PLANŲ IR PROGRAMŲ ORGANIZATORIAUS
PATEIKIAMA INFORMACIJA

1. Informacija apie planų ir programų
rengimo organizatorių
1.1. Planuojamos ūkin÷s veiklos organizatorius
Joniškio rajono savivaldyb÷s administracija, Livonijos g. 4, LT–84124 Joniškis, tel. 8 (426) 69 142, faks. 8
(426) 69 143.

1.2. Kita informacija
D÷l informacijos visais klausimais, tiesiogiai susijusiais su atranka d÷l strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo, prašome kreiptis į UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel.8 (5)
2788433. Inžinier÷ Donata Baltrušaityt÷.

2. Informacija apie planą ar programą
2.1. Plano ar programos pavadinimas
Rengiamo plano pavadinimas – Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
pl÷tros specialusis planas.

2.2. Plano ar programos pagrindiniai tikslai
Specialiojo plano tikslai:
1. Nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kurios apimtų gyvenamąsias vietoves, jų dalis ir
pavienius gyvenamuosius namus bei kitus pastatus, kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama ne
mažiau kaip 50 asmenų;
2. Nustatyti teritorijas, kuriose gyventojai d÷l vandens išteklių trūkumo, aplinkosauginių reikalavimų,
ekonominių ar kitų priežasčių neturi galimyb÷s būti aprūpinti tinkamos kokyb÷s vandeniu;
3. Nustatyti gyvenviečių aprūpinimo centralizuotais inžineriniais tinklais prioritetiškumą;
4. Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros kryptis, užtikrinančias
gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomen÷s sveikatai vandeniu ir atitinkančias nuotekų
tvarkymo paslaugų kokyb÷s reikalavimus.
Pasiūlymai vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷trai:
Pagal LR vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr.1160 patvirtintą Nacionalinę darnaus vystymosi
strategiją ir pagal 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008-2015 metų pl÷tros strategiją, vienas iš uždavinių yra išpl÷sti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo tinklą, kad jis apmintų ne mažiau kaip 95 proc. visų rajono gyventojų. Remiantis min÷tais
teisiniais dokumentais siūloma nustatyti teritorijas, kurios butų įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas,
siekiant, kad iki 2015 metų ne mažiau kaip 95 proc. savivaldyb÷s gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens
tiek÷jo tiekiamu vandeniu ir centralizuotai surenkamų nuotekų paslaugomis. Į viešojo tiekimo teritorijas
siūloma įtraukti gyvenamąsias vietoves, jų dalis ir pavienius gyvenamuosius namus bei kitus pastatus kur:
- geriamu vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų;
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gyventojai d÷l vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, ekonominių ar kitų
priežasčių neturi galimyb÷s būti aprūpinami arba negali apsirūpinti tinkamos kokyb÷s
geriamuoju vandeniu kitais būdais, išskyrus viešąjį vandens tiekimą.
Specialiuoju planu siūloma Joniškio rajono viešojo vandens tiekimo teritorijas suskirstyti į zonas pagal
prioritetinę vandentiekio tinklų pl÷trą, siekiant aprūpinti kuo daugiau gyventojų geros kokyb÷s vandeniu. Taip
pat siūloma nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros vietas, sprendinių
konkretizavimo stadijoje suformuoti prioritetines vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pl÷tros ašis,
užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomen÷s sveikatai vandeniu ir atitinkančias
nuotekų tvarkymo paslaugų kokyb÷s reikalavimus.

2.3. Plano ar programos sąsaja su kitais planais ar programomis
Planuojama ūkin÷ veikla atitinka Vyriausyb÷s vykdomą vandentvarkos ūkį reglamentuojančių ES
direktyvų įgyvendinimo programą. Rengiant Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros pl÷tros specialųjį planą buvo išanalizuoti ir įvertinti šie planuojamojoje teritorijoje galiojantys
teritorijų planavimo dokumentai bei institucin÷s sąlygos:
• LR teritorijos bendrasis planas;
• Nacionalin÷ darnaus vystymosi strategija
• Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano sprendiniai;
• Šiaulių regiono 2007–2013 pl÷tros planas;
• Joniškio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas;
• Joniškio rajono 2004–2006 metų pl÷tros planas;
• Žagar÷s miesto ir jo prieigų (Žagariškių, Žiurų, Žvelgaičių kaimų) vandentiekio ir nuotekų
tinklų ir įrenginių infrastruktūros pl÷tros planas;
• Gubernijos miško biosferos poligono (Sia–b1) ribų planas (patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d.
LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629 „D÷l Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško,
Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Tauj÷nųUžul÷nio miškų ir Žaliosios girios įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 1816713);
• Lielup÷s–Ventos upių baseino bendrasis planas;
• Ventos–Lielup÷s baseino II investicijų paketas Joniškio projekto sudedamosios dalys (parengti
vietovių techniniai projektai);
• Vandentvarkos paslaugų gerinimo Joniškio rajono Plikiškių, Kirnaičių, Jauniūnų gyvenviet÷je
galimybių studijos;

