
Neringos savivaldybės administracija 

 

Neringos savivaldybės 
geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros 
specialusis planas  

 

2011 m. vasaris



Specialiojo plano bylos sudėtis 
 

 

Skyriaus Nr. 

Pavadinimas 

I. Aiškinamasis raštas: 

 1. Esama būklė 

 2. Koncepcija 

 3. Sprendiniai 

 4. Sprendinių poveikio vertinimas  

II. Brėžiniai 

III. Procedūrų dokumentai 

IV. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
ataskaita 

 

 

 

 

 



 

Neringos savivaldybės 
geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros 
specialusis planas 

 

1. Esama būklė  

2010 m. vasaris 

 

UAB COWI Lietuva 

Ukmergės g. 369A 

LT-06327 Vilnius 

 

Tel +370-5-2107610 

Faks +370-5-2124777 

www.cowi.lt 

 

  

Dokumento Nr. 4220090181 

Varianto Nr. 1 

Išleidimo data 2010 m. 

 

Rengė Lina Pupelienė 

Tikrino I. Valuntienė 

Patvirtino L. Pupelienė 



Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 

 

1 

.  

Turinys 

Įvadas  2 

1 Esama būklė 4 

1.1 Vandens tiekimas 4 

1.2 Nuotekų surinkimas ir valymas 13 

1.3 Santrauka 22 

 
 



Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 

 

2 

.  

Įvadas 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
teritorijų planavimo tikslai yra šie: 
 

1. Atlikti esamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastrutktūros būklės analizę; 

2. Nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kuriose būtų užtikrintas 
reikalavimus atitinkantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų teikimas;  

3. Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
kryptis;  

4. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 95% kiekvienos savivaldybės gyventojų 
būtų aprūpinami saugiu visuomenės sveikatai geriamuoju vandeniu ir 
nustatytus reikalavimus atitinkančiomis nuotekų tvarkymo 
paslaugomis. 

Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrast-
ruktūros plėtros specialusis planas pradėtas rengti vadovaujantis Neringos savi-
valdybės tarybos 2008 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-113 „Dėl Neringos 
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialiojo plano rengimo“. 

Planavimo objektas – Neringos savivaldybės teritorija, užimanti 8980 ha. Ne-
ringos savivaldybės duomenimis 2010 m. sausio 1 d. savivaldybėje gyvenamąją 
vietą deklaravo 4016* asmenys. Per 2005 – 2009 m. laikotarpį Neringos savi-
valdybėje gyventojų skaičius išaugo 42％. Didžiąja dalimi gyventojų skaičiaus 
didėjimą lėmė imigracija. Pasak savivaldybės, nuolatinių gyventojų Neringoje 
yra tik apie 2300, o kiti gyventojai tik deklaruoja gyvenamą vietą, bet nuolat 
negyvena. 

Neringos savivaldybę sudaro penkios gyvenvietės: Nida, Juodkrantė, Preila, 
Pervalka ir Alksnynė. Pagal gyventojų skaičių gyvenvietės išsidėstę taip: 

Nida - 2255 gyventojai (56％ visų Neringos gyventojų);  
Juodkrantė - 1245 gyventojai (31％ visų Neringos gyventojų);  
Preila - 272 gyventojai (7％ visų Neringos gyventojų); 
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Pervalka - 212 gyventojai (5％ visų Neringos gyventojų); 
Alksnynė - 7 gyventojai (0,2％ visų Neringos gyventojų).  

*  bendrą gyventojų skaičių sudaro Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos, Alksnynės 
gyventojų skaičius plius 25 asmenys, apskaityti Neringos savivaldybės teritorijoje. 

Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialusis planas (toliau Planas) rengiamas 
vadovaujantis: 
 

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-
617); 

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-
2327); 

3. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260); 

4. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-
3261); 

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėt-
ros strategija (Žin., 2008, Nr. 104-3975); 

6. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų ren-
gimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 8-337); 

7. Kuršių Nerijos nacionalinio parko schema (generaliniu planu) 
(1994m.); 

8. Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendruoju planu 
(patvirtinta raidos koncepcija); 

9. Neringos savivaldybės strateginiu planu 2007-2013 metams; 

10. Kitais patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais bei galiojančiais 
teisės aktais. 
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1 Esama būklė 

1.1 Vandens tiekimas 

Neringos savivaldybėje centralizuotas vandentiekis įrengtas Nidoje, Juodkran-
tėje, Preiloje ir Pervalkoje. Alksnynės gyventojai naudoja šachtinio šulinio 
vandenį. Centralizuoto vandens tiekimo paslaugas teikia savivaldybės įmonė 
UAB „ Neringos vanduo“. Visiems vartotojams pagal poreikį tiekiamas tik po-
žeminis vanduo. Duomenys apie centralizuotai tiekiamo vandens paslaugas 
gaunančius gyventojus pateikti 1 lentelėje (UAB „Neringos vanduo“ 2009 m. 
duomenys).  

1 lentelė. Informacija apie centralizuotai tiekiamo vandens paslaugas  

Eil. 

nr. 

Gyvenvietės pavadini-

mas 

Gyventojų 

skaičius 

Prisijungusių 

gyventojų 

skaičius 

Prisijungusių 

gyventojų ％％％％ 

1 Nida 2255 2240 99％ 

2 Juodkrantė 1245 1169 94％ 

3 Preila 272 194 71％ 

4 Pervalka 212 200 94％ 

5 Alksnynė 7 nėra nėra 

 Viso Neringos sav.: 3991 3803 95％％％％ 

 

Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Neringos savivaldybėje, išskyrus 
Alksnynę, centralizuoto vandentiekio infrastruktūra išvystyta gana gerai. Inf-
rastruktūra geriausiai išvystyta –Nidoje, prasčiausiai – Preiloje. Pagal Geriamo-
jo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą turi būti siekiama, kad iki 
2014 metų gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95% savivaldybės gyventojų būtų 
prieinamos viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo paslaugos. Įvykdžius 
projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija“ nustatytą dalį 
II etapo darbų (vyksta konkursas rangovui parinkti), Neringos savivaldybėje 
prisijungusių prie centralizuotų vandentiekio tinklų gyventojų bus 99％％％％. 
Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Neringos savivaldybės teritorijoje 
geriamojo vandens išgavimui eksploatuojami 83 arteziniai gręžiniai. Iš jų, 35 
gręžinius eksploatuoja UAB „Neringos vanduo“.  
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Be artezinių gręžinių, vandens išgavimui Neringoje eksploatuojama 12 šachti-
nių šulinių. Pagal savivaldybės atliktus 2008 m. šulinių stebėsenos duomenis 
visiškai atitinkančių Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo van-
dens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus šulinių neaptikta, tačiau nei 
viename šulinyje nerasta padidinto toksinių rodiklių (nitrato, nitrito) kiekio. 
Mikrobiologiškai neužteršti 3 šuliniai. 

UAB „Neringos vanduo“ eksploatuoja 3 vandenvietes: Nidoje, Juodkrantėje ir 
Preiloje/Pervalkoje. Preila ir Pervalka naudojasi ta pačia vandenviete.  

Visose vandenvietėse išgaunamas žalias vanduo neatitinka higienos normos 
HN 24:2003 reikalavimų. Žalias vanduo turi per dideles amonio, geležies, 
mangano, sieros vandenilio koncentracijas. Visų vandenviečių (ypač Nidos ir 
Preilos) vanduo turi gana didelius drumstumo rodiklius.  

Visose trijose vandenvietėse įrengti šiuolaikiški vandens ruošimo įrenginiai. 
Paruoštas vartotojams tiekti vanduo atitinka higienos normos HN 24: 2003 ge-
riamajam vandeniui keliamus reikalavimus, išskyrus amonio koncentraciją Ni-
dos ir Preilos / Pervalkos vandens ruošyklose.  

Bendra informacija apie vandens ėmimo ir vandens ruošimo įrenginius pateikta 
2 lentelėje. 

2 lentelė. Bendra informacija apie vandens ėmimo ir vandens ruošimo įrengi-
nius 

Eil. 

nr. 

Gyvenvietės  

pavadinimas 

Patiekto 

vandens 

kiekis, 

m3/metus 

(2009 m.) 

Gręžinių skaičius Vandens 

ruošimo 

įrenginiai 
veikian-
tys 

rezer-
viniai 
/konser
vuoti 

1 Nida 162 000 8 8 yra 

2 Juodkrantė 37 603 4 5 yra 

3 Preila/Pervalka 15 000 3 7 yra 

4 Alksnynė 0 nėra nėra nėra 

 

UAB „Neringos vanduo“ duomenimis“ vandens kiekis, patiektas iš vandenvie-
tės, ir vandens suvartojimas Neringos savivaldybėje per paskutinius penkis me-
tus augo. Per 2005 – 2009 metus patiekto vartotojams vandens kiekis išaugo 
12％, suvartoto ūkio buities reikmėms - 16％. Kadangi Neringoje pramonės 
nėra , tai pagrindinė vandens dalis yra suvartojama ūkio buities reikmėms. 
Vandens išgavimo ir suvartojimo kitimas pateiktas 1 paveiksle. Neringai yra 
būdingas vandens poreikių netolygumas vasaros ir žiemos periodais. Priklau-
somai nuo gyvenvietės dienos poreikių skirtumas žiemą ir vasarą gali siekti iki 
10 kartų.  
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1 pav. Išgaunamo ir suvartojamo vandens kiekių kitimas Neringos sav. 

