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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1.1 Įvadas 
 
Reikalavimai geriamojo vandens tiekimo vandenviečių apsaugai yra numatyti 

Lietuvos higienos normoje HN 44 : 2006 “Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų 
nustatymas ir priežiūra” (Žin., 2006, Nr. 81-3217). Šios higienos normos tikslas- 
numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio geriamojo ir natūralaus mineralinio 
vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, 
saugą ir kokybę. Jos reikalavimai taikomi visoms naudojamoms ir naujai 
projektuojamoms vandenvietėms viešai teikiančioms daugiau kaip 10 m 3  vandens per 
parą. 

Higienos norma privaloma vandens tiekėjams, valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, kontrolę atliekančioms institucijoms, projektuotojams, kitiems 
juridiniams ir fiziniams asmenims. 

Akcinės bendrovės-firmos “Šilutės Rambynas” vandenvietės (artezinio 
gręžinio) sanitarinės apsaugos zonos juostos nustatytos, nurodytam šios įmonės 2003-
11-26 rašte Nr. 01-28/225 vandenvietės projektiniam pajėgumui (300m 3 /d) (raštas 
pateikiamas 2 dalyje).  

ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės (gręžinio Nr. 2139/3549) specialusis 
planas rengiamas vadovaujantis ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės nustatymo 
projektu - hidrogeologine ataskaita pagal kurią nustatytos SAZ juostos, patvirtintos 
Lietuvos geologijos tarnybos 2004-01-23 bus įteisintos planavimo dokumentuose 
nustatyta tvarka, HN 44 : 2006 “Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas 
ir priežiūra” (Žin., 2006, Nr. 81-3217), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), kitais norminiais dokumentais. Planavimo sąlygose 
nustatyti planavimo tikslai – parengti, suderinti ir patvirtinti vandenvietės SAZ 
specialųjį planą: numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio vandens šaltinius 
nuo taršos, užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę. 

ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės specialiojo plano pagrindinis brėžinys, 
kuris pateikiamas grafinėje dalyje, rengiamas naudojant šiuos duomenis: 

• VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro “GIS-Centras” 
suteiktą Lietuvos Respublikos M1:10000 skaitmeninį rastrinį 
ortofotografinį žemėlapį ORT10LT; 

• Šilutės miesto gyvenamųjų vietovių M1:5000 georeferencinių 
duomenų bazę GDB5LT; 

• Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 
centrinio banko duomenis. 

 
1.2 Bendroji dalis 
 
Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 visos šalies vandenvietės pagal 

eksploatuojamų vandeningųjų sluoksnių ryšio su atmosferiniais krituliais, paviršiniu ir 
gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu pobūdį yra suskirstytos į tris grupes (I - 
uždaros, II - pusiau uždaros, III - atviros), aštuonis pogrupius. ABF “Šilutės 
Rambynas” vandenvietė pagal ryšio su atmosferiniais krituliais ir gretimų sluoksnių 
požeminiu vandeniu pobūdį eksploatuoja aukštesniuosius vandeninguosius horizontus  



UAB  “EKOPROJEKTAS” APLINKOSAUGOS SEKTORIUS 

 

Kompleksas:    E-1317 “ABF “Šilutės Rambynas”  vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų specialusis 
planas”  

E-1317-SP 

                                                                                                                                                                                  Lapas 4  Lapų 18 
                                                                                        Laida 0  2008 

 

 
lygumų sąlygomis ir priskiriama IIa1 vandenviečių pogrupiui. Šiam pogrupiui 
priklauso uždaresnės vandenvietės, eksploatuojančios daugiasluoksnių storymių 
vandeninguosius sluoksnius (Lietuvos higienos norma HN 44:2006). Į tokio tipo 
vandenvietę pritekėjimas į jų kaptažo sritį intensyviau vyksta horizontaliai pačiu 
produktyviu horizontu, iš dalies – vertikaliai iš kaimyninių vandeningųjų sluoksnių. 
Numatytas šio pogrupio vandenvietės 1-osios juostos (griežto režimo) atstumas turi 
būti ne mažesnis kaip 10 m. nuo gręžinio žiočių. 

Lietuvos higienos normose buvo ir yra numatyta, kad vandenviečių SAZ 
susideda iš trijų juostų – griežto režimo juosta ir dviejų apribojimų juostų. Griežto 
režimo apsaugos juosta (1-ji juosta) skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius 
požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo nuolatinės, atsitiktinės ar tyčinės taršos.  
Apribojimų juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobinės (2-jo juosta) ir 
cheminės (3-ji juosta) taršos. 

Griežto režimo apsaugos juostos dydžiai nėra skaičiuojami, jie yra fiksuoti 
normoje HN 44 : 2006. II a1 pogrupio vandenvietėms šios juostos dydis turi būti ne 
mažesnis kaip 10 m nuo eksploatacinių gręžinių. 

Antrosios ir trečiosios SAZ juostų nustatymo metodai HN 44:2006 suskirstyti 
į dvi pagrindines grupes: analitinius skaičiavimus ir matematinius modelius, kurie 
savo ruožtu gali būti pusiau analitiniai arba kombinuoti bei trimačiai (erdviniai). 