2.4. Plano ar programos alternatyvų aprašymas
Rengiant Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialųjį planą ir
siekiant nustatyti tinkamiausią sprendinių alternatyvą buvo išanalizuoti keli galimi koncepcijų variantai.
Koordinuojamos pl÷tros variantas. Šio varianto koncepcijoje nustatomos teritorijos, kurios bus įtrauktos į
viešojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo teritorijas, nustatomi vandentiekio bei nuotekų tinklų vystymo
prioritetai. Šios koncepcijos įgyvendinimas pad÷tų įgyvendinti valstyb÷s vykdomą vandentvarkos politiką,
užtikrintų saugų vandens vartojimą, atitinkantį higienos normos reikalavimus. Centralizuotai surenkamos
nuotekos užtikrintų minimalų neigiamą poveikį aplinkai (žr. br÷žinyje „Koncepcija Nr. 1“).
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Savaimin÷s pl÷tros variantas, tai iš esm÷s iki šiol susiklosčiusių tradicijų tąsa, kai teritorijos užstatomos
nekoordinuotai, nepaliekant erdv÷s inžineriniams tinklams. Tokiam liberalios pl÷tros variantui
reglamentuojantys elementai specialiojo plano lygmenyje būtų minimalūs – tik rekomendacija, pl÷trą
koncentruoti viename ar keliuose pl÷tros koridoriuose. Esminis reglamentavimas liktų detaliųjų planų
lygmenyje. Šis variantas nei socialiai, nei ekonomiškai n÷ra efektyvus. Tik÷tinas neigiamas poveikis žmonių
sveikatai bei gamtai. Visos identifikuotos dabartin÷s problemos iš esm÷s išlieka. 2 varianto realių privalumų
n÷ra.
Specialiojo plano reng÷jų nuomone koordinuojamos pl÷tros variantas yra pranašesnis už savaimin÷s
pl÷tros variantą, tod÷l sprendiniai planuojami rengti būtent koordinuojamos pl÷tros varianto koncepcijai
(koncepcija Nr.1).

3. Informacija apie numatomą plano ar programos įgyvendinimo
vietą:
3.1. Informacija apie numatomas alternatyvias plano ar programos įgyvendinimo
vietas
Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas rengiamas
Joniškio rajono teritorijai. Joniškio rajono savivaldyb÷ priskiriama Šiaulių apskričiai, kurios sud÷tyje yra 7
savivaldyb÷s: Šiaulių, Akmen÷s rajono, Joniškio rajono, Kelm÷s rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono,
Šiaulių rajono savivaldyb÷s. Specialiojo plano pasiūlymai ir sprendiniai neteikiami kaimams, kuriuose gyvena
mažiau nei 50 gyventojų (išskyrus gyvenamąsias teritorijas, kuriose pastebimas gyventojų augimas, bei
teritorijas, kuriose vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas neįmanomas kitais būdais, išskyrus centralizuotą
vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą). Atlikus duomenų analizę, paaišk÷jo, kad kaimų, kuriuose gyvena
mažiau nei 50 gyventojų yra 95 (šie kaimai nebus įtraukti į viešojo vandens ir nuotekų teritorijas) ir juose
gyvena 2026 gyventojai. Kaimai, kurie nebus įtraukti į viešojo vandens ir nuotekų teritorijas geriamu
vandeniu apsirūpina iš individualių gręžinių, kastinių šulinių. Nuotekų šalinimas bei valymas vykdomas
įsirengiant individualius valymo įrenginius, nuotekų rezervuarus. Gyvenamosiose teritorijose didesn÷se nei 50
gyventojų (taip pat kaimuose kur gyventojų skaičius nesiekia 50 gyv., tačiau pastebimas gyventojų skaičiaus
augimas - bus įvardinti sprendiniuose), specialiojo plano reng÷jai sprend÷ centralizuoto vandens ir nuotekų
tvarkymo klausimus.
Pagal specialiuoju planu numatytas vandentiekio ir nuotekų sistemos pl÷tros kryptis visa Joniškio rajono
teritorija buvo suskaidyta į:
• Teritorijas, kuriose numatoma inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra bei renovacija. Jose pateiktos
gyvenamosios teritorijos, kuriose numatoma esamų vandens bei nuotekų tinklų, vandenviečių,
vandens gerinimo įrenginių, siurblinių, valymo įrenginių pl÷tra bei renovacija. Detalesn÷ min÷tų
gyvenamųjų teritorijų pl÷tra bus detalizuojama sprendiniuose;
• Teritorijas, kuriose numatomas naujų tinklų įrengimas. Jose pateiktos gyvenamosios teritorijos
kuriose numatoma naujų tinklų įrengimas (t.y. teritorijos kurios turi silpnai išvystytą arba išvis
neturi centralizuoto vandentiekio bei nuotekų tinklų sistemos), vandenviečių, gręžinių, vandens
gerinimo stočių, nuotekų valyklų įrengimas. Detalesn÷ min÷tų gyvenamųjų teritorijų pl÷tra bus
konkretizuojama sprendiniuose.
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pl÷tra Joniškio rajono teritorijoje numatoma vystyti etapais,
išskiriant prioritetines teritorijas. (žr. 1 lentelę „Tinklų vystymo etapiškumas išskiriant teritorijas“).
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1 lentel÷. Tinklų vystymo etapiškumas išskiriant teritorijas.