Pagal UAB „Neringos vanduo“ duomenis, bendras centralizuotų vandentiekio 
tinklų ilgis Neringos savivaldybėje - 28,6 km. Tam tikros dalies vandentiekio 
tinklų (8,2 km arba 33％) būklė yra labai gera, nes ši dalis tinklų yra renovuoti 
ar naujai pakloti 2007 m. pagal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų re-
konstrukcija ir plėtra“ numatytus I etapo darbus, dalinai finansuotus iš ES fon-
dų. Vamzdynų medžiaga, skersmuo, paklojimas, didžiąja dalimi atitinka STR 
keliamus reikalavimus. Atliekant vandentiekio tinklų renovaciją buvo pakeisti 
vamzdynai, rekonstruoti vandentiekio šuliniai bei visa juose esanti armatūra. 
Šiuo metu yra vykdomi vandentiekio tinklų plėtros ir rekonstrukcijos II etapo 
įgyvendinimo darbai (bus atliekama dalis II etape numatytų darbų), numatoma 
pakloti/ renovuoti 10,02 km tinklų.   

1.1.1 Nida 

Nidos vandenvietė yra teritorijoje į šiaurę nuo Purvynės, Bulvikių rage. Van-
denvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos HN 24:2003 reikala-
vimų, todėl jis apdorojamas vandens ruošimo įrenginiuose. Žalias vanduo turi 
per dideles amonio, geležies, mangano, sieros vandenilio koncentracijas, virši-
jami drumstumo rodikliai. 

Požeminis vanduo Nidos vandenvietėje išgaunamas gręžiniais ir horizontalia 
drena (drena naudojama kaip rezervas). Vandenvietėje išgręžta 16 artezinių 
gręžinių. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona (SAZ) yra nustatyta, išlaiko jai 
keliamus reikalavimus ir pažymėta grafinėje projekto dalyje. Vandens ištekliai 
aprobuoti ir jie yra pakankami. Informacija apie artezinius gręžinius pateikta 3 
lentelėje.
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3 lentelė. Informacija apie Nidos vandenvietės artezinius gręžinius 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Gręžinių 

skaičius 
Veikiančių 

gręžinių 

skaičius 

 

Rezervinių ir 

konservuotų 

gręžinių skai-

čius 

Galimas na-

šumas, m
3
/h 

(veikiančių 

gręžinių) 

Įrangos būk-

lė (veikian-

čių gręžinių) 

Nida 16 8 8 160 labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Vandens ruošimo įrenginiai pastatyti ir įrengti 2008 metais. Jų statyba dalinai 
finansuota iš ES fondų. Paruoštas vandens ruošykloje geriamas vanduo atitinka 
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 geriamajam vandeniui keliamus reika-
lavimus, išskyrus amonio koncentraciją. Informacija apie vandens ruošimo 
įrenginius pateikta 4 lentelėje. Vandenvietėje taip pat įrengta švaraus vandens 
rezervuaras (450 m3) ir II kėlimo siurblinė. II kėlimo siurblinė ir rezervuaras 
pastatyti 2008 metais. Jų būklė labai gera. 

4 lentelė. Nidos vandens ruošimo įrenginiai 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis našumas Faktinis našumas, m

3
/h 

(m3/d)  
Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

m3/h  m3/d vasarą žiemą 

Nida 75  

 

1650 (max) 

1320 (vid.) 

75 (885)* 50 (390)* 2008 labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
* 2009m. duomenys 

Taip pat, vandens išgavimui Nidoje eksploatuojami 2 šachtiniai šuliniai* ir 6 
pavieniai arteziniai gręžiniai**. Šulinių vanduo neatitinka Lietuvos higienos 
normos HN 24:2003 reikalavimų. Šuliniuose nerasta padidinto toksinių rodiklių 
(nitrato, nitrito) kiekio, tačiau vanduo užterštas mikrobiologiškai.  

*  Neringos savivaldybės duomenys; 

**   Lietuvos geologijos tarnybos duomenys 

Vandens suvartojimas Nidoje per 2005 – 2009 metus kito nežymiai. Vandens 
suvartojimas išaugo 8％. Suvartoto (patiekto) ir apskaityto vandens kiekiai ir jų 
kitimas pateikti 5 lentelėje. 

5 lentelė. Nidoje suvartoto ir apskaityto vandens kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Suvartoto vandens kiekis, m3/metus Apskaityto (realizuoto) vandens kiekis, 

m
3
/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Nida 150640 163510 149128 155514 161927 124837 129042 130266 128510 141183 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
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Nidoje vandentiekio infrastruktūra išvystyta labai gerai. Centralizuota vandens 
tiekimo sistema apima visą urbanizuotą gyvenvietės dalį. Vandentiekio linijos 
yra privestos iki pajūrio. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungę 99％％％％ 
vartotojų, ir tai visai atitinka „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo“ siekiamybę, kad viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo pa-
slaugos būtų prieinamos ne mažiau kaip 95% gyventojų. Įvykdžius II etapo 
vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbus, prisijungusių 
vartotojų procentas bus 99,6％％％％ (numatoma pakloti du įvadus). Nidoje sudaryta 
galimybė visiems gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tink-
lų. Vandentiekio vamzdynų būklė kinta nuo labai geros iki avarinės. Pagal pro-
jekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ numatytus I eta-
po darbus 2007 m. renovuota / naujai paklota 4,35 km vandentiekio tinklų. Šiuo 
metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai. Numatoma renovuoti/ naujai pakloti 
apie 6,25 km vandentiekio tinklų.  

Gyvenvietės vandentiekio tinklas yra žiedinis ir atitinka gaisrinius reikalavi-
mus. Iš vandenvietės vanduo tiekiamas dvejomis slėginėmis linijomis. Gaisrų 
gesinimui vandentiekio šuliniuose įrengti gaisriniai hidrantai. Dingus elektrai, 
vandenį gaisrų gesinimui galima paimti iš prie švaraus vandens rezervuaro 
įrengto šulinio. Švaraus vandens rezervuaras talpina ir vandens atsargas gaisrų 
gesinimui. Alternatyviam elektros energijos tiekimui vandenvietėje įrengta 
elektros energijos generatoriaus prijungimo vieta.  

Informacija apie vandentiekio vamzdynus pateikta 6 lentelėje. 

6 lentelė. Nidos esamų vandentiekio vamzdynų techniniai duomenys  

Gyvenvietės  

pavadinimas 

Tinklų 

ilgis, km 
Skersmuo, 

mm 
Vamzdynų 

medžiaga 
Pastatymo 

(renovacijos) 

metai 

Tinklų būklė 

Nida 16,2 ∅50-225 Ketus, PE  1970 - 2007 30％ - l. gera,  
70％ - nuo geros iki 

avarinės 
Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

1.1.2 Juodkrantė 

Pagrindinė Juodkrantės vandenvietė yra gyvenvietės centre, šalia Kalno gatvės. 
Juodkrantės vandenvietėje eksploatuojami 9 gręžiniai. Išgaunamas vanduo ne-
atitinka higienos normos HN 24:2003 reikalavimų. Žalias vanduo turi per dide-
les amonio, geležies, mangano, sieros vandenilio koncentracijas. Vandenvietės 
sanitarinė apsaugos zona (SAZ) yra nustatyta, išlaiko jai keliamus reikalavimus 
ir pažymėta grafinėje projekto dalyje. Tačiau pasiekus perspektyvinį debitą 
(810 m3/d), nebūtų išlaikomi SAZ keliami reikalavimai. Vandens ištekliai ap-
robuoti ir jie yra pakankami. Informacija apie artezinius gręžinius pateikta 7 
lentelėje.
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7 lentelė. Informacija apie Juodkrantės vandenvietės artezinius gręžinius 

Gyvenvietės 
pavadinimas 

Gręžinių 

skaičius 
Veikiančių 

gręžinių 

skaičius 

 

Rezervinių ir 

konservuotų 

gręžinių skai-

čius 

Galimas 

našumas, 

m
3
/h (vei-

kiančių) 

Įrangos 

būklė 

Juodkrantė 9 4 5 48 Labai gera 

Šaltinis UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Išgaunamas vandenvietėje vanduo paruošiamas vandens ruošimo įrenginiuose. 
Vandens ruošimo įrenginiai pastatyti ir įrengti 2007 metais. Jų statyba dalinai 
finansuota iš ES fondų. Paruoštas vandens ruošykloje geriamas vanduo atitinka 
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Informacija apie vandens 
ruošimo įrenginius pateikta 8 lentelėje. Vandenvietėje taip pat yra įrengta šva-
raus vandens rezervuaras (450 m3) ir II kėlimo siurblinė. II kėlimo siurblinė ir 
rezervuaras pastatyti 2007 metais. Jų būklė gera. 

