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IV. INŽINERINIAI TINKLAI
4.1. Vandentiekio:
4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis

4.1.2. vamzdžio skersmuo

4.2. Nuotekų (savitakinių):
4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis

4.2.2. vamzdžio skersmuo
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*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
 STR 2.07.01:2003 -Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai.
 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04 : 2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė".
 Statybos techninis reglamentas 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.".
 Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas".
Vadovaujantis galiojančiomis redakcijomis.
2. VANDENS TIEKIMAS
Šiuo metu vandens tiekimo daugiabučiam gyvenamajam namui nėra. Gyventojai vandenį naudoja iš
esamos vandens stotelės. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygomis 2021-07-13
Nr. PS21-2111 vandens tiekimas projektuojamas iš centralizuotų vandentiekių tinklų, prisijungiant nuo
esamo vandentiekio šulinio Nr. 234. Projektuojamas vandentiekio tinklas iš vandentiekio vamzdžių
PE100 PN10 Ø63, atskiriems butams numatant atšakas Ø32, klojant atviru būdu. Pasijungimo vietoje (1am ir 2-am butams) projektuojamas balnas su įvadine sklende, prailginimo velenu ir kapa. Atskiros
atšakos nuo bendro naudojimo tinklo dviems butams projektuojamos, nes nėra bendro naudojimo patalpų,
į butus yra atskiri įėjimai. 3-iam butui projektuojama atšaka Ø32. Antrame aukšte esantiems butams (4am ir 6-am) bendro naudojimo patalpoje 2-ame aukšte projektuojamas apskaitos mazgas. Būtina užtikrinti
minimalią 50C temperatūra bendro naudojimo patalpoje. Pirmame aukšte esantiems butams apskaitos
įrengiamos virtuvėse, kuriose bus užtikrinama reikalaujama minimali temperatūra.
Kadangi nėra bendro naudojimo patalpų daugiabutyje, pagrindinis apskaitos prietaisas montuojamas
esamame šulinyje Nr. 234.
Kadangi neišlaikomas minimalus 5 m atstumas nuo projektuojamo vandentiekio iki pastatų pamatų,
vandentiekio vamzdis privalo būti montuojamas apsauginiame dėkle PE100 PN10 Ø90.
Pastaba: Prieš klojant projektuojamus vandentiekio tinklus, būtina patikslinti esamų inžinerinių tinklų
padėtį plane ir altitudes. Sumontavus vamzdyną, jis turi būti praplaunamas ir dezinfekuojamas.
3. BUITINĖS NUOTEKOS
Vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygų 2021-07-13 Nr. PS21-2111 nuotekas
planuojame išleisti į esamą nuotekų tinklą, šulinį Nr. 235. Iš 1-o ir 2-o buto projektuojami išvadai tiesiai į
projektuojamą gatvės tinklą. Posūkiuose ir pasijungimo vietose projektuojami PP/PVC pravalos-posūkio
šuliniai. Projektuojami PVC (monolitas) Ø110 mm ir Ø160 mm savitakiniai vamzdžiai. Atkarpoje, kur
neišlaikomas minimalus 3 m atstumas iki pastatų pamatų, vamzdis privalo būti montuojamas
apsauginiame dėkle PE100 PN10 Ø200.
Pastaba: Prieš klojant projektuojamus nuotekų tinklus, būtina patikslinti esamų inžinerinių tinklų
padėtį plane ir altitudes. Sumontavus vamzdyną, reikia atlikti diagnostiką ir praplovimą.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
SVEIKATOS APSAUGA IR DARBO SAUGA
Atsakomybė
Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant
rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos apsaugą ir darbo saugą
reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų.
Ženklai ir įspėjimai
Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba.
Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su
įspėjamaisiais užrašais. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams
tęsiantis, turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai
kelio naudotojams.
Norminių dokumentų laikymasis
1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Žin., 2003, Nr. 70-3170.
2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Žin., 2008 Nr.: 10-362, pakeitimas 2009-05-20
Žin., 2009, Nr. 61-2435.
3. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. Valstybės žinios, 2001-01-10, Nr. 3-74.
4. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Valstybės žinios, 2000-01-12, Nr. 3-88,
pakeitimai Valstybės žinios, 2005-10-20, Nr. 125-4452. Valstybės žinios, 2002-09-13, Nr. 90-3882.
5. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Valstybės žinios, 2010-09-23, Nr. 112-5717 .
6. Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės. Žin., 2010, Nr.3-128.
7. LR statybos įstatymas. Žin., 1996, Nr. 32-788
2010-10-01.
8. Pavojingi darbai. Valstybės žinios, 2002-09-06, Nr. 87-3751, pakeitimas Valstybės žinios, 201004-08, Nr. 40-1911
9. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Valstybės žinios,
2007-11-29, Nr. 123-5055.
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Valstybės
žinios, 2005-04-26, Nr. 53-1817, pakeitimas Žin., 2010, Nr.137-7051
11. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai.
Valstybės žinios, 2004-01-24, Nr. 13-395.
12. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Valstybės žinios,
1999-12-08, Nr. 104-3014
13. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Valstybės žinios,
2006-10-31, Nr. 116-4417
14. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Valstybės žinios, 2003-10-24, Nr. 100-4504
15. LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr.
89-2742
Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimas, turėklai
Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo priemones žmonių,
gyvūnų, automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais darbais.
Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo nesugebėjimu
užtikrinti tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą kaip aprašyta aukščiau.
Pasirengimas avariniams atvejams
Rangovas turi būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems
darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.
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Atliekų srautai statybos darbų metu
Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis pateikia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas
yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas.
Darbų sauga ir sveikatos apsauga statybos metu. Darbuotojų instruktavimas
Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos
kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su
kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.
Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu
darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose
instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės
dokumentuose, cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie
profesinę riziką ir jos pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.
Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su
cheminėmis medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais
įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją.
Statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai
Visais atvejais statybvietė arba iškasta duobė, tranšėja yra aptveriama ir iškabinami įspėjamieji informaciniai ženklai apie vykdomus darbus kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų
aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m.
Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais,
apsaugančiais nuo kritimo.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščiau, ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m
aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu.
Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti.
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/ gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias
zonas, patekti į jas ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.
Atliekant krovinių kėlimo darbus krano (ekskavatoriaus su kabinamu ant lyno kabliu) veikimo zona
turi būti aptverta apsauginiais aptvarais ir pažymėta įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams
asmenims būti draudžiama.
Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu
Vanduo buitinėms reikmėms atvežamas talpose pagal poreikį.
Buitinės patalpos
Buitinių patalpų statybos objekte statyti nenumatoma.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS, KONSTRUKCIJOMS IR MEDŽIAGOMS
Žemės darbai
Vykdant darbus atviru būdu:
- dirvožemio pašalinimas gatvės, inžinerinių tinklų statybos zonose;
- iškasos ir sankasos įrengimas iki projekte numatytų altitudžių;
- grunto transportavimas į statybos aikštelę ir išjos;
- teritorijos planiravimas ir tvarkymas. Vykdant žemės darbus, būtina vadovautis:
- STR 1.07.02;2005 „Žemės darbai";
- ST 188710638.06:2004 "Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas".
- ST 188710638.06:2004; 3 priedas „Automobilių kelių žemės sankasos stabilumas."
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- RSN 150-92 "Žemės darbų vykdymo respublikoje nuostatai".
Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio,
kad būtų nepajudintas pagrindas. Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį
vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti kitą
reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos
darbams. Tranšėjų paskutinieji 15cm turi būti iškasami ir dugnas išlyginamas rankiniu būdu, arba kitu
būdu, jei tą leido projekto vadovas.
Pagrindų altitudės turi atitikti nurodytas brėžiniuose.
Sankasos supilamos horizontaliais (ne didesnio, kaip 2% nuolydžio) iki 30cm storio sluoksniais, juos
sutankinant.
Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to
reikės.
Visos medžiagos ir įranga bus pagal metrinius SI tarptautinius standartus.
Polietileniniai PE100 vamzdžiai ir fasoninės dalys.
Plastikiniams vamzdžiams naudojami PE100 SDR 17, PN 10 slėgio klasė.
Skirti nuotekoms ir geriamajam vandentiekiui transportuoti, PN 10 slėgio klasės, sujungimo būdas
kontaktinis suvirinimas ir el. movomis. Fasoninės dalys grunte turi atitikti naudojamą vamzdyną (jo
medžiagą). Fasoninės dalys kamerose ir šuliniuose iš kaliojo ketaus, padengtos epoksidine milteline
danga, flanšai slėgio klasei PN 16, montavimo būdas flanšinis, jungtys atsparios tempimui. Turi atitikti
techninius reikalavimus ir standartą – LST EN 12201-2.
POLIETILENINIŲ (PE) VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ ATVIRU (TRANŠĖJINIU)
KLOJIMO BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai
Nr. reikalavimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