Pagal HN 44:2006 mikrobinės taršos apribojimo (2-sios) juostos dydis turi 
būti toks, kad mikroorganizmai, patekę į eskploatuojamąjį sluoksnį, kaptažinio 
įrenginio nepasiektų būdami gyvybingi. Vandenviečių, naudojančių tarpsluoksninius 
vandeninguosius sluoksnius, šis laikas yra 200 parų. Būtent šiam laikui turi būti 
skaičiuojama/modeliuojama ir ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės SAZ 2-ji 
juosta. 

Cheminės taršos apribojimo (3-sios) juostos matmenys turi būti 
apskaičiuojami (modeliuojami) atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę 
tiesiogiai į eksploatuojamą sluoksnį, nepasiektų kaptažinio įrenginio per 25 metus, o 
patekę į gruntinio vandens sluoksnį – per 50 metų. Kaip žinoma, 3-ji juosta gali 
susidėti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo srities gruntinio vandens sluoksnyje) ir 3b 
(kaptažo srities eksploatuojamame sluoksnyje). Griežti ūkinės veiklos apribojimai yra 
numatyti tik 3a sektoriuje. 
 Paprasčiau tariant, visos minėtos kaptažo sritys – tai plotai, iš kurių 
vandenvietė per minėtą laiką (25-50 metų) surenka vandenį. SAZ sektorius 3a yra tas 
plotas gruntinio vandens sluoksnyje, o sektorius 3b – eksploatuojamame sluoksnyje. 
 

1.2.1. Vandenvietės charakteristika 
 
Planuojama eksploatacijai atnaujinti ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietė, o 

tiksliau 1986 m. išgręžtas artezinis gręžinys (Nr. 2139/3549) su požemine šachtine 
siurbline yra vakariniame miesto pakraštyje (Klaipėdos g-vė, 3), išorinėje atitvertos 
įmonės teritorijos pusėje (1/1 brėžinys). Gręžinio gylis- 101,0 metrų. Pastarąjį laiką jis 
nebuvo eksploatuojamas, o 2003 m. atliktas jo remontas. Vandenvietės teritorija 
(projektuojama SAZ I-oji griežto režimo apsaugos juosta) yra dalyje rekultivuotos 
vejos ir asfaltuotos įmonės gamybinio kiemo teritorijos prie Klaipėdos gatvės. SAZ I-
oje juostoje yra gręžinio antžeminės dalies statinys, vandentiekio paskirstymo 
(sklendžių) mazgas ir dalis įmonės tvoros, kuri turės būti iškelta, pagal HN 44 : 2006  
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suformavus nustatytą SAZ I-ąją griežto režimo apsaugos juostą – 10 m. nuo gręžinio 
centro bei patvirtinus šį specialųjį planą. Tuomet SAZ I-oji griežto režimo apsaugos 
juosta bus naujai aptverta. Kitų pašalinių pastatų ar statinių, tiesiogiai nesusijusių su 
vandens išgavimu ir paskirstymu I-je SAZ juostoje nėra.  

Pagal <HN 44 : 2006. Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų nustatymas ir 
priežiūra> VI skyriaus paragrafą 24.1 SAZ projekte turi būti pateikti tokie duomenys 
apie vandenvietę:  

24.1.1. pavadinimas (ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietė) ir savininkas 
(ABF “Šilutės Rambynas”);  

25.1.2. vandenvietės adresas (Klaipėdos apskritis, Šilutė, Klaipėdos g. 3); 
24.1.3. gręžinio identifikavimo numeris žemės gelmių registre - Nr. 2137, 

Paso (pirminis) – Nr. 3549. 
24.1.4. gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimo numeris (esamai vandenvietei) (Gamtos išteklių naudojimo 
leidimas Nr 38-03/2000, išduotas LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamento), maksimalus naudojamo/planuojamo naudoti 
(atsižvelgiant į 10 metų perspektyvą) vandens kiekis (m3/d): -/300 m3/d (žr. Plano 2 
dalį). 

24.1.5. duomenys apie požeminio vandens gavybą: gavyba nevykdoma. 
24.1.6. vandenvietės centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje 

(Vandenvietės sklypo centro (gręžinio žiočių) koordinatės LKS-94 sistemoje: X- 
338854,48 , Y- 6137257,87. Numatyto eksploatuoti įmonės (gręžinys Nr. 2139/3549) 
ir kitų miesto teritorijoje esančių žinomų atrezinių gręžinių svarbiausi techniniai – 
hidrogeologiniai duomenys ir Šilutės m. vandentiekio struktūrinė schema pateikiami 
antroje dalyje – planavimo procedūrų dokumentai - 1, 2 lentelėse. 

 
Šiuo metu ABF “Šilutės Rambynas” gręžinio (Nr. 2139/3549) žiotys yra apie 

2 m. gylio plytinėje (2x2 m.) požeminėje siurblinėje, uždengtoje specialiu dangčiu. 
Savaime fontanuojantis gręžinys hermetizuotas paaukštinta 219 mm apsaugine 
galvute su specialia sklende. Prieš pajungiant gręžinį eksploatacijai numatyta 
siurblinės ir vandens paėmimo įrangos renovacija bei rekonstrukcija, nugeležinimo 
įrengimas. Griežto režimo zona (1-oji SAZ juosta), skirta saugoti vandenvietę ir joje 
esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius, bus privalomai įteisinta – ją 
aptveriant tvora. Atnaujinus gręžinio darbą, automobilių aikštelę taip pat numatyta 
uždaryti. 