8 lentelė. Juodkrantės vandens ruošimo įrenginiai 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis našumas Faktinis našumas, 

m
3
/h (m

3
/d) 

Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

m
3
/h m

3
/d vasarą žiemą 

Juodkrantė 27  600 (max) 

495 (vid.) 

24 (240)* 12 (65)* 2007 Labai 
gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

* 2009m. duomenys 

Taip pat vandens išgavimui Juodkrantėje eksploatuojami 2 šachtiniai šuliniai* 
ir 5 pavieniai arteziniai gręžiniai**. Šulinių vanduo neatitinka Lietuvos higie-
nos normos HN 24:2003 reikalavimų. Šuliniuose nerasta padidinto toksinių ro-
diklių (nitrato, nitrito) kiekio, tačiau vanduo užterštas mikrobiologiškai. Pajūrio 
zonoje eksploatuojami 3 esantys skirtingose vietose gręžiniai. Vanduo iš šių 
gręžinių tiekiamas vietinėms reikmėms tenkinti. Iš vandenvietės, priklausančios 
Pakrantės apsaugos rinktinės Neringos užkardai, nutiestas vandentiekio tinklas į 
centrinę Juodkrantės gyvenvietės dalį, tačiau vamzdynas užaklintas ir vanduo 
gyventojams netiekiamas.  

*   Neringos savivaldybės duomenys; 

**   Lietuvos geologijos tarnybos duomenys 

Vandens suvartojimas Juodkrantėje per 2005 – 2009 metus kito nežymiai: van-
dens suvartojimas išaugo 16％. Suvartoto ir apskaityto vandens kiekiai ir jų 
kitimas pateikti 9 lentelėje.
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9 lentelė. Juodkrantėje suvartoto ir apskaityto vandens kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Suvartoto vandens kiekis, m3/metus Apskaityto (realizuoto) vandens kiekis, 

m
3
/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Juodkrantė 32510 37360 38477 40575 37603 27257 29605 29701 31897 31552 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Juodkrantėje vandentiekio infrastruktūra išvystyta gana gerai. Prie centralizuotų 
vandentiekio tinklų prisijungę 94％％％％ vartotojų, ir tai beveik atitinka „Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo“ siekiamybę, kad viešai tiekia-
mo geriamojo vandens tiekimo paslaugos būtų prieinamos ne mažiau kaip 
95% gyventojų. Vandentiekio vamzdynų būklė kinta nuo labai geros iki avari-
nės. Pagal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ 
numatytus I etapo darbus 2007 m. renovuota ir naujai paklota 3,33 km vanden-
tiekio tinklų. Šiuo metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numatoma reno-
vuoti/ pakloti 0,96 km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, 99％％％％ gyventojų bus 
prijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų.  

Gyvenvietės vandentiekio tinklas šakotinis, sužiedintos tik atskiros jo vietos, ir 
yra žemesnės nei II kėlimo siurblinė patikimumo kategorijos. Kad vandentiekio 
tinklas atitiktų gaisrinius reikalavimus, jį reikia vystyti iš šakotinio į žiedinį. 
Vanduo iš vandenvietės tiekiamas dvejomis slėginėmis linijomis. Gaisrų gesi-
nimui vandentiekio šuliniuose įrengti gaisriniai hidrantai. Dingus elektrai, van-
denį gaisrų gesinimui galima paimti iš vandenvietėje prie švaraus vandens re-
zervuaro įrengto šulinio. Švaraus vandens rezervuaras talpina ir vandens atsar-
gas gaisrų gesinimui. Alternatyviam elektros energijos tiekimui, vandenvietėje 
įrengta elektros energijos generatoriaus prijungimo vieta. 

Informacija apie vandentiekio vamzdynus pateikta 10 lentelėje.  

10 lentelė. Juodkrantės esamų vandentiekio vamzdynų techniniai duomenys  

Gyvenvietės  

pavadinimas 

Tinklų 

ilgis, km 
Skersmuo, 

mm 
Vamzdynų 

medžiaga 
Pastatymo (re-

novacijos) metai 

Tinklų būklė 

Juodkrantė 6,7 ∅50-160 Ketus, PE  1974-2007 50％ - l. gera,  
50％ - nuo ge-
ros iki avarinės 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

1.1.3 Preila ir Pervalka 

Preila ir Pervalka geriamuoju vandeniu aprūpinama iš vienos vandenvietės, 
esančios Preilos g.  
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Vandenvietėje yra 10 artezinių gręžinių. Išgaunamas žalias vanduo neatitinka 
higienos normos HN 24:2003 reikalavimų. Žalias vanduo turi per dideles amo-
nio, geležies, mangano, sieros vandenilio koncentracijas. Per didelis drumstu-
mas ir kietumas. Reikia konstatuoti, kad čia išgaunamas vanduo dėl labai dide-
lės geležies ir amonio koncentracijos yra prasčiausias iš visų Neringos vanden-
viečių. Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona (SAZ) yra nustatyta, išlaiko jai 
keliamus reikalavimus ir pažymėta grafinėje projekto dalyje. Vandens ištekliai 
aprobuoti ir jie yra pakankami. Informacija apie artezinius gręžinius pateikta 11 
lentelėje. 

11 lentelė. Informacija apie Preilos ir Pervalkos vandenvietės artezinius gręži-
nius 

Gyvenvietės 
pavadinimas 

Gręžinių 

skaičius 
Veikiančių 

gręžinių 

skaičius 

 

Rezervinių ir 

konservuotų 

gręžinių skai-

čius 

Galimas 

našumas, 

m3/h (vei-

kiančių) 

Įrangos 

būklė 

Preila ir  
Pervalka 

10 3 7 36 Labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Išgaunamas vandenvietėje vanduo apdorojamas vandens ruošimo įrenginiuose. 
Vandens ruošimo įrenginiai pastatyti ir įrengti 2008 metais. Jų statyba dalinai 
finansuota iš ES fondų. Paruoštas vandens ruošykloje geriamas vanduo atitinka 
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, išskyrus amonio koncent-
raciją. Informacija apie vandens ruošimo įrenginius pateikta pateikta 12 lentelė-
je. Vandenvietėje taip pat yra įrengta švaraus vandens rezervuaras (250 m3) ir 
II kėlimo siurblinė. 
 

12 lentelė. Preilos ir Pervalkos vandens ruošimo įrenginiai 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis našumas Faktinas našumas, 

m3/h (m3/d) 

Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

m3/h m3/d vasarą žiemą 

Preila ir  

Pervalka 

17  385 (max) 

285 (vid.) 

17 (100)* 12 (35)* 2008 Labai 
gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
* 2009m. duomenys 

Taip pat vandens išgavimui Preiloje eksploatuojami 7 šachtiniai šuliniai*. Di-
džiosios dalies šulinių vanduo neatitinka Lietuvos higienos normos HN 
24:2003 reikalavimų. Šuliniuose nerasta padidinto toksinių rodiklių (nitrato, 
nitrito) kiekio, tačiau 4 šulinių vanduo užterštas mikrobiologiškai. Pervalkoje 
vandens išgavimui eksploatuojami 11 pavienių artezinių gręžinių**. Preiloje, 
kad yra pavienių artezinių gręžinių, nenurodoma. 

*   Neringos savivaldybės duomenys; 

*  Lietuvos geologijos tarnybos duomenys. 
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Vandens suvartojimas 2005 – 2009 metais kito įvairiai. Vandens suvartojimas 
Preiloje 2005 – 2006 metais išaugo 8％, Pervalkoje - sumažėjo 12％. Per 2007 
– 2009 metus vandens suvartojimas Preiloje ir Pervalkoje išaugo 37％. Suvar-
toto ir apskaityto vandens kiekiai ir jų kitimas pateikti 13 lentelėje. 
 

13 lentelė. Preiloje ir Pervalkoje suvartoto ir apskaityto vandens kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Suvartoto vandens kiekis, m
3
/metus Apskaityto (realizuoto) vandens kiekis, 

m3/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Preila 6418 6957 10963* 15466* 14972* 6247 5964 6106 7182 8947 

Pervalka 2890 2542    1882 1695 1591 2522 3373 

Šaltinis UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
*   bendras Preilos ir Pervalkos  

Vandentiekio infrastruktūra Preiloje išvystyta gerai, Pervalkoje – gana gerai. 
Preiloje prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungę 71％％％％ vartotojų, Per-
valkoje - 94％％％％ vartotojų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įsta-
tyme teigiama, kad viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo paslaugos turi 
būti prieinamos ne mažiau kaip 95% gyventojų. Pervalkoje ši siekiamybė be-
veik pasiekta, Preiloje nepasiekta.  

