-

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Reikalinga įrengti naujus tinklus

Nuotekų rezervuarai

n.d.

vnt.

In
di

Centralizuota sistema

Nuotekų šalinimas

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Aiškinamasis raštas

Nuotekų šalinimo sistema

-

Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

n.d.

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.29 Pociūnėlių miestelis
Šiuo metu miestelyje „Pociūnėliai“ gyvena 535 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas

3

m³/h
gera

Vandenvietės SAZ

Individuali
sistema

Centralizuota sistema

Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m. 65

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

7

km

Arteziniai gręžiniai

1

vnt.

gera

Vandenbokščiai

1

vnt.

neekspl

Vandens talpyklos

-

vnt.

Vandens filtrai

2

vnt.

gera

Nugeležinimo įranga

1

vnt.

gera

Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

250

Gyv.sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Visa teritorija, reikia rekonstruoti esamus
tinklus

Individualūs požeminio vandens
arteziniai gręžiniai

n.d

Vandens tiekimo sistema

n.d

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį

n.d

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

vnt.

vnt.
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Aiškinamasis raštas

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

Nuotekų valymo įrenginiai

-

Našumas
m³/metus

Nuotekų tinklai

-

km

Siurblinės

-

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo
vandens tiekėjo

-

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Reikalinga įrengti naujus tinklus

Nuotekų rezervuarai

n.d

Nuotekų šalinimo sistema

n.d.

Individuali sistema

Centralizuota sistema

Nuotekų šalinimas

Gyventojai, besinaudojantys individualia, n.d.
nuotekų šalinimo sistema

vnt.

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

2.3.30 Pakiršinys
Gyvenvietėje „Pakiršinys“ gyvena 698 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas

Centralizuota sistema

Vandenvietės našumas

3

m³/h
gera

Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.

70

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

8

km

Arteziniai gręžiniai

2

vnt.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Individuali sistema

Aiškinamasis raštas

Vandenbokščiai

1

vnt.

Neekspl

Vandens talpyklos

1

vnt.

Gera

Vandens filtrai

2

vnt.

Gera

Nugeležinimo įranga

1

vnt.

patenk

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

629

Gyv.sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Visa teritorija

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai

-

Vandens tiekimo sistema

-

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį

-

vnt.

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

Nuotekų valymo įrenginiai

90000

Našumas
m³/metus

Nuotekų tinklai

5

km

Siurblinės

1

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

524

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Visa teritorija,reikalinga numatyti naujų
tinklų

Nuotekų rezervuarai

-

Nuotekų šalinimo sistema

-

Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.

Individuali sistema

Centralizuota sistema

Nuotekų šalinimas

patenk

vnt.

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘
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2.3.31 Baisogalos miestelis
Šiuo metu miestelyje „Baisogala“ gyvena 2 548 gyventojai.
Būklė

Vandens tiekimas
Vandenvietės našumas

10

m³/h
gera

Individuali sistema

Centralizuota sistema

Vandenvietės SAZ
Vidutinis patiekto vandens kiekis 2007 m.

248

m³/d

Maksimalus galimas vandens poreikis
buities reikmėms

n.d.

m³/d

Vandens tiekimo tinklai

20,8

km

Arteziniai gręžiniai

5

vnt.

patenk

Vandenbokščiai

1

vnt.

patenk

Vandens talpyklos

-

vnt.

-

Vandens filtrai

4

vnt.

patenk

Nugeležinimo įranga

1

vnt.

patenk

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

1726

Gyv.sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Visa teritorija. Reikalingi nauji tinklai

Individualūs požeminio vandens arteziniai
gręžiniai

-

Vandens tiekimo sistema

-

Gyventojai , vartojantys gręžinio vandenį

-

vnt.

Šachtiniai šuliniai

n.d.

vnt.

Gyventojai, vartojantys šachtinių šulinių
vandenį

n.d.

vnt.

330000

Našumas
m³/metus

vnt.

Centr
alizu

Nuotekų šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai
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Nuotekų tinklai

14

km

Siurblinės

3

vnt.

Gyventojai, aptarnaujami viešojo vandens
tiekėjo

1557

Gyv. Sk.

Aptarnaujamos teritorijos

Visa teritorija. Reikalingi nauji tinklai

Nuotekų rezervuarai

-

Nuotekų šalinimo sistema

-

Gyventojai, besinaudojantys individualia,
nuotekų šalinimo sistema

-

vnt.

vnt.

Pastaba: Jei duomenų nėra – n.d., jei nėra tokio objekto - ,, - ‘‘

Praktiškai visi eksploataciniai vandeningi sluoksniai priskiriami geros būklės zonai, tačiau
vartotojams tiekiamas vanduo turi padidintą geležies junginių kiekį, reikalaujantį papildomų
vandenruošos priemonių.

2.4. IŠVADOS

1. Centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos yra Radviliškio ir Šeduvos miestuose,
Baisogalos, Grinkiškio, Sidabravo, Tyrulių, Šiaulėnų miesteliuose, Kalnelio Gražionų, Daugėlaičių,
Pakirkšnio, Pakalniškių, Pavartyčių, Vėriškių, Kutiškių gyvenvietėse ir Linkaičių, Aukštelkų
Alksnupių kaimuose, kurių nuotekos apvalomos biologinio valymo įrenginiuose.
2. Bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis apie 208,64 km. Bendras
eksploatuojamų nuotekų tinklų ilgis Radviliškio rajono savivaldybėje yra 47,33 km.
3. Radviliškio nuotekų valymo įrenginiuose yra išvaloma apie 3400 m3/parą, apie 1277500
m³/metus. Po valymo įrenginių renovacijos nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos 94% 98% efektyvumu.
4. Radviliškio mieste prie centralizuoto vandentiekio tinklų prisijungę apie 88 %
gyventojų, Radviliškio seniūnijoje (kaimiškoji) apie 69,7 %, Pakalniškių seniūnijoje apie 60 %,
Aukštelkų seniūnijoje apie 65,1 %, Tyrulių seniūnijoje apie 72,4 %, Šaukoto seniūnijoje apie 64,1
%, Šiaulėnų seniūnijoje apie 70 %, Šeduvos seniūnijoje apie 69,4 %, Sidabravo seniūnijoje apie
46,6 % (UAB „Radviliškio vanduo“), Baisogalos seniūnijoje apie 44 %, Grinkiškio seniūnijoje apie
15 %, Skėmių apie 31 % (UAB „Baisogalos bioenergija“). Bendrai savivaldybėje prie centralizuotų
vandentiekio tinklų prisijungę virš 50 % gyventojų (BP).
5. Radviliškio mieste prie nuotekų tinklų yra prisijungę apie 83,7 % gyventojų. Radviliškio
seniūnijoje (kaimiškoji) – aipe 41,7 %, Aukštelkų seniūnijoje – apie 35,8 %, Baisogalos seniūnijoje
- apie 40 %, Grinkiškio seniūnijoje - apie 24 %, Tyrulių seniūnijoje apie 61,6 %, Sidabravo
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seniūnijoje – apie 10 %, Skėmių seniūnijoje - apie 17 %, Pakalniškių seniūnijoje - apie 45,5 %,
Šaukoto seniūnijoje - apie 4,4 %, Šeduvos seniūnijoje - apie 34,5 %, Šiaulėnų seniūnijoje - apie
18,8 % (UAB „Radviliškio vanduo“), Baisogalos seniūnijoje - apie 39 %, Grinkiškio seniūnijoje apie 15 %, Skėmių seniūnijoje - apie 31 % (UAB „Baisogalos bioenergija“). Bendrai savivaldybėje
centralizuoto nuotekų surinkimo sistema naudojasi apie 45 % (BP) Radviliškio rajono gyventojų.
6. Radviliškio mieste taip pat nėra centralizuotos lietaus nuotekų valymo sistemos.
Paviršinis vanduo nuo teritorijų šalinamas neefektyviai, vanduo nenubėga, kaupiasi automobilių
stovėjimo aikštelėse, gatvėse. Radviliškio rajono miestuose įrengtos atskirtosios lietaus nuotekų
sistemos, tačiau jos išplėtotos nepakankamai, esamų tinklų buklė nėra gera. Trūksta lietaus nuotekų
valymo įrenginių. Lietaus kanalizacijos tinklai neplėtojami, neremontuojami.

3. KONCEPCIJA
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas – tai yra
teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra numatomos viešojo vandens tiekimo bei nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys. Pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymą, iki 2014 metų gruodžio 31 d. yra numatoma, kad 95 % savivaldybės gyventojų turi gauti
viešojo vandens tiekėjo paslaugas.
Į viešojo vandens tiekėjo teritorijas yra įtraukiamos gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai
pastatai, kuriuose gyventojų skaičius yra ne mažesnis nei 50 asmenų ir/arba jose yra valstybei,
savivaldybei arba savivaldybės kontroliuojamai įmonei priklausanti naudojimui tinkama geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra bei kuriose gyventojai, dėl įvairių priežasčių,
geriamuoju vandeniu negali būti aprūpinami kitais būdais.
Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano koncepcijos stadijoje yra numatomos dvi alternatyvos:
-

nulinė alternatyva;
specialiojo plano alternatyva;

Nulinė alternatyva – tai nereguliuojama plėtra, paremta vystymosi koncepcija. Šiuo atveju,
savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra vyksta stichiškai, darbai
nėra derinami tarpusavyje, sprendžiamos lokalios problemos, šie sprendiniai dažniausiai būna
pagrįsti trumpalaikiais tikslais. Nulinės alternatyvos atveju, nėra įgyvendinami ir Lietuvos teisinėje
bazėje numatyti tikslai bei įsipareigojimai Europos Sąjungai.
Specialiojo plano alternatyva - pagrįsta subalansuotų išteklių tikslų įgyvendinimu ir iki 2014
metų Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų aptarnavimas viešojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugomis pasieks 95 %. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra yra
pagrįsta optimaliu darbų įgyvendinimo grafiku, visi darbai yra tarpusavyje suderinti, todėl lėšos yra
tikslingai panaudojamos. Gamtinė aplinka patiria mažesnes apkrovas užterštais nutekamaisiais
vandenimis. Toliau nagrinėjama antroji, specialiojo plano alternatyva, nes ji garantuoja darnų
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros vystymąsi.
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3.1 VANDENTIEKIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 823260), viešojo vandens tiekimo paslauga turi būti prieinama gyvenamosiose vietovėse, jų dalyse ar
pavieniuose pastatuose, kuriuose gyvena daugiau nei 50 gyventojų.
Gyventojų surašymo duomenimis, Radviliškio rajono savivaldybėje yra 14 gyvenviečių, kuriose
gyvena daugiau nei 500 gyventojų ir 89 gyvenviečių, kuriose gyvena daugiau nei 50 gyventojų.
Įvertinant galimybes įrengti naujas ir/ar plėsti senąsias vandens tiekimo sistemas, yra
atsižvelgiama į urbanistinius, techninius ir aplinkosauginius rodiklius. Šie rodikliai prioriteto tvarka
yra šie:
-

gyventojų skaičius, tankis;
planuojama teritorijos urbanistinė plėtra;
paslaugų teikimo techninės galimybės bei gyventojų mokumo potencialas;
aplinkosauginiai reikalavimai teritorijai.