Artezinio gręžinio Nr. 2139 filtrinės kolonos darbinė dalis įrengta į 90-97,5 m. 
gylio intervalą ir ekploatuoja cenamanio – apatinės kreidos smiltainio sluoksnį. 
Cenamanio – apatinės kreidos horizonto kraigas yra 60 m. gylyje (-58,01 m. NM), kur 
60-84 m. intervale slūgso žalsvai pilkas vandensparingas molis, giliau – vandeningas 
smiltainis. Šiuo gręžiniu atidengta tik 14 metrų storio smiltainio sluoksnio viršutinė 
dalis. Šilutės aplylinkėse filtracinės vandeningojo horizonto savybės, tiesiogiai 
priklauso nuo granuliometrinės vandeningojo smiltainio ir silpnai sucementuoto 
smėlio sudėties, svyruoja labai plačiose ribose (km=29-500 m 2 /d).  Vandenvietės 
sklype filtacinio laidumo koeficientas (km) siekia 500 m 2 /d, pjezolaidumo 
koeficientas (a) – 5*10 6   m 2 /d [4]. Į tai būtina atsižvelgti ir modeliavimo metodu 
nustatant  vandenvietės SAZ juostas. 
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Atlikti požeminio vandens kokybės matavimai 2003-05-06 parodė, kad ABF 
“Šilutės Rambynas” gręžinio vanduo yra gėlas (ištirpusių mineralinių medžiagų suma 
– 668-696 mg/l), minkštas (bendras kietumas – 2,5-3,2 mg-ekv/l). Gręžinio vanduo 
buvo tirtas tris kartus. Pagrindiniai kokybės rodikliai pateikiami 3 lentelėje. 
 
3 lentelė. Pagrindiniai kokybės rodikliai. 
Rodiklio pav. Ribinė/specifikuota 

vertė (HN 24:2003) 
2003/12/23 2003/05/06 

(po remonto) 
1986/09/30 
(įrengus gręžinį) 

Cl 250,0 29,2 52,2 54,0 
SO 4  250,0 0,1 0,4 3,0 
NO 2  0,5 0,0 0,0 0,03 
NO 3  50,0 0,0 0,0 0,0 
Na 200,0 134,0 121,0 160,0 
Permanganato 
skaičius, mg/l 
O 2  

5,0 3,11 2,96 4,48 

NH 4  0,5 0,344 0,258 0,3 
Fe bendra  0,2 0,154 0,18 pėdsakai 
Mn 0,05 0,087 - - 
 

Kaip matome iš pateiktos medžiagos, planuojamo naudoti vandens kokybė 
atitinka reikalavimui taikomus geriamajam vandeniui. Išimtį sudaro tik indikatorinis 
rodiklis - manganas. Jo koncentracija nežymiai viršija specifikuotą vertę, nurodytą 
HN 24:2003, tačiau yra numatoma ateityje išspresti šia kokybės problemą. 

Gręžinio vandenį planuojama naudoti tik techninėms reikmėms – katilinei 
(garo gamybai),amoniakinei, kompresorinei, automašinų plovimui. Sūrių gamybos 
procesui reikalingą vandenį numatoma, kaip ir dabar, tiekti iš miesto magistralinio 
vandentiekio. Nutekamųjų vandenų bei iš gręžinio išgaunamo vandens kiekio apskaita 
bus įrengta prieš pradedant eksploatuoti gręžinį. Gamyklos lietaus vandens ir nuotekų 
tinklai yra atskiri irtarpusavyje nesujungti. 

 
1.3 Specialiojo plano sprendiniai 
ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės Klaipėdos g. 3, Šilutėje, Klaipėdos 

apskrityje sanitarinės apsaugos zonos nustatymo projektą pagal HN 44:2003 
”Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra” 2004 m. atliko 
UAB “Vilniaus hidrogeologija” bei nustatyta tvarka 2004-01-23 patvirtino Lietuvos 
geologijos tarnyba. Pagal HN 44:2006 reikalavimus ABF “Šilutės Rambynas” 
vandenvietės SAZ turi būti sudaryta iš trijų juostų, ji paskaičiuota perspektyviniam 
vandenvietės debitui – 300 m3/d. Nustatant ABF “Šilutės Rambynas” gręžinio Nr. 
2139/3549 SAZ atsižvelgta į galimą Šilutės miesto vandenvietės poveikį. Filtracinio 
modelio kalibravimo tikslu buvo “atkurta” hidrodinaminė situacija buvusi ABF 
“Šilutės Rambynas” ir miesto vandenvietės apylinkėse 1986 – 1990 metais. 
Maksimalus vandens paėmimas šioje vandenvietėje siekė apie 6000 m3/d. Šie metai 
pasirinkti todėl, kad tuo metu buvo pasiektas didžiausias vandenvietės debitas, yra 
pakankamai informacijos hidrogeologinės situacijos patikslinimui. Hidrogeologiniai 
rodikliai naudoti SAZ pagrindimui pateikiami 4 lentelėje. 
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Vandenvietės SAZ juostos nustatytos modeliavimo būdu, panaudojant 

programinę įrangą WHPA, GPTRAC modelį-grafoanalitinį sprendimą leidžiantį 
įskaityti ir pertekėjimą į naudojamą horizontą iš aukščiau esančių sluoksnių. 