Vandentiekio vamzdynų būklė kinta nuo labai geros iki avarinės.  
Pagal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ numa-
tytus I etapo darbus 2007 m. Preiloje renovuota ir naujai paklota 0,51 km van-
dentiekio tinklų. Šiuo metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numatoma 
renovuoti/ pakloti 1,70 km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, Preiloje 97％％％％ gy-
ventojų bus prijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų.  
Pervalkoje pagal minėtą projektą vandentiekio tinklams jokie darbai vykdyti 
nebuvo. Šiuo metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numatoma renovuoti/ 
naujai pakloti 1,12 km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, 99％％％％ gyventojų bus 
prijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų.  

Gyvenvietėse vandentiekio tinklai šakotiniai ir atitinka II kėlimo siurblinės pa-
tikimumo kategoriją. Vanduo iš vandenvietės tiekiamas viena slėgine linija. 
Gaisrų gesinimui vandentiekio tinklo šuliniuose įrengti gaisriniai hidrantai. 
Dingus elektrai, vandenį gaisrų gesinimui galima paimti iš vandenvietėje prie 
švaraus vandens rezervuaro įrengto šulinio. Švaraus vandens rezervuaras talpi-
na ir vandens atsargas gaisrų gesinimui. Alternatyviam elektros energijos tie-
kimui, vandenvietėje įrengta elektros energijos generatoriaus prijungimo vieta. 

Informacija apie vandentiekio vamzdynus pateikta 14 lentelėje.
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14 lentelė. Preilos ir Pervalkos esamų vandentiekio vamzdynų techniniai duo-
menys  

Gyvenvietės  

pavadinimas 

Tinklų 

ilgis, m 
Skersmuo, 

mm 
Vamzdynų 

medžiaga 
Pastatymo (re-

novacijos) metai 

Tinklų būklė 

Preila 1,2 ∅110-150 Ketus, PE  1982-2007 43％ - l. gera,  

57％ - nuo pa-
tenkinama iki 

avarinė 

Pervalka 4,5 ∅150-200 Ketus, PE 1982 Nuo patenki-
namos iki ava-

rinės 

Šaltinis UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

1.1.4 Alksnynė 

Alksnynės gyvenvietėje centralizuotų vandentiekio tinklų nėra. Viensėdžio gy-
ventojai naudoja šachtinio šulinio vandenį. Šulinio vanduo neatitinka Lietuvos 
higienos normos HN 24:2003 reikalavimų. Šulinyje nerasta padidinto toksinių 
rodiklių (nitrato, nitrito) kiekio, tačiau vanduo užterštas mikrobiologiškai.  

Alksnynėje esantis kontrolės postas geriamuoju vandeniu apsirūpina iš nuosavo 
gręžinio.  

1.2 Nuotekų surinkimas ir valymas 

1.2.1 Ūkio - buities nuotekynė 

Neringoje centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos yra Nidoje, 
Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje. Alksnynėje centralizuotų nuotekų surinki-
mo tinklų nėra, nuotekos surenkamos išsėmimo duobėse. Centralizuoto nuotekų 
surinkimo paslaugas teikia savivaldybės įmonė UAB „ Neringos vanduo“. Ka-
dangi Neringoje nėra pramonės, tai nuotekos pagrinde susidaro iš gyventojų, 
poilsinių bei visuomeninių įstaigų. Ūkio-buities nuotekas papildo per nesanda-
rius šulinius ir vamzdynus patenkantis gruntinis vanduo. Duomenys apie cent-
ralizuoto nuotekų surinkimo paslaugas gaunančius gyventojus pateikti 15 lente-
lėje (UAB „Neringos vanduo“ 2009 m. duomenys). 
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15 lentelė. Informacija apie centralizuoto nuotekų surinkimo paslaugas  

Eil. 

nr. 

Gyvenvietės pavadini-

mas 

Gyventojų 

skaičius 

Prisijungusių 

gyventojų 

skaičius 

Prisijungusių 

gyventojų ％％％％ 

1 Nida 2255 2208 98％ 

2 Juodkrantė 1245 1128 91％ 

3 Preila 272 253 93％ 

4 Pervalka 212 207 98％ 

5 Alksnynė 7 nėra nėra 

 Viso Neringos sav.: 3991 3796 95％％％％ 

 
Iš 15 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Neringos savivaldybėje centrali-
zuota nuotekų surinkimo infrastruktūra išvystyta gana gerai, tik Alksnynėje nė-
ra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Infrastruktūra geriausiai išvystyta –
Nidoje ir Pervalkoje. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymą turi būti siekiama, kad iki 2014 metų gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 
95% savivaldybės gyventojų būtų prieinamos viešojo vandens tiekėjo teikiamos 
nuotekų tvarkymo paslaugos. Įvykdžius projekto „Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų plėtra ir rekonstrukcija“ nustatytą dalį II etapo darbų (vykdomas konkur-
sas rangovui parinkti), Neringos savivaldybėje prisijungusių prie centralizuotų 
nuotekų surinkimo tinklų gyventojų bus 98％％％％. 

Taip pat reikia paminėti ir tai, kad nuotekų surinkimui be centralizuotų tinklų 
Neringoje dar eksploatuojama apie 20 išsėmimo duobių ir vieni individualūs 
nuotekų valymo įrenginiai. Išsėmimo duobės yra pažymėtos projekto grafinėje 
dalyje. 

UAB „Neringos vanduo“ duomenimis išleidžiamų nuotekų kiekiai Neringos 
savivaldybėje per 2005 – 2009 metus kito įvairiai: tai mažėjo, tai didėjo. Tuo 
tarpu ūkio buities (apskaitytų) nuotekų kiekis per šiuos metus beveik nekito. 
Išleidžiamų nuotekų kiekio sumažėjimą 2009 m. galėjo lemti atlikti nuotekų 
tinklų renovacijos darbai dėl kurių sumažėjo gruntinio vandens infiltracija. Iš-
leidžiamų nuotekų kiekių kitimas pateiktas 2 paveiksle. 
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2 pav. Išleidžiamų nuotekų kiekių kitimas Neringos savivaldybėje 

UAB „Neringos vanduo“ duomenimis bendras nuotekų tinklų ilgis Neringos 
savivaldybėje yra 40 km. Tam tikros dalies nuotekų tinklų (10,8 km arba 27％) 
būklė yra labai gera. Ši dalis tinklų yra renovuoti ar naujai pakloti 2007 m. pa-
gal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ numatytus 
I etapo darbus, dalinai finansuotus iš ES fondų. Atliekant nuotekų tinklų reno-
vaciją buvo pakeisti vamzdynai, rekonstruoti nuotekų šuliniai bei siurblinės. 
Taip pat, pagal šį projektą buvo vykdoma ir nuotekų tinklų plėtra. Vamzdynų 
medžiaga, skersmuo, paklojimas, didžiąja dalimi atitinka STR keliamus reika-
lavimus. Šiuo metu yra vykdomi II etapo nuotekų tinklų plėtros ir rekonstrukci-
jos įgyvendinimo darbai, numatoma pakloti/ renovuoti 3,11 km tinklų.  

Neringos savivaldybės teritorijoje įrengta 10 nuotekų siurblinių, eksploatuoja-
mų UAB "Neringos vanduo" ir 4 nuotekų siurblinės, kurias eksploatuoja priva-
tūs operatoriai. Visos jos požeminės komplektinės nuotekų siurblinės su viduje 
sumontuota šiuolaikiška įranga. Siurblinės pastatytos 2003 – 2007 m. 

UAB „Neringos vanduo“ eksploatuoja 4 nuotekų valyklas: Nidoje, Juodkrantė-
je, Preiloje ir Pervalkoje. Visos nuotekų valyklos pastatytos ir įrengtos 2008 m. 
Statybos darbus dalinai finansavo ES fondai. Valyklose įdiegtas biologinis nuo-
tekų valymas. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į Kuršių marias ir atitinka Lietu-
voje galiojančių normatyvų reikalavimus. Nuotekų valyklose susidaręs pertek-
linis dumblas mechaniškai nusausinamas ir sandėliuojamas valyklų dumblo 
aikštelėse. Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nuotekų valykloms nustatytos. 
SAZ išlaiko joms keliamus reikalavimus ir pažymėtos grafinėje projekto dalyje. 
Bendra informacija apie Neringos nuotekų valyklas pateikta 16 lentelėje.
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16 lentelė. Bendra informacija apie nuotekų valyklas 

Eil. 

nr. 

Gyvenvietės  

pavadinimas 

Valytų nuotekų 

kiekis m3/metus 

(2009m.) 

