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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. LIETAUS NUOTEKOS 

Ruošiamo daugiabučio gyvenamo namo, kurį sudaro 3 laiptinių 2 aukštų pastatas Stoties g. 6, 
Plungėje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas atliktas vadovaujantis pirminės apžiūros ir užsakovo 
technine užduotimi bei įvertinant Lietuvos respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų ir 
higienos normų reikalavimus. 

Vandentiekio ir nuotekų sistemos suprojektuotos naudojantis toliau išvardijamomis 
kompiuterinėmis programomis: ZWCAD+ 2022 Pro; Instal-san 4.13; Open Office 4. 

 

Normatyviniai dokumentai ir esminiai statinių reikalavimai kuriais vadovaujantis parengta ši 
projekto  dalis. Normatyvinių dokumentų sąrašas: 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai; 
 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.1-338; 2010-12-07 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597); 
 LR energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1-196 “Pastatų karšto vandens įrengimo 

taisyklės” 
 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-08 
 įsakymu Nr. D1-515; 
 LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo 
 reglamentas“; 
 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos; 
 RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (2009-05-22 Nr. 1-168 redakcija); 
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
 Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 
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1.2. Techniniai rodikliai: (STR 1.04.04:2017 5 priedas) 
IV SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI 
   (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

 

      Mato  
   vienetas 

 
     Kiekis 

 
  Pastabos 

2. Remontuojamų lietaus nuotekų šalinimas LR1 

 2.1. Inžinerinių tinklų ilgis        m       5,91  
 2.1.1 Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)       mm       d110      PVC 

3. Projektuojamų lietaus nuotekų šalinimas L1 

 2.1. Inžinerinių tinklų ilgis        m      45,49  
 2.1.1 Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)       mm       d110      PVC 

 

1.3. Reikalingi vandens kiekiai pastate: 

 Lietaus nuotekų skaičiuotinas kiekis – 6,42 l/s. 
 

1.4. Bendrieji duomenys 
 Tiekiamo šalto vandens temperatūra: +5C; 
 Projektinė šalto vandens temperatūra: +5C; 
 Projektinė karšto vandens temperatūra: +55C; 
 Nominalus slėgis vandentiekio įvade 25 m. v. st 
2. Esama situacija 

Modernizuojamas daugiabutis yra 2 aukštų be rūsio 13-os butų (3 laiptinių). Pastate esantys šalto 
ir karšto vandentiekio sistemų vamzdynai, armatūra ir izoliacija – atnaujinta. Buitinių nuotekų šalinimo 
sistema taip pat atnaujinta iki pirmųjų šulinių. Remiantis investiciniu planu šalto, karšto vandentiekių ir 
buitinių nuotekų tinklai keitimas – nenumatomas.  

Lietaus nuotekų esamas vamzdynas – pasenęs ir nebėra sandarus. Numatomas viso lietaus nuotekų 
vamzdyno keitimas iki šulinių. Karštas vanduo bus ruošiamas centralizuotai - pastato šilumos punkte.  
2.1. Projektiniai sprendiniai 

Modernizuojamam pastatui atliekamas lietaus nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimo projektas. 
Magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai keičiami naujais. Remontuojami tinklai keičiami iki pirmojo 
šulinio. Projektuojamų tinklų sprendiniai pateikiami projekto brėžinyje BR.04. 
2.2. Vandentiekis V1, T3, T4  

Remiantis investiciniu projektu vandentiekio sistemų keitimas nenumatomas.  
3. Buitinių nuotekų sistema F1 

Remiantis investiciniu projektu buitinių nuotekų sistemų keitimas nenumatomas.  
4. Remontuojamų lietaus nuotekų sistema LR1 

Pastate esami lietaus nuotekų vamzdžiai susidėvėję ir neatitinka šiuo metu galiojančių norminių 
reglamentų, todėl nuspręsta juos keisti naujais. Visi lietaus nuotekų magistraliniai tinklai ir stovai iki 
įlajos imtinai keičiami naujais. Lietaus nuotekų tinklas projektuojamas iš slėginių PVC lietaus nuotekų 
vamzdžių (su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais) d110 skersmens. Nuolydis formuojamas į 
išvadų pusę i=2%. Nuotakynui valyti ant horizontalios vamzdyno dalies (kadangi, vamzdynas 
montuojamas palubėje) įrengiamos revizijos. Prie išvadų ir atitinkamai ilgio vamzdyno ruožuose 
projektuojamos pravalos.  