Prioritetas
1

2

Seniūnijos pav.
Gaižaičių
Gataučių
Gataučių
Gataučių
Joniškio
Joniškio
Joniškio
Joniškio
Kepalių
Kepalių
Kepalių
Kepalių
Kriukų
Rudiškių
Satkūnų
Satkūnų
Saug÷laukio
Saug÷laukio
Skaistgirio
Skaistgirio
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s

Gyvenamosios
vietov÷s pav.
Gaižaičiai
Gataučiai
Jauniūnai
Stupurų
Joniškis
Kalnelis
Linkaičiai
Ziniūnai
Beržininkai
Gasčiūnai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Rudiškiai
Plikiškiai
Satkūnai
Bariūnai
Mindaugiai
Jurdaičiai
Skaistgirys
Daukšiai
Stungiai
Žagar÷
Žagariškiai
Žiuriai

Žagar÷s
Gaižaičių
Gaižaičių
Gaižaičių
Gataučių
Joniškio

Žvelgaičiai
Juodeikiai
Martyniškiai
Raistai
Mekiai
Bertaučiai

Pastabos
Pirmu prioritetu siūlomos didžiausios
gyvenamosios teritorijos, kurios gali
aptarnauti didžiausią vartotojų skaičių
ir turi vandentiekio bei nuotekų
tinklus. Pagrindiniai resursai tur÷tų
būti skirti vandentiekio bei nuotekų
sistemos pl÷totei, esamų sistemų
gerinimui (gręžinių bei siurblių
atnaujinimas,
vandens
gerinimo
įrenginių renovacija bei įrengimas,
nuotekų valyklų renovacija bei naujų
valymo įrenginių įrengimas).

Antru
prioritetu
siūlomos
gyvenamosios teritorijos kuriose
silpnai
išvystyta
centralizuoto
vandens sistema ir išvis n÷ra įrengtos
centralizuotos nuotekų sistemos.
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Joniškio
Joniškio
Joniškio
Kriukų
Kriukų
Kriukų
Kriukų
Kriukų
Rudiškių
Satkūnų
Satkūnų
Satkūnų
Saug÷laukio
Saug÷laukio
Saug÷laukio
Saug÷laukio
Skaistgirio
Skaistgirio
Skaistgirio
Skaistgirio
Skaistgirio
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s
Gataučių
Gataučių
Gataučių
Gataučių
Joniškio
Joniškio
Joniškio
Kepalių
Kepalių
Kepalių
Kepalių
Rudiškių
Rudiškių
Satkūnų
Satkūnų

Jakiškiai
Maironiai
Žadvainiai
Blauzdžiūnai
Bučiūnai
Darginiai
Lieporai
Skakai
Jankūnai
Daunorišk÷
Drąsutaičiai
Tautginiai
Pavirčiuv÷
Pošup÷s
Saug÷laukis
Skilvioniai
Alsiai
Buivydžiai
Lankaičiai
Maldeniai
Reibiniai
Maželiai
Minčaičiai
Veršiai
Dargiai
Gedvainiai
Jaučiūnai
Niūraičiai
Ežeikiai
Jauneikiai
Mikolaičiūnai
Kurmaičiai
Mielaičiai
Mikšiūnai
Šlapakiai
Berž÷nai
Staneliai
Kuisiai
Milvydžiai

Min÷tose teritorijose pagrindiniai
tikslai tur÷tų būti: naujų tinklų,
gręžinių, siurblinių, valyklų įrengimas
bei esamų renovavimas.

Trečiu
prioritetu
siūlomos
gyvenamosios teritorijos kuriose n÷ra
centralizuoto vandentiekio ir nuotekų
surinkimo sistemos ir gyvena nuo 50
iki
400
gyventojų.
Min÷tose
teritorijose pagrindinis tikslas tur÷tų
būti naujos centralizuoto vandentiekio
ir nuotekų tvarkymo sistemos
įrengimas.
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Satkūnų
Saug÷laukio
Skaistgirio
Skaistgirio
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s
Žagar÷s

Pročiūnai I
Melniai
Kemsiai
Ramoškiai
Bandoriai
Dameliai
Gražaičiai
Petraičiai
Rukuižiai

3.2. Informacija apie kiekvieną numatomą plano ar programos įgyvendinimo vietą:
3.2.1. Teritorijos apsaugos statusas

Planuojant inžinerinių tinklų pl÷trą buvo įvertinti teritorijoje galiojantys apribojimai bei nustatytos
planuojamų tinklų apsaugos zonos (žr. 2 lentelę „Esamos ir projektuojamos vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo tinklų infrastruktūros apsaugos zonos“).
2lentel÷. Esamos ir projektuojamos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų infrastruktūros apsaugos zonos

Infrastruktūra Įrenginiai
Centralizuotas
aprūpinimas
vandeniu

Vandenviet÷s

Buitinių
nuotekų
šalinimas

Nuotekų siurblin÷s,
valyklos

Apsaugos zonos ribos ir
veiklos ribojimai
Vandenviečių apsaugos
zonas nustato Lietuvos
higienos normos
HN
44:2006
(Žin.2006,
Nr.81–3217)
„Vandenviečių sanitarinių
apsaugos
zonų
nustatymas ir priežiūra“.

Komunalinių
objektų
sanitarines
apsaugos
zonas
nustato
Specialiosios žem÷s ir
miško naudojimo sąlygos
(Žin. 1992, Nr.22–652).

Kiti komentarai
Vandens rezervuarų, skaidrintuvų,
kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30
metrų, o vandentiekio bokštų ir kitų
įrenginių – ne mažiau kaip po 15
metrų nuo išor÷s sienelių.
Joniškio
rajone
vandenviečių
sanitarin÷s apsaugos zonos n÷ra
nustatytos. Specialiojo plano reg÷jai
vadovaudamiesi
HN
44:2006
(Žin.2006, Nr.81–3217) Vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų nustatymu
ir priežiūra bei Specialiosiomis žem÷s
ir miško naudojimosi sąlygomis (Žin.
1992, Nr.22–652) nustat÷ minimalias
vandenviečių apsaugos zonas – 50 m.
Joniškio rajone nuotekų valykloms,
siurblin÷ms sanitarin÷s apsaugos
zonos n÷ra nustatytos. Minimalios
apsaugos zonos buvo parinktos pagal
Specialiąsias
žem÷s
ir
miško
naudojimosi sąlygas (Žin. 1992,
Nr.22–652),
biologinio
valymo
įrenginiams – 100 m, siurblin÷s – 30
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Vandens
tiekimo tinklai

Vandentiekio tinklų
pl÷tros teritorijos

Nuotekų
Nuotekų tinklų pl÷tros
šalinimo tinklai teritorijos

Vandentiekio
tinklų
sanitarines
apsaugos
zonas
nustato
Specialiosios žem÷s ir
miško naudojimo sąlygos
(Žin. 1992, Nr.22–652).