NV tipas Pastatymo 

metai 

Valytų nuote-

kų priimtuvas 

1 Nida 27 2462 Biologinis  
valymas 

2008 Kuršių marios 

2 Juodkrantė 11 8519 Biologinis  
valymas 

2008 Kuršių marios 

3 Preila 24 193 Biologinis  
valymas 

2008 Kuršių marios 

4 Pervalka 29 774 Biologinis  
valymas 

2008 Kuršių marios 

5 Alksnynė nėra nėra nėra nėra 

 
1.2.1.1 Nida 
Nidos buitinių nuotekų surinkimo sistema apima visą urbanizuotą gyvenvietės 
dalį. Nuotekų surinkimo linijos yra privestos iki pajūrio, tačiau pajūrio zonoje 
tinklas nėra pilnai išvystytas. Prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų yra 
prisijungę 98％％％％ gyventojų, ir tai visai atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus, kad centralizuotos nuotekų surinkimo 
paslaugos būtų prieinamos ne mažiau kaip 95% gyventojų. Nuotekos surenka-
mos savitakinėmis ir slėginėmis linijomis. Nuotekų vamzdynų būklė kinta nuo 
labai geros iki avarinės. Pagal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonst-
rukcija ir plėtra“ numatytus I etapo darbus 2007 m. renovuota ir naujai paklota 
3,3 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numa-
toma renovuoti/ pakloti 1,78 km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, prie centrali-
zuotų nuotekų tinklų bus prijungta 99,7％％％％ gyventojų. Sistemos veikimui palai-
kyti yra įrengtos 3 požeminės komplektinės siurblinės, kurias eksploatuoja 
UAB "Neringos vanduo" ir 3 siurblinės, kurias eksploatuoja privatūs operato-
riai. UAB "Neringos vanduo" priklausančios siurblinės įrengtos 2007m., jų 
būklė labai gera. Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines pateikta 17 
lentelėje.
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17 lentelė. Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines  

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Tinklų ilgis, km Skersmuo, 

mm 
Vamzdynų me-

džiaga 
Tinklų sta-

tybos (reno-

vacijos) me-

tai 

Tinklų būklė Siurblinių 

skaičius 

Nida 16,7  
(8 km slėginiai,  

8,7 km savitakiniai) 

∅160-400  
 

PE, PVC, ketus, 
keramika, a/c 

1962 - 2007 20％ - l. gera,  
80％ - nuo gera 

iki avarinė 

3 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Išleistų nuotekų kiekis per 2005 – 2009 metus kito įvairiai - tai augo, tai mažė-
jo. 2005 – 2008 metais apskaitytų nuotekų kiekis augo. Tai lėmė nuotekų tinklų 
plėtra, ekonominės padėties gerėjimas. 2009 metais išleidžiamų ir apskaitytų 
nuotekų kiekis sumažėjo. Tai galėjo lemti infiltracijos tinkluose sumažinimas, 
pablogėjusi gyventojų ekonominė padėtis, lemianti mažesnį vandens suvartoji-
mą. Tarp išleistų ir apskaitytų nuotekų kiekių matyti nemažas skirtumas. Tai 
rodo, kad į buitinių nuotekų tinklus patenka nemaža dalis paviršinio ir gruntinio 
vandens, kas ir lemia šio skirtumo atsiradimą. Išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų 
kiekiai ir jų kitimas pateikti 18 lentelėje. 

18 lentelė. Nidoje išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadini-

mas 

Išleistų nuotekų kiekis, m
3
/metus Apskaitytų nuotekų kiekis, m

3
/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Nida 
26 3795 21 3634 32 8044 33 9132 27 2462 11 9323 12 0203 12 6184 12 6237 12 2477 

Šaltinis UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
 
Surinktos nuotekos valomos šiuolaikiškai įrengtoje nuotekų valykloje, esančio-
je Šiaurinėje Nidos dalyje šalia Purvynės gatvės. Nuotekų valykla pastatyta 
2008 metais. Jos statyba dalinai finansuota iš ES fondų. Atitekančių į valyklą 
nuotekų sudėtis – ūkio buities. Nuotekų valyklą sudaro: parengtinio valymo 
įrenginiai (grotos, smėliagaudės), veikliojo dumblo reaktoriai, antriniai nuso-
dintuvai Išvalytos iki reikalaujamų normatyvų nuotekos išleidžiamos į Kuršių 
marias. Susidaręs valykloje perteklinis dumblas iš pradžių sutankinamas, o po 
to nusausinamas filtpresu. Mechaniškai nusausintas dumblas sandėliuojamas 
dumblo aikštelėje. Informacija apie nuotekų valyklą pateikta 19 lentelėje. 

19 lentelė. Nidos nuotekų valykla 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis 

našumas, 

m
3
/d (vid.) 

Faktinas našumas, 

m3/d 
Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

vasarą žiemą 

Nida 1700 1054* 670* 2008 Labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
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*  2009m.  duomenys 

Taip pat reikia paminėti, kad nuotekų surinkimui Nidoje dar eksploatuojama 5 
išsėmimo duobės. Individualių nuotekų valymo įrenginių nėra.  

1.2.1.2 Juodkrantė 
Centralizuota nuotekų surinkimo sistema Juodkrantėje išvystyta gana gerai. 
Prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų yra prisijungę 91％％％％ gyventojų. Pri-
sijungusių gyventojų procentas labai artimas Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimui, kad centralizuotos nuotekų surinkimo 
paslaugos būtų prieinamos ne mažiau kaip 95% gyventojų. Nuotekos surenka-
mos savitakinėmis ir slėginėmis linijomis. Nuotekų vamzdynų būklė kinta nuo 
labai geros iki avarinės. Pagal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonst-
rukcija ir plėtra“ numatytus I etapo darbus 2007 m. renovuota ir naujai paklota 
4,9 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numa-
toma renovuoti/ pakloti 0,75 km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, prie centrali-
zuotų nuotekų tinklų bus prijungta 94,5％％％％ gyventojų, tačiau techninės galimy-
bės prisijungti bus sudarytos visiems. Sistemos veikimui palaikyti yra įrengtos 
4 požeminės komplektinės siurblinės, kurias eksploatuoja UAB "Neringos van-
duo". Siurblinės įrengtos 2003 - 2007m., jų būklė labai gera. Informacija apie 
nuotekų vamzdynus ir siurblines pateikta 20 lentelėje. 

20 lentelė. Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines 

Gyvenvietės  

pavadinimas 

Tinklų ilgis, km Skers-

muo, mm 
Vamzdynų  

medžiaga 

Tinklų sta-

tybos (reno-

vacijos) me-

tai 

Tinklų būklė Siurblinių 

skaičius 

Juodkrantė 8,0 
(3 km slėginiai,  

5 km savitakiniai) 

∅90-315  
 

PE, PVC, ketus, 
keramika, a/c 

1969-2007 60％ - l. gera,  
40％ - nuo gera iki 

avarinė 

4 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Išleistų ir apskaitytų nuotekų kiekis per 2005 – 2009 metus kito įvairiai: - tai 
augo, tai mažėjo. 2009 metais išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekis sumažė-
jo. Tai galėjo lemti infiltracijos tinkluose sumažinimas, pablogėjusi gyventojų 
ekonominė padėtis, lemianti mažesnį vandens suvartojimą. Tarp išleistų ir ap-
skaitytų nuotekų kiekių matyti nemažas skirtumas. Tai rodo, kad į buitinių nuo-
tekų tinklus patenka nemaža dalis paviršinio ir gruntinio vandens, kas ir lemia 
šio skirtumo atsiradimą. Išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekiai ir jų kitimas 
pateikti 21 lentelėje.
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21 lentelė. Juodkrantėje išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadini-

mas 

Išleistų nuotekų kiekis, m3/metus Apskaitytų nuotekų kiekis, m3/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Juodkrantė 
115 033 103 978 131 079 150 078 118 519 35 922 37 402 43 569 41 022 37 432 

Šaltinis UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
 
Surinktos nuotekos valomos šiuolaikiškai įrengtoje nuotekų valykloje, esančio-
je Šiaurinėje Juodkrantės dalyje šalia “Griekų daubos”. Nuotekų valykla pasta-
tyta 2008 metais. Jos statyba dalinai finansuota iš ES fondų. Atitekančių į va-
lyklą nuotekų sudėtis – ūkio buities. Nuotekų valyklą sudaro: parengtinio va-
lymo įrenginiai (grotos, smėliagaudės), veikliojo dumblo reaktoriai, antriniai 
nusodintuvai Išvalytos iki reikalaujamų normatyvų nuotekos išleidžiamos į 
Kuršių marias. Susidaręs valykloje perteklinis dumblas iš pradžių sutankina-
mas, o po to nusausinamas filtpresu. Mechaniškai nusausintas dumblas sandė-
liuojamas dumblo aikštelėje. Informacija apie nuotekų valyklą pateikta 22 len-
telėje. 
 

22 lentelė. Juodkrantės nuotekų valykla 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis 

našumas, 

m
3
/d (vid.) 