 
4 lentelė. Hidrogeologiniai rodikliai naudoti SAZ pagrindimui 

Hidrogeologinis rodiklis Vertė 
Q- vandens debitas, m3/d; 
m 0 - bendras menkai vandeniui laidžių nuogulų storis, m; 
k 0 - šių nuogulų filtracijos koeficientas, m/d; 
h 0 - jų aktyvusis poringumas 
AH - gruntinio ir ekploatuojamo sluoksnių požeminio vandens 
lygio skirtumas, m; 
km - eksploatuojamo vandeningojo sluoksnio vandens laidumo 
koeficientas, m2/d; 
m - eksploatuojamo vandeningojo sluoksnio storis; 
i- hidraulinis gradientas; 
n - vandeningojo sluoksnio aktyvusis poringumas. 

300 
30 
3,0*10 4−  
10 2−  
 
3,0 
 
300 
 
50 
0,0026 
0,2 

 
SAZ pirmosios (griežto režimo) juostos dydis higienos normoje yra konkrečiai 

reglamentuotas priklausomai nuo vandenvietės hidrogeologinių sąlygų grupės. 
Nagrinėjama ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietė, priklauso IIa1 vandenviečių 
pogrupiui, t.y. uždaresnių vandenviečių daugiasluoksnėse storymėse pogupiui. Šių 
vandenviečių 1-sios juostos atstumai nuo eksploatacinių gręžinių turi būti ne mažesni 
kaip 10 m. ABF “Šilutės Rambynas” sanitarinės apsaugos zonos pirmosios 
griežto režimo juostos atstumas nuo gręžinio – 10 m. 

 
SAZ antroji (mikrobinės taršos apribojimo) juosta. Ši juosta yra 

skaičiuojama, atsižvelgiant į mikroorganizmų gyvavimo laiką, kuris 
tarpsluoksniniuose vandeninguosiuose horizontuose yra 200 parų. Nagrinėjamoje 
ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietėje antroji sanitarinės apsaugos juosta sudaro 
užima didesnį nei 75 x 75 m. skersmens plotą. Antroji SAZ juosta nustatoma 20 – 
50 metrų už griežto režimo sanitarinės apsaugos juostos. 

Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad gruntinis vanduo, artimose vandenvietės 
apylinkėse, apytiksliai gali pasiekti naudojamą sluoksnį per 10 000 parų arba 25 
metus. Tokiu atveju vandenvietės antroje sanitarinės apsaugos zonoje gali susidaryti 
kaptažo sritis gruntiniame vandeningame sluoksnyje. Tačiau atsižvelgus į galimą 
miesto vandenvietės įtaką rekomenduojama visą SAZ traktuoti, kaip turinčią kaptažo 
sritį gruntiniame vandeningame sluoksnyje ir joje reglamentuoti ūkinę veiklą 
numatytą HN 44:2006.  

 
SAZ trečioji (cheminės taršos apribojimo) juosta. Ši juosta riboja stabilių 

cheminių medžiagų plitimą vandeningame sluoksnyje. Jos sudarymo esmė ta, kad jos 
nepasiektų vandenvietės per jos eksloatacijos laiką. Trečioji SAZ giliems 
vandeningiems sluoksniams skaičiuojama 25 metų laikotarpiui arba 10 000 parų. 



UAB  “EKOPROJEKTAS” APLINKOSAUGOS SEKTORIUS 

 

Kompleksas:    E-1317 “ABF “Šilutės Rambynas”  vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų specialusis 
planas”  

E-1317-SP 

                                                                                                                                                                                  Lapas 8  Lapų 18 
                                                                                        Laida 0  2008 

 

 
Trečioji sanitarinės apsugos juostos dydis priklauso nuo vandens kiekio kuris 

paimamas Šilutės miesto viešojo vandens tiekimo vandenvietėje. Joje paimant 3000-
6000 m 3 /d vandens. SAZ III juosta šiaurės rytų kryptimi sudaro apie 400 x 600 m 
elipsės formos plotą. Jeigu miesto vandenvietėje būtų naudojamas visas patvirtintų 
išteklių plotas, SAZ trečiosios juostos dydis nekistų, bet orientacija pasikeistų. 

Nustatytos vandenvietės SAZ ribos – I-III juostos parodytos 
ortofotografiniame žemėlapyje M 1:2000 (graf. dalis). Jos pagal galimybes 
pakoreguotos ir pritaikytos prie vietovės elementų – gamtinių ir urbanistinių ribų 
(pastatų, gatvių, kelių ir pan.).  

SAZ ribose esančių sklypų savininkų sąrašas ir išrašai iš Nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų banko pateikiami 2-je dalyje. 