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje prie centralizuotų vandentiekio tinklų, kuriuos
aptarnauja viešieji vandens tiekėjai (VVT) UAB ,,Radviliškio vanduo“ ir UAB „Baisogalos
bioenergija“, prisijungę virš 50 % savivaldybės gyventojų. Norint pasiekti 95 % viešojo vandens
tiekėjo aptarnavimo lygį, reikalinga įvertinti gyvenvietes, kuriose yra jau naudojimui tinkama
geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, bei gyvenvietes, kuriose
gyventojų skaičius daugiau nei 50. Tačiau, tokiose gyvenvietėse dažnai susiduriama su nemokumu
ir dėl to atsirandančiu nenoru jungtis prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos.
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 823260), LR ministro įsakymu „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (2006.12.29 Nr. D1-636) reikia iki 2014 metų gruodžio 31 d.
aprūpinti 95 % savivaldybės gyventojų kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijoje
siūloma sekančiais prioritetais vykdyti vandentiekio infrastruktūros plėtrą teritorijose:
3.1.1 lentelė. Vandentiekio infrastruktūros plėtra teritorijose pagal prioritetus.
1. DIDŽIAUSIAS GYVENVIETES, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ IR YRA
NAUDOJIMUI TINKAMA GERIAMO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA, BEI
PRIORITETINĖS GYVENVIETĖS PAGAL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
BENDRĄJĮ PLANĄ:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas, gyventojų skaičius*

Radviliškio miesto

Radviliškis (20066) su Kutiškiais (829), Karčemomis (402) ir
Linkaičiais (428)

Aukštelkų

Aukštelkai (729)

Baisogalos

Baisogala (2548), Pakiršinys (698) su Vainiūnais (406), Palonai
(441),

Grinkiškio

Grinkiškis (652), Pašušvys (395)

Pakalniškių

Alksniupiai (761)
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Radviliškio

Šniūraičiai (573)

Sidabravo

Sidabravas (610)

Skėmių

Pociūnėliai (535), Skėmiai (544)

Šaukoto

Šaukotas (529)

Šeduvos

Šeduva (3 610) su Raudondvariu (367) ir Pavartyčiais (780)

Šiaulėnų

Šiaulėnai (890)

2. KITOSE TERITORIJOSE, KURIOSE GYVENA MAŽIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ IR YRA
NAUDOJIMUI TINKAMA GERIAMO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas

Aukštelkų

Kalnelio Gražioniai (475), Kauliniai (117)

Baisogalos

Augmėnai (129), Bučiūnai (95), Kubiliūnai (104), Valatkoniai (200)

Grinkiškio

Beinoriškis (68), Kairėnėliai (203) su Kairėnais (114), Mėnaičiai
(205), Vaitiekūnai (323)

Pakalniškių

Radviloniai (168), Pakalniškiai (422), Pociūnai (328),

Radviliškio

Daugėlaičiai (397)

Sidabravo

Beinorava (395), Praščiūnai (120), Vadaktai (227)

Skėmių

Skomaičiai (76)

Šaukoto

Kunigiškiai (146), Papušynys (298)

Šeduvos

Prastavoniai (210), Vėriškiai (480)

Šiaulėnų

Acokavai (225),

Tyrulių

Jonaitiškiai (93), Polekėlė (339), Tyruliai (375)

3.

TERITORIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 50 GYVENTOJŲ IR NĖRA TINKAMOS
VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas

Aukštelkų

Arimaičiai (143), Gražioniai (110), Liaudiškiai (64), Mažaičiai (90)

Baisogalos

Bagdonai (58), Dauderiai (71), Pakiršinėlis (58)

Grinkiškio

Geručiai (58), Giedraičiai (155), Gulbinai (73), Noručiai (51)
Rudžiai (61), Šašiai (168), Vedreikiai (81)

Pakalniškių

Baukai (54), Maldžiūnai (62), Naujasodis (65), Niauduva (197),
Raginėnai (53), Valdeikiai (79), Veliakiemiai (61)

Radviliškio

Ilguočiai (109), Liutkiškiai (110), Mankiškiai (230), Miežaičiai
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(165), Nirtaičiai (82), Vaiduliai (94), Varnioniai (67), Voskoniai
(183)
Sidabravo

Birželės (113), Dapšioniai (101), Dauburaičiai (59), Dotiškiai (54),
Ožaičiai (95), Taukuočiai (71), Vabaliai (123)

Skėmių

Pašakiai (128)

Šeduvos

Butėnai (202), Džiugoniai (87), Kurkliai (73), Margavoniai (87),
Paežeriai (55), Puipiai (104), Rokoniai (70), Užuovėja (55),
Užuožeriai (65), Vaižgai (51), Velžiai (55), Viešvilė (80)

Šiaulėnų

Jokūbiškiai (56), Liepiškiai (70), Sidariai (62), Šiaulaičiai (104),
Žeimiai (275)

Tyrulių

Batkūnai (67), Spičiai (56)

Pastaba: gyv. sk. Radviliškio mieste pateiktas pagal http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kis, Šeduvos mieste
pagal http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduva, gyvenietėse - pagal 2001 metų gyventojų surašymo duomenis

Didžiausias viešojo vandens tiekėjo teikiamų paslaugų procentas koncentruojasi Radviliškio,
Šeduvos miestuose, bei jų prieigose, seniūnijų centruose.
Gyvenvietėse reikalinga įrengti žiedinį vandentiekį, jis užtikrintų vandens tiekimą gaisrams
gesinti, tačiau jis turi būti įrengtas remiantis gaisrinio vandentiekio projektavimo ir įrengimo
taisyklėmis – apskaičiuojamas reikalingas slėgis, diametrai ir hidrantų išdėstymas 150 - 200 m
atstumu. Gyvenamosioms vietovėms, kuriose yra iki 5 tūkstančių gyventojų, vandens tiekimą
gaisrams gęsinti galima numatyti iš rezervuarų, vandens telkinių, tačiau jų tūris ir įrengimas turi
atitikti minėtas taisykles.
Atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-0316 Tarybos sprendimu Nr. T-677, sprendinius, numatoma suteikti prioritetą pagal eiliškumą a, b, c
ir d kategorijos centrams. Kitose gyvenvietėse vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukturos
plėtra numatoma atsižvelgiant į būtinybę tenkinti gyventojų poreikį, galimybes plėsti,
aplinkosaugos būklę ir kitus veiksnius.
Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 44:2006 „vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“
patvirtinimo“ 2006 m. liepos 17 d. Nr. V-613 reikalinga nustatyti vandentiečių sanitarinių apsaugos
zonų ribas.
Atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus, saugomose teritorijose pirmiausia vandens
tiekimo infrastruktūros plėtra numatoma esamose gyvenviečių urbanizuotose teritorijose, bei
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytose kaimų urbanistinės plėtros
teritorijose.
Gyvenvietėse, kuriose yra vandens tiekimo sistemos, kurias reikalinga tobulinti, renovuoti bei
plėtoti, kad būtų toliau užtikrinamas nepertraukiamas vandens tiekimas gyventojams ir tenkinamas
gyventojų poreikis.
Esamos blogos buklės sistemos turi būti renovuojamos ir plėtojamos. Gyvenviečių (nuo 50-200
gyventojų) aprūpinimui geriamu vandeniu reikėtų sukurti prielaidas alternatyvios (decentralizuotos)
vandens tiekimo sistemos atsiradimui. Todėl reikalinga išplėtoti gyvenvietėse centralizuotą
aprūpinimą požeminiu vandeniu iš grežinių, esančių arba numatomų įrengti, įrengiant reikalingą
inžinerinę infrastruktūrą bei pastatant vietinius vandens ruošimo ir tiekimo įrenginius, kad
geriamasis vanduo pasiektų higienos normose keliamus reikalavimus.
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Visose kitose Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taikomas individualus
vandens išgavimas.

3.2 NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Radviliškio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano koncepcijoje siūloma sekančiais prioritetais vykdyti nuotekų infrastruktūros
plėtrą teritorijose:
3.2.1 lentelė. Nuotekų infrastruktūros plėtra teritorijose pagal prioritetus
1. DIDŽIAUSIAS GYVENVIETES, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ IR YRA
NAUDOJIMUI TINKAMA VANDENS TIEKIMO IR/ARBA NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪRA, BEI PRIORITETINĖS GYVENVIETĖS PAGAL RADVILIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS BENDRĄJĮ PLANĄ:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas, gyventojų skaičius*

Radviliškio miesto

Radviliškis (20066) su Kutiškiais (829), Karčemomis (402) ir
Linkaičiais (428)

Aukštelkų

Aukštelkai (729)

Baisogalos

Baisogala (2548), Pakiršinys (698) su Vainiūnais (406), Palonai
(441),

Grinkiškio

Grinkiškis (652), Pašušvys (395)

Pakalniškių

Alksniupiai (761)

Radviliškio

Šniūraičiai (573)

Sidabravo

Sidabravas (610)

Skėmių

Pociūnėliai (535), Skėmiai (544)

Šaukoto

Šaukotas (529)

Šeduvos

Šeduva (3 610) su Raudondvariu (367) ir Pavartyčiais (780)

Šiaulėnų

Šiaulėnai (890)

2. KITOSE TERITORIJOSE, KURIOSE GYVENA MAŽIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ IR YRA
NAUDOJIMUI TINKAMA VANDENS TIEKIMO IR/ARBA NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪRA:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas

Aukštelkų

Kalnelio Gražioniai (475), Kauliniai (117)

Baisogalos

Augmėnai (129), Bučiūnai (95), Kubiliūnai (104), Valatkoniai (200)

Grinkiškio

Beinoriškis (68), Kairėnėliai (203) su Kairėnais (114), Mėnaičiai
(205), Vaitiekūnai (323)

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Pakalniškių

Radviloniai (168), Pakalniškiai (422), Pociūnai (328)

Radviliškio

Daugėlaičiai (397)

Sidabravo

Beinorava (395), Praščiūnai (120), Vadaktai (227)

Skėmių

Skomaičiai (76)

Šaukoto

Kunigiškiai (146), Papušynys (298)

Šeduvos

Prastavoniai (210), Vėriškiai (480)

Šiaulėnų

Acokavai (225)

Tyrulių

Jonaitiškiai (93), Polekėlė (339), Tyruliai (375)

3.