Faktinas našumas, 

m
3
/d 

Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

vasarą žiemą 

Juodkrantė 650 453* 320* 2008 Labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
*  2009m.  duomenys 

Taip pat reikia paminėti, kad nuotekų surinkimui Juodkrantėje dar eksploatuo-
jamos apytiksliais duomenimis 7 išsėmimo duobės. Oro pajėgų teritorijoje pa-
jūryje įrengti individualūs nuotekų valymo įrenginiai.  

1.2.1.3 Preila  
Preilos gyvenvietėje centralizuota nuotekų surinkimo sistema išvystyta gana 
gerai. Prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Preiloje prisijungę 93％％％％ gy-
ventojų. Tai beveik atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo reikalavimus, kad centralizuotos nuotekų surinkimo paslaugos būtų 
prieinamos ne mažiau kaip 95% gyventojų. Nuotekos surenkamos savitakinė-
mis ir slėginėmis linijomis. Nuotekų vamzdynų būklė kinta nuo labai geros iki 
avarinės. Pagal projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėt-
ra“ numatytus I etapo darbus 2007 m. renovuota ir naujai paklota 2,2 km nuo-
tekų tinklų. Šiuo metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numatoma reno-
vuoti/ pakloti 0,36 km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, prie centralizuotų nuo-
tekų tinklų bus prijungta 97％％％％ gyventojų. Sistemos veikimui palaikyti yra 
įrengtos 2 požeminės komplektinės siurblinės, kurias eksploatuoja UAB "Ne-
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ringos vanduo" ir 1 siurblinė, eksploatuojama privataus operatoriaus. UAB 
"Neringos vanduo" priklausančios siurblinės įrengtos 2007m., jų būklė labai 
gera. Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines pateikta 23 lentelėje. 

23 lentelė. Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines 

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Tinklų ilgis, km Skersmuo, 

mm 
Vamzdynų me-

džiaga 
Pastatymo 

(renovacijos) 

metai 

Tinklų būklė Siurblinių 

skaičius 

Preila 8,3  
(7 km slėginiai,  

1,3 km savitakiniai) 

∅110-200  
 

PE, PVC, ketus, 
keramika, a/c 

1978 - 2007 26％ - l. gera,  
74％ - nuo gera 

iki avarinė 

2 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Išleistų nuotekų kiekis per 2005 – 2009 metus kito įvairiai - tai augo, tai mažė-
jo. 2007 – 2008 metais apskaitytų nuotekų kiekis augo. Tai lėmė nuotekų tinklų 
plėtra, ekonominės padėties gerėjimas. 2009 metais išleidžiamų ir apskaitytų 
nuotekų kiekis sumažėjo. Tai galėjo lemti infiltracijos tinkluose sumažinimas, 
pablogėjusi gyventojų ekonominė padėtis, lemianti mažesnį vandens suvartoji-
mą. Tarp išleistų ir apskaitytų nuotekų kiekių matyti nemažas skirtumas. Tai 
rodo, kad į buitinių nuotekų tinklus patenka nemaža dalis paviršinio ir gruntinio 
vandens, kas ir lemia šio skirtumo atsiradimą. Išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų 
kiekiai ir jų kitimas pateikti 24 lentelėje. 

24 lentelė. Preiloje išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadini-

mas 

Išleistų nuotekų kiekis, m
3
/metus Apskaitytų nuotekų kiekis, m

3
/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Preila 
32 666 29 923 42 236 33 185 24 193 9 297 8 592 9 649 9 856 9 644 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
 
Surinktos nuotekos valomos šiuolaikiškai įrengtoje nuotekų valykloje. Nuotekų 
valykla pastatyta 2008 metais. Jos statyba dalinai finansuota iš ES fondų. Atite-
kančių į valyklą nuotekų sudėtis – ūkio buities. Nuotekų valyklą sudaro: pa-
rengtinio valymo įrenginiai (grotos, smėliagaudės), veikliojo dumblo bioreakto-
riai. Išvalytos iki reikalaujamų normatyvų nuotekos išleidžiamos į Kuršių ma-
rias. Susidaręs valykloje perteklinis dumblas sutankinamas gravitaciniame tan-
kintuve ir vežamas į Nidos nuotekų valyklą galutiniam nusausinimui filtprese. 
Informacija apie nuotekų valyklą pateikta 25 lentelėje.
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25 lentelė. Preilos nuotekų valykla 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis 

našumas, 

m3/d (vid.) 

Faktinas našumas, 

m3/d 
Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

vasarą žiemą 

Preila 160 95* 57* 2008 Labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
*  2009m.  duomenys 

Taip pat reikia paminėti, kad nuotekų surinkimui Preiloje dar eksploatuojamos 
4 išsėmimo duobės. Individualių nuotekų valymo įrenginių nėra. 

1.2.1.4 Pervalka  
Pervalkos gyvenvietėje centralizuota nuotekų surinkimo sistema išvystyta labai 
gerai. Prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų prisijungę 98％％％％ gyventojų, ir 
tai visai atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo rei-
kalavimus, kad centralizuotos nuotekų surinkimo paslaugos būtų prieinamos ne 
mažiau kaip 95% gyventojų. Nuotekos surenkamos savitakinėmis ir slėginėmis 
linijomis. Nuotekų vamzdynų būklė kinta nuo labai geros iki avarinės. Pagal 
projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ numatytus I 
etapo darbus 2007 m. renovuota ir naujai paklota 0,5 km nuotekų tinklų. Šiuo 
metu vyksta II etapo įgyvendinimo darbai, numatoma renovuoti/ pakloti 0,22 
km tinklų. Įvykdžius II etapo darbus, prisijungusių prie centralizuotų nuotekų 
tinklų gyventojų skaičius išliks toks pat. Galimybė prisijungti prie centralizuotų 
nuotekų tinklų yra sudaryta visiems. Sistemos veikimui palaikyti įrengta 1 po-
žeminė komplektinė siurblinė. Siurblinė įrengta 2007m., jos būklė labai gera. 
Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines pateikta 26 lentelėje. 

26 lentelė. Informacija apie nuotekų vamzdynus ir siurblines 

Gyvenvietės 

pavadinimas 

Tinklų ilgis, km Skersmuo, 

mm 
Vamzdynų me-

džiaga 
Pastatymo 

(renovacijos) 

metai 

Tinklų būklė Siurblinių 

skaičius 

Pervalka 7,0 
(6 km slėginiai,  

1 km savitakiniai) 

∅160-200  
 

PE, PVC, ketus, 
keramika, a/c 

1978 - 2007 7％ - l. gera,  
93％ - nuo gera 

iki avarinė 

1 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 

Išleistų nuotekų kiekis per 2005 – 2009 metus kito įvairiai - tai augo, tai mažė-
jo. 2007 – 2009 metais apskaitytų nuotekų kiekis augo. Tai lėmė nuotekų tinklų 
plėtra, ekonominės padėties gerėjimas. Tarp išleistų ir apskaitytų nuotekų kie-
kių matyti nemažas skirtumas. Tai rodo, kad į buitinių nuotekų tinklus patenka 
nemaža dalis paviršinio ir gruntinio vandens, kas ir lemia šio skirtumo atsira-
dimą. Išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekiai ir jų kitimas pateikti 27 lentelė-
je. 
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27 lentelė. Pervalkoje išleidžiamų ir apskaitytų nuotekų kiekiai  

Gyvenvietės 

pavadini-

mas 

Išleistų nuotekų kiekis, m
3
/metus Apskaitytų nuotekų kiekis, m

3
/metus 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Pervalka 
18 888 21 614 37 798 23 023 29 774 8 553 7 727 9 919 10 260 10 781 

Šaltinis UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
 
Surinktos nuotekos valomos šiuolaikiškai įrengtoje nuotekų valykloje. Nuotekų 
valykla pastatyta 2008 metais. Jos statyba dalinai finansuota iš ES fondų. Atite-
kančių į valyklą nuotekų sudėtis – ūkio buities. Nuotekų valyklą sudaro: pa-
rengtinio valymo įrenginiai (grotos, smėliagaudės), veikliojo dumblo bioreakto-
riai. Išvalytos iki reikalaujamų normatyvų nuotekos išleidžiamos į Kuršių ma-
rias. Susidaręs valykloje perteklinis dumblas sutankinamas gravitaciniame tan-
kintuve ir vežamas į Nidos nuotekų valyklą galutiniam nusausinimui filtprese. 
Informacija apie nuotekų valyklą pateikta 28 lentelėje. 

28 lentelė. Pervalkos nuotekų valykla 

Gyvenvietės 

pavadinimas 
Projektinis 

našumas, 

m3/d (vid.) 

Faktinas našumas, 

m
3
/d 

Įrenginių 

pastatymo 

metai 

Įrenginių 

būklė 

vasarą žiemą 

Pervalka 220  135* 74* 2008 Labai gera 

Šaltinis: UAB „Neringos vanduo“ pateikti duomenys 
*  2009m.  duomenys 

Taip pat reikia paminėti, kad nuotekų surinkimui Pervalkoje dar eksploatuoja-
mos 4 išsėmimo duobės. Individualių nuotekų valymo įrenginių nėra. 