Nuotekų
tinklų
sanitarines
apsaugos
zonas
nustato
Specialiosios žem÷s ir
miško naudojimo sąlygos
(Žin. 1992, Nr.22–652).

m.
Vandentiekio tinklų apsaugos zona
yra žem÷s juosta, kurios plotis po 5
metrus
nuo
vamzdyno
ašies.
Magistralinių
vamzdynų,
kurių
skersmuo yra 400 mm ir didesnis,
apsaugos zona yra žem÷s juosta,
kurios plotis po 10 metrų nuo
vamzdyno ašies sausame grunte, o
dr÷gname grunte – ne mažiau kaip po
25 metrus.
Nuotekų tinklų apsaugos zonos yra
analogiškos vandentiekio apsaugos
zonoms.

*Pastaba: specialusis planas yra rengiamas M1:25000, tod÷l fiziškai įvertinti planuojamų tinklų apsaugos zonas n÷ra galimyb÷s. Tai tur÷tų būti
įvertinta rengiant konkrečios teritorijos detalųjį planą ir (ar) techninį projektą.

Mekių gyvenviet÷s vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros teritorija patenka į
aerouosto apsaugos zoną. Pagal „Specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas“ aerodromų apsaugos
zonoje, draudžiama statyti, rekonstruoti ir įrengti:
• oro ryšių, aukštos įtampos elektros tiekimo linijas, objektus, skleidžiančius radijo bei elektromagnetines
bangas ir sprogimo atžvilgiu pavojingus objektus;
• pramon÷s ir kitus objektus, d÷l kurių veiklos blog÷ja matomumas, taip pat objektus, spinduliuojančius
šviesą ir galinčius kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai;
• sąvartynus, gyvulininkyst÷s, žv÷rininkyst÷s fermas, taip pat kitus objektus, apie kuriuos gali telktis daug
paukščių;
• kitus objektus, esančius iki 300 metrų atstumu nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako ir aerodromų
prieigų zonose – nepriklausomai nuo objektų aukščio.
Specialiojo plano reng÷jai esamo Mekių gyvenviet÷s užstatymo ribose, numat÷ vandentvarkos
infrastruktūros pl÷trą. Specialiojo plano reng÷jai teritorin÷s Mekių gyvenviet÷s pl÷tros nenumat÷, t.y. naujų
gyvenamųjų teritorijų aerodromo apsaugos zonoje nesuplanavo, išskyrus priemones būtinam esamų
gyventojų aprūpinimui centralizuota inžinerine infrastruktūra. Specialiojo plano koncepcijos stadijoje
numatoma tik vandentvarkos infrastruktūros pl÷tros teritorijos, o sprendinių konkretizavimo stadijoje bus
suformuotos tik prioritetin÷s vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pl÷tros ašys. Konkretūs planuoji
infrastruktūros objektai, jų technin÷s specifikacijos, žem÷s pa÷mimo klausimai bus išspręsti rengiant
teritorijos detalųjį planą ar techninį projektą. Specialiojo plano reng÷jai numato, kad parengti žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentai, detalizuojantys Joniškio rajono vandentvarkos specialiojo plano
sprendinius Mekių gyvenviet÷je, privalo būti suderinti su Civilin÷s aviacijos administracija.
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3.2.2. Ar teritorijoje randamos saugomos gyvūnų ar augalų rūšys ir/ar natūralios buvein÷s, kitos
saugotinos gamtin÷s ar kultūros paveldo vertyb÷s