KITOSE TERITORIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 50 GYVENTOJŲ IR NĖRA
NAUDOJIMUI TINKAMOS NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas

Aukštelkų

Arimaičiai (143), Gražioniai (110), Liaudiškiai (64), Mažaičiai (90)

Baisogalos

Bagdonai (58), Dauderiai (71), Pakiršinėlis (58)

Grinkiškio

Geručiai (58), Giedraičiai (155), Gulbinai (73), Noručiai (51)
Rudžiai (61), Šašiai (168), Vedreikiai (81)

Pakalniškių

Baukai (54), Maldžiūnai (62), Naujasodis (65), Niauduva (197),
Raginėnai (53), Valdeikiai (79), Veliakiemiai (61)

Radviliškio

Ilguočiai (109), Liutkiškiai (110), Mankiškiai (230), Miežaičiai
(165), Nirtaičiai (82), Vaiduliai (94), Varnioniai (67), Voskoniai
(183)

Sidabravo

Birželės (113), Dapšioniai (101), Dauburaičiai (59), Dotiškiai (54),
Ožaičiai (95), Taukuočiai (71), Vabaliai (123)

Skėmių

Pašakiai (128)

Šeduvos

Butėnai (202), Džiugoniai (87), Kurkliai (73), Margavoniai (87),
Paežeriai (55), Puipiai (104), Rokoniai (70), Užuovėja (55),
Užuožeriai (65), Vaižgai (51), Velžiai (55), Viešvilė (80)

Šiaulėnų

Jokūbiškiai (56), Liepiškiai (70), Sidariai (62), Šiaulaičiai (104),
Žeimiai (275)

Tyrulių

Batkūnai (67), Spičiai (56)

*Pastaba: gyv. sk. Radviliškio mieste pateiktas pagal http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kis, Šeduvos mieste
pagal http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduva, gyvenietėse - pagal 2001 metų gyventojų surašymo duomenis

Nuotekų įrengimo sistemų prioritetai yra nustatomi pagal tuos pačius principus kaip ir
vandentiekio infrastruktūrai. Yra naudojami tie patys rodikliai. Šiuo atveju didesnis dėmesys yra
skiriamas techninėms galimybėms bei aplinkosauginiams reikalavimams. Nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimą labai įtakoja reljefas. Aplinkosauginiai reikalavimai yra svarbus rodiklis nustatant
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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prioritetines gyvenvietes. Įgyvendinant darnios plėtros principus, jautrios gamtosauginiu požiūriu
teritorijos turi būti apsaugotos nuo neigiamo žmonių veiklos poveikio. Todėl gyvenvietėms,
patenkančioms į saugomas teritorijas, yra skiriamas didelis dėmesys. Atsižvelgiant į
aplinkosauginius reikalavimus, saugomose teritorijose pirmiausia nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra numatoma esamose gyvenviečių urbanizuotose teritorijose, bei Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytose kaimų urbanistinės plėtros teritorijose.
Stambiausia savivaldybėje nuotekų surinkimo sistema yra Radviliškio mieste, kuri šiuo metu
naudoja biologinio valymo įrenginius vietoj mechaninių nuotekų valymo įrenginių, biologinio
valymo įrenginiai yra: Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos, Grinkiškio, Alksniupių, Aukštelkų,
Daugėlaičių, Kalnelio Gražionių, Kutiškių, Pakalniškių, Pakiršinio, Sidabravo, Šiaulėnų, Tyrulių ir
Vėriškių gyvenvietėse. Bendras eksploatuojamų nuotekų tinklų ilgis Radviliškio rajono
savivaldybėje yra 119,1 km nuotekų vamzdyno (UAB „Radviliškio vanduo“ – 103,1 km, UAB
„Baisogalos bioenergija“ – 16 km), kurių diametrai 110-1000 mm, jų būklė patenkinama. Tinklų
amžius yra 4-40 metų. Radviliškio BVĮ projektinis našumas yra 1241000 m³/metus.
Neprioritetinėms gyvenvietėms, kuriose yra įrengta nuotekų tvarkymo sistema, reikalinga
nuotekų surinkimo sistemos inžinerinės įrangos renovacija ar atnaujinimas bei plėtra. Gyvenvietėse,
kuriose yra centralizuotas vandentiekis, bet nėra nuotekų valymo įrenginių, reikalinga išvystyti
centralizuotą nuotekų surinkimo sistemą, įrengiant atitinkamą inžinerinę infrastruktūrą, pastatant
vietinius valymo įrenginius. Mažose gyvenvietėse reikėtų sukurti prielaidas alternatyvios
(decentralizuotos) nuotekų surinkimo sistemos atsiradimui. Daugumoje gyvenviečių visiškai nėra
centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Nuotekos išleidžiamos į vietines išsėmimo duobes,
kurių nepakankamas sandarumas dažniausiai yra gruntinių vandenų teršimo priežąstis, todėl
centralizuota nuotekų surinkimo sistemų plėtra yra reikalinga palaikant ir išsaugant saugią ir švarią
aplinką.
Siekiant sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą, požemio vandens išteklių taršos riziką,
išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto
teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę, Radviliškio rajone yra įgyvendinamas
Nemuno vidurupio baseino investicinis projektas.
3.2.2 lentelėje pateikiami Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
specialiojo plano koncepcijos sprendiniai.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

67

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
SPECIALUSIS PLANAS

Aiškinamasis raštas

SEN.

3.2.2 lentelė. Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo
plano koncepcijos sprendiniai.
GYVENVIETĖS
PAVADINIMAS

Arimaičiai

NUMATOMA INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA

-

-

AUKŠTELKŲ SENIŪNIJA

Aukštelkai

-

-

-

Kalnelio Gražioniai

-

-

-
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NUOTEKŲ PRIIMTUVAS

nuotekos
vandenvietė ir nuotekų išvalytos
išleidžiamos į Obelės upę.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
planuojama prijungti prie
Kalnelio
Gražionių
nuotekų valymo įrenginių.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukcija;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Vėzgės upę.
(Paruoštas specialusis planas
ir
techninis
projektas
pajungimui
į
Kalnelio
Gražionių nuotekų valyklą.)

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Vėzgės upę.
(Paruoštas sklypo detalusis
planas
ir
konkurso
dokumentai
NVĮ
rekonstrukcijai).
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Gražioniai

-

-

-

Kauliniai

-

-

Liaudiškiai

-

Mažaičiai

-

-
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planuojama prisijungti prie
Aukštelkų vandenvietės ir
Kalnelio Gražionių nuotekų
valymo įrenginių;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Vezgės upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Vikutinio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Klipės upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Vezgės upę.
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Augmėnai

-

-

-

Bagdonai

-

BAISOGALOS SENIŪNIJA

Baisogala

-

-

-

Bučiūnai

-

-

Dauderiai

-
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nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į griovį B-3 (Beržės
nuotekų
tinklų intakas).
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Byzdelio upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo
įrenginiai
(Baisiogalos
miestelio
rytinėje
dalyje
(už
geležinkelio));
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Kiršino upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kutenos upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kiršino upę.
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Kubiliūnai

-

-

Pakiršinys
(planuojama prijungti
Vainiūnus)

-

-

Pakiršinėlis

-

Palonai su
Valatkoniais

-

-

-

GRINKIŠKIO SENIŪNIJA

Beinoriškis

-

-

Giedraičiai su
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-

inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kiršino upę.

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Kiršino upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kiršino upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Palono upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Morkiškio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Žadikės upę.
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Gulbinais

-

Grinkiškis
(planuojama prijungti
Noručius)

-

-

Geručius

-

Vedreikius

-

Kairėnėliai su
Kairėnais

-

-

Mėnaičiai

-

-
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centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti

išvalytos
išleidžiamos
upelį.

į

nuotekos
Vedreikės

išvalytos
išleidžiamos
upelį.

į

nuotekos
Kiaunytės

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Bruko upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Krimslės upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Šušvės upę.
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Pašušvys

-

-

Rudžiai

-

Vaitiekūnai

-

-

-

Šašiai

-

PAKALNIŠKIŲ SENIŪNIJA

Alksniupiai
(planuojama prijungti
Naujasodį)

-

-

Niauduva

-
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inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Šušvės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į griovį R-8
(Rimšulio upelio intakas).

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Šušvės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Valinės upelį.

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Šakos upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Alkupio upelį.
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Aiškinamasis raštas

Baukai

-

Pakalniškiai

-

-

Veliakiemiai

-

Pociūnai

-

Valdeikiai

-

Radviloniai

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

-

ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Dubulio upelį.

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Niauduvos upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Sakalupio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Liūlio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Liūlio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Šakos upelį.
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Aiškinamasis raštas

-

Raginėnai

-

Maldžiūnai

-

Daugėlaičiai
(planuojama prijungti
Nirtaičius ir
Varnionius)

-

-

RADVILIŠKIO SENIŪNIJA

-

Liutkiškiai

-

-

Miežaičiai

-

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Daugyvenės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Dubysėlės upę.

nuotekos
esamų
vandentiekio
ir išvalytos
nuotekų
tinklų išleidžiamos į Taušės upę.
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į griovį B-15-8-2
(Banko
upelio
kanalas
intakas).

nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
centralizuotas vandentiekio numatyti į Beržės upę.
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
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Aiškinamasis raštas

Voskoniai

-

-

Šniūraičiai

-

-

-

Ilguočiai

-

-

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
valymo įrenginiai;
numatyti į Raganės upelį.
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Rimuošės upelį.
(Yra
paruoštas
sklypo
detalusis planas ir konkurso
dokumentas NVĮ statybai).

nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į Gulbino upelį.
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
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RADVILIŠKIO MIESTO SENIŪNIJA

Aiškinamasis raštas

Radviliškio miestas su
Kutiškiais,
Karčemomis ir
Linkaičiais
(planuojama prijungti
Arimaičius, Ilguočius,
Mankiškius ir
Vaidulius)

Beinorava
(planuojama prijungti
Taukuočius)

-

-

-

-

SIDABRAVO SENIŪNIJA

-

-

Dapšioniai

-

Birželės

-

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

išvalytos
nuotekos
esamų
vandentiekio
ir išleidžiamos į Obelės upę.
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į Labos upelį.
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kurio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kiršino upę.
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Aiškinamasis raštas

Ožaičiai

-

-

Sidabravas
(planuojama prijungti
Dotiškius)

-

Vabaliai

-

-

Praščiūnai

-

-

-

Vadaktai (planuojama
prijungti
Dauburaičius)

-

-

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
valymo įrenginiai;
numatyti į Vadakties upelį.
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Kiršino upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Palono upelį.

nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į Kiršino upę.
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į Vadakties upelį.
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
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Aiškinamasis raštas

Pociūnėliai

-

-

Pašakiai

-

SKĖMIŲ SENIŪNIJA

-

Skėmiai

-

-

Skomaičiai

-

-

-

TYRULIŲ SENIŪNIJA

Batkūnai

-

-

Jonaitiškiai

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

-

nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Garduvos upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Liaudės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Dotnuvėlės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Dotnuvėlės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Beržės upę.

nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į griovį B-15-10
upelio
kanalo
nuotekų
tinklų (Banko
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Aiškinamasis raštas

-

Polekėlė

-

-

-

Spičiai

-

Tyruliai

-

-

-

ŠAUKOTO SENIŪNIJA

Kunigiškiai

-

-

Šaukotas

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginius
rekonstrukcija;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

intakas).

vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukcija;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Velšupio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į griovį B-17-6
(Beržės upės intakas)

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Šimšės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į griovį Š-8-1
(Šušvės upės intakas).