 
1.4 Ūkinės veiklos reguliavimas 
 
Siekiant išsaugoti tiekiamo vandens švarą ir kokybę, pirmiausiai reikia rūpintis 

vandenviečių SAZ griežto režimo juosta. Pagal HN 44:2006 ji turi būti aptverta, 
tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apaugoti nuo tyčinio ar 
atsitiktinio užteršimo (siurblinės turi būti užrakintos, gręžinių žiotys – sandarios), turi 
būti čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Draudžiama bet kokia ūkinė veikla, 
tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. Už 
higienos normos pažeidimus griežto režimo juostoje atsako vandenvietės savininkas. 
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių 
apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ 2 priedu, nustatomi ūkinės veiklos apribojimai  
ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės SAZ 2-joje ir 3-joje juostose, kurie pateikiami 
5-oje lentelėje: 

 
5 lentelė 
 

ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ 
APSAUGOS ZONŲ  

2-OJOJE IR 3-IOJOJE JUOSTOSE 
 

Mikrobinės taršos 
apribojimo juosta  

(2-oji juosta) 

Cheminės taršos 
apribojimo juosta  

(3-ioji juosta) 
vandenviečių grupės vandenviečių grupės 

Ūkinė veikla 

I II III I II III 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Gyvenamieji namai be 
kanalizacijos tinklų Ο × × + + × 

2. Gyvenamieji ir visuomeniniai 
namai su kanalizacijos tinklais + + Ο + + + 

3. Kolektyviniai sodai, daržai + × × + + Ο 
4. Nuotekų valymo įrenginiai su 
išleistuvais į paviršinius vandenis  + Ο × + + Ο 

5. Nuotekų dumblo sandėliavimas Ο Ο × + + Ο 
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Mikrobinės taršos 
apribojimo juosta  

(2-oji juosta) 

Cheminės taršos 
apribojimo juosta  

(3-ioji juosta) 
vandenviečių grupės vandenviečių grupės 

Ūkinė veikla 

I II III I II III 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Asenizacijos ir filtracijos laukai, 
kiti požeminės filtracijos įrenginiai Ο × × + + × 

7. Tręšimas nuotekomis, srutomis Ο ⎯ ⎯ + Ο ⎯ 
8. Tręšimas nuotekų dumblu Ο ⎯ ⎯ + Ο Ο 
9. Kapinės Ο × × + Ο × 
10. Gyvulininkystės ir 
paukštininkystės įmonės Ο × × + Ο Ο 

11. Mėšlo saugyklos, siloso tranšėjos, 
kompostavimo aikštelės Ο × × + Ο Ο 

12. Organinių ir mineralinių trąšų 
naudojimas Ο Ο ⎯ + + + 

13. Augalų apsaugos produktų, kitų 
cheminių medžiagų ir preparatų 
naudojimas 

Ο ⎯ ⎯ + ⎯ ⎯ 

14. Augalų apsaugos produktų ir kitų 
cheminių medžiagų ir preparatų 
gamyba ir sandėliai 

× × × + × × 

15. Užterštos žemės ir grunto valymo 
aikštelės  Ο × × + Ο  

× 
16. Naftos produktų saugyklos 
(degalinės, tepalų, mazuto, krosnių 
kuro, žalios naftos ir kt. saugyklos) 

Ο × × + Ο × 

17. Komunalinių, nepavojingų ir 
pavojingų atliekų sąvartynai × × × Ο × × 

18. Inertinių atliekų sąvartynai + Ο × + Ο × 
19. Magistraliniai ir krašto keliai + + O + + + 
20. Kiti keliai + + + + + + 
21. Geležinkeliai  × × × + Ο Ο 
22. Autoremonto dirbtuvės, 
autoplovyklos + Ο Ο + Ο Ο 

23. Naudingųjų, iškasenų karjerai + Ο × + Ο Ο 
24. Paviršinio vandens telkinių dugno 
gilinimas, grunto kasimas  + Ο Ο + Ο Ο 

25. Naujų gręžinių gręžimas (išskyrus 
tiriamuosius, stebėjimo ir kt., 
nesusijusius su vandens išteklių 
naudojimu, bei atvejus, kai vandens 
tiekėjas neturi galimybės tiekti 
vandenį) 

× × × Ο Ο Ο 
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Mikrobinės taršos 
apribojimo juosta  

(2-oji juosta) 

Cheminės taršos 
apribojimo juosta  

(3-ioji juosta) 
vandenviečių grupės vandenviečių grupės 

Ūkinė veikla 

I II III I II III 
1 2 3 4 5 6 7 

26. Kita veikla / objektai, galintys 
bakteriologiškai ar cheminėmis 
medžiagomis ir preparatais užteršti 
požeminį vandenį 

+ × × + × × 

⎯ draudžiama; 
× nauja statyba (veikla) draudžiama, o esami objektai – atsižvelgiant į galimo poveikio 

įvertinimą; 
Ο nauja statyba (veikla) ir esami objektai leidžiami atsižvelgiant į galimo poveikio 

įvertinimą; 
+ neribojama. 
 

