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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

NUOTEKŲ ŠALINIMO PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 
 
Lentelė 1. Inžinerinės dalies pagrindiniai techniniai rodikliai. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 
 
Naujai projektuojami tinklai: 
Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

3. Gatvė    

 3.1 kategorija  D  

 3.2 ilgis km 0,7054*  

 3.3 važiuojamosios dalies plotis 
 

m 2,75  

 3.4 eismo juostų skaičius  vnt 2  

 3.5 eismo juostos plotis m 5,5  

 4. inžinerinių tinklų ilgis*    

 4.1. lietaus nuotekų tinklai DN315 m 219,0*  

 4.2. lietaus nuotekų tinklai DN250 m 177,0*  

 4.3. lietaus nuotekų tinklai DN200 m 159,0*  

 4.4. lietaus nuotekų tinklai DN160 m 26,0*  

 
Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų 
 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 
SĄRAŠAS 

 
Projektas rengiamas vadovaujantis: 
Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 
reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal 
statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; 
projektas rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą; 
 



UAB “Green Energy Studio” 
Rimkų g. 31-2, Klaipėda 

tel.: 8 615 21741; uabges@gmail.com 

 

20210708-TDP-PP.AR 
Lapas Lapų Laida 

2 5 0 
 

LR įstatymai: 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2001 m. lapkričio 8d. Nr. IX-583 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1539 
Lietuvos Respublikos civilinį kodeksas 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864 
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 sausio 21 d. Nr. I-2223 
 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantis dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinius šalinimas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 
Statybos techninių reikalavimų reglamentai 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
STR 2.03.03:2005 Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalvimai 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 
HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ 
Respublikinės statybos normos, taisyklės ir kiti normatyviniai dokumentai 
RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ 
RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo taisyklės 
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Statinių vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemos. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
Patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 
m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija); 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 
LR AM 2003-12-24 įsakymas Nr.687 Dėl aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms nuotekoms tvarkyti patvirtinimo 
LR AM 2003-12-30 įsakymas Nr.722 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo 
Nr.217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 
GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
UAB Ekoprojektas albumas Vandentiekio šuliniai LV1, 1994 m 
UAB Ekoprojektas albumas Buitinės nuotekynės šuliniai LK1, 1994 m 

 
Esama situacija 
Tauro 1-oji g. yra susiformavusioje mėgėjų sodų teritorijoje. Kapitaliai remontuojamos gatvės žvyro dangos 

būklė –prasta, duobėta, pakankamai stačiomis įkalnėmis.  Dalyje gatvės yra įrengtas paviršinių lietaus nuotekų 
šalinimo tinklas, tačiau, dėl esamų gatvės techninių parametrų, lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių išdėstymas nėra 
pakankamai efektyvus paviršinio lietaus vandens surinkimui, todėl dalyje gatvės paviršinis lietaus vanduo nėra 
nuvedamas bei kaupiasi važiuojamojoje gatvės dalyje, Taip pat lietaus tinklai projektuojami ir Tauro 12-osios g. 
atkarpoje. 
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Projekto rengimo pagrindas: 
Statinio projektavimo užduotis. Statybos projektas parengtas vadovaujantis statybos įstatymu, statybos 
reglamentais, higienos normomis, teisės aktais, prisijungimo sąlygomis, kitais privalomaisiais projekto rengimo 
dokumentais bei statytojo pageidavimais. 
 
Projekto etapai (stadijos): 
Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas statybos projektas. 
Jo sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir statinio 
projektavimo užduoties nurodymus 
 
Statinio paskirtis: 
Pagal STR 1.01.03:2017 - Inžineriniai statiniai(5.2.) 
Inžineriniai tinklai (5.2.2.); Nuotekų šalinimo tinklai (9.5.) 
 
Projektuojamų žemės sklypų paskirtis ir nuosavybė: 
Planuojamos gatvės kapitalinis remontas įrengiant lietaus nuotekų tinklus. 
Tinklai yra suprojektuoti bendro naudojimo teritorijoje, kur gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas. 
 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

Projektuojamo objekto aprašymas: 
Projektuojami lietaus nuotekų tinklai. 
Projektuojamų nuotekų tinklų apsaugos zona – kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės 
juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 
5 metrus nuo vamzdynų ašies, pagal apsaugos zonų reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 rugsėjo 19d. nutarimo Nr.1122 
redakcija) „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. 
 
Lietaus nuotekų tinklai : 

Remiantis AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis prisijungimo sąlygomis projektuojami skaičiuotino diametro 
lietaus tinklai. Lietaus nuotekas numatoma išleisti į esančius lietaus tinklus esamą lietaus nuotekų šulinį Nr.234. 

Atskiru projektu yra atliekamas Tauro 1-osios g. kapitalinis remontas. Nuo gatvės pradžios iki Tauro 15-osios 
g. sankryžos yra esami lietaus nuotekų tinklai. Šioje dalyje yra projektuojami tik lietaus surinkimo šulinėliai.  

Nuo Tauro 1-osios  ir Tauro 15-osios g. sankryžos iki Tauro g. 12-osios g. projektuojami nauji lietaus 
nuotekų tinklai su lietaus surinkimo grotelėmis. Lietaus nuotekas numatoma išleisti į esančius lietaus tinklus į 
esamą lietaus nuotekų šulinį Nr.234, esanti Tauro 12-osios g. ir Perkūno g. sankryžoje.  

Tauro 12-osios g. atkarpoje lietaus surinkimo šulinėliai neprojektuojami. Šulinėlius reikės suprojektuoti kartu 
su Tauro 12-osios g. kapitaliniu remontu atskiru projektu. Tauro 12-osios g. atkarpoje suprojektuoti papildomi 
šuliniai ant pagrindinės trasos suteikiantis galimybę prisijungti Tauro 12-osiops g. gyventojams. 

Į lietaus surinkimo šulinėlį L1-13 perjungiamas gretimo sklypo lietaus tinklas. Į šulinėlį LŠ2 numatytas esamo 
tinklo perjungimas. Suprojektuota lietaus nuotekų atšaka DN 250 į Tauro 14- ta g. užbaigta akle. Taip pat 
suprojektuota lietaus nuotekų atšaka su akle nuo šulinio L1-9 link sklypo.  

Nuo projektuojamų kietųjų dangų lietaus nuotekos yra surenkamos lietaus šulinėliais DN700, kurie yra 
suprojektuoti su sėsdinama dalimi. Šulinėliai pažymėti sklypo plane su ženklu „+“ suprojektuoti su lygiu šulinio 
dangčiu (kadangi esamos komunikacijos trukdo sumontuoti bordiūrines groteles) , likę lietaus surinkimo šulinėliai 
suprojektuoti su bordiūrinėmis grotelėmis. 

Lietaus nuotekų gatvės tinklai projektuojami iš PVC beslėginių movinių kanalizacinių vamzdžių, stiprumo N 
klasės (4kN/m²) 315-160mm. 

Šuliniuose, kur aukščių skirtumas didesnis kaip 0,3m, įrengiami kritimai. G/b šulinius ir perkričius montuoti 
pagal UAB „Ekoprojektas“ albumą LK1.0. Jungiantis prie esamo šulinio kurio D<1500 mm numatomas išorinis 
vamzdžių perkritimas. 

Pasirinkus uždarą  tinklų klojimo būdą, sprendinius reikia suderinti atskirai su AB „Klaipėdos vanduo“ 
Visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vandentiekio tinklai klojami ant gamtinio 

nepažeistos struktūros grunto. Vamzdžio skersmens pločio juostą virš vamzdžio mechaniškai tankinti galima tik 
tada, kai užpylimo storis siekia 500 mm, kurio tankumas turi būti virš vamzdžių EV2≥45 Mpa. Grunto sutankinimas 
išmatuojamas dinaminiu štampu. 
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Nuotekų užterštumas neviršija 250 mg/l – BDS7 ir 260 mg/l – SM. Lietaus nuotekų tinkluose nebus viršijamas 5 
mg/l naftos produktų.  
 

 

 
 
 Projektuotojas:PV Laura Merkelienė____________________
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 Situacijos schema 



NŽT sutikimo gavimui

1 06 01