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Gomertos upę.
(Yra
paruoštas
sklypo
detalusis planas ir konkurso
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Aiškinamasis raštas

-

Papušynys

-

-

-

Džiugoniai

-

ŠEDUVOS SENIŪNIJA

-

Butėnai (planuojama
prijungti Viešvilę)

-

Margavoniai

-

-

Paežeriai (planuojama
prijungti Užuožerius,
Kurklius ir Velžius)

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

-

rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

dokumentai
rekonstrukcijai).

NVĮ

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Žadikės upę.

vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
valymo įrenginiai;
numatyti į Postupio upelį.
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Postupio upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Ringužio upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Ežerėlės upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
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Aiškinamasis raštas

nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
Puipiai

-

Rokoniai

-

Vaižgai

-

Šeduvos miestas su
Raudondvariu ir
Pavartyčiais
(planuojama prijungti
Užuovėją ir
Prastavonius)

-

-

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Šiekštumo upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Kurio upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Vaižgio upelį.
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekos
esamų
vandentiekio
ir išvalytos
nuotekų
tinklų išleidžiamos į Niauduvos upę.
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
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Aiškinamasis raštas

Vėriškiai

-

-

-

Acokavai

-

-

-

Jokūbiškiai

-

ŠIAULĖNŲ SENIŪNIJA

-

Liepiškiai

-

Sidariai

-

Šiaulaičiai

-

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

nuotekos
esamų
vandentiekio
ir išvalytos
nuotekų
tinklų išleidžiamos į Sriauto upelį.
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai; išvalytų nuotekų išleidimą
esamų
vandentiekio
ir numatyti į Juodpiaunio upelį.
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
vandenvietė ir nuotekų
valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Beržutės upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Piaunio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Krioklio upelį.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Šėtos upelį.
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Šiaulėnai

-

-

Žeimiai

-

-

sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
esamų
vandentiekio
ir
nuotekų
tinklų
rekonstrukcija;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos plėtojimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.
nuotekų valymo įrenginiai;
centralizuotas vandentiekio
ir
nuotekų
surinkimo,
nuleidimo, bei valymo
sistemos įrengimas;
plėtros teritorijose numatyti
inžineriniai koridoriai.

išvalytos
nuotekos
išleidžiamos į Šušvės upę.

išvalytų nuotekų išleidimą
numatyti į Malštovės upelį.

Visose naujai planuojamose ir esamose (išskyrus Radviliškį, Polekėlę, Tyrulius, Acokavus,
Šeduvą, Pakiršinį ir Baisogalą) vandenvietėse planuojami vandens gerinimo įrenginiai.
Nuotekos iš vienkiemių ar nedidelių kaimų turėtų būti vežamos į esamus ir planuojamus nuotekų
valymo įrenginius.
Gyvenvietėse turėtų būti išvystytas centralizuotas nuotekų surinkimas, įrengiant reikalingą
inžinerinę infrastruktūrą bei pastatant vietinius valymo įrenginius.
Numatomų centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų prijungimas prie aukštesnio lygmens centrų
yra neekonomiškas, ekologiškai ir techniškai neprasmingas, bei nenaudingas, todėl gyvenvietėse,
atitolusiose nuo centrų, siūloma įrengti atskiras (savarankiškas) nuotekų tvarkymo infrastruktūros
sistemas.

3.3 DUMBLO TVARKYMAS

Valant nuotekas, kaip šalutinis produktas (atlieka), susidaro nuotekų dumblas. Kuo geriau
valomos nuotekos, tuo daugiau dumblo susikaupia. Siekiant išspręsti nuotekų dumblo pertekliaus
problemą, 2006 metais buvo parengta galimybių studija "Investicinė programa dumblo tvarkymui
Lietuvoje": panaudojant Sanglaudos fondo lėšas diegiama dumblo tvarkymo sistema apimanti
aglomeracijas, kurių dydis viršija 2000 g. e. Pagrindinis aspektas, pabrėžiamas minėtoje studijoje –
nuotekų dumblas turi tapti ne atlieka, o produktu, kurį tinkamai paruošus galima naudoti žemės
ūkyje kaip trąšą, energetikoje kaip kurą (tiesiogiai ar kaip žaliavą biodujų gamybai).
Pasaulinėje praktikoje nėra kokių nors vyraujančių nuotekų dumblo utilizavimo būdų: vienur jis
deginamas, kitur sandėliuojamas sąvartynuose, taip pat naudojamas dirvoms tręšti bei karjerams
rekultivuoti. Galimybių studija parodė, kad Lietuvoje dumblo utilizavimo problemą geriausia
spręsti į dumblo apdorojimo technologinę liniją įdiegiant dumblo pūdytuvus (metantankus). Įdiegus
naujus įrenginius, dumblas tirštinamas, apdorojamas termiškai. Tokiu būdu išgaunamos biodujos,
dumblo kiekis sumažėja trečdaliu, visiškai išsprendžiama blogo kvapo problema, nebereikia kalkinti
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dumblo. Be to, pūdant dumblą, iš gaunamo metano atsiranda papildomi energetiniai ištekliai
elektros energijos gamybai ar patalpų šildymui.
Stambiausia savivaldybėje nuotekų surinkimo sistema yra Radviliškio mieste, kuri šiuo metu
naudoja ir biologinio ir mechaninio nuotekų valymo įrenginius. Biologinio valymo įrenginiai yra ir
Aukštelkai, Kalnelio Gražionyje, Tyrulių, Daugėlaičiai, Šiaulėnų, Kutiškių, Šeduvos, Pakalniškių,
Sidabravo, Vėriškių, Alksniupių, Baisogalos, Pakiršinio, Grinkiškio gyvenvietėse.
Ateityje iš nuotekų susidaręs dumblas turi būti tvarkomas Šiaulių regioniniame centre.

3.4 LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

UAB „Radviliškio vanduo“ Radviliškio mieste
lietaus nuotekų tinklus.

aptarnauja 26,22 km patenkinamos būklės

Norint pagerinti ekologinę situaciją bei lietaus sistemos išvystymą Radviliškio rajono
gyvenvietėse reikalinga numatyti šiuos veiksnius:
-

-

-

atlikti esamų tinklų inventorizaciją;
įrengti lietaus nuotekyno inžinerinę sistemą;
atskirti lietaus vandens surinkimo sistemas nuo buitinio nuotakyno surinkimo sistemos;
vandens nuleidimą į valymo įrenginius organizuoti taikantis prie vietovės salygų;
rezervuoti teritorijas lietaus valymo įrenginiams;
išplėtoti atskirtąją lietaus vandens surinkimo ir valymo sistemą;
planuojant naujus valymo įrenginius įvertinti perspektyvą;
pagal galimybes apjungti esamus išleidėjus ir statyti bendrus valymo įrenginius;
rezervuoti vietas lietaus valymo įrenginiams;
Įvertinti projektuojamus arba jau pastatytus bet dar nepriduotus valymo įrenginius;
Nuo kiekvienos zonos surinktos nuotekos turi būti išvalytos paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose, kuriuos siūlome įrengti Radviliškio mieste: J. Basanavičiaus, Geležinkelio,
Transporto gatvėse bei prieš Prudelio gatvę kitapus bėgių esančioje gatvėje*.
Nuo Alytaus ir Gedimino gatvių rajonų teritorijų bei Eibariškių mikrorajone surinktos
lietaus nuotekos turi būti nuvedamos į kanalų sistemą, kuri nutiesta į upelį*.
Taip pat siūloma lietaus nuotekų surinkimo sistema atskirti nuo buitinio nuotakyno sistemos
Vasario 16-osio gatvėje (prieš Kudirkos mokyklą), Žalgirio gatvėje, Maironio gatvėje (ties
savivaldybe) *.
Reikalinga įrengti kolektorių lietaus nuotekų nuvedimui į lietaus nuotekų surinkimo tinklus
nuo Kestučio ir Gedimino gatvių kampo*.

-

Taip pat reikalinga nuvesti lietaus kanalizacijos kolektorių nuo teritorijos apribotos Eglių,
Alyvų, Žalgirio gatvėmis*.

-

Po liūties vanduo atbėges iš Dariaus ir Girėno gatvės kaupiasi Lukšio ir Pašvaistės gatvių
griovose, reikalinga įrengti ištekėjimą pro geležinkelį*.

-

Šalia M. Mažvydo gatvės esančioje teritorijoje (UAB „Videlena“ teritorijoje) renovuoti
lietaus kanalizacijos kolektorius *.

-

Reikalinga įrengti kolektorių Vilniaus gatvėje. Pratęsti Taikos gatvės uždarą kolektorių
kitapus Maironio gatvės ir uždaryti griovį tarp gyvenamųjų namų Maironio g. 86-88 *.

-

sutvarkyti lietaus nuotekų išleidėjus, įrengiant mėginių paėmimo vietas;
plečiamose teritorijose numatyti lietaus nuotekų tinklų inžinerinius koridorius;
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-

renovuoti esamas susidėvėjusias lietaus nuotekų sistemas;
įvertinti vietovės sąlygas, prieš įrengiant lietaus nuotekų sistemą;
visus darbus derinti pagal planuose numatytus renovuojamų gatvių ir kelių darbus.

* [Duomenų šaltinis: Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2009-04-16 Nr.T-677]

Vietinis b kategorijos centras – Šeduva ir vietiniai c kategorijos centrai – Baisogala, Grinkiškis,
Sidabravas, Šiaulėnai, turi minimalų lietaus nuotekų tinklų išvystymą. Tinklai yra tik pagrindinėse
gatvėse, o lietaus valymo įrenginių nėra. Todėl reikalinga:
atlikti esamų tinklų inventorizaciją;
-

renovuoti esamas susidėvėjusias lietaus nuotekų sistemas;
įvertinti vietovės sąlygas prieš įrengiant lietaus nuotekų sistemą;
plečiamose teritorijose numatyti lietaus nuotekų tinklų inžinerinius koridorius;
planuojant naujus valymo įrenginius įvertinti perspektyvą;
sutvarkyti lietaus nuotekų išleidėjus, įrengiant mėginių paėmimo vietas;
visus darbus derinti su planuose numatytais renovuojamų gatvių ir kelių darbais.