 
SAZ pirmoji (griežto režimo) juosta 
Siekiant išsaugoti vandenviečių tiekiamo vandens švarą ir kokybę, 

vandenvietės SAZ griežto režimo juosta pagal HN 44 : 2006 37.1 punktą turi būti 
aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo 
neteisėto fizinio poveikio (siurblinės turi būti užrakintos, gręžinių žiotys – sandarios), 
turi būti čiaupai vandens mėginiams paimti.  

SAZ pirmojoje (griežto režimo) juostoje draudžiama bet kokia ūkinė 
veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir 
tiekimu. Nustatomoje SAZ pirmojoje juostoje jokia kita ūkinė veikla nebuvo ir 
nebus vykdoma. Už higienos normos pažeidimus griežto režimo juostoje atsako 
vandenvietės savininkas. ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės 1-ji, SAZ griežto 
režimo juosta atitinka visus įvardintus reikalavimus. 

 
SAZ antroji (mikrobinės taršos apribojimo) juosta 
 
Ne ką mažiau svarbi ir 2-osios SAZ juostos būklė. Nors vadinama mikrobinės 

taršos apribojimo juosta, ji saugo vandenvietę ir nuo cheminės taršos.  
SAZ antrojoje (mikrobinės taršos apribojimo) juostoje pagal HN 44:2006 

2 priedą II grupės vandenvietėse besąlygiškai draudžiama ūkinė veikla, 
nurodyta 5 lentelės 7, 8, ir 13 punktuose, būtent: tręšimas nuotekomis, srutomis, 
tręšimas nuotekų dumblu, augalų apsaugos produktų, kitų cheminių medžiagų ir 
preparatų naudojimas. 

Nauja statyba (veikla) draudžiama, o esami objektai – atsižvelgiant į 
galimo poveikio įvertinimą, pagal 5 lentelėje nurodytus 1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 21, 25, ir 26 punktus, būtent: gyvenamieji namai be kanalizacijos tinklų, 
kolektyviniai sodai, daržai, asenizacijos ir filtracijos laukai, kiti požeminės 
filtracijos įrenginiai, kapinės, gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonės, mėšlo 
saugyklos, siloso tranšėjos, kompostavimo aikštelės, augalų apsaugos produktų ir 
kitų cheminių medžiagų ir preparatų gamyba ir sandėliai, užterštos žemės ir 
grunto valymo aikštelės, naftos produktų saugyklos (degalinės, tepalų, mazuto,  
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krosnių kuro, žalios naftos ir kt. saugyklos), komunalinių, nepavojingų ir 
pavojingų atliekų sąvartynai, geležinkeliai, naujų gręžinių, gręžimas (išskyrus 
tiriamuosius, stebėjimo ir kt., nesusijusius su vandens išteklių naudojimu, bei 
atvejus, kai vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti vandenį), kita 
veikla/objektai, galintys bakteriologiškai ar cheminėmis medžiagomis ir 
preparatais užteršti požeminį vandenį.  

Nauja statyba (veikla) ir esami objektai leidžiami atsižvelgiant į galimo 
poveikio įvertinimą pagal 5 lentelėje nurodytus 4, 5, 12, 18, 22, 23 ir 24 punktus, 
būtent: nuotekų valymo įrenginiai su išleistuvais į paviršinius vandenis, nuotekų 
dumblo sandėliavimas, organinių ir mineralinių  trąšų naudojimas, inertinių 
atliekų sąvartynai, autoremonto dirbtuvės, autoplovyklos, naudingųjų, iškasenų 
karjerai, paviršinio vandens telkinių dugno gilinimas, grunto kasimas. 

Vandenvietės SAZ 2-ojoje juostoje nėra tokių potencialių taršos objektų, kurių 
veikla būtų besąlygiškai draudžiama ar ribojama. 

 
 SAZ trečioji (cheminės taršos apribojimo) juosta 

SAZ trečiojoje (cheminės taršos apribojimo) juostoje pagal HN 44:2006 2 
priedą II grupės vandenvietėse besąlygiškai draudžiama ūkinė veikla, nurodyta 
5 lentelės 13 punkte, būtent: augalų apsaugos produktų, kitų cheminių medžiagų 
ir preparatų naudojimas. 

Nauja statyba (veikla) draudžiama, o esami objektai – atsižvelgiant į 
galimo poveikio įvertinimą, pagal 5 lentelėje nurodytus 14, 17, ir 26 punktus, 
būtent: augalų apsaugos produktų ir kitų cheminių medžiagų ir preparatų 
gamyba ir sandėliai, komunalinių, nepavojingų ir pavojingų atliekų sąvartynai, 
kita veikla/objektai, galintys bakteriologiškai ar cheminėmis medžiagomis ir 
preparatais užteršti požeminį vandenį.  

Nauja statyba (veikla) ir esami objektai leidžiami atsižvelgiant į galimo 
poveikio įvertinimą pagal 5 lentelėje nurodytus 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 
23, 24 ir 25 punktus. 