3.2.2.1 Gamtos ir kultūros paveldo objektai. Specialiuoju planu planuojamoje Joniškio rajono teritorijoje
yra gamtos ir kultūros paveldo objektų, įrašytų į valstyb÷s saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą bei įrašytų
į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Dalis saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų patenka į
suplanuotas inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tros teritorijas, kuriose sprendinių konkretizavimo stadijoje bus
suformuotos prioritetin÷s vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pl÷tros ašys. D÷l plano sprendinių
detalizavimo mastelio (M1:25000), specialiojo plano lygmenyje yra fiziškai neįmanoma įvertinti realaus plano
sprendinių poveikio kultūros paveldo objektams, jų teritorijoms bei apsaugos zonoms. Specialiojo plano
reng÷jai siekdami užtikrinti, kad plano sprendiniai netur÷s neigiamo poveikio saugomoms gamtos ir kultūros
paveldo vertyb÷ms, numato rengiant tolimesnius teritorijų detaliuosius planus ir/ar techninius projektus,
vadovautis Gamtos paveldo objektų nuostatais (Žin., 2005, Nr. 58–2026), kultūros paveldo vertybių
teritorijoms ir jų apsaugos zonoms taikomais Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo reikalavimais bei kitais gamtos ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais įstatymais bei teis÷s
aktais. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos nuo fizinio poveikio zonose, kuriose bus
vykdomi žem÷s kasimo darbai, prieš jų pradžią būtina atlikti archeologinius tyrimus. Specialiojo plano
reng÷jų nuomone, sprendiniai nuotekų šalinimo ir vandentvarkos srityje tur÷s ilgalaikį teigiamą poveikį tiems
kultūros paveldo objektams, kurių priežiūrai reikalinga inžinerin÷ infrastruktūra.
3.2.2.2 „Natura 2000“ teritorijos. Specialiuoju planu nagrin÷jamoje Joniškio rajono teritorijoje yra
Europos Bendrijos svarbos specialų saugomų teritorijų statusą turinčių „Natura 2000“ teritorijų. Siekiant
įvertinti planuojamos ūkin÷s veiklos poveikį „Natura 2000“ teritorijoms pagrindinis vertinimo uždavinys yra
nustatyti, ar natūralių buveinių ir rūšių, randamų įsteigtose ar potencialiose „Natura 2000“teritorijose,
apsaugos būkl÷ nepablog÷s įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą. Specialiojo plano reng÷jai įvertino su
planuojamomis vandentiekio ir nuotekų tvarkymo pl÷tros vietomis susijusias ar jų aplinkai artimas saugomas
„Natura 2000“ teritorijas:
• Gubernijos miškas yra saugoma Europos ekologinio tinklo teritorija, kurios plotas 19262,2 ha.
Gubernijos miškas yra paukščių apsaugai svarbi teritorija, kurioje saugoma vertyb÷–mažieji ereliai
r÷ksniai (Aquila pamarina). Vertinant Joniškio rajono teritorijos urbanizaciją, pasteb÷ta, kad
Berž÷nų gyvenviet÷ visu esamu užstatymu patenka į „Natura 2000“ teritoriją–Gubernijos mišką.
Kadangi Berž÷nų gyvenviet÷je yra daugiau 50 gyventojų (105 gyventojai), specialiojo plano
reng÷jai prival÷jo numatyti vandentiekio ir vandenvalos pl÷trą, vadovaudamiesi „Nacionalin÷s
darnaus vystymosi strategijos“ pagrindiniu principu–gyvenviet÷s, kuriose gyventojų skaičius yra
daugiau negu 50, turi būti prijungtos prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo
sistemos. Specialiojo plano reng÷jai siekdami įgyvendinti pagrindinį aplinkosaugos tikslą–
išsaugoti ir palaikyti biologinę įvairovę saugomose teritorijoje, Berž÷nų gyvenviet÷je teritorin÷s
pl÷tros nenumat÷, išskyrus priemones būtinam esamų gyventojų aprūpinimui centralizuota
inžinerine infrastruktūra jau susiformavusioje gyvenviet÷s urbanistin÷je struktūroje. Berž÷nų
gyvenamojoje teritorijoje inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra numatyta „Gubernijos miško biosferos
poligono (Sia–b1) ribų plane“ (patvirtintą 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu
Nr. D1–629 (Žin., 2004, Nr. 181-6713) išskirtoje žem÷s ūkio prioriteto zonoje.
Pagal saugomų teritorijų įstatymą paukščių apsaugai svarbiose teritorijose draudžiama arba
ribojama veikla susijusi su vamzdynu tiesimu, kol n÷ra įvertintas planuojamos ūkin÷s veiklos
poveikis paukščių apsaugai svarbiai teritorijai. Pagal Planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin., 2004 Nr. 130) „kai rengiami skirtingo planavimo lygmens
planai ir programos, jų rengimo organizatoriai, siekdami išvengti dvejopo vertinimo, gali
rengiamai ataskaitai tiesiogiai naudoti anksčiau atlikto aukštesnio planavimo lygmens planų ir
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programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rezultatus“. Patvirtintame Joniškio rajono
Bendrajame plane yra parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje įvertintos
vandentiekio ir vandenvalos pl÷tros sprendinių pasekm÷s aplinkos ir kraštovaizdžio aspektais:
„Sprendimai vandentiekos ir vandenvalos srityje tur÷s ilgalaikį teigiamą poveikį gamtinei aplinkai,
kadangi siūloma esamos įrangos rekonstrukcija, naujų modernių įrenginių statyba užtikrins
minimalų neigiamą poveikį aplinkos komponentams: paviršinio vandens kokybei, dirvožemiui,
biologinei įvairovei ir buveinių apsaugai. Modernizuoti neefektyvūs nuotekų valymo įrenginiai
darys teigiamą poveikį kraštovaizdžiui. Galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis
vandentiekos ir vandenvalos objektų infrastruktūros statybos metu atliekant žem÷s kasimo darbus
inžinerin÷s infrastruktūros sprendimų poveikio aplinkai steb÷sena (monitoringas) turi būti
vykdomas pagal LR aplinkos monitoringo įstatyme (Žin., 1997, Nr.112-2824) ir atitinkamuose
aplinkosaugos poįstatyminiuose teis÷s aktuose nustatytus reikalavimus. Atliekant inžinerin÷s
infrastruktūros sprendimų įgyvendinimo steb÷seną, turi būti skatinamas duomenų apie
besikeičiančią būklę rinkimas ir kaupimas, nes tai pad÷s ateityje išvengti duomenų trūkumo
problemos“. Atlikta bendrojo plano sprendinių reikšmingumo aplinkai analiz÷, atskiriems aplinkos
komponentams, parod÷, kad siūlomi inžinerin÷s infrastruktūros dalies sprendimai yra „draugiški“
aplinkosauginiu požiūriu ir jų įgyvendinimas lems daugiau teigiamų nei neigiamų pasekmių
aplinkai. Joniškio rajono vandentvarkos specialusis planas tikslina Joniškio rajono bendrojo plano
inžinerin÷s infrastruktūros dalies sprendinius, tod÷l manoma, kad n÷ra tikslinga atlikti pakartotin÷s
strategin÷s pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos.
Specialiojo plano reng÷jų nuomone, planuojama ūkin÷ veikla netur÷s reikšmingo neigiamo
poveikio saugomai Europos ekologinio tinklo teritorijai. Saugomų paukščių–erelių r÷ksnių–
apsaugos būkl÷ nepablog÷s, nes naujų vandentiekio ir vandenvalos inžinerinių tinklų pl÷tra
rekomenduojama jau esamoje užstatytoje teritorijoje, nenumatant gyvenviet÷s teritorin÷s pl÷tros į
paukščių apsaugai svarbią teritoriją. Konkrečių inžinerin÷s infrastruktūros objektų ir su juo
susijusių veiklų realus poveikis konkrečioms teritorijoms tur÷tų būti įvertintas rengiant teritorijos
detalųjį planą ar techninį projektą. Jų rengimo metu tur÷tų būti nustatytos darbų rūšys ir apimtys,
siekiant įvertinti ar tie darbai atitinka “Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų” (patvirtintų 2004 m . kovo 15 d. Nr. 276) 2 priedo VI straipsnyje “Perinčių paukščių
populiacijų apsaugai svarbių vietų apsauga ir tvarkymas” reglamentuotą leidžiamų darbų sąrašą
erelių r÷ksnių apsaugai skirtoje saugomoje Gubernijos miško teritorijoje. Rengiant tolimesnius
projektavimo dokumentus (teritorijos detalųjį planą ir/ar techninį projektą), specialiojo plano
reng÷jai numato vadovautis 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629
„D÷l Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško,
Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Tauj÷nų-Užul÷nio miškų ir Žaliosios girios
įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 181-6713), kuriuo buvo įsteigtas
Gubernijos biosferos poligonas, patvirtinti nuostatai ir ribos.
Taigi, specialiojo plano reng÷jų nuomone, inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra Berž÷nų
gyvenviet÷je neigiamo poveikio Gubernijos miškui netur÷s, priešingai paklojus nuotekų surinkimo
tinklus požeminių bei paviršinių vandenų tarša buitin÷mis nuotekomis sumaž÷s, tokiu būdu bus
apsaugota „Natura 2000“ teritorijos aplinka nuo galimo aplinkos teršimo. Specialiojo plano
įgyvendinimas nedarys neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui.