Lietaus nuotekos, kaip ir buitinės nuotekos, išvalytos turi būti išleidžiamos į tuos pačius,
artimiausiai gyvenvietės, esančius vandens telkinius.
Savivaldybė, numatytų prioritetų tvarka, sprendžia, ar reikia rekonstruoti esamas susidėvėjusias
ir nevalytas pralaidas, griovius ir išleidėjus, visoje Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

3.5 REIKALAVIMAI, KELIAMI VIEŠOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMUI

Vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui keliami reikalavimai yra išdėstyti Europos Sąjungos
direktyvose, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
įsakymuose, projektavimo metodikose ir kt.
-

-

-

-

Geriamojo vandens įstatymas (Žin. 2001, Nr. 64-2327) numato pagrindinius reikalavimus
vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui. Šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme yra numatyta, kad Viešojo
vandens tiekimo teritorijas sudaro gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai gyvenamieji
namai bei kiti pastatai (kuriose būtų aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų) siekiant, kad
ne mažiau kaip 95 % savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo
tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis (Žin., 2006, Nr. 823260).
Geriamojo vandens kokybės reikalavimai yra išdėstyti Lietuvos Respublikos Higienos
normoje HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai ir programinė
priežiūra. (Žin., 2003, Nr. 79-3606).
Nuotekų išvalymo kokybė yra reglamentuojama ES tarybos direktyva „Dėl miestų nuotekų
tvarkymo“, Nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2006, Nr.59-2103) ir nuotekų valymo
įrenginių tvarkymo reglamentu (Žin. 2004. Nr. 99-3852).
Projektavimo dokumentuose (dažniausiai STR) išdėstyti reikalavimai daugiausia yra skirti
techninėms sąlygoms nustatyti. Šiuose dokumentuose yra tiksliai apibrėžti
projektuojamiems objektams keliami reikalavimai – numatomi vandens/nuotekų debitai,
vamzdynų skersmenys, apžiūros šulinėlių įrengimo vietos, gaisrinių hidrantų įrengimas,
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-

-

vandenvietėse ir nuotekų valyklose esančių įrenginių techniniai duomenys (našumas,
matmenys, elektros poreikis, jungtys su kitais įrenginiais, saugos reikalavimai ir kt.), ir kt.
Nuotekų dumblo tvarkymas turi būti atliekamas pagal LR Aplinkos ministro įsakymais
patvirtintą normatyvinį dokumentą LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui
reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr.61-2196). Pagal šį teisinį dokumentą nuotekų dumblas
skirstomas į klases (A, B ir C) ir kategorijas (I-III). A ir B klasių bei I ir II kategorijos
dumblas yra tinkamas naudoti žemės ūkyje, sąvartynų ir karjerų rekultyvavimui.
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (2007 m. balandžio 2d. įsakymas Nr.D1-193).
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.

Rengiant specialųjį planą buvo atsižvelgiama į anksčiau minėtuose dokumentuose keliamus
reikalavimus ir nurodytus prioritetus. Taip pat buvo atsižvelgiama į aukštesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumento Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose
numatytomis vystymosi gairėmis. Visos šios pozicijos yra derinamos su Radviliškio rajono
savivaldybės vandens tiekimo įmonėmis UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Baisogalos
bioenergija“, bei su Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

3.6 SPECIALIOJO PLANO SĄSAJOS SU KITAIS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TERITORIJŲ
PLANAVIMO DOKUMENTAIS

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos Respublikos geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006,
Nr. 82-3261), Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių
(Žin., 2007, Nr. 8-337) nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu
(2009-04-16 Nr. T-677, Radviliškio miesto teritorijos bendruoju planu (2008-06-26, Nr.T-440).

3.7 VIEŠOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KONCEPCIJOS KRYPTYS
(IŠVADOS IR UŽDAVINIAI SPRENDINIAMS)

Išanalizavus esamą būklę, numatomos šios viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
koncepcijos kryptys ir sukonkretinami uždaviniai sprendiniams:
·
·
·

Numatyti plėsti esamas sistemas. Planuojama apjungti netoli esančių gyvenviečių
infrastruktūrą. Esamas centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas išplėsti
į greta esančias teritorijas.
Numatyti teritorijas, kurios būtų naujai įrengiamoms vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros sistemoms. Prioritetas teikiamas gyvenvietėms, kuriose jau yra nors viena
iš sistemų, taip pat į saugomų teritorijų ribas patenkančioms gyvenvietėms.
Atrinktose Radviliškio miesto, Aukštelkų seniūnijos (Aukštelkai, Arimaičiai, Gražioniai,
Kalnelio Gražioniai, Kauliniai, Liaudiškiai, Mažaičiai), Baisogalos seniūnijos (Augmėnai,
Bagdonai, Baisogala, Bučiūnai, Dauderiai, Kubiliūnai, Pakiršinėlis, Pakiršinys su
Vainiūnais, Palonai, Valatkoniai), Daugėlaičių seniūnijos (Daugėlaičiai, Nirtaičiai,
Varnioniai), Grinkiškio seniūnijos (Beinoriškis, Geručiai, Giedraičiai, Grinkiškis, Gulbinai,
Kairėnai, Kairėnėliai, Mėnaičiai, Noručiai, Pašušvys, Rudžiai, Šašiai, Vaitiekūnai,
Vedreikiai), Pakalniškių seniūnijos (Alksniupiai, Baukai, Maldžiūnai, Naujasodis,
Niauduva, Pakalniškiai, Pociūnai, Radviloniai, Raginėnai, Valdeikiai, Veliakiemiai),
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·

Radviliškio seniūnijos (Ilguočiai, Karčemos, Kutiškiai, Linkaičiai, Liutkiškiai, Mankiškiai,
Miežaičiai, Šniūraičiai, Vaiduliai, Voskoniai), Sidabravo seniūnijos (Beinorava, Birželės,
Dapšioniai, Dauburaičiai, Dotiškiai, Ožaičiai, Praščiūnai, Sidabravas, Taukuočiai, Vabaliai,
Vadaktai), Skėmių seniūnijos (Pašakiai, Pociūnėliai, Skėmiai, Skomaičiai), Šaukoto
seniūnijoje (Šaukotas, Kunigiškiai, Papušynys), Šeduvos seniūnijos (Butėnai, Džiugoniai,
Kurkliai, Margavoniai, Šeduva su Raudondvariu ir Pavartyčiais, Paežeriai, Prastavoniai,
Puipiai, Rokoniai, Užuovėja, Užuožeriai, Vaižgai, Velžiai, Vėriškiai, Viešvilė), Šiaulėnų
seniūnijos (Acokavai, Jokūbiškiai, Liepiškiai, Sidariai, Šiaulaičiai, Šiaulėnai, Žeimiai),
Tyrulių seniūnijos (Batkūnai, Jonaitiškis, Spičiai Polekėlė, Tyruliai) gyvenviečių
teritorijose plėtoti centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
Sudaryti žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamos
teritorijos. Šiose teritorijose turi būti preliminariai parenkamos vietos tinklų plėtrai, naujų
įrenginių instaliavimui.

Koncepcijoje siūloma galima vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos aglomeracija
su pagrindine gyvenviete (3.7.1 lentelė).
3.7.1 lentelė. Siūloma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos aglomeracija.

Pagrindinė gyvenvietė

Apjungiamų gyvenviečių pavadinimas

Radviliškis (yra vandenvietė (toliau V) ir
nuotekų valymo įrenginiai (toliau NVĮ))

Arimaičiai, Ilguočiai, Karčemos, Kutiškiai, Linkaičiai,
Mankiškiai, Vaiduliai

Kalnelio Gražioniai (V ir NVĮ)
Alksniupiai (V ir NVĮ)
Šeduva (V ir NVĮ)
Beinorava (V, planuojami NVĮ)

Aukštelkai, Gražioniai
Naujasodis
Pavartyčiai, Prastavoniai, Raudondvaris, Užuovėja
Taukuočiai

Sidabravas (V ir NVĮ)

Dotiškiai

Pakiršinys (V ir NVĮ)

Vainiūnai

Grinkiškis (V ir NVĮ)

Geručiai, Noručiai, Vedreikiai

Daugėlaičiai (V ir NVĮ)
Paežeriai (planuojami V ir NVĮ)
Vadaktai (V, planuojami NVĮ)

Nirtaičiai, Varnioniai
Kurkliai, Užuožeriai, Velžiai
Dauburaičiai

*

Palonai, Valatkoniai

*

Kairėnėlius, Kairėnus
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Giedraičiai, Gulbinai

*

Savarankiška centralizuota vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra
Acokavai (V, planuojami NVĮ)

-

Augmėnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Baisogala (V ir NVĮ)

-

Batkūnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Baukai (planuojami V ir NVĮ)

-

Beinoriškis (planuojami V ir NVĮ)

-

Bučiūnai (V, planuojami NVĮ)

-

Butėnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Dapšioniai (planuojami V ir NVĮ)

-

Džiugoniai (planuojami V ir NVĮ)

-

Jokūbiškiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Jonaitiškiai (V, planuojami NVĮ)

-

Kauliniai (V, planuojami NVĮ)

-

Kunigiškiai (V, planuojami NVĮ)

-

Kubiliūnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Liepiškiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Lineliai (planuojami V ir NVĮ)

-

Linkaičiai (V ir NVĮ)

-

Liutiškiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Margavoniai

-

Mažaičiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Mėnaičiai (V, planuojami NVĮ)

-

Miežaičiai (V, planuojami NVĮ)

-

Nauduva (planuojami V ir NVĮ)

-

Ožaičiai (planuojami V ir NVĮ)

-
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Pakalniškiai (V ir NVĮ)

-

Papušynys (planuojami V ir NVĮ)

-

Pašakiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Pašušvys (V, planuojami NVĮ)

-

Pociūnėliai (V, planuojami NVĮ)

-

Pociūnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Polekėlės (V ir NVĮ)

-

Praščiūnai (V, planuojami NVĮ)

-

Puipiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Radviloniai (planuojami V ir NVĮ)

-

Raginėnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Rokoniai (planuojami V ir NVĮ)

-

Rudžiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Sidariai (planuojami V ir NVĮ)

-

Skėmiai (V, planuojami NVĮ)

-

Skomaičiai (V, planuojami NVĮ)

-

Spičiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Šašiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Šaukotas (V, planuojami NVĮ)

-

Šiaulaičiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Šiaulėnai (V ir NVĮ)

-

Šniūraičiai (V, planuojami NVĮ)

-

Tyruliai (V ir NVĮ)

-

Vabalai (planuojami V ir NVĮ)

-

Vaitiekūnai (planuojami V ir NVĮ)

-

Vaižgai (planuojami V ir NVĮ)

-

Veliakiemiai (planuojami V ir NVĮ)

-

Vėriškiai (V ir NVĮ)

-
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Voskoniai (planuojami V ir NVĮ)

-

Žeimiai (planuojami V ir NVĮ)

-

* - sprendinių konkretizavimo stadijoje planuojama nustatyti pagrindinę gyvenvietę.
Plečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vartotojų skaičių ateityje lems
gyventojų skaičius, jo kitimas.