Į trečiąją juostą patenka baldų kombinato ir gamyklos AB “Hidraulinės 
pavaros” teritorijos (žiūr. 3 grafinė dalis). Jeigu veikla šiose teritorijose ateityje 
gali būti susijusi su tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimu, saugojimu ir 
panašiai, vadovaujantis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis 
medžiagomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvo Respublikos aplinkos ministro 
2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu nr. 472, šiems objektams turėtų būti taikoma jų 
veiklos požeminiam vandeniui vertinimo procedūra. Tačiau šioms įmonėms net 
ir esant būtinybei praktiškai nėra galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti 
pavojingomis medžiagomis užterštas nuotekas į požeminius vandenis, nes visos 
nuotekos išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus.  

 
Bendri apribojimai 
 
Pagal HN 44:2006, 37.4. punktą visų grupių vandenviečių SAZ visose 

juostose (nepriklausomai ar yra kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame 
sluoksnyje) neturi būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus gręžinius, skirtus 
požeminio vandens būklei stebėti ir pagal 37.5. punktą visų grupių vandenviečių 
SAZ visose juostose į požeminius vandeninguosius sluoksnius draudžiama 
tiesiogiai išleisti valytus ir nevalytus pramoninius, buitinius nutekamuosius 
vandenis, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas ir preparatus. 
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Pačios ABF “Šilutės Rambynas” SAZ pagal išduotas planavimo sąlygas šiame 

specialiajame plane nenustatoma. Tačiau vadovaujantis SAZ ribų nustatymo ir režimo 
taisyklių (Valstybės žinios, 2004, Nr. 134-4878) 4.18 ir 4.19 punktais artimiausias 
galimos taršos šaltinis yra nutolęs daugiau nei 50 m. nuo gręžinio, kuriam šiuo spec. 
planu nustatoma SAZ. Tačiau net ir esant būtinybei ABF “Šilutės Rambynas” 
praktiškai nėra galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti nuotekas į požeminius 
vandenis, nes visos nuotekos išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus. 

 
Rekomenduojama supažindinti II-je ir III-joje SAZ juostoje esančių 

sklypų savininkus bei ūkio subjektus, vykdančius ūkinę veiklą, apie ūkinės 
veiklos apribojimus, nustatytus HN 44:2006 (5 lentelė). 

Už pažeidimus mikrobinės ir cheminės taršos apribojimo juostose atsako 
juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo ūkinę veiklą šiose juostose. 
 Pagal HN 44:2006 39 punkto reikalavimus vandenviečių SAZ kontrolę teisės 
aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo: 

39.1. RAAD pareigūnai požeminio vandens saugos, užteršimo prevencijos ir 
jo išteklių išgavimo apskaitos požiūriu; 

39.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai teisės akto 
nustatyta tvarka. 
 
1.5 Sprendinių pasekmių vertinimas 
 

1.5.1. Atliktos procedūros dėl galimo specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo 
 
Viešas susirinkimas dėl ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės SAZ 

nustatymo specialiojo plano sprendinių viešo svarstymo įvyks 2008 m. rugsėjo 5 d. 11 
val. ABF “Šilutės Rambynas” patalpose adresu Klaipėdos g. 3, 99115 Šilutėje.  

Kadangi pagal HN 44:2006 nustatyta ir 2004-01-23 Lietuvos geologijos 
tarnybos patvirtinta sanitarinė apsaugos zona rengiamame specialiajame plane 
nemažinama, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neatliekamas. 
 

1.5.2. Poveikis teritorijos vystymosi darnai ir planuojamos veiklos sričiai 
 
Teritorijoje, kurią apima ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės I ir II-oji 

SAZ juostos, žemės paskirtis yra kitos paskirties žemė (komercinės paskirties ir 
smulkaus verslo objektams statyti ir eksloatuoti). Žemės sklypo plotas – 6,7 ha. 

ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės veikla bei SAZ nustatymas poveikio 
teritorijos vystymosi darnai ir planuojamos veiklos sričiai neturės. 
 

1.5.3 Poveikis ekonominei aplinkai 
 

ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietė įtakos aplinkos taršai nedaro.  
Pagal “Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarkos” 

(Žin., 2003, Nr. 101-4578) nuostatas požeminio vandens monitoringas vykdomas 
pagal sudarytą programą. 

Avarijų tikimybė yra minimali ir tipinė tokio veiklos pobūdžio įmonėms. 
Bendrovėje yra sudarytas civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms 
planas. 
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Kadangi pagal Aplinkos ministro 1999-07-19 įsakymu Nr.221 (Žin., 1999, Nr. 

68-2186) nustatyti Lietuvos ūkio objektuose naudojami pavojingų medžiagų ribiniai 
kiekiai ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietėje nebus saugomi ir naudojami, 
pavojaus ir rizikos analizė neatliekama ir avarijų lokalizavimo ir likvidavimo planas 
nerengiamas. 

 
1.5.4 Poveikis socialinei aplinkai 

 
ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietė yra Šilutės miesto ribose, tačiau 

visuomeniniu požiūriu vietovė nėra reikšminga. 
 
 
Specialiojo plano sprendiniai neturės įtakos gyventojų būsto sąlygoms, saugai 

ir susisiekimui, vietonės estetiniam vaizdui, nes vandenvietės teritorija neplečiama. 
 