Projektuojamas lietaus nuotekų stovas su šildoma stogo įlaja d110 su lapų gaudykle, 
užspaudžiamuoju nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai ir vertikaliu išleidimu. Pažeistos dangos 
privalo būti atstatytos. 
4.1. Projektuojami lietaus nuotekų tinklai L1 

Kadangi, po pastatu nėra rūsio, gyventojų pageidavimu ir užsakovui pritarus siekiant išvengti 
grindų ardymo butuose nr. 1 ir 10 numatoma projektuojami naujus lietaus nuotekų išvadus nuo nr. 1 ir 3. 
Tinklai jungiami į projektuojamus PP d425mm šulinius, iš kurių nuvedami į esamus lietaus surinkimo 
šulinius.      

Pastabos: 
1. Visos naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti Europos sąjungoje ir Lietuvos respublikoje 

keliamus techninius reikalavimus. 
2. Altitudės tikslinamos darbų metu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
BENDROJI DALIS 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų 
parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis kaip 
svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius ir medžiagas sistemoms. 

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia 
bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti 
jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų sistemos turi būti 
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų 
kaštų. Vamzdynų matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos Rangovas, esant reikalui, 
gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams bei derinant sistemas 
tarpusavyje. 
 

KRITERIJAI GAMINIAMS  
Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. 

paženklinti „CE“ ženklu. 
Standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios 

nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus. 
Sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai pilnai 
atsako už galutinį produktą. 

Pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo pavadinimą 
nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba 
neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies. 

Komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai skirtų 
atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis standartizuoti 
įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus. 

Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, elektros 
ir reguliavimo įrenginių komponentus. 

Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir nesudėtingą 
įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą dirbant 
nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai. 

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai bei 
kiti reikmenys. Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms patalpoms 
keliamų reikalavimų darbo aplinkoje. 
 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
Techninis darbo projektas ruošiamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Šiame ir kituose susijusiuose 
projekto dokumentuose numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, 
pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
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eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi vandentiekio, nuotekų projekto dalyje numatomi įrengimai, 
gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojančius 
Lietuvos Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, 
montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo 
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės 
techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 
specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės 
specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų 
techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami vandentiekio, nuotekų įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: 
komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms, ar nėra išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti 
draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos 
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo vieta 
ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Siūlydamas 
įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų 
ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo 
darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo 
techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

 

1. NUOTEKOS 
1.1 Savitakiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys 
1.1.1. PVC vamzdžiai 

Vidaus nuotekų PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys pagaminti iš neplastifikuoto 
polivinilchlorido, kurių skersmuo Ø 50 - 110 mm bei atitinkamų fasoninių dalių. Vamzdžiai atsparūs 
korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais užterštas vanduo. PVC vamzdžių spalva gali būti pilka 
RAL7037 arba balta RAL 9003. Į atskirus sanitarinius prietaisus gali būti privedami ir mažesnio 
skersmens vamzdžiai. PVC vamzdžių techniniai duomenys:  
 Masės tankis – 1410 kg/ m3; ISO 1183; 
 Elastingumo modulis (1 mm/min) – 3000 MPa, ISO 527;  
 Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas – 0,06 mm/m*C pagal VDE 0304(vidaus vamzdynams) ; 
 Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas – 0,07 mm/m*C pagal VDE 0304(išorės vamzdynams) ; 
 Šiluminė talpa 1,0 J/g∙K (kalorimetrinis, kai 23°C);  
 Šiluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m∙K pagal DIN 52612 (23°C); 
 Maksimalus lenkimo spindulys 300 x dy (20°C);  
 Maksimali leistina temperatūra 60°C (nuolatinė) / 95°C (trumpalaikė). 
 PVC N (SN4) klasės vamzdžius, kurių SDR didesnis, rekomenduojama kloti žemėje 0,8 m – 6,0 m 
gylyje, o S (SN8) klasės vamzdžius, kurių SDR mažesnis, – iki 0,8 m ir daugiau nei 6,0 m gylyje.  

