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STATINIO RODIKLIAI  
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 
vienetas 

Kiekis 
Prieš 

rekonstravimą 
Po rekonstravimo 

 INŽINERINIAI TINKLAI     

1. REKONSTRUOJAMI      

1.1 
LIETAUS NUOTEKŲ 

TINKLAI  

 
  

 

1.1.1 
Lietaus nuotekų tinklų bendras ilgis 
(unik.4400-5282-9864) 

m  882,44 882,59 

1.1.2 Iš jų rekonstruojama tinklo dalis m  219,75 219,80 

      

      

2.2 Vamzdyno skersmuo     

2.2.1 
Lietaus nuotekų tinklų (unik. 4400-
5282-9864) 

mm 
 

400; 350; 300; 
200; 150 

400; 350; 300; 200; 
150; 315 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMAS 2019-06-06 
Nr.XIII-2166, 42 straipsnis: 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po 
šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.  

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, 
apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

3. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos 
esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo 
virš šios juostos.  

4. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas.  

5. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės 
juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDROJI DALIS 
Statybos rūšis: lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas. 
Statinio kategorija: – Neypatingasis. 
Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai,  

 lietaus nuotekų kolektoriai (DN315; DN400). 
 
Šiuo projektu yra rekonstruojami lietaus nuotekų tinklai šalia Taikos pr. 19, 19A, 19B, Rumpiškės g. 20B Klaipėda. 

Rekonstruojamo tinklo savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Darbų vykdymo numatomas uždaru būdu ir atviro 
atsikasimo būdu. 

 
Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo rangos sutartis, prisijungimo sąlygos, projektavimo užduotis. Pajungimas 

atliekamas pagal AB “Klaipėdos vanduo” išduotas prisijungimo sąlygas 2019-09-27 Nr.2019/S.6/3-1479. Statytojas 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ. Projektuotojas – UAB „VANDUJA“. Toponuotrauką sudarė UAB “Gistama” 2020-
02-11.  

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis veikiančiais teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo 
dokumentais.  
 Projekto finansavimo šaltinis Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, Miesto infrastruktūros objektų priežiūros 
ir modernizavimo programa (kodas 7). 
 Esamų lietaus nuotekų tinklų unik. Nr. 4400-5282-9864, šalia Taikos pr. 19, 19A, 19B, Rumpiškės g. 20B Klaipėda, 
būklė bloga. Esami vamzdžiai yra betoniniai ir keramikiniai. Vamzdžiai statyti 1976 m. Vamzdžiais sutrupėję, sulūžusi 
nesandari linija. Įaugusios medžių šaknys ardo vamzdyną. 

Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 
nuostatas. 

Specialieji paveldosaugos reikalavimai 
 Numatomų lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija patenka į valstybės saugomos Klaipėdos senamiestis, vizualinės apsaugos 
pozonio, pripažinto saugoti viešąjam pažinimui ir naudojimui teritoriją. 
Privaloma vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 6d. 2p. nuostatomis (Žin. 2004, Nr. 153-5571, su 
vėlesniais pakeitimais). Vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis (www.kvr.kpd.lt) ir nepažeisti valstybės saugomos Klaipėdos 
senamiestis, pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui (Žin. 2005, 58-2034), apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų 
savybių. 
Atliekant žemės judinimo darbus būtina vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 9 str. 3d. nuostatomis. 
 

2. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 
 
Rekonstruojamų lietaus nuotekų tinklų pajungimas numatomas Taikos pr., esamas šulinys Nr.162a. Rekonstruojama 

atkarpa tarp esamų šulinių Nr.162a ir Nr.91b. 
Rekonstrukcijos metu esami šuliniai rekonstruojami arba įrengiami naujai. Rekonstravimo metu gelžbetoniniams 

šuliniams privaloma atlikti siūlių užtaisymą, konstrukcijų hidroizoliaciją, latakų suformavimą, lipynių atstatymą ar įrengimą. 
Esant poreikiui, seni, netvarkingi, avarinės būklės gelžbetoniniai šuliniai keičiami naujais. Gelžbetoninių šulinių dugno latakai 
turi būti formuojami išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Šulinių liukai įrengiami 
naujai. Rekonstruojamų tinklų šuliniai ir kameros iš surenkamų gelžbetonio elementų turi būti sutvarkyti taip, kad atitiktų STR 
2.07.01:2003; LST EN 1917 reikalavimus bei galiojančių surenkamų gelžbetoninių šulinių ir kamerų katalogų reikalavimus. 

Jei šulinys yra važiuojamoje dalyje jo dangčio stiprumo klasė D400, jei šaligatviuose B125. Jungiant vamzdį į 
gelžbetoninį šulinį DN1000, kai aukščio skirtumas viršija 30 cm nuo latako viršaus, įrengti išorinį nuotekų kritimo stovą.  

Esami paviršinių nuotekų šuliniai Nr.162a, 161a, 178a, 173a, 177, 188, 185, 197, 142a, 91b sutvarkomi arba keičiami 
naujais.  

Esamas šulinys Nr.161a paliekamas, nes patikrinimo metu užfiksuota esama atšaka Nr.3, todėl šulinio panaikinti 
negalima. 

Tinklai rekonstruojami nemažinant esamo skersmens. Atkarpoje tarp esamų šulinių Nr.162a ir Nr.178a klojami PVC 
stiprumo klasė 4 kN/m2 vamzdžiai, kurių DN400, tarp esamų šulinių Nr.178a ir Nr.197 klojami trisluoksniai PE 100 RC 
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vamzdžiai, kurių DN400, tarp esamų šulinių Nr.197 ir Nr.91b klojami trisluoksniai PE 100 RC vamzdžiai, kurių DN315. 
Atkarpoje tarp esamų šulinių Nr.162a ir Nr.178a darbų vykdymas numatomas atviro kasimo būdu, kadangi šioje atkarpoje 
rekonstruojami lietaus nuotekų tinklai kertasi su esamais šilumos tinklų vamzdžiais. Atkarpoje tarp esamų šulinių Nr.178a ir Nr. 
91b, darbų vykdymui numatomas betranšėjinės  technologijos metodu priverstinio laužymo būdas, įtraukiant vamzdį. Dėl esamų 
tinklų pajungimų šuliniuose Nr.162a (atšaka Nr.2) ir Nr.197 (atšaka Nr.1), šioje atkarpoje rekonstruojamų tinklų nuolydžio nėra 
galimybės padidinti. Atkarpoje tarp esamų šulinių Nr. 197 ir 91b, tinklų nuolydis projektuojamas didesnis nei minimalus, todėl 
lietaus nuotekos šioje atkarpoje įgaus pagreitį ir nuotekos toliau neužsistovės. 

PE 100 RC trisluoksniai vamzdžiai – maksimaliai atsparūs plyšių atsiradimui ir palaipsniam didėjimui bei sutelktųjų 
apkrovų poveikiui. Todėl juos be apribojimų galima naudoti tiesiant naujus vamzdžius ir visais būdais atnaujinant senus. 
Klojamų ir eksploatuojamų vamzdžių išorės paviršius gali būti įpjautas ir įdrėkstas, pavyzdžiui, vamzdžius traukiant per 
aštriabriaunius  objektus (pvz., akmenis).  

Rekonstravimo darbų vykdymo metu privaloma užtikrinti nepertraukiamą nuotekų transportavimą, garantuoti, kad 
nuotekos iš veikiančio vamzdyno nepatektų į aplinką. 

Rekonstruojamas nuotekų vamzdyno ruožas turi būti atjungtas nuo sistemos, arba rekonstrukcijos metu įrengtas 
laikinas nuotekų permetimas. Prieš pradedant rekonstrukcijos darbus vamzdynas yra išvalomas hidrodinaminiu, 
mechaniniu arba cheminiu metodu naudojant hidrodinamines plovimo mašinas bei kita reikalinga įrangą. Atliekama 
vamzdyno inspekcija video kamera. Išanalizavus video įrašą ir pastebėjus vamzdyne pašalinius daiktus (vamzdžio 
nuolaužas, medžio šaknis ar pan.) būtina jas pašalinti, kad vamzdynas būtų laisvas, neturėtų aštrių išsikišimų, kurie galėtų 
pažeisti rankovę. Tam tikslui naudojami (medžių šakų išpjovimui) specialus robotai su frezomis.  

Medžiai, kurių įaugusios šaknys ardo esamą lietaus nuotekų vamzdyną turi būti pašalinti nuo vamzdyno. Šiuo projektu 
naikinami keturi medžiai, esantys ant vamzdyno. 

UAB „Kelprojektas“ 2019-03 parengtame projekte „Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-
osios g., jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., Taikos pr. ir Rumpiškės g., Klaipėdos m., rekonstravimo ir statybos 
projektas" numatyta pašalinti šešis medžius, esančius ant šiuo projektu rekonstruojamo lietaus nuotekų vamzdyno. Todėl šiuo 
projektu nėra sprendžiamas šešių medžių naikinimas. 

UAB „Kelprojektas“ 2019-03 parengtame projekte „Inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-
osios g., jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., Taikos pr. ir Rumpiškės g., Klaipėdos m., rekonstravimo ir statybos 
projektas" ir UAB "Sweco Lietuva" 2019-07 parengtame projekte "Taikos prospekto kairės pusės priklausinių nuo Sausio 15-
osios g. iki Kauno g. Klaipėdoje rekonstravimo ir automobilių stovėjimo aikštelių statybos projektas" numatyt nauji lietaus 
surinkimo šulinėliai, todėl šiuo projektu nenumatoma papildomų paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių. 

 
Lietaus ir paviršiniai vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus. 

 
3. BENDRI REIKALAVIMAI 

Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medžių, statinių ir kitų komunikacijų vykdyti rankiniu būdu tranšėją 
išramstant. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų komunikacijų. Susikirtimų vietose jas būtina uždėti ant lovių 
ir paramstyti. Gruntinį vandenį tranšėjose pažeminti išpumpuojant siurbliais. 

Visus esamus pievų ir kelių nusausinimo drenažo tinklus būtina išsaugoti, o pažeistas vietas atstatyti lygiu PE arba 
PVC vamzdžiu po 5m nuo vamzdžio ašies. 

Atstumus iki esamų tinklų išlaikyti pagal STR reikalavimus. Esamų tinklų altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.  
Vykdant statybos darbus ir tinklų išbandymą būtina prisilaikyti rangovinės organizacijos Statybos taisyklių, o taip pat 

gaminių gamyklos ir firmos tiekėjos rekomendacijų. Taip pat būtina prisilaikyti bendrųjų saugos taisyklių statyboje DT 5 – 00. 
Visas pažeistas dangas numatoma atstatyti pagal esamą padėti. 
 

4. TERITORIJOS SUTVARKYMAS 
Paklojus nuotekų tinklus būtina atstatyti buvusias gatvių (takų) dangas į tokį pat ar neblogesnį lygį negu buvo iki 

statybos darbų pradžios. Atstatomų dangų vietoje tinklai projektuojami po asfaltu, pievoje, šaligatviais. Darbų vykdymo vietose 
dangos turi būti pilnai atstatomos. Dangos konstrukcijos įrengimas turi būti atliekamas pagal KPT SDK 19 “Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės”.  

Statybos metu privaloma užtikrinti privažiavimą prie gyvenamųjų namų, taip pat būtina numatyti priemones, esamų 
požeminių komunikacijų išsaugojimui. 

   