1.2.1.5 Alksnynė 
Alksnynėje centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos nėra. Viensėdžio gyven-
tojai naudojasi lauko tualetu. Alksnynėje esantis kontrolės postas nuotekas su-
renka išsėmimo duobėje. 

1.2.2 Paviršinių nuotekų tinklai 

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos planavimas į šio specialiojo 
plano apimtis neįeina. Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistema bus pla-
nuojama kitu dokumentu. 

1.3 Santrauka 

Šiame skyriuje pateikiama susisteminta informacija apie esamą vandentiekio ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą kiekvienoje gyvenvietėje ir Neringos savival-
dybėje bendrai. 

Taip pat, šiame skyriuje atliekama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo paslaugų poreikio analizė ir įvertinimas.  
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1.3.1 Bendra padėtis Neringos savivaldybėje 

Neringos savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravo 4016* asmenys.  

*  bendrą gyventojų skaičių sudaro Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos, Alksnynės 
gyventojų skaičius plius 25 asmenys, apskaityti Neringos savivaldybės teritorijoje. 

Centralizuotą vandens tiekimo infrastruktūrą sudaro: 

• 3 vandenvietės su jose įrengtais 35 arteziniais gręžiniais ir vandens ruo-
šimo įrenginiais; 

• 28,6 km vandentiekio tinklų. 
 
Centralizuotą nuotekų surinkimo infrastruktūrą sudaro: 

• 4 nuotekų valyklos; 
• 14 vnt. nuotekų siurblinių (10 vnt. eksploatuoja UAB "Neringos van-

duo", 4 vnt. - privatūs operatoriai); 
• 40,0 km nuotekų tinklų. 

Vandentvarkos įrenginių ir vamzdynų būklės įvertinimas pateiktas prie atskirų 
gyvenviečių. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos tikslų 
įgyvendinimas Neringos savivaldybėje pasiektas toks: 

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 95 proc. visų Neringos gyventojų. 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 95 proc. visų Neringos gyventojų. 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

3. Viešai tiekiamo geriamojo vandens atitiktis saugos ir kokybės reikalavi-
mams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) - 100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) – 100 proc.. 
 
4. Surenkamų nuotekų išvalymas iki nustatytųjų normų: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) –100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) – 100 proc. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad įstatymo ir strategijos tikslų įgyvendinimas 
bendrąja prasme Neringos savivaldybėje yra pasiektas.  
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1.3.2 Nida 

Neringos savivaldybės duomenimis 2010 m. sausio 1d. Nidoje gyveno 2255 
gyventojai.  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos tikslų 
įgyvendinimas Nidoje pasiektas toks: 

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 99 proc. visų Nidos gyventojų. 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 98 proc. visų Nidos gyventojų. 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

3. Viešai tiekiamo geriamojo vandens atitiktis saugos ir kokybės reikalavi-
mams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) - 100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) –100 proc.. 
 
4. Surenkamų nuotekų išvalymas iki nustatytųjų normų: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) –100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) –100 proc.. 

Iš aukščiau pateiktų duomenų matyti, kad įstatymo ir strategijos tikslai Nidoje 
yra įgyvendinti. Reikia tik pasiekti reikalaujamą amonio koncentracijos rodiklį 
paruoštame vandenyje. Tikėtina, kad šis rodiklis bus pasiektas galutinai suderi-
nus vandens ruošimo technologinį procesą. 

29 lentelė. Nidos esama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra  

Vandens tiekimas Mato 

vnt. 

Kiekis Būklė 

C
en

tr
a

li
z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Vandenvietės SAZ 1, 2, 3 rėžimo zonos 

Gręžiniai vnt. 16 Labai gera 

Gręžinių našumas (galimas) m3/h 160  

Vandens ruošyklos projektinis našumas 
(max) 

m3/h  
m3/d 

75 
1650 

Labai gera 

Faktinis paruošto vandens kiekis m3/h  
m3/d 

75 (50) 
885 (390) 

 

II kėlimo siurblinė m3/h 210 Labai gera 

Vandens rezervuaras vnt. 1 Labai gera 

Vandentiekio tinklų ilgis km 16,2 30％ l.gera, 
70％ nuo 
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gera iki ava-
rinė 

Prisijungę gyventojai ％ 99％  

Aptarnaujama teritorija Visa urbanizuota teritorija 

In
d

iv
id

u
-

a
li

  

si
st

em
a
 Individualūs gręžiniai vnt. 6 n.d 

Šachtiniai šuliniai vnt. 2 patenkinama 

Gyventojai, vartojantys šachtinių šuli-
nių ar gręžinių vandenį 

％ 1％  

Ūkio-buities nuotekynė Mato 

vnt. 

Kiekis Būklė 

C
en

tr
a

li
z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Prisijungę gyventojai ％ 98％  

Nuotekų tinklų ilgis km 16,7 20％ l.gera 
80％ nuo 

gera iki ava-
rinė 

Nuotekų siurblinės (ekspl. UAB "Ne-
ringos vanduo") 

vnt. 3 Labai gera 

Nuotekų siurblinės (ekspl. privatūs 
operatoriai) 

vnt. 3 n.d 

Nuotekų valyklos projektinis našumas 
(vid.) 

m3/d 1700 Labai gera 

Išvalomų nuotekų kiekis m3/d 1054 (670)  

Nuotekų valyklos SAZ Nustatyta 

Aptarnaujama teritorija Visa urbanizuota teritorija 

   

In
d

iv
id

u
a
li

 

si
st

em
a
 

Vietiniai nuotekų valymo įrenginiai vnt. nėra  

Išsėmimo duobės vnt. 5 n.d 

Gyventojai, besinaudojantys individua-
lia nuotekų šalinimo sistema 

％ 2％  
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1.3.3 Juodkrantė 

Neringos savivaldybės duomenimis 2010 m. sausio 1d. Juodkrantėje gyveno 
1245 gyventojai.  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos tikslų 
įgyvendinimas Juodkrantėje pasiektas toks: 

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 94 proc. visų Juodkrantės 
gyventojų. 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 91 proc. visų Juodkrantės 
gyventojų. 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

3. Viešai tiekiamo geriamojo vandens atitiktis saugos ir kokybės reikalavi-
mams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) –100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) –100 proc.. 
 
4. Surenkamų nuotekų išvalymas iki nustatytųjų normų: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) –100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) –100 proc.. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad strategijos tikslai Juodkrantėje nėra pilnai įgy-
vendinti viešai tiekiamo geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų priei-
namumui pasiekti. Įvykdžius vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonst-
rukcijos II etapo darbus viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas ati-
tiks strategijos siekiamybę, o nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas var-
totojams taps labai artimas (94,5 proc.) strategijoje nurodytam. Todėl reikalin-
ga dar šiek tiek didinti prisijungusių prie centralizuotų nuotekų tinklų gyventojų 
skaičių, kadangi magistraliniai ir skirstomieji nuotekų tinklai apima visą urba-
nizuotą gyvenvietės dalį. 
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30 lentelė. Juodkrantės esama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruk-
tūra  

Vandens tiekimas Mato vnt. Kiekis Būklė 

C
en

tr
a

li
z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Vandenvietės SAZ 1, 2, 3 rėžimo zonos 

Gręžiniai vnt. 9 Labai gera 

Gręžinių našumas (galimas) m3/h 48  

Vandens ruošyklos projektinis našumas 
(max) 

m3/h  
m3/d 

27 
600 

Labai gera 

Faktinis paruošto vandens kiekis m3/h  
m3/d 

24 (12) 
240 (65) 

 

II kėlimo siurblinė m3/h 80 Labai gera 

Vandens rezervuaras vnt. 1 Labai gera 

Vandentiekio tinklų ilgis km 6,7 50％ l.gera 
50％ nuo 

gera iki ava-
rinė 

Prisijungę gyventojai ％ 94％  

Aptarnaujama teritorija Visa urbanizuota teritorija 

In
d

iv
id

u
a
li

  

si
st

em
a
 Individualūs gręžiniai vnt. 5 n.d 

Šachtiniai šuliniai vnt. 2 patenkinama 

Gyventojai, vartojantys šachtinių šuli-
nių ar gręžinių vandenį 

％ 6％  

Ūkio-buities nuotekynė Mato vnt. Kiekis Būklė 

C
en

tr
a
li

zu
o
ta

 s
is

te
m

a
 

Prisijungę gyventojai ％ 91％  

Nuotekų tinklų ilgis km 8 60％ l.gera 
40％ nuo 

gera iki ava-
rinė 

Nuotekų siurblinės vnt. 4 Labai gera 

Nuotekų valyklos projektinis našumas 
(vid.) 

m3/d 650 Labai gera 

Išvalomų nuotekų kiekis m3/d 453 (302)  

Nuotekų valyklos SAZ Nustatyta 

Aptarnaujama teritorija Visa urbanizuota teritorija 

In
d

iv
id

u
a
li

 

si
st

em
a
 

Vietiniai nuotekų valymo įrenginiai vnt. 1 n.d 

Išsėmimo duobės vnt. 7 n.d 

Gyventojai, besinaudojantys individua-
lia nuotekų šalinimo sistema 

％ 9％  
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1.3.4 Preila ir Pervalka 

Neringos savivaldybės duomenimis 2010 m. sausio 1 d. Preiloje gyveno 272 
gyventojai, Pervalkoje – 212 gyventojai.  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos tikslų 
įgyvendinimas Preiloje ir Pervalkoje pasiektas toks: 

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 71 proc. visų Preilos gyventojų; 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 94 proc. visų Pervalkos gyventojų; 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams: 
 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 97 proc. visų Preilos gyventojų; 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) – apie 98 proc. visų Pervalkos gyventojų 
Siektina reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 95 proc. visų gyventojų. 