• Vilkijos up÷s sl÷nis– saugoma „Natura 2000“ teritorija, kurios plotas 64,06 ha. Buveinių apsaugai
svarbi teritorija, kurioje saugomos vertyb÷s yra eutrofiniai aukštieji žolynai ir aliuviniai miškai.
Specialiuoju planu suplanuotos Bandorių ir Ramoškių vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų ir
įrenginių pl÷tros (rekonstrukcijos) vietos ir jų įtakos zonos ribojasi su „Natura 2000“ teritorija, bet į ją
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nepatenka. Tod÷l manoma, kad planuojama ūkin÷ veikla nedarys poveikio saugomoms teritorijoms.
Priešingai, atnaujinus nuotekų surinkimo tinklus sumaž÷s buitinių nuotekų infiltracijos lygis, avarijų
tikimyb÷, tuo pačiu požeminių bei paviršinių vandenų tarša buitin÷mis nuotekomis.
3.2.2.3 Saugomos teritorijos. Specialiuoju planu nagrin÷jamoje teritorijoje yra saugomų teritorijų:
valstybinių draustinių, regioninių parkų, biosferų poligonų. Pagal saugomų teritorijų įstatymą, saugomose
teritorijose neleidžiama veikla, naikinanti ar žalojanti reljefo formas bei saugomus objektus, kitaip galinti
pakenkti saugomiems kompleksams. Specialiojo plano reng÷jai įvertino su planuoja teritorija susijusias
saugomas teritorijas:
• Žagar÷s regioninis parkas. Šiuo metu yra parengti šie teritorijų planavimo dokumentai: Žagar÷s
regioninio parko ir jo zonų bei buferin÷s apsaugos zonos ribų planas ir Žagar÷s regioninio parko
tvarkymo planas. Žagar÷s regioninis parkas įsteigtas LR Tarybos–Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs÷jo
24 d. nutarimu Nr.1–2913 „D÷l regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913),
siekiant išsaugoti Šv÷t÷s pasl÷nių ir Žagar÷s miško kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros
paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Specialiuoju planu suplanuotos Žagar÷s, Žiurių,
Juodeikių vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių pl÷tros (rekonstrukcijos) vietos
patenka į Žagar÷s regioninio parko ir jo zonų bei buferin÷s apsaugos zonos ribų planu pakoreguotą
Žagar÷s regioninio parko teritoriją (žr. br÷žinį „Analizuojama teritorija saugomų teritorijų atžvilgiu“).
Pagal Žagar÷s regioninio parko tvarkymo planą, visai parko teritorijai yra nustatytos kraštovaizdžio
tvarkymo zonos ir įvardintas pagrindinis gyvenviečių ir infrastruktūros pl÷tros Žagar÷s regioniniame
parke principas–kompaktiškų gyvenviečių renovacija ir infrastruktūros tobulinimas, siekiant geriau
patenkinti vietos gyventojų ir lankytojų reikmes. Specialiojo plano reng÷jai, nesiūlydami keisti bendro
susiformavusio užstatymo pobūdžio ir urbanistin÷s struktūros, Žagar÷s regioniniame parke suplanavo
Žagar÷s, Žiurių ir Juodeikių vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros vietas. Rengiant
tolimesnius teritorijos inžinerinių tinklų pl÷tros detaliuosius planus ar techninius projektus būtina
vadovautis Žagar÷s regioninio parko tvarkymo plane nustatytu teritorijos tvarkomuoju zonavimu pagal
„Saugomų teritorijų tipinius reglamentus“ patvirtintus LR Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 18 d.
nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131–4704).
• Žagar÷s kraštovaizdžio architektūriniame draustinyje ir Žagar÷s urbanistiniame draustinyje, į kuriuos
patenka Žagar÷s vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros vieta, veikla
reglamentuojama Žagar÷s regioninio parko tvarkymo plane nustatytu teritorijos tvarkomuoju
zonavimu pagal „Saugomų teritorijų tipinius reglamentus“ patvirtintus LR Vyriausyb÷s 2004 m.
rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131–4704).
• Gubernijos miško biosferos poligonas. Berž÷nų urbanizuota gyvenamoji teritorija visu esamu
užstatymu patenka į saugomą teritoriją–Gubernijos miško biosferos poligoną. Berž÷nų gyvenviet÷je
yra daugiau 50 gyventojų (105 gyventojai). Pagal „Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją“ iki 2014
metų 95 proc. gyventojų turi būti prisijungę prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo
sistemos. Specialiojo plano reng÷jai numat÷ vandentvarkos ir vandenvalos pl÷trą „Gubernijos miško
biosferos poligono (Sia–b1) ribų plane“ (patvirtintą 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1–629 (Žin., 2004, Nr. 181-6713) išskirtoje žem÷s ūkio prioriteto zonoje Berž÷nų
gyvenamojoje teritorijoje. Kadangi vandentiekio ir vandenvalos inžinerinių tinklų pl÷tra
rekomenduojama jau esamoje užstatytoje teritorijoje, nenumatant gyvenviet÷s teritorin÷s pl÷tros į
saugomą teritoriją, manoma specialiojo plano neigiamo poveikio Gubernijos biosferos poligonui
netur÷s. Beto, d÷l specialiojo plano rengimo mastelio ir planuojamo laikotarpio, realaus poveikio
saugomoms teritorijoms neįmanoma įvertinti. Konkrečių inžinerin÷s infrastruktūros objektų ir su juo
susijusių veiklų realus poveikis konkrečioms teritorijoms tur÷tų būti įvertintas rengiant teritorijos
detalųjį planą ar techninį projektą. Rengiant tolimesnius projektavimo dokumentus, specialiojo plano
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reng÷jai numato vadovautis 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629 „D÷l
Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių
miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Tauj÷nų-Užul÷nio miškų ir Žaliosios girios įsteigimo, jų
nuostatų ir ribų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 181-6713), kuriuo buvo įsteigtas Gubernijos biosferos
poligonas, patvirtinti nuostatai ir ribos.