4. SPRENDINIAI
Nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų vystymo etapus (prioritetus), buvo
laikomasi šių principų:
1. Iki 2014 metų gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 % Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų
turi turėti galimybę naudotis centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų
surinkimo sistema.
2. Pirmiausiai turi būti klojami ir renovuojami tie tinklai, kurie aptarnauja/tų didžiausią vartotojų
skaičių.
3. Prioritetas teikiamas teritorijoms, kurioms jau yra parengti detalieji planai, t.y. kurioms yra
didžiausia tikimybė būti užstatytoms greičiau už teritorijas, kurioms detalieji planai dar neparengti.
4. Taip pat prioritetas buvo teikiamas toms teritorijoms, kuriose, pagal UAB „Radviliškio vanduo“
ir UAB „Baisogalos bioenergija“ suteiktą informaciją, yra realiausia galimybė prisijungti prie
miesto vandentvarkos tinklų.

4.1 SPRENDINIAI VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRAI

Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 823260), viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
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infrastruktūros plėtros planuose. Šias teritorijas sudaro gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai
gyvenamieji namai, bei kiti pastatai siekiant, kad nemažiau kaip 95 procentai savivaldybės
gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamo vandeniu ir teikiamomis nuotekų
tvarkymo paslaugomis.
Visoje Radviliškio rajono savivaldybėje prie centralizuotų vandentiekio tinklų, kuriuos
aptarnauja viešieji vandens tiekėjai (VVT) UAB ,,Radviliškio vanduo“ ir UAB „Baisogalos
bioenergija“, prisijungę apie 50 % savivaldybės gyventojų. Norint pasiekti 95 % viešojo vandens
tiekėjo aptarnavimo lygį, reikalinga įvertinti gyvenvietes, kuriose yra naudojimui tinkama geriamo
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, bei gyvenvietes, kuriose gyventojų
skaičius didesnis nei 50 ir nėra tinkamos infrastruktūros. Tačiau, tokiose gyvenvietėse dažnai
susiduriama su nemokumu ir dėl to atsirandančiu nenoru jungtis prie centralizuotos vandens
tiekimo sistemos.
4.1.1 lentelė. Vandentiekio infrastruktūros plėtra pagal prioritetus.
1. DIDŽIAUSIAS GYVENVIETES, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ IR YRA
NAUDOJIMUI TINKAMA GERIAMO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA, BEI
PRIORITETINĖS GYVENVIETĖS PAGAL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRĄJĮ
PLANĄ:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas, gyventojų skaičius*

Radviliškio miesto

Radviliškis (20066) su Kutiškiais (829), Karčemomis (402) ir
Linkaičiais (428)

Aukštelkų

Aukštelkai (729)

Baisogalos

Baisogala (2548), Pakiršinys (698) su Vainiūnais (406), Palonai
(441),

Grinkiškio

Grinkiškis (652), Pašušvys (395)

Pakalniškių

Alksniupiai (761)

Radviliškio

Šniūraičiai (573)

Sidabravo

Sidabravas (610)

Skėmių

Pociūnėliai (535), Skėmiai (544)

Šaukoto

Šaukotas (529)

Šeduvos

Šeduva (3 610) su Raudondvariu (367) ir Pavartyčiais (780)

Šiaulėnų

Šiaulėnai (890)

2. KITOSE TERITORIJOSE, KURIOSE GYVENA MAŽIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ IR YRA
NAUDOJIMUI TINKAMA GERIAMO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas

Aukštelkų

Kalnelio Gražioniai (475), Kauliniai (117)

Baisogalos

Augmėnai (129), Bučiūnai (95), Kubiliūnai (104), Valatkoniai (200)
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Grinkiškio

Beinoriškis (68), Kairėnėliai (203) su Kairėnais (114), Mėnaičiai
(205), Vaitiekūnai (323)

Pakalniškių

Radviloniai (168), Pakalniškiai (422), Pociūnai (328),

Radviliškio

Daugėlaičiai (397)

Sidabravo

Beinorava (395), Praščiūnai (120), Vadaktai (227)

Skėmių

Skomaičiai (76)

Šaukoto

Kunigiškiai (146), Papušynys (298)

Šeduvos

Prastavoniai (210), Vėriškiai (480)

Šiaulėnų

Acokavai (225),

Tyrulių

Jonaitiškiai (93), Polekėlė (339), Tyruliai (375)

3.

TERITORIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 50 GYVENTOJŲ IR NĖRA TINKAMOS
VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS:

Seniūnija

Gyvenvietės pavadinimas

Aukštelkų

Arimaičiai (143), Gražioniai (110), Liaudiškiai (64), Mažaičiai (90)

Baisogalos

Bagdonai (58), Dauderiai (71), Pakiršinėlis (58)

Grinkiškio

Geručiai (58), Giedraičiai (155), Gulbinai (73), Noručiai (51)
Rudžiai (61), Šašiai (168), Vedreikiai (81)

Pakalniškių

Baukai (54), Maldžiūnai (62), Naujasodis (65), Niauduva (197),
Raginėnai (53), Valdeikiai (79), Veliakiemiai (61)

Radviliškio

Ilguočiai (109), Liutkiškiai (110), Mankiškiai (230), Miežaičiai
(165), Nirtaičiai (82), Vaiduliai (94), Varnioniai (67), Voskoniai
(183)

Sidabravo

Birželės (113), Dapšioniai (101), Dauburaičiai (59), Dotiškiai (54),
Ožaičiai (95), Taukuočiai (71), Vabaliai (123)

Skėmių

Pašakiai (128)

Šeduvos

Butėnai (202), Džiugoniai (87), Kurkliai (73), Margavoniai (87),
Paežeriai (55), Puipiai (104), Rokoniai (70), Užuovėja (55),
Užuožeriai (65), Vaižgai (51), Velžiai (55), Viešvilė (80)

Šiaulėnų

Jokūbiškiai (56), Liepiškiai (70), Sidariai (62), Šiaulaičiai (104),
Žeimiai (275)

Tyrulių

Batkūnai (67), Spičiai (56)

Detaliai išanalizavome ir atlikome ekonominius skaičiavimus, kiek padidėtų tarifas už
vandenį, jei būtų įgyvendinti sprendiniai (2. lentelė). Preliminariais paskaičiavimais, vandentiekio ir
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nuotekų tinklų įrengimo darbams reiktų 876,059 mln. Lt, nuotekų valymo įrenginiams - 21, 339
mln Lt. Vienos vandenvietės su vandens gerinimo įrenginiais įrengimas kainuotų vidutiniškai apie
300 000 Lt, priklausomai nuo gyventojaus skaičiaus gyvenvietėje.
Didžiausias viešojo vandens tiekėjo teikiamų paslaugų procentas koncentruojasi Radviliškio
mieste ir jo prieigose.
Plečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vartotojų skaičių ateityje lems
gyventojų skaičius, jo kitimas.
Gaisrinis vandentiekis turi būti įrengtas, remiantis gaisrinio vandentiekio projektavimo ir
įrengimo taisyklėmis - apskaičiuojamas reikalingas slėgis, diametrai ir hidrantų išdėstymas 150-200
m atstumu. Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo turi būti
ne mažesnis kaip 100 mm, slėgis vandentiekio tinkluose ne mažesnis nei 20 m.v.st. Pasijungimo iš
magistralės vietose, bei ant vandentiekio atšakų, turi būti numatyta atjungimo armatūra.
Aukščiausiose vandentiekio tinklo trasų vietose turi būti statomi vantuzai, žemiausioje – vandens
išleistuvai. Gyvenamosioms vietovėms, kuriose yra iki 5 tūkstančių gyventojų, vandens tiekimą
gaisrams gesinti galima numatyti iš rezervuarų, vandens telkinių, tačiau jų tūris ir įrengimas turi
atitikti minėtas taisykles. Gyvenamosioms vietovėms, kuriose yra iki 50 gyventojų, gaisrinio
vandens tiekimo leidžiama nenumatyti.
Radviliškio rajono, kaip ir visos Lietuvos, kolektyviniai sodai sparčiai konvertuojami į
mažaaukštę gyvenamąją teritoriją, deja, procesas vyksta masiškai ir chaotiškai, paprastai
nepasirūpinama jokia infrastruktūra. Jau užstatytose teritorijose pravesti inžinerinius tinklus yra
sudėtinga. Norint centralizuotu vandeniu ir nuotekų surinkimo sistema aprūpinti miesto teritorijoje
esančias sodų teritorijas, vandentiekio tinklus reikia kloti po važiuojamosiomis gatvių dalimis.
Perspektyvoje, sprendžiant aplinkosauginius klausimus, nuvedus vandentvarkos tinklus į
miesto teritorijoje esančius sodus, atsiras galimybė prisijungti ir už miesto teritorijos esantiems
kolektyviniams sodams.
Siekiant užtikrinti vandens tiekimo patikimumą, vykdant plėtrą, naujos vamzdyno atšakos turi
būti „konstruojamos“ sužiedinant tinklą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 44:2006 „vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“
patvirtinimo“ 2006 m. liepos 17 d. Nr. V-613 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
(Žin. 1992, Nr. 22-652) savivaldybės administracijos iniciatyva bus parengti specialieji, detalieji
planai esamų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymui, nepažeidžiant gyventojų privačių
interesų. Naujai planuojamų vandenviečių tiksli vieta bus nustatyta atliekant hidrogeologinius
tyrinėjimus. Detaliaisiais planais bus suformuoti sklypai, ir, vadovaujantis nustatyta tvarka,
patvirtintos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos.
Dėl šiuo metu vykstančio žemės reformos proceso, savivaldybė nepateikia konkrečių žemės
sklypų planuojamoms vandenvietėms. Nesant laisvos valstybinės žemės fondo infrastruktūros
objektams įrengti, savivaldybės administracija privalo spręsti žemės sklypų įsigijimą iš privačių
asmenų“.
Geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens
saugos ir kokybės reikalavimai“ , patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimus.
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4.1.2 lentelė. Numatoma centralizuoto vandens tiekimo plėtra.
Eil.
Nr.

Vietovės
pavadinimas

Gyventojų
skaičius

Gyventojų
prisijungusių
“Radviliškio
UAB
bioenergija“
(vanduo)

1

2

3

šiuo
metu
prie UAB
vanduo“ ir
„Baisogalos
skaičius

Numatoma plėtra pagal
gyventojų prisijungimą
prie UAB “Radviliškio
vanduo“
ir
UAB
„Baisogalos bioenergija“
skaičius (vanduo)

Gyventojų prisijungusių
prie UAB “Radviliškio
vanduo“
ir
UAB
„Baisogalos bioenergija“
skaičius (vanduo)

Gyventojų
prisijungusių
prie
UAB
“Radviliškio
vanduo“
ir
UAB
„Baisogalos
bioenergija“ skaičius
(vanduo)

4

5

6

7

Esamų
centralizuotų
sistemų plėtra
1.