Polivinilochlorido medžiaga: PVC (polivinilo chloridas) yra plačiausiai naudojamas plastikas 
vamzdžių gamybai. Jis lengvai klijuojamas, suvirinamas ar formuojamas pakaitinus. PVC gaminamas 
vinilchlorido, dujų monomero, polimerizacijos būdu. Techniniai produktai, pagaminti iš PVC gali turėti 
monomero sudėtį max 0,1 ppm; tai žymiai mažiau nei nustatytas ribinis dydis.  

 

1.2. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai 
PVC slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slėgio vamzdžiai 

naudojami geriamam vandeniui ir spaudiminei kanalizacijai. Specifikacija: 
 Tankis - 1 410 kg/m3; LST EN ISO 1183; 
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 Elastingumo modulis - 3 000 MPa; LST EN ISO 527; 
 Specifinė šiluma - 1,00 J/g ºK; LST EN 60216; 
 Min. lenkimo spindulys - 300 D mm; esant 20 °C temperatūrai. 

PVC slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei 
nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti min. PN10 darbo slėgiui. Galima naudoti 
plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas epoksidine derva arba aliuminio lydinį su 
nailono ar pan. danga ir aptaisu. Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis 
sujungiama flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos 
plieninės fasoninės dalys apsaugomos epoksidinėmis sistemomis. 

 

1.3. Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas  
Degių vamzdžių kertamas angas privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sistemomis 

užtikrinančiomis EI90-120. Nudegęs vamzdis vis tiek sudarys erdvę dūmų ir gaisro plitimui. Prevencijai 
ant plastikinio vamzdžio korpuso užmaunama priešgaisrinė mova arba tarpinė. Gaisro metu temperatūros 
veikiama mova išsiplečia, sulaužo vamzdį ir užsandarina angą. Sandarinami praėjimai tarp aukštų ir 
atskirų patalpų (butų), pertvarinėse sienose montuojamos vamzdyno gilzės. 
 

Tipinis montavimo pavyzdys 

 
 

1.4. Stogo įlaja 
Lietaus nuotekos nuo stogo surenkamos įlajomis. Naudojamos įlajos skirtos plokštiesiems 

stogams su vertikaliu Æ100 išleistuvu. Įlajos konstrukcijoje numatytas šildymas elektra, iš korpuso turi 
būti išvestas netrumpesnis nei 0,5 m 3x75mm kabelis, šildymui reikalinga įtampa 230 V, galia 10-30W. 
Įlajos konstrukcijoje numatyta pritvirtinta bituminė privirinama Æ500mm plokštė, lapų gaudytuvas 
Æ180mm. Įlaja pagaminta iš ketaus, nerūdijančio plieno arba polipropileno (PP). Įlajos pralaidumas 
nemažiau 7,5 l/s. Įlajos konstrukcijoje turi būti numatytos grotelės kondensato surinkimui iš stogo 
apšiltinančiojo sluoksnio. Įlajos įrengimo vietoje stogo paviršiuje numatomas 20-30 mm gylio 
pažeminimas. 

Įlajos medžiaga tvirtino būdas gali būti pakeisti, tik neturi sumažėti vandens pralaidumas, jungimo 
skersmuo ir sandarumas. Jei stogo konstrukcijoje nenumatytas šiltinančiojo sluoksnio drenažas, detalė 
vandens surinkimui iš šio sluoksnio nenumatoma. Visos įlajos šildomos elektros kabeliu. Įlajos turi būti 
eksploatuojamos ir du kartus per metus valomos nuo lapų.  
 

1.5. Montavimas  
Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, 

statybos reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų 
bei nurodymų.  

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  
Nuotėkų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens 

tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą 
vamzdyną.  

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai 
tarp savęs jungiami įžambiniais trišakiais. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos gumos 
žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.  

Buitinių nuotekų atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami metalinėmis apkabomis kas 2m, o 
stovai kas – 3m. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos tarpinės iš gumos, kad vykstant 
temperatūriniams poslinkiams, vamzdžiai sandūrose „neišsivaikščiotų“. Vamzdynai pritvirtinami 
apkabomis ir prie statybinių konstrukcijų.  

Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas paslėptai, ties 
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revizija, dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3-0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizija ant stovo 
įrengiama 1,0m virš grindų. Stovas nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio metrui.  

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų lygio, ties ja 
paliekamas 0,15×0,15m liukelis.  

Visi ventiliaciniai vamzdžiai, praeinantys per stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, 
užtikrinančia sandarumą, ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. Vamzdis turi baigtis 500 mm virš 
stogo apdailos paviršiaus su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu su priedanga nuo oro 
sąlygų poveikio.  

Vamzdžių pjovimas. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai 
gulintį vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus, nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą 
palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas.  

Vamzdžių jungimas. Prieš įstatant vamzdžio galą į movą, reikia patikrinti:  
 Ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;  
 Ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;  
 Ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs.  

Patepti vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Movos vidaus tepti 
nereikia. Lygųjį vamzdžio galą įstumti į movą iki atramos. Pažymėtą vieta, kur vamzdis sutampa su 
movos pradžia. Patraukti lygųjį vamzdžio galą 12mm atgal. Patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo 
vietoje (turi matytis 12mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo).  

Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu. Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti 
specialus futliaras arba kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiama 
formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį.  
 

1.5.1. Vamzdžių tvirtinimas 
Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 

Aukštuminės pastato dalies stovus tvirtinti įrengiant atramas po ir virš movų. Tvirtinant vamzdžius 
vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti 
didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie 
sienų atstumai turi būti skirtingi. Tvirtinimo detalės –su gumine tarpine. Horizontalių ir vertikalių 
vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 

Vamzdžio skersmuo, mm Horizontalus tvirtinimas, m Vertikalus tvirtinimas, m 
50 0,5 1,0 
75 1,0 1,5 
90 1,0 2,6 

110 1,0 2,6 
 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, 
leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant 
vamzdis pertraukiamas per jį. 
 

1.6. Vamzdžių klojimas atviru būdu  
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 

atsiremtų vienodai. Šio sluoksnio aukštis >0,05 m. Rangovas privalo įrengti pagrindus po vamzdynais ne 
mažesnius nei 10,0 cm iš smėlio.  

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus 
pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, 
beatsitrenkimo į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. 
Tranšėją kasant mechaniniu būdu, reikia palikti grunto sluoksnį 20 cm aukščiau projekte nurodyto 
tranšėjos dugno. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš griovio dugno, geriausiai rankiniu būdu. Iš 
tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, suformuoti pagrindą iš smėlio 10 cm 
sluoksnio. Sujudintą gruntą reikia išimti iš griovio dugno, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio suslėgto 
smėlio sluoksniu. Pagrindą, kartu su išlyginamu sluoksniu, reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio 
atkarpas. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼ skersmens remtis į pagrindą. Draudžiama 
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kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, akmenis ar plytgalius, siekiant turėti norimą vamzdžių nuolydį.  
Vamzdžių užpildymo iš šono sluoksnis turi garantuoti tinkamą atramą vamzdžiams, todėl svarbu 

sutankinti tą sluoksnį, suminant kojomis. Išlyginimo ir apibėrimo sluoksniui naudojamos medžiagos turi 
atitikti tokius kriterijus:  
 Dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;  
 8 ir 16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %;  
 Medžiaga neturi būti sušalusi;  
 Negalima naudoti aštrių nuolaužų ar kitokių skaldytų medžiagų.  

Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis t.y. tol, kol 
sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Vykdant žemės apibėrimą, neleistina žemių ant 
vamzdžių pilti tiesiai iš savivarčio. Grunto sutankinimui naudoti medinius plūktuvus. Naudoti metalinius 
plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo vamzdžio. Grunto sutankinimo laipsnis – ne mažiau kaip 
90 %. Mechaniškai trombuoti gruntą galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis, 
kurio storis trombuojant rankomis, - 0,30 m, trombuojant vibraciniu plūktuvu - 0,50 m. Paskutinis 
tranšėjos užpylimas atliekamas gruntu, atsižvelgiant į konstrukciją virš vamzdyno (važiuojamoji dalis, 
žalia zona, šaligatvis ar pan.). 