 1.5.5 Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui 
 

Poveikio aplinkai padidėjimo nenumatoma, todėl poveikį aplinkai 
mažinančios priemonės neplanuojamos, išskyrus tas priemones, kurios yra išdėstytos 
aukščiau. Poveikį aplinkai mažinančių priemonių alternatyvos nesvarstomos. 

Darbo metu vandenvietėje yra laikomasi visų būtinų saugaus darbo 
reikalavimų. 

Triukšmo lygis darbo vietoje neviršys higienos normoje HN 33:2007 nurodyto 
akustinio triukšmo lygio darbo aplinkoje. Triukšmo lygis už statinių sienų taip pat 
neviršys leidžiamo lygio. 

ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietėje stacionarių aplinkos oro taršos 
šaltinių nėra. Kadangi objekte nėra įrengti stacionarūs degimo įrenginiai vandenvietės  
veikla įtakos oro kokybei neturi. 
 Teritorijos plotas, kurį apima ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės SAZ I-
III juostos į Natura 2000 ir saugomas teritorijas nepatenka. Teritorijoje valstybės 
saugomų kultūros paveldo ir archeologinių vertybių nėra Ištrauka iš saugomų 
teritorijų kadastro pateikiama grafinėje dalyje. 
 

1.5.6 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita 
 
 Poveikio aplinkai padidėjimo nenumatoma, todėl poveikį aplinkai 
mažinančios priemonės neplanuojamos. Poveikį aplinkai mažinančių priemonių 
alternatyvos nesvarstomos. Darbo metu vandenvietėje yra laikomasi visų būtinų 
saugaus darbo reikalavimų. 
 Specialiojo plano sprendiniai neturės neigiamos įtakos visuomenės elgsenos ir 
gyvensenos veiksniams. 
 Pagal specialiojo plano sprendinius įteisinus apribojimus dirvožemio ir grunto 
taršai bus užtikrinta vandenviatės apsauga nuo galimos taršos ir išgaunamo bei 
tiekiamo vandens kokybė pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 “Geriamo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai”. 
 ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo 
specialiojo plano dokumentų sprendinių poveikio vertinimas pateikiamas 6-je 
lentelėje. 
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6 lentelė  TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO 
VERTINIMO LENTELĖ 

 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius – ABF “Šilutės Rambynas” 
 2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB “Ekoprojektas” 
 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės 

Klaipėdos g.3, Šilutėje,  sanitarinės apsaugos zonos specialusis planas 
 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais – Detalusis 

planas - Statybininkų g., Gluosnių g., Klaipėdos g., ABF “Šilutės Rambynas”, Šilutės 
mieste, detalusis planas, patvirtintas 2005-04-20 Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-348 

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
Šilutės miesto generalinis planas, patvirtintas 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio 
statybos reikalų komiteto įsakymu Nr. 112. 

 6. Status quo situacija – Šiuo metu nėra įteisintos vandenvietės I ir II SAZ ir galimybė 
apriboti neleistiną aplinkos taršą sukeliančią veiklą. 

 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius – Nustatyti ir 
patvirtinti teritorijų planavimo dokumentuose vandenvietės sanitarines apsaugos zonas. 

 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas) – Parengus ir patvirtinus specialųjį planą bus įteisintos vandenvietės I ir II 
SAZ ir galimybė apriboti neleistiną aplinkos taršą sukeliančią veiklą. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 9. Sprendinio poveikis:   
 teritorijos vystymo darnai ir 

(ar) planuojamai veiklos 
sričiai 

 
Teigiamas ilgalaikis 

 
- 

 ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis - 
 socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis - 
 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 
 
- 

 
- 

 10. Siūlomos alternatyvos poveikis: Alternatyvos nėra  
 teritorijos vystymo darnai ir 

(ar) planuojamai veiklos 
sričiai 

- - 

 ekonominei aplinkai - - 
 socialinei aplinkai - - 
 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 
- - 

 
 
1.6 Visuomenės dalyvavimas planavimo procese 
 

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr. 
904 (Žin., 2004, Nr. 112-4189) visuomenė buvo informuota apie planavimo 
dokumento rengimą, jo tikslus, planavimo sprendinių viešą ekspoziciją, pasiūlymų 
teikimo tvarką bei viešo susirinkimo laiką ir vietą.  
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Apie tai 2008-06-17 ir 2008-07-08 bei 2008-07-17 ir 2008-07-18 buvo 

patalpinti skelbimai Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje ir išspausdinti laikraštyje 
“Pamarys”. Skelbimų tekstų kopijos pridedamos 4-je dalyje. 

Viešas susirinkimas dėl ABF “Šilutės Rambynas” vandenvietės SAZ ribų 
specialiojo plano sprendinių viešo svarstymo įvyko 2008 m. rugsėjo 5 d. 11 val. ABF 
“Šilutės Rambynas” patalpose adresu Klaipėdos g. 3, 99115 Šilutėje. Visuomenės 
atstovai, išskyrus UAB “Šilutės vandenys” darbuotoją, į viešą specialiojo plano 
svarstymą neatvyko (protokolas pridedamas 4-je dalyje). Per supažindinimo su 
parengtu specialiuoju planu laikotarpį pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta. 

 Visuomenės dalyvavimo ataskaita pateikiama 4-je specialiojo plano 
dalyje. 
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