Radviliškis

20066

17290

1773

19063

95,0 %

2.

Kutiškiai

829

438

350

788

95,1 %

3.

Linkaičiai

428

428

-

-

100 %

4.

Aukštelkai

729

495

198

693

95,1 %

5.

Baisogala

2 548

1726

695

2421

95,0 %

6.

Pakiršinys

698

629

35

664

95,1 %

7.

Grinkiškis

652

421

199

620

95,1 %

8.

Šniūraičiai

573

369

176

545

95,1 %

9.

Sidabravas

610

348

232

580

95,1 %

10.

Pociūnėliai

535

250

259

509

95,1 %

11.

Skėmiai

544

220

297

517

95,0 %

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.

95

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Aiškinamasis raštas

12.

Šaukotas

529

444

59

503

95,1 %

13.

Šeduva

3 610

1647

1783

3430

95,0 %

14.

Pavartyčiai

780

438

303

741

95,0 %

15.

Šiaulėnai

950

480

423

903

95,1 %

16.

Kalnelio
Gražioniai

475

402

50

452

95,2 %

17.

Kauliniai

117

48

64

112

95,7 %

18.

Kairėnėliai

203

69

124

193

95,1 %

19.

Pakalniškiai

422

396

5

401

95,0 %

20.

Pociūnai

328

276

36

312

95,1 %

21.

Daugėlaičiai

397

249

129

378

95,2 %

22.

Beinorava

395

144

232

376

95,2 %

23.

Kunigiškiai

146

87

52

139

95,2 %

24.

Acokavai

250

204

34

238

95,2 %

25.

Jonaitiškiai

93

69

20

89

95,7 %

26.

Polekėlė

339

132

191

323

95,3 %

27.

Tyruliai

375

375

-

-

100 %

Viso:

37621

28071

6686

37414

95.51 %
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Norint siekti 95 % viešojo vandens tiekėjo aptarnavimo lygį, siūloma iš bendro gyventojų skaičiaus 49 704 atimti gyventojų, gyvenančių
kaimuose ir gyvenvietėse, kuriose yra mažiau nei 50 gyventojų, skaičių, kuris yra 3565 gyventojai, tada, gauname kad to procento sieksime nuo 46139
gyventojų.
Galima teigti, kad bendras gyventojų skaičius nedidės, tačiau daugiau Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų bus pritraukiama arčiau
sukoncentruotų, turinčių centralizuotas inžinerines sistemas, gyvenamųjų vietovių.
Apskaičiuojame, kiek procentų Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų, įvertinus plėtrą, bus aprūpinta centralizuotu vandens tiekimu ir
nuotekų šalinimu:

46139 gyventojai - 100 %
43832 gyventojai - 95 %

IŠVADA: Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra iki 2014 metų pasieks centralizuotą vandens
tiekimą 95 % savivaldybės gyventojų
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Renovuojami tinklai.
Šiuo specialiuoju planu numatoma vandentiekio tinklų renovacija visose gyvenvietėse,
turinčiose centralizuotą vandentiekį. Pirmenybė turi būti teikiama avaringiausių vandens tiekimo
tinklų vietose.

4.2 SPRENDINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INFRASTRUKTŪRAI

Nuotekų tinklų plėtra numatoma teritorijose, kuriose šiuo metu yra buitinių nuotekų sistema:
Radviliškyje su Kutiškiais, Karčemomis ir Linkaičiais, Aukštelkuose, Baisogaloje, Pakiršinyje su
Vainiūnais, Grinkiškyje, Alksniupiuose, Sidabrave, Šeduvoje su Raudondvariu ir Pavartyčiais,
Šiaulėnuose, Kalnelio Gražioniuose, Pakalniškiuose, Daugėlaičiuose, Vėriškiuose, Polekėlėje,
Tyruliuose.
Naujų nuotekų sistemų įrengimas (įskaitant valymo įrenginių įrengimą su dumblo
utilizavimu) ir plėtra numatoma: Palonuose, Šniūraičiuose, Pociūnėliuose, Skėmiuose, Šaukote,
Kauliniuose, Augmėnuose, Bučiūnuose, Kubiliūnuose, Valatkoniuose, Beinoriškyje, Kairėnėliuose
su Kairėnais, Mėnaičiuose, Vaitiekūnuose, Radviloniuose, Pociūnuose, Beinoravoje, Praščiūnuose,
Vadaktuose, Skomaičiuose, Kunigiškiuose, Papušynyje, Prastavanoiuose, Acokavuose,
Jonaitiškiuose, Arimaičiuose, Gražioniuose, Liaudiškiuose, Mažaičiuose, Bagdonuose,
Dauderiuose, Pakiršinėlyje, Geručiuose, Giedraičiuose, Gulbinuose, Noručiuose, Rudžiuose,
Šašiuose, Vedreikiuose, Baukuose, maldžiūnuose, naujasodyje, Niauduvoje, Raginėnuose,
Valdeikiuose, Veliakiemiuose, Ilguočiuose, Nirtaičiuose, Vaiduliuose, Varnioniuose, voskoniuose,
Birželėje, Dapšioniuose, Dauburaičiuose, Dotiškiuose, Ožaičiuose, taukuočiuose, Vabaliuose,
Pašakiuose, Butėnuose, Džiugoniuose, Kurkliuose, Margavoniuose, Paežeriuose, Puipiuose,
Rokonuose, Užuovėjoje, Užuožeriuose, Vaižguose, Velžiuose, Viešvilėje, Jokubiškiuose,
Liepiškiuose, Sidariuose, Šiaulaičiuose, Batkūnuose, Spičiuose.
Nuotekų įrengimo sistemų prioritetai yra nustatomi pagal tuos pačius principus kaip ir
vandentiekio infrastruktūrai. Yra naudojami tie patys rodikliai. Šiuo atveju, didesnis dėmesys yra
skiriamas techninėms galimybėms bei aplinkosauginiams reikalavimams. Nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimą labai įtakoja reljefas. Aplinkosauginiai reikalavimai yra svarbus rodiklis, nustatant
prioritetines gyvenvietes. Įgyvendinant darnios plėtros principus, jautrios, gamtosauginiu požiūriu,
teritorijos turi būti apsaugotos nuo neigiamo žmonių veiklos poveikio. Todėl gyvenvietėms,
patenkančioms į saugomas teritorijas, yra skiriamas didelis dėmesys.
Visose gyvenamosiose vietovėse kur planuojama tinklų plėtra, numatomos ir buitinių nuotekų
siurblinės, tiksli jų vieta turi būti parinkta detalaus planavimo metu, išnagrinėjus esamą reljefą.
Naujai užstatomose teritorijose centralizuotų nuotekų tinklų plėtrą rekomenduojame
projektuoti taip, kad į juos patektų kiek galima mažiau lietaus nuotekų. Į nuotekų tinklus
patenkančio infiltracinio vandens kiekį būtų galima sumažinti renovuojant senus nuotekų tinklus, į
kuriuos gruntinis vanduo dažniausiai patenka per blogai izoliuotas (jau susidėvėjusias) vamzdžių
sandūras.

UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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4.2.2 lentelė. Numatoma centralizuotų buitinių nuotekų plėtra.
Eil.
Nr.

Vietovės
pavadinimas

Gyventojų
skaičius

Gyventojų šiuo metu
prisijungusių prie UAB
“Radviliškio
vanduo“,
UAB
„Baisogalos
bioenergija“ skaičius

Numatoma plėtra pagal
gyventojų prisijungimą
prie UAB “Radviliškio
vanduo“,
UAB
„Baisogalos
bioenergija“ skaičius
(nuotekos)

Gyventojų prisijungusių Gyventojų
prie UAB “Radviliškio prisijungusių
prie
vanduo“,
UAB UAB
“Radviliškio
„Baisogalos bioenergija“ vanduo“,
UAB
skaičius
„Baisogalos
bioenergija“ skaičius
(nuotekos)
(nuotekos)

(nuotekos)
1

2

3

4

5

6

7

Esamų
centralizuotų
sistemų plėtra
1.

Radviliškis

20066

16522

2541

19063

95.0 %

2.

Linkaičiai

428

428

-

-

100 %

3.

Kutiškiai

829

405

383

788

95,1 %

4.

Aukštelkai

729

237

456

693

95,1 %

5.

Baisogala

2548

1557

864

2421

95,0 %

6.

Pakiršinys

698

524

140

664

95,1 %

7.

Grinkiškis

652

95

525

620

95,1 %

8.

Alksniupiai

761

330

393

723

95,0 %

9.

Sidabravas

610

108

472

580

95,1 %

10.

Šeduva

3610

1524

1906

3430

95,0 %
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99

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Aiškinamasis raštas

11.

Pavartyčiai

780

444

297

741

95,0 %

12.

Šaukotas

529

75

428

503

95,1 %

13.

Šiaulėnai

950

339

564

903

95,1 %

14.

Kalnelio
Gražioniai

475

339

105

452

95,2 %

15.

Pakalniškiai

422

387

14

401

95,0 %

16.

Daugėlaičiai

397

78

300

378

95,2 %

17.

Vėriškiai

480

165

291

456

95,0 %

18.

Polekėlė

339

72

251

323

95,3 %

19.

Tyruliai

375

375

-

-

100 %

Viso:

35678

24004

8865

33115

95,6 %

Norint siekti 95 % viešojo vandens tiekėjo aptarnavimo lygį, siūloma iš bendro gyventojų skaičiaus 49 704 atimti gyventojų, gyvenančių
kaimuose ir gyvenvietėse, kuriose yra mažiau nei 50 gyventojų, skaičių, kuris yra 3565 gyventojai, tada, gauname kad to procento sieksime nuo 46139
gyventojų.
Galima teigti, kad bendras gyventojų skaičius nedidės, tačiau daugiau Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų bus pritraukiama arčiau
sukoncentruotų, turinčių centralizuotas inžinerines sistemas, gyvenamųjų vietovių.
Apskaičiuojame, kiek procentų Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų, įvertinus plėtrą, bus aprūpinta centralizuotu vandens tiekimu ir
nuotekų tvarkymu:

46139 gyventojai - 100 %
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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43832 gyventojai - 95 %

IŠVADA: Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra pasieks centralizuotą nuotekų

tvarkymą 95 % savivaldybės gyventojų.
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Renovuojami tinklai.
Šiuo specialiuoju planu numatoma buitinių nuotekų tinklų renovacija visose gyvenvietėse,
turinčiose centralizuotą buitinių nuotekų sistemą. Pirmenybė turi būti teikiama avaringiausiose
nuotekų tvarkymo tinklų vietose.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sanitarinių
apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2001 m. sausio 5 d. Nr. 10 bus
nustatytos nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonų ribos, nepažeidžiant gyventojų
privačių interesų. Savivaldybės administracijos iniciatyva bus parengti specialieji, detalieji planai
esamų nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonų nustatymui. Bus nustatyta naujai
planuojamų nuotekų valymo įrenginių tiksli vieta detaliaisiais planais, bus suformuoti sklypai, ir,
vadovaujantis nustatyta tvarka, patvirtintos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Nuotekų valymo
įrenginių taikymo reglamentas nustatytas 2006-09-11 Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-412
(pakeitimas 2008-03-26 Nr.D1-152). Nuotekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis 200605-17 Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-236. Taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
(Žin. 1992, Nr. 22-652).
Dėl šiuo metu vykstančio žemės reformos proceso, savivaldybė nepateikia konkrečių žemės
sklypų planuojamiems nuotekų valymo įrenginiams. Nesant laisvos valstybinės žemės fondo
infrastruktūros objektams įrengti, savivaldybės administracija privalo spręsti žemės sklypų įsigijimą
iš privačių asmenų“.
Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiajame plane, pagal numatomą plėtrą, bus pasiektas centralizuotas vandens ir nuotekų
tiekimas 95 % savivaldybės gyventojų.