 

1.7. Lietaus nuotekų sistemos hidraulinis bandymas 
Lietaus vandens sistema bandoma užpildant vandeniu stovus iki aukščiausios lietaus surinkimo 

įlajos. Bandymo trukmė ne mažiau 10 minučių. Lietaus stovai skaitomi išlaikę bandymą, jeigu apžiūrint 
nepastebima pratekėjimo, o vandens lygis stovuose nenukrito. 

 

1.8. Tarpiniai PP šuliniai 
PP šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų 

užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidiniai šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams 
vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 

Grotelių tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, 
kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar 
slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti 
montuoti iki 6 m gylyje. Plastikiniai šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 

 

1.9. Techniniai reikalavimai šulinių žymėjimo lentelėms 
Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalias pagrindas, skaičiai ir 

raidės baltos spalvos. Visi elementai  lieti po spaudimu iš ASA Thermoplast (Luran S) plastiko. Šis 
plastikas yra atsparus  ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams 
spinduliams). 

Lentelių liejimas po spaudimu užtikrina papildomą kietumą ir ilgaamžiškumą, o aptaki  forma 
apsaugo nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lentelių vagystes. Lentelės gaminamos iš 
neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Lentelės patikimai 
pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Plastikinis kaištis paslepia (uždengia) 
tvirtinimo elementą. Lentelių tipai: 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm atitinka EN 4067. Viršuje dešinėje numatyta vieta 
diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos 
dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui (pvz. FK- buitinė kanalizacija, LK – lietaus kanalizacija ir 
pan.) 
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1.10. Reikalavimai vamzdžių tranšėjai 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus 

pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu 
sutankinti gruntą.  

Kad vamzdynas į tranšėjos dugną atsiremtų vienodai, t.b. klojamas ar supurenamas ir paskui 
išlyginamas išlyginamasis sluoksnis. Grunto užpildas tranšėjoje iš šonų turi būti tinkama atrama 
vamzdžiams, todėl jį būtina sutankinti. Užpildas virš vamzdžio t.b. lygus arba >10cm. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
 Detalių dydis neturi viršyti 20mm; 
 8-20mm detalių kiekis neturi viršyti 10%; 
 Medžiaga neturi būti sušalusi; 
 Negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų; 

Virš vamzdyno esantis gruntas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis virš vamzdžio ne mažiau 0,6m. Užšalusiame 
grunte klojant geriamo vandens vamzdžius, jie užpilami 1,8m grunto sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

 

1.11. Grunto kasimas, užpylimas ir paviršiaus atstatymas 
Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams ir kameroms kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas 

linijas, aukštį ir šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. Reikia vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki 
paklojant vamzdžius. 

Užpylimas atliekamas kaip numatyta statybvietės specifikacijoje. Žemės paviršiaus atstatymas: 
paviršius turi būti atstatytas pagal buvusią padėtį arba kaip nurodyta brėžiniuose ir statybvietės 
specifikacijoje. 

 

2. DARBŲ KOKYBĖ 
Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka. 
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei 

bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 
Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar 
armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo 
darbų metu, projekto vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie 
turi būti pakeisti kokybiškais. Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys 
sriegio atsukos. Varžtai turi lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio 
skersmuo turi būti toks kad įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad 
surinkimo metu būtų lengva atsekti koks varžtas kur įsisuka. Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos 
numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 
 

3. SISTEMOS PRIĖMIMAS EKSPLOATACIJAI 
Sistema priimama eksploatacijai, kai: 
 Pateikiamas darbo brėžinių komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje; 
 Pateikiami hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai; 
 Pateikiami visų naudotų medžiagų ir įrengimų atitikties dokumentai ir sertifikatai; 
 Pateikiamos instrukcijos įrengimų eksploatacijai. 
 

PASTABOS: transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant ir izoliuojant vamzdynus 
įrenginius ir prietaisus reikia vadovautis gamintojo nurodymais, statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais 
aktais bei normatyviniais dokumentais. 
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REMONTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA (LR1) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, 

markė arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1.  