3. Viešai tiekiamo geriamojo vandens atitiktis saugos ir kokybės reikalavi-
mams: 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) - 100 proc; 
Siektina reikšmė (2015 metais) –100 proc.. 
 
4. Surenkamų nuotekų išvalymas iki nustatytųjų normų (Preiloje ir Perval-
koje): 
Dabartinė reikšmė (2009 metais) –100 proc.; 
Siektina reikšmė (2015 metais) –100 proc.. 

Iš aukščiau pateiktų duomenų matyti, kad Preiloje nėra pilnai įgyvendinti įsta-
tymo ir strategijos tikslai viešai tiekiamo geriamo vandens paslaugų prieina-
mumui pasiekti. Pervalkoje šis rodiklis yra labai artimas siekiamybei, o nuote-
kų tvarkymo paslaugų prieinamumas net viršija siektiną reikšmę. 

Įvykdžius vandentiekio tinklų plėtros ir rekonstrukcijos projekto II etapo dar-
bus, Preiloje ir Pervalkoje viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas 
vartotojams atitiks įstatyme ir strategijoje reikalaujamiems.  

Taip pat reikalinga pasiekti reikalaujamą amonio koncentracijos rodiklį paruoš-
tame vandenyje. Tikėtina, kad šis rodiklis bus pasiektas galutinai suderinus 
vandens ruošimo technologinį procesą.
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31 lentelė. Preilos ir Pervalkos esama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūra  

Preila ir Pervalka    

Vandens tiekimas Mato vnt. Kiekis Būklė 

C
en

tr
a
li

z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Vandenvietės SAZ 1, 2, 3 rėžimo zonos 

Gręžiniai vnt. 10 Labai gera 

Gręžinių našumas (galimas) m3/h 36  

Vandens ruošyklos projektinis 
našumas (max) 

m3/h  
m3/d 

17 
385 

Labai gera 

Faktinis paruošto vandens kiekis m3/h 
m3/d) 

17 (12) 
100 (35) 

 

II kėlimo siurblinė m3/h 50 Labai gera 

Vandens rezervuaras vnt. 1 Labai gera 

Vandentiekio tinklų ilgis Preiloje km 1,2 43％ l.gera 
57％ nuo 

gera iki ava-
rinė 

Vandentiekio tinklų ilgis Perval-
koje 

km 4,5 nuo gera iki 
avarinė 

Prisijungę gyventojai Preiloje ％ 71％  

Prisijungę gyventojai Pervalkoje ％ 94％  

Aptarnaujama teritorija Preiloje Visa urbanizuota teritorija 

Aptarnaujama teritorija Pervalko-
je 

Visa urbanizuota teritorija 

In
d

iv
id

u
a

li
  

si
st

e
m

a
 

Individualūs gręžiniai Preiloje vnt. 2 n.d 

Individualūs gręžiniai Pervalkoje vnt. 11 n.d 

Šachtiniai šuliniai Preiloje vnt. 7 patenkinama 

Šachtiniai šuliniai Pervalkoje vnt. 0 patenkinama 

Gyventojai, vartojantys šachtinių 
šulinių ar gręžinių vandenį Prei-
loje 

％ 29％  

Gyventojai, vartojantys šachtinių 
šulinių ar gręžinių vandenį Per-
valkoje 

％ 6％  

 Preila    

Ūkio-buities nuotekynė  Mato vnt. Kiekis Būklė 

C
en

tr
a

li
z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Prisijungę gyventojai  ％ 97 ％  

Nuotekų tinklų ilgis  km 8,3 26％ l.gera 
74％ nuo 

gera iki ava-
rinė 

Nuotekų siurblinės (ekspl. UAB 
"Neringos vanduo") 

vnt. 2 Labai gera 

Nuotekų siurblinės (ekspl. priva-
tus operatorius) 

vnt. 1 n.d 

Nuotekų valyklos projektinis na-
šumas (vid.) 

m3/d 160 Labai gera 

Išvalomų nuotekų kiekis m3/d 95 (57)  
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Nuotekų valyklos SAZ Nustatyta 

Aptarnaujama teritorija  Visa urbanizuota teritorija 

In
d

iv
id

u
a

li
 

si
st

em
a

 

Vietiniai nuotekų valymo įrengi-
niai  

vnt. nėra  

Išsėmimo duobės  vnt. 4 n.d 

Gyventojai, besinaudojantys in-
dividualia nuotekų šalinimo sis-
tema  

％ 3％  

 Pervalka  

Ūkio-buities nuotekynė  Mato vnt. Kiekis Būklė 
C

en
tr

a
li

z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Prisijungę gyventojai  ％ 98％  

Nuotekų tinklų ilgis  km 7,0 7％ l.gera 
93％ nuo 

gera iki ava-
rinė 

Nuotekų siurblinės  vnt. 1 Labai gera 

Nuotekų valyklos projektinis na-
šumas (vid.) 

m3/d 220 Labai gera 

Išvalomų nuotekų kiekis m3/d 135 (74)  

Nuotekų valyklos SAZ Nustatyta 

Aptarnaujama teritorija  Visa urbanizuota teritorija 

In
d

iv
id

u
a

li
 

si
st

em
a

 

Vietiniai nuotekų valymo įrengi-
niai  

vnt. nėra  

Išsėmimo duobės  vnt. 4 n.d 

Gyventojai, besinaudojantys in-
dividualia nuotekų šalinimo sis-
tema  

％ 2％  
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1.3.5 Alksnynė 

Neringos savivaldybės duomenimis 2009 m. Alksnynėje (viensėdyje) gyveno 7 
gyventojai.  

Alksnynėje yra įrengtas įvažiavimo į Neringą kontrolės postas.  

Esama viešojo vandens tiekimo teritorija sudaro labai nedidelį plotą apie kont-
rolės postą. Čia vykdomas individualus vandens išgavimas ir nuotekų šalini-
mas. 

32 lentelė. Alksnynės esama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktū-
ra  

Vandens tiekimas Mato 

vnt. 

Kiekis Būklė 

C
en

tr
a

li
z
u

o
ta

 s
is

te
m

a
 

Vandenvietės SAZ Centralizuotos vandentiekio sistemos 
nėra 

Gręžiniai vnt. - - 

Gręžinių našumas (galimas) m3/h - - 

Vandens ruošyklos projektinis našu-
mas 

m3/h 
(m3/d) 

- - 

Faktinis paruošto vandens kiekis m3/h 
(m3/d) 

- - 

II kėlimo siurblinė m3/h - - 

Vandens rezervuaras vnt. - - 

Vandentiekio tinklų ilgis km - - 

Prisijungę gyventojai ％ - - 

Aptarnaujama teritorija - 

In
d

iv
id

u
a

li
  

si
st

em
a

 

Individualūs gręžiniai vnt. 1 n.d 

Gyventojai, vartojantys gręžinių van-
denį 

％ Posto dar-

buotojai ir 

lankytojai 

 

Šachtiniai šuliniai vnt. 1 patenkinama 

Gyventojai, vartojantys šachtinių šuli-
nių 

％ 100％  

Ūkio-buities nuotekynė Mato 

vnt. 

Kiekis Būklė 

C
en

tr
a

li
zu

o
ta

 s
is

te
m

a
 Prisijungę gyventojai ％ - - 

Nuotekų tinklų ilgis km - - 

Nuotekų siurblinės vnt. - - 

Nuotekų valyklos projektinis našumas m3/d - - 

Išvalomų nuotekų kiekis m3/d - - 

Nuotekų valyklos SAZ - 

Aptarnaujama teritorija Centralizuotos nuotekų surinkimo sis-
temos nėra 
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In
d

iv
id

u
a
li

 

si
st

em
a
 

Vietiniai nuotekų valymo įrenginiai vnt. nėra  

Išsėmimo duobės vnt. 1 n.d 

Gyventojai, besinaudojantys individua-
lia nuotekų šalinimo sistema 

％ 100  
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