parametrai

ir Dydis, sąlyga

Bendrieji parametrai
Standartai
LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis.
Sertifikavimas
Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos
akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti
produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją
Vamzdžio klojimo būdas
Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu.
Medžiaga
PE 100
Spalva
Mėlynas arba juodas su mėlyna juostele
Vamzdžio išorinė sienelė
Lygi.
Vamzdžio vidinė sienelė
Lygi.
Ant vamzdžio išorinės sienelės turi Žymėjimas:
būti nurodoma
 Standartas (EN 12201);
 Gamintojas (pvz. Gamintojas);
 Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz.
110x10);
 Gaminio SDR skaičius (SRD11 arba SDR17);
 Panaudojimas (W arba W/P);
 Vamzdžio medžiaga (PE100);
 Slėgio klasė (PN 10 arba PN16);
 Gamybos data (pvz. mmyy);
Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre.
Vamzdžių sujungimas
Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus
jungtimis.
Dokumentai
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Dokumentai pateikiami
metu

pirkimo

 Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo
sertifikato kopiją lietuvių kalba;
 Eksploatacinių
savybių
deklaraciją
(pagal
STR 1.01.04:2015).
Dokumentai pateikiami pristatant
Eksploatacinių
savybių
deklaraciją
(pagal
medžiagas
STR 1.01.04:2015).
Pasirenkami parametrai
Darbinis slėgis
Nurodoma užsakant:
 PN 10 (ne daugiau kaip SDR17);
 PN 16 (ne daugiau kaip SDR11).
Išorinis vamzdžio skersmuo (OD),
Nurodoma užsakant:
mm
 32 mm;
 63 mm.

Klojant uždaru būdu, naudojami PE100-RC vamzdžiai.
POLIETILENINIŲ (PE RC) VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ UŽDARU (BETRANŠĖJINIU)
KLOJIMO BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil.
Nr.

Techniniai
reikalavimai

parametrai

1.

Standartai

2.

Sertifikavimas

3.
4.
5.

Klojimo būdas
Medžiaga
Vamzdžio ypatybės

6.

Spalva

7.
8.
9.

Vamzdžio išorinė sienelė
Vamzdžio vidinė sienelė
Darbinė terpė

ir Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai
LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis),
PAS 1075 (Tipas 2).
 Produkto sertifikavimas turi būti atliktas
Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje
turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą
pagal aktualią standartų redakciją.
 Produkto sertifikavimas turi būti atliktas
Europoje
esančios
nepriklausomos
organizacijoje, kuri yra akredituota pagal
PAS 1075 statybos produktų sertifikavimo
srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).
Uždaru būdu (betranšėjiniu).
PE100-RC (visi sluoksniai).
 2 arba 3 sluoksniai;
 Išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % viso
sienelės storio.
Vidinis sluoksnis juodos spalvos, išorinis – mėlynos
spalvos
Lygi.
Lygi.
Geriamasis vanduo.
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Žymėjimas:
 Standartas (EN 12201);
 Gamintojas (pvz. Gamintojas);
 Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis
(pvz. 110x10);
 Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17);
 Panaudojimas (W arba W/P);
 Vamzdžio medžiaga (PE100-RC);
 Slėgio klasė (PN10 arba PN16);
 Gamybos data (pvz. mmyy);
Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename
metre.
Vamzdžių sujungimas
Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis
ketaus jungtimis.
Dokumentai
Dokumentai pateikiami pirkimo metu  Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo
sertifikato kopija, lietuvių kalba.
 PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba
anglų kalba.
 Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal
STR 1.01.04:2015).
Dokumentai pateikiami pristatant Eksploatacinių
savybių
deklaracija
(pagal
medžiagas
STR 1.01.04:2015).
Ant vamzdžio išorinės sienelės turi
būti nurodoma

POLIETILENO (PE) VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ
JUNGIAMŲJŲ DALIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir
Nr. reikalavimai
1.
2.
3.
4.
5.

Standartai
Darbinė terpė
Medžiaga
Jungties suvirinimo būdas
Gaminio ženklinimas

MOVINIO

SUVIRINIMO

Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai
LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis.
Geriamasis vanduo.
PE100.
Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V.
Žymėjimas:
 Standartas (EN 12201);
 Gamintojas (pvz. Gamintojas);
 Vamzdžio išorinis skersmuo (pvz. 110);
 Medžiaga (PE100);
 Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17);
 Slėgio klasė (PN 10 arba PN16);
 Tinkamo vamzdžio SDR skaičius (pvz. SDR11);
 Panaudojimas (W arba W/P);
 Gamintojo informacija (unikalus numeris ir
brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį
standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo
aparatams su nuskaitymo skaneriais).
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Dokumentai
 Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal
STR 1.01.04:2015 lietuvių k.);
 Nepriklausomos,
akredituotos
organizacijos
išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis
pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys
tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo
sistemose (lietuvių arba anglų k.).
Dokumentai pateikiami pristatant
 Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal
medžiagas
STR 1.01.04:2015 lietuvių k.);
 Nepriklausomos,
akredituotos
organizacijos
išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis
pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys
tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo
sistemose (lietuvių arba anglų k.).
Pasirenkami parametrai
Darbinis slėgis
Nurodoma užsakant:
 PN 10 (ne daugiau kaip SDR17);
 PN 16 (ne daugiau kaip SDR11).
Nurodoma užsakant:
Išorinis vamzdžio skersmuo
 32 mm;
 63 mm.
Dokumentai pateikiami pirkimo
metu

Punktų Nr. 1-3, 8-9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;
Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos
pažymėjimu; Punktų Nr. 4-5 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar
kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.
PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys.
Savitakiniai buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai iki DN300 (imtinai) montuojami iš
polivinilchlorido, polipropileno vamzdžių. Kitos medžiagos gali būti naudojamos tik pagrindus tokį
poreikį ir suderinus su UAB „Vilniaus vandenys“.
Neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės
dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC vamzdžiai.
Savitakiniai buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai virš DN160 gali būti montuojami ir iš
polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos sienelės vamzdžių. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PP
gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Trisluoksniai
PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus. Naudojami SN8
klasės PP vamzdžiai.
POLIVINILCHLORIDO (PVC) NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ ATVIRU (TRANŠĖJINIU)
KLOJIMO BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai
Nr. reikalavimai
1.
2.

Standartai
Sertifikavimas

parametrai

ir Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai
LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis.
Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos
akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti
produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Vamzdžio klojimo būdas
Medžiaga
Spalva
Vamzdžio išorinė sienelė
Vamzdžio vidinė sienelė
Ant vamzdžio išorinės sienelės
turi būti nurodoma

Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu.
PVC (monolitas).
Ruda
Lygi.
Lygi.
Žymėjimas:
 Standartas (EN 1401);
 Gamintojas (pvz. Gamintojas);
 Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz.
110x10);
 Apkrovos klasė (SN4 arba SN8);
 Medžiaga (PVC);
 Gamybos data (pvz. 2017).
Vamzdžių sujungimas
Mova, lygus galas tipo jungtis.
Tarpinė
NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį
standartą. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama
užsakymo metu
Dokumentai
Dokumentai pateikiami pirkimo
 Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo
metu
sertifikato kopiją lietuvių kalba;
 Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal
STR 1.01.04:2015).
Dokumentai pateikiami pristatant Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal
medžiagas
STR 1.01.04:2015).
Pasirenkami parametrai
PVC apkrovos klasė
Nurodoma užsakant:
 SN4;
 SN8.
Išorinis vamzdžio skersmuo
Nurodoma užsakant:
 110 mm.

Plastikiniai gofruoti šuliniai.
Plastikiniai šuliniai turi būti atsparūs grunto poslinkiams, įšalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidūs
gruntiniam vandeniui. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis,
apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Šulinio dugnas pagamintas iš PP/PE. Jis turi būti su
movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.
Visos šulinio jungtys turi atlaikyti ne mažesnį kaip 0,5 bar slėgį. Lietaus surinkimo šulinėliai turi būti su
sėsdinimo dalimi.
Nuotekų linijose ir prie sklypų statomi surenkami plastikiniai DN315/425/560/600/630 šulinėliai ir
DN1000 apžiūros šuliniai, slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose esantys šuliniai, turi būti statomi ne
mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens, žiedinis stipris ne mažiau kaip SN4 – 4kN/m2. Plastikinių šulinių
dangčiai montuojami teleskopo pagalba, kurio laisva eiga šulinio aukščio koregavimui 150-350mm.
Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, turi būti pateiktos tai
patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos.
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Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai.
Informacinės lentelės turi būti patvarios pagamintos iš atmosferos poveikiams atsparios plastmasės su
keičiamu tekstu. Lentelės tvirtinamos ant karštai cinkuotų plieninių stovų, kurie įrengiami taip, kad būtų
gerai matomi ir netrukdytų saugiam transporto ir pėsčiųjų eismui. Informacinės lentelės aukštis nuo žemės
turėtu būti nuo 80 cm iki 120 cm. Žymėjimo lenteles tvirtinant ant pastatų, tvorų ar kitų statinių būtinas
statinių savininkų leidimas.
KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO STOVO SU LENTELE TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

Techniniai
parametrai
reikalavimai

ir Dydis, sąlyga

Bendrieji
parametrai
Stovo medžiaga
 Apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis ≥Ø32 mm
diametro;
 Sienelių storis ≥2,9 mm;
 Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7
m.;
Lentelės medžiaga
 Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima
paklaida +/- 10 proc.);
 Pagamintos iš ASA termoplastikas arba kita
lygiavertė medžiaga;
 Vandentiekiui – mėlyna lentelė su baltomis
raidėmis;
 Nuotekoms – žalia lentelė su baltomis raidėmis;
 Hidrantams – raudona lentelė su baltomis raidėmis.
Dokumentai
Dokumentai pateikiami pirkimo Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR
metu
1.01.04:2015.
Dokumentai pateikiami pristatant Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR
medžiagas
1.01.04:2015.
Vamzdynų instaliavimas

Transportavimas ir sandėliavimas.
Vamzdžių ir armatūros priežiūra, transportavimas ir sandėliavimas turi būti vykdomi pagal gamintojo
rekomendacijas. Vykdant vamzdžių pakrovimo, iškrovimo, krovimo į rietuves ir bendrosios priežiūros
statybvietėje darbus, turi būti imtasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta bet kurių medžiagų bei
armatūros dengiamojo sluoksnio sugadinimo. Transportavimo metu vamzdžiai turi tinkamai visu ilgiu
remtis į plokščią paviršių. Vamzdžių pakėlimui turi būti naudojami patvirtinto pavyzdžio stropai,
įgalinantys išvengti sugadinimo. Vamzdynų armatūra ir detalės statybvietėje turi būti sandėliuojamos
tvarkingai, saugiame lygyje. Tik nedelsiant instaliuoti reikalinga įranga gali būti išdėstoma išilgai
vamzdyno trasos. Vamzdynų instaliavimo darbai apima vamzdžių bei armatūros patiekimą, paklojimą ir
sujungimą, pagrindų, šulinių bei kitų linijos konstrukcijų įrengimą, išbandymą, tranšėjų užkasimą,
paviršiaus sutvarkymą ir atidavimą eksploatuoti.
Savitakos vamzdynų montavimas.
Tinklų statybos darbus Rangovas turi atlikti atviru būdu.
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PVC vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis.
Projektiniame gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 100 mm
aukščio natūralaus (esamo) grunto pasluoksnį arba pasluoksnį pagal vamzdžių gamintojų reikalavimus.
Supilto grunto pagrindas yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno nuolydį.
Supilto grunto dalelių 8-20mm dydžio neturi būti daugiau kaip 10%.
Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PVC vamzdžių laisvieji galai laikinai
dengiami PVC aklėmis.
Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti
užkasama dviem etapais:
I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½
vamzdžio skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio;
II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas.
Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją, bei tiesiant
vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų:
Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių betarpiškame
kontakte su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada
negali būti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). Apibėrimui naudojamas gruntas
negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų nuolaužų.
Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas
gruntas užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius
plūktuvus ar mechanines priemones.
Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis
sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis
nei 30 cm. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol,
kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm.
Užpilant tranšėją reikia laikytis šių reikalavimų:
Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. Vamzdyno užpylimui
skirtos medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi duotos vietovės
rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus).
Tranšėją užpilti galima vietiniu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli
akmenys ir rieduliai.
Grunto sutankinimas po vamzdžiais turi būti EV2≥20 MPa (Evd≥15), virš vamzdžių EV2≥45 MPa
(Evd≥25), po asfalto, trinkelių danga EV2≥120 MPa (Evd≥60) ir EV2≥80 MPa (Evd≥40) po žvyro danga.
Grunto sutankinimas išmatuojamas dinaminiu štampu.
Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos
užglaistomos betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas
mastika Maxseal, atitinkančia Europos standartą UNE-EN 1504-2.
Savitakos vamzdynų bandymai.
Žemutinis nuotakyno galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių
sistema užpildoma vandeniu. Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų
vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale
(naudojant statmeną vamzdį). Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30
minučių: iš matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad
statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti
norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių.
Vamzdynų tyrimus taip pat galima atlikti vykdant vamzdynų TV diagnostiką.
Televizinė vamzdynų diagnostika – tai vamzdyno apžiūra iš vidaus ir jo būklės įvertinimas naudojant
robotizuotą įrangą. Vamzdžių defektai įvertinami naudojant lazerinį spindulį. Gaunama patikros ataskaita,
kartu su skaitmeninėmis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir
vertikalaus profilio grafikais ir vaizdo medžiaga.
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Savitakos vamzdyno valymas
Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, į
kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus
vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų.
Slėginės sistemos montavimas
Slėginių vandentiekio tinklų statybos darbai Rangovo atliekami atviru būdu.
Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis
tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 0,6 m.
Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų
žemės paviršiaus lygį.
Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą.
Didžiausias leistinas šlaito nuolydis nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“
reikalavimus.
Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės altitudės
kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Gruntas, iškastas iš
tranšėjų verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti
darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių
pastovumas.
Prieš klojant PE vamzdžius tranšėjos dugno pagrindas paruošiamas, supilant ne mažesnį kaip 100 mm
storio natūralaus (esamo) grunto pasluoksnį arba pasluoksnį pagal vamzdžių gamintojų reikalavimus.
Supiltas pasluoksnis išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno nuolydį. PE vamzdžių
jungimas atliekamas sandūriniu būdu. Prieš jungiant PE vamzdžius jų galai kruopščiai nuvalomi. PE
vamzdis pjaunamas statmenai išilginei vamzdžio ašiai, pjūvio ašies polinkio kampas neturi viršyti 2 %
paklaidos. Nupjautas vamzdžio galas nuvalomas ir toliau pagal instrukciją galai sujungiami sandūriniu
būdu.
Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti
užkasama dviem etapais:
I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½
vamzdžio skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio;
II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas.
Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją, bei tiesiant
vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų:
Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančiųbetarpiškame
kontakte su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada
negali būti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). Apibėrimui naudojamas gruntas
negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagųnuolaužų.
Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas
gruntas užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius
plūktuvus ar mechanines priemones.
Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis
sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis
nei 30 cm. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol,
kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm.
Užpilant tranšėją reikia laikytis šių reikalavimų:
Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. Vamzdyno užpylimui
skirtos medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi duotos vietovės
rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus).
Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli
akmenys ir rieduliai.
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Grunto sutankinimas po vamzdžiais turi būti EV2≥20 MPa (Evd≥15), virš vamzdžių EV2≥45 MPa
(Evd≥25), po asfalto, trinkelių danga EV2≥120 MPa (Evd≥60) ir EV2≥80 MPa (Evd≥40) po žvyro danga.
Grunto sutankinimas išmatuojamas dinaminiu štampu.
Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos
užglaistomos betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas
mastika Maxseal, atitinkančia Europos standartą UNE-EN 1504-2.
Slėginės sistemos hidraulinis bandymas
Visus slėginių vamzdžių montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti vadovaujantis STR
2.07.01:2003 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS
SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu: LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko
sistemos ir jų dalys. Reikalavimai.
Sistemos bandomasis slėgis apskaičiuojamas taip:
STP = 1,5 x MDP.
STP - ang. System Test Pressure - sistemos bandomasis slėgis, tai toks hidrostatinis slėgis,
sukeliamas tikrinant vandentiekio stiprumą, ir sandarumą.
MDP - ang. Maximum design pressure, maksimalus projektinis slėgis sistemoje kurią nustato
projektuotojas. Projektuotojas dažnai kaip projektinį slėgį nurodo vardinį vamzdžių slėgį, nuo kurio ir
turėtų būti skaičiuojamas sistemos bandomasis slėgis.
Vardinis slėgis - didžiausias darbinis slėgis, kuriuo vandentiekio elementas skirtas veikti esant tam
tikrai temperatūrai.
Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis tokių reikalavimų:
Galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas ar
galinė mova, 900 alkūnė, serviso sklendė ir 32 mm skersmens atspari tempimui sujungimo detalė
montuojama ant 32 mm skersmens PE vamzdžio galinės aklės.
Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos.
Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinkite, kad iš
visos sistemos išleistas oras.
Per pirmąsias 6 valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,5 x nominalaus slėgio. Tai labai svarbu,
siekiant gerų bandymo rezultatų. Ši bandymo dalis turi būti patvirtinta būtinais dokumentais.
Bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui.
Jūs rizikuojate, atlikdami slėgio bandymą prieš sklendę.
Atliekant bandymą slėgiu:
Matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistema veikiama slėgio,
atitinkančio 1,5 x nominalaus slėgio (bandymo slėgis). Šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį
galima papildyti. Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti negalima.
Po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,5 x nominalaus
slėgio (bandymo slėgis).
Bandomojo slėgio kritimas leidžiamas iki 2 %. Reikia paskaičiuoti leistiną ir faktinį vandens kiekio
kritimą. Vandens kiekis l/m skaičiuojamas pagal formulę lm = 0,02di – 0,001 + ∆V (di Leistinas vandens
kiekio kritimas ∆V=0,08xd2 PE vamzdžiams. Kai slėginis vamzdynas atitinka aukščiau išvardintus
reikalavimus, jis skaitomas atlaikęs vamzdyno stiprumo ir sandarumo bandymus, bei yra tinkamas
eksploatacijai.
Po hidraulinio bandymo vamzdynai turi būti ištuštinami. Bandymo duomenys užfiksuojami statybos
žurnale užpildant hidraulinio bandymo aktą.
2.10.7 Vamzdynų praplovimas ir sterilizavimas
Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių
prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to
išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.
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APLINKOS TVARKYMAS
Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visą statybinį laužą bei šiukšles,
atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams. Statybinį
laužą ir šiukšles priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus gautas iš atliekų tvarkytojo,
reikės pateikti užsakovui.
Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos
aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis,
statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi
išvalyti visas darbų vietas bei atkurti estetinį vaizdą į prieš tai buvusį.
VANDENS APSKAITOS MAZGAI
Vandens skaitikliai
Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojimą. Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos
kokybės vandenį, kurio temperatūra nuo 50 iki +300C, slėgis ne didesnis negu