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 8,0 
kN/m2 (kPa) S klasės vamzdžiai d110mm 
kompl. su fasoninėmis detalėmis (įskaitant 
žemės darbus ir smėlio grunto pagrindą H = 
0,10 cm, kai tranšėjos gylis 1,20 … 2,50m) 

TS-1.1. m. 5,91 

 

2.  PVC vamzdis, d110mm  " m. 7 Magistralė grindyse 

3.  
PVC slėginis movinis vamzdis d110mm, 
izoliuojamas 9mm spec. izoliacija nuo 
rasojimo 

TS-1.2. m. 8 Stovams 

4.  

Stogo įlaja d110mm su lapų gaudykle, 
užspaudžiamuoju nerūdijančio plieno žiedu 
hidroizoliacijai, elektriniu šildymu ir 
vertikaliu išleidimu 

TS-1.4. vnt. 3 

 

5.  Revizija, DN110 TS-1.1. vnt. 1   

6.  Fasoninės dalys " kompl. 1   

7.  
Priešgaisriniai žiedai (ugnies mova), 
DN110 

TS-1.3. vnt. 2 
Mova „PPC 110„ arba 

analogas 

8.  Vamzdynų bandymas TS-1.7. m. 20,91   

9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės  kompl. 1   

10.  Nišų atidarymas ir užtaisymas  kompl. 1   

11.  
Dangų ardymas ir atstatymas klojant 
vamzdžius 

 kompl. 1 
  

Esamos L1 sistemos demontavimas 

12.  
Esamų ketinių nuotekų vamzdynų su 
fasoninėmis dalimis demontavimas  

  m. 32,46   

13.  
Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną 

  t 0,5 Tikslinti darbų metu 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ AR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO 
STOTIES G. 6, PLUNGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 

2022-006–TDP–VN–SŽ    
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 
   2 2 0 

 

 

Projektuojamų lietaus nuotekos L1 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, 

markė arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1.  

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 8,0 
kN/m2 (kPa) S klasės vamzdžiai d110 mm 
kompl. su fasoninėmis detalėmis (įskaitant 
žemės darbus ir smėlio grunto pagrindą H = 
0,10 cm, kai tranšėjos gylis 1,20 … 3,00m) 

TS-1.1. vnt. 45,49   

2.  PVC vamzdis, d110mm  " m. 16 Magistralė grindyse 

3.  
PVC slėginis movinis vamzdis d110mm, 
izoliuojamas 9mm spec. izoliacija nuo 
rasojimo 

TS-1.2. m. 16 Stovams 

4.  
Pajungimo - sandarinimo mova, d110mm 
PVC vamzdyno perėjimo per G/b šulinio 
sienelę vietoje 

TS-1.1. vnt. 2  

5.  
PP d425mm šulinys su kinete ir kalaus 
ketaus liuku. Šulinio dangtis C250 klasės 

TS-1.8. kompl. 5  

Žemės darbai 

6.  Grunto iškasimas L1 tinklų klojimui 
TS-1.6. 
TS-1.11. 

m3 34 Tikslinti darbų metu 

7.  
10cm sutankinto smėlio sluoksnis ir 30cm 
žvyro sluoksnis virš vamzdžio: 

TS-1.6. 
TS-1.11. 

m3   

8.  Smėlio:  m3 2,28 Tikslinti darbų metu 

9.  Žvyro:   m3 6,83 Tikslinti darbų metu 

10.  
Esamo grunto supylimas į tranšėją ir 
sutankinimas 

TS-1.6. 
TS-1.11. 

m3 24,89 Tikslinti darbų metu 

11.  Esamos dangos ardymas ir atstatymas  
TS-1.6. 
TS-1.11. 

m3 11,38 Tikslinti darbų metu 

Montavimo darbai 

12.  PVC vamzdyno montavimas TS-1.2. m 77,49  

13.  PP šulinių montavimas TS-1.8. kompl. 5  

14.  
Lietaus nuotekų šulinių nužymėjimo ženklų 
įrengimas  

TS-1.9. kompl. 5  

 

Pastabos: 
1. Visos naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti Europos sąjungoje ir Lietuvos respublikoje 
keliamus techninius reikalavimus. 
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