• Vilkijos hidrografinis draustinis. Specialiuoju planu suplanuotos Bandorių ir Ramoškių vandentiekio
bei nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių pl÷tros (rekonstrukcijos) vietos ir jų įtakos zonos ribojasi
susaugoma teritorija, bet į ją nepatenka. Tod÷l manoma, kad planuojama ūkin÷ veikla nedarys
poveikio saugomoms teritorijoms. Priešingai, atnaujinus nuotekų surinkimo tinklus sumaž÷s buitinių
nuotekų infiltracijos lygis, avarijų tikimyb÷, tuo pačiu požeminių bei paviršinių vandenų tarša
buitin÷mis nuotekomis.

3.2.3. Ar plano arba programos įgyvendinimas gali sąlygoti teritorijos aplinkos kokyb÷s normų
viršijimą

Specialiojo plano įgyvendinimas nesąlygos teritorijos aplinkos kokyb÷s pablog÷jimo ir kokyb÷s normų
viršijimo, o išpl÷tus nuotekų tvarkymo sistemą, bus surenkama ir iki nustatytų užterštumo rodiklių išvaloma
daugiau Joniškio rajono gyvenviet÷se susidarančių buitinių nuotekų, tuo būdu sumažinant paviršinių ir
požeminių vandenų taršą.
3.2.4. Ar teritorija yra jautri ir (arba) vertinga aplinkos apsaugos požiūriu;

Teritorijos, į kurias patenka planuojami vandentiekio ir nuotekų tinklų koridoriai n÷ra jautrios ir (arba)
vertingos aplinkos apsaugos požiūriu.
3.2.5. Kita informacija.

-

4. Informacija apie plano ar programos įgyvendinimo pasekmių
aplinkai reikšmingumą
Informacija pateikiama, užpildant Planų ir programos atrankos d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Tvarkos aprašo 3 priede pateiktą lentelę.
Lentel÷je panaudoti šie sutartiniai ženklai (pagal Planų ir programos atrankos d÷l strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo reikalavimus):
1

Plano sprendiniai suskirstyti į grupes atsižvelgiant į Planų ir programos atrankos d÷l strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo reikalavimus
2

+ tik÷tinos reikšmingos teigiamos pasekm÷s.
11

- tik÷tinos reikšmingos neigiamos pasekm÷s.
+ / - tik÷tinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekm÷s.
0 nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių.
? nepakanka informacijos.

Planų ir programų atrankos d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas
PLANO AR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASEKMIŲ
APLINKAI REIKŠMINGUMAS

Aplinkos
komponentai

Plano ar programos sprendiniai
RenovuoNauji
Renovuojami
Nauji
jami
inžinerin÷s
inžinerin÷s
inžinerin÷s
inžinerin÷s
infrastrukinfrastruktūros
infrastrukinfrastruktūros
statiniai
tūros tinklai
tūros tinklai
statiniai
Plano ar programos sprendinių įgyvendinimo pasekmių
aplinkai reikšmingumas

Paviršinis
vanduo

0

0

+

+

Požeminis
vanduo

0

0

+

+

Aplinkos
oras

0

0

0

0

Motyvai, pastabos

Plano sprendiniai d÷l
savo pobūdžio ir
masto
nesąlygos
paviršinio
vandens
taršos padid÷jimo, o
nuotekų
surinkimo
tinklų
pl÷tros
sprendiniai sąlygos
paviršinio
vandens
taršos sumaž÷jimą.
Plano sprendiniai d÷l
savo pobūdžio ir
masto
nesąlygos
požeminio vandens
taršos padid÷jimo, o
nuotekų
surinkimo
tinklų
pl÷tros
sprendiniai sąlygos
požeminio vandens
taršos sumaž÷jimą.
Plano
sprendiniai
nesąlygos
aplinkos
oro
taršos
padid÷jimo.
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Klimato
veiksniai

0

0

0

0

Dirvožemis

0

0

+

+

Natūralios
buvein÷s ir
biologin÷
įvairov÷ (įsk.
pasekmes
gyvūnijai ir
augalijai)

0

0

+

+

Kraštovaizdis

0

0

0

0

Kultūros
paveldas

0

0

0

0

Materialiniai
antropogenini
ai ištekliai

0

0

0

0

Neatsinaujina
ntys ir
atsinaujinant
ys gamtos
ištekliai
Žmonių

Plano sprendiniai d÷l
savo pobūdžio ir
masto
nesąlygos
klimato
veiksnių
pokyčio.
Plano
sprendiniai
nesukels reikšmingų
neigiamų pasekmių
dirvožemiui,
o
nuotekų tinklo pl÷tra
tur÷s
teigiamų
pasekmių
dirvožemiui.
Plano sprendiniai d÷l
savo pobūdžio ir
masto
nesukels
reikšmingų pasekmių
natūralioms
buvein÷ms
ir
biologinei įvairovei,
o nuotekų tinklų
pl÷tra tur÷s teigiamos
įtakos gyvūnijai (žr.
3.2.2.2
skyrių
„„Natura
2000“
teritorijos“).
Plano įgyvendinimas
nedarys reikšmingų
neigiamų pasekmių
kraštovaizdžiui.
Plano įgyvendinimas
nedarys reikšmingų
neigiamų pasekmių
kultūros
paveldo
objektams.
Plano
sprendiniai
nesukels reikšmingų
pasekmių
antropogeniniams
ištekliams.

0

0

0

0

Plano
sprendiniai
nesąlygos reikšmingo
gamtos
išteklių
sumaž÷jimo.

+

+

+

+

Plano

sprendiniai
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sveikata

Žmonių
gerov÷

+

+

+

+

Žmonių
saugumas

+

0

+

+

Aplinkos
komponentų
ir pasekmių
jiems
tarpusavio
sąveika

0

0

0

0

sąlygos
teigiamas
pasekmes
žmonių
sveikatai.
Plano
sprendiniai
tiesiogiai
skirti
visuomen÷s gerovei.
Planuojami
sprendiniai nesukels
neigiamų pasekmių
gyventojų saugumui,
o pagerinta vandens
kokyb÷
užtikrins
saugumą.
Plano sprendiniai d÷l
savo pobūdžio ir
masto
nedarys
reikšmingo poveikio
aplinkos komponentų
tarpusavio sąveikai.

5. Kita informacija:
5.1. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai
vykdyti, pasekm÷ms sumažinti ar kompensuoti
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą visi galimi jos poveikiai aplinkai bus mažesni, lyginant su dabartine
situacija.
Kadangi specialiajame plane nustatomos tik vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros
prioritetin÷s kryptys bei tinklų pl÷trai reikalingos teritorijos, specialiojo plano reng÷jų nuomone, konkrečios
priemon÷s neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai vykdyti, pasekm÷ms sumažinti ar kompensuoti tur÷tų būti
numatomos tolesniuose projektavimo etapuose (t.y. detaliojo plano ir techninio projekto rengimo metu,
laikantis Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytų su aplinkosauga susijusių reikalavimų ir procedūrų –
sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo režimų, planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procedūrų, specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų, steb÷senos (monitoringo)
taisyklių ir pan.).

5.2. Informacija apie galimą visuomen÷s nepasitenkinimą planu ar programa.
Nemanoma, jog visuomen÷ reikštų nepasitenkinimą šia planuojama ūkine veikla, nes specialiojo plano
sprendiniai tiesiogiai skirti žmonių gyvenimo kokybei užtikrinti.
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6. Plano rengimo organizatoriaus preliminarus sprendimas, ar šiam
planui tur÷s būti atliekamas strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas.
Remiantis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analiz÷s rezultatais, plano
rengimo organizatoriaus preliminarus sprendimas – Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros pl÷tros specialiajam planui strateginis pasekmių aplinkai vertinamas neturi būti atliekamas.

15