4.3 SPRENDINIAI LIETAUS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INFRASTRUKTŪRAI

Radviliškio mieste lietaus nuotekų tinklų sistemos plėtros etapai:
1. Numatoma atlikti esamų tinklų inventorizaciją ir teisinę registraciją;
2. Renovuoti esamas susidėvėjusias lietaus nuotekų sistemas, visus darbus derinti su
savivaldybės planuose numatytais renovuojamų gatvių ir kelių darbais;
3. Išplėtoti esamą atskirtąją lietaus vandens surinkimo ir valymo sistemą, remiantis Paviršinių
nuotekų tvarkymo reglamentu – į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali
būti didesnis kaip:
·

skendinčių medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l;

·

BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg/l;

·

naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l;

·

kitų vandens aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracija negali viršyti LRS
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo
reglamentas“ I ir II priede nurodytų reikalavimų;

4. Planuojant naujus valymo įrenginius, įvertinti perspektyvą;
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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5. Pagal galimybes apjungti esamus išleidėjus ir statyti bendrus valymo įrenginius;
6. Rezervuoti vietas lietaus valymo įrenginiams;
7. Nuo kiekvienos zonos surinktos nuotekos turi būti išvalytos paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose, kuriuos siūlome įrengti Radviliškio mieste: J. Basanavičiaus, Geležinkelio,
Transporto gatvėse bei prieš Prudelio gatvę kitapus bėgių esančioje gatvėje *.
8. Nuo Alytaus ir Gedimino gatvių rajonų teritorijų bei Eibariškių mikrorajone surinktos
lietaus nuotekos turi būti nuvedamos į kanalų sistemą, kuri nutiesta į upelį *.
9. Taip pat siūloma lietaus nuotekų surinkimo sistema atskirti nuo buitinio nuotakyno sistemos
Vasario 16-osio gatvėje (prieš Kudirkos mokyklą), Žalgirio gatvėje, Maironio gatvėje (ties
savivaldybe) *.
10. Reikalinga įrengti kolektorių lietaus nuotekų nuvedimui į lietaus nuotekų surinkimo tinklus
nuo Kestučio ir Gedimino gatvių kampo *.
11. Taip pat reikalinga nuvesti lietaus kanalizacijos kolektorių nuo teritorijos apribotos Eglių,
Alyvų, Žalgirio gatvėmis *.
12. Po liūties vanduo atbėges iš Dariaus ir Girėno gatvės kaupiasi Lukšio ir Pašvaistės gatvių
griovose, reikalinga įrengti ištekėjimą pro geležinkelį *.
13. Šalia M. Mažvydo gatvės esančioje teritorijoje (UAB „Videlena“ teritorijoje) renovuoti
lietaus kanalizacijos kolektorius *.
14. Reikalinga įrengti kolektorių Vilniaus gatvėje. Pratęsti Taikos gatvės uždarą kolektorių
kitapus Maironio gatvės ir uždaryti griovį tarp gyvenamųjų namų Maironio g. 86-88 *.
15. Sutvarkyti lietaus nuotekų išleidėjus, įrengiant mėginių paėmimo vietas ir uždaromąją
armatūrą, remiantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu;
16. Plečiamose teritorijose numatyti lietaus nuotekų tinklų inžinerinius koridorius;
17. Įvertinti vietovės sąlygas, prieš įrengiant lietaus nuotekų sistemą;
Vietinis b kategorijos centras - Šeduva ir vietiniai c kategorijos centrai - Baisogala, Grinkiškis,
Sidabravas, Šiaulėnai, turi minimalų lietaus nuotekų tinklų išvystymą. Tinklai yra tik pagrindinėse
gatvėse, o lietaus valymo įrenginių nėra. Todėl reikalinga:
1. Atlikti esamų tinklų inventorizaciją ir teisinę registraciją;
2. Renovuoti esamas susidėvėjusias lietaus nuotekų sistemas;
3. Įvertinti vietovės sąlygas prieš įrengiant lietaus nuotekų sistemą;
4. Plečiamose teritorijose numatyti lietaus nuotekų tinklų inžinerinius koridorius;
5. Planuojant naujus valymo įrenginius įvertinti perspektyvą;
6. Sutvarkyti lietaus nuotekų išleidėjus, įrengiant mėginių paėmimo vietas;
7. Visus darbus derinti su planuose numatytais renovuojamų gatvių ir kelių darbais;
UAB ,,Panprojektas" 2010 m.
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Lietaus nuotekos, kaip ir buitinės nuotekos, išvalytos turi būti išleidžiamos į tuos pačius,
artimiausiai gyvenvietės, esančius vandens telkinius.
Kitose gyvenvietėse lietaus nuotekų surinkimą spręsti rekonstruojant esamas arba planuojant
naujas gatves ir kelius. Savivaldybė, numatytų prioritetų tvarka, sprendžia, ar reikia rekonstruoti
esamas susidėvėjusias ir nevalytas pralaidas, griovius ir išleidėjus, visoje Radviliškio savivaldybės
teritorijoje.
4.4 TINKLŲ PLĖTRAI REIKALINGŲ KORIDORIŲ NUSTATYMAS IR TERITORINIAI
APRIBOJIMAI

Planuojant naujai užstatomas teritorijas, turi būti atsižvelgta į esamų inžinerinės
infrastruktūros objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas, bei nustatyti projektuojamų tinklų
apsaugos zonas.
4.4.1 lentelė. Projektuojamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūros apsaugos
zonos.
Apsaugos zonos ribos
Kiti komentarai
ir veiklos ribojimai

Infrastruktūra Įrenginiai

Sanitarinių apsaugos Joms keliami reikalavimai
ribos
I-III išdėstyti HN 44:2006 (Žin.
- zonų
2006, Nr. 81-3217).
ir nustatytos

Centralizuotas
aprūpinimas
vandeniu

Esamos
vandenvietės
Radviliškio
Šeduvos

Centralizuotas
aprūpinimas
vandeniu

Naujos
vandenvietės
numatomos
specialiajame
plane

Buitinių
nuotekų
tvarkymas

Nuotekų siurblinės Specialiuoju
planu
suplanuotoms
siurblinėms įvertinus
jų našumą nustatoma
10-15 metrų SAZ

Joms keliami reikalavimai
išdėstyti Specialiosiose žemės
ir miško naudojimo sąlygose
(Lietuvos
Respublikos
vyriausybės nutarimas 200804-02 Nr. 319 „Dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 1992
m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.
343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško
naudojimo
sąlygų
patvirtinimo pakeitimo“ (Žin.
1992, Nr. 22-652)).

Vandens
tiekimo tinklai

Specialiuoju planu
numatomi
vandentiekio
skirstomieji tinklai

Apsaugos zona yra
žemės juosta, kurios
plotis po 5 metrus nuo
vamzdynų ašies

Joms keliami reikalavimai
išdėstyti Specialiosiose žemės
ir miško naudojimo sąlygose
(Lietuvos
Respublikos
vyriausybės nutarimas 200804-02 Nr. 319 „Dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 1992
m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.
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343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško
naudojimo
sąlygų
patvirtinimo pakeitimo“ (Žin.
1992, Nr. 22-652)).
Nuotekų
tvarkymo
tinklai

Specialiuoju planu Apsaugos zona yra
numatomi nuotekų žemės juosta, kurios
plotis po 5 metrus nuo
tvarkymo tinklai
vamzdynų ašies

Joms keliami reikalavimai
išdėstyti Specialiosiose žemės
ir miško naudojimo sąlygose
(Lietuvos
Respublikos
vyriausybės nutarimas 200804-02 Nr. 319 „Dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 1992
m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.
343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško
naudojimo
sąlygų
patvirtinimo pakeitimo“ (Žin.
1992, Nr. 22-652)).

Tinklai turėtų būti klojami tarp gatvių raudonųjų linijų (pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ gatvės juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti
važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir dviratininkų takus); inžinerinius
tinklus; transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo vietas). Klojant naujus vandentiekio
ir nuotekų tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų (elektros, dujų, telekomunikacijų,
šilumos) išsaugojimą, nesant galimybės išsaugoti, gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti.
Taip pat būtina taikyti (esamiems, nustatyta tvarka suprojektuotiems, pastatytiems ir pripažintiems
tinkamais naudoti inžineriniams tinklams) „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ bei kitų,
atskiroms tinklų grupėms galiojančių, įstatymų reikalavimus (LR Vyriausybės nutarimas 1992–05–
12 Nr. 343 su vėlesniais pakeitimais).
Specialio plano brėžiniai sudaryti pagal GDB10LT pagrindą, pasirinktas mastelis 1:5 000 –
1:10 000 (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636
,,Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių
patvirtinimo“ 33.1 punktas). Brėžiniuose pateikiami planuojamų magistralinių tinklų (vandentiekio,
nuotekų) infrastruktūros koridoriai. Tokiame mastelyje netikslinga numatyti skirstomuosius
vandentiekio ir nuotekų tinklus. Vandentiekio skirstomųjų tinklų, nuotekų siurblinių projektavimas
turi būti atliekamas ant naujausio topografinio pagrindo, kurio mastelis M1:500, techninio projekto
rengimo stadijoje.
Specialiajame plane, kai kurios planuojamos vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų
plėtros (rekonstrukcijos) vietos bei jų įtakos zonos, patenka į valstybės saugomas teritorijas - t.y.
Pakalniškiai, Raginėnai, Raudondvaris, Prastavoniai, Valdeikiai, Mėnaičiai. Tikėtina, kad ūkinė
veikla nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Priešingai, atnaujinus nuotekų surinkimo tinklus
sumažės buitinių nuotekų infiltracijos į dirvožemį lygis, avarijų tikimybė, tuo pačiu požeminių bei
paviršinių vandenų tarša buitinėmis nuotekomis.
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