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0 2021 Projektiniai pasiūlymai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
PROJEKTAI CO 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Baltijos 2-osios, Baltijos 3-osios, Baltijos 4-osios, Baltijos 5-osios gatvių 
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos Klaipėdos 

mieste, Klaipėdos m. sav. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

39322 SPV Tomas Grikepelis  
Inžineriniai tinklai 

 26766 SPDV Tatjana Botova  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Statinio projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos miesto savivaldybė 11091-XX-PP.PDSŽ 1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 11091-XX-PP.PDSŽ 1 0 Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 2 psl. 

2. 11091-XX-PP.AR 3 0 Aiškinamasis raštas 3-5 psl. 

Brėžiniai 

1. 11091-XX-PP.BR-01 1 0 Situacijos schema, M 1:5000 6 psl. 

2. 11091-XX-PP.BR-02 10 0 Lietaus nuotekų planas, M 1:500 7-17 psl. 

3. 11091-XX-PP.BR-03 7 0 Išilginiai profiliai, Mh 1:1000; Mv 1:100 18-24 psl. 
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gatvių kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos 

Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. sav. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

39322 SPV Tomas Grikepelis  
01- Inžineriniai tinklai 

26766 SPDV Tatjana Botova  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Aiškinamasis raštas 0 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos miesto savivaldybė 11091-XX-PP.AR 1 3 

 

1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1 Projekto rengimo dokumentai,  

Sprendiniai priimti vadovaujantis šiais projekto rengimo dokumentais: 

• Sutartimi tarp UAB „Projektai ir Co“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos; 
• Esamais statinio rodikliais; 

• Savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais reikalavimais; 
• Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentais; 
• Galiojančiais teisės aktais; 
• Užsakovo reikalavimais. 

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Nuotekų šalinimo dalis parengta vadovaujantis: 

• Statybos įstatymas 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
• Ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais rekomendacijomis. 

1.2 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

Dalis parengta naudojant programinę įrangą, kuri pateikta projektui parengti naudotos licencijuotos 

projektavimo programinės įrangos sąraše, bendrojoje projekto dalyje. 

1.3 Inžineriniai tyrinėjimai 

Aukščių sistema LAS07, koordinačių sistema LKS-94, topografinę nuotrauką parengė ir suderino UAB 
„Projektai ir Co“. Topografinė nuotrauka atlikta 2021 m.  

2 STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKA 

Remontuojama Baltijos 2-oji, Baltijos 3-oji, Baltijos 4-oji, Baltijos 5-oji gatvės šiaurinėje Klaipėdos 
miesto dalyje.  Visos gatvės jungiasi su Baltijos 1-aja gatve. Remontuojamos gatvės jungiasi prie 
„Klaipėdos miesto Baltijos 1-osios ir Baltijos 13-osios g. kapitalinio remonto“ projekto.  
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

11091-XX-PP.AR 2 3 0 

 

Esamos gatvės su žvyro danga. Esamas gatvės dangos plotis kinta nuo ~3,00 m iki ~4,50 m. Žvyro 
dangos būklė prasta. Dangoje gausu duobių ir nelygumų. 

Paviršinio vandens surinkimo nėra. 

Remontuojamas gatves kerta pakloti požeminiai elektros tiekimo kabeliai 

Remontuojamų gatvių atskirose vietose skersai ir išilgai yra pakloti ryšių kabeliai, kurie kerta gatves. 

Remontuojamų gatvių atskirose vietose skersai ir išilgai yra pakloti dujotiekio tinklai, kurie keliose 

vietose kerta gatves. 

Remontuojamų gatvių atskirose vietose skersai ir išilgai yra pakloti vandentiekio, buitinių nuotekų 
tinklai, kurie keliose vietose kerta kelią, gatvėse įrengti šių tinklų šulinėliai, atskirose vietose šalia gatvės 
įrengti gaisriniai hidrantai.  

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų tinklų sprendiniai priimti įvertinus: 

• projektavimo užduotį, 
• konkursinę dokumentaciją, 
• projektavimo normas, 

• užstatymą, 
• sklypų ribas, 
• nutiestus inžinerinius tinklus, 
• medžiagų ir gaminių charakteristikas. 

 

Projektuojami tinklai suskirstyti į keturis įrengimo etapus: 

• Baltijos 2-oji g. – I Etapas; 

• Baltijos 3-oji g. – II Etapas; 

• Baltijos 4-oji g. – III Etapas; 

• Baltijos 5-oji g. – IV Etapas. 

 

Projektuojant tinklus vadovautasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ bei Pirkimo dokumentais.  

Baigus objekto statybos darbus, pažeistas žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki 
statybų  pradžios arba koks nurodytas projekte. 

 

3.1 Paviršinių nuotekų tinklai 

Baltijos  2 – oji g. 

      Suprojektuotas naujas lietaus nuotekų surinkimo tinklas iš PVC „N“ klasės, DN 200 mm skersmens 
vamzdžių. Suprojektuoti 425 mm skersmens plastikiniai gofruoti lietaus nuotekų apžiūros šuliniai. 
Surinktos lietaus nuotekos išleidžiamos į griovį, įrengiant 200 mm skersmens išleistuvą. 
       Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – 425 mm skersmens gofruoti šuliniai su kvadratinėmis ketinėmis 
lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis. Nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių iki pagrindinio nuotako 

suprojektuoti PVC „N“ klasės DN 200 mm skersmens nuotekų vamzdžiai. Nuolydis iki pagrindinio nuotako 

turi būti ne mažesnis nei 0,02.  
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
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       Projektuojamų vamzdynų apsaugos zona – po 2,5 m nuo vamzdyno ašies. 
       Būtina priderinti visų esamų vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų esamų šulinių dangčių 
aukščius prie naujai projektuojamų aukščių ir pakeisti šulinių liukus į plaukiojančio tipo, D 400 apkrovos 

klasės. 
 

Baltijos  3 – oji g. 

      Suprojektuotas naujas lietaus nuotekų surinkimo tinklas iš PVC „N“ klasės, DN 200 mm skersmens 
vamzdžių. Suprojektuoti 425 mm skersmens plastikiniai gofruoti lietaus nuotekų apžiūros šuliniai. 
Surinktos lietaus nuotekos pajungiamos prie esamo vamzdžio. 
       Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – 425 mm skersmens gofruoti šuliniai su kvadratinėmis ketinėmis 

lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis. Nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių iki pagrindinio nuotako 

suprojektuoti PVC „N“ klasės DN 200 mm skersmens nuotekų vamzdžiai. Nuolydis iki pagrindinio nuotako 

turi būti ne mažesnis nei 0,02.  
       Projektuojamų vamzdynų apsaugos zona – po 2,5 m nuo vamzdyno ašies. 
       Būtina priderinti visų esamų vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų esamų šulinių dangčių 
aukščius prie naujai projektuojamų aukščių ir pakeisti šulinių liukus į plaukiojančio tipo, D 400 apkrovos 

klasės. 
 

Baltijos  4 – oji g. 

      Suprojektuotas naujas lietaus nuotekų surinkimo tinklas iš PVC „N“ klasės, DN 200 mm skersmens 
vamzdžių. Suprojektuoti 425 mm skersmens plastikiniai gofruoti lietaus nuotekų apžiūros šuliniai. Nuo 

pusės gatvės surinktos lietaus nuotekos pajungiamos prie kitu projektu suprojektuotų lietaus nuotekų 
tinklų, nuo kitos gatvės pusės - prie esamo vamzdžio kitoje gatvės pusėje.    
       Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – 425 mm skersmens gofruoti šuliniai su kvadratinėmis ketinėmis 
lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis. Nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių iki pagrindinio nuotako 

suprojektuoti PVC „N“ klasės DN 200 mm skersmens nuotekų vamzdžiai. Nuolydis iki pagrindinio nuotako 

turi būti ne mažesnis nei 0,02.  

       Projektuojamų vamzdynų apsaugos zona – po 2,5 m nuo vamzdyno ašies. 
       Būtina priderinti visų esamų vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų esamų šulinių dangčių 
aukščius prie naujai projektuojamų aukščių ir pakeisti šulinių liukus į plaukiojančio tipo, D 400 apkrovos 

klasės. 
 

Baltijos  5 – oji g. 

      Suprojektuotas naujas lietaus nuotekų surinkimo tinklas iš PVC „N“ klasės, DN 200 mm skersmens 
vamzdžių. Suprojektuoti 425 mm skersmens plastikiniai gofruoti lietaus nuotekų apžiūros šuliniai. Nuo 

pusės gatvės surinktos lietaus nuotekos pajungiamos prie kitu projektu suprojektuotų lietaus nuotekų 
tinklų, nuo kitos gatvės pusės -  išleidžiamos į griovį, įrengiant 200 mm skersmens išleistuvą. 
prie esamo vamzdžio kitoje gatvės pusėje.    
       Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – 425 mm skersmens gofruoti šuliniai su kvadratinėmis ketinėmis 
lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis. Nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių iki pagrindinio nuotako 

suprojektuoti PVC „N“ klasės DN 200 mm skersmens nuotekų vamzdžiai. Nuolydis iki pagrindinio nuotako 

turi būti ne mažesnis nei 0,02.  

       Projektuojamų vamzdynų apsaugos zona – po 2,5 m nuo vamzdyno ašies. 
       Būtina priderinti visų esamų vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų esamų šulinių dangčių 
aukščius prie naujai projektuojamų aukščių ir pakeisti šulinių liukus į plaukiojančio tipo, D 400 apkrovos 

klasės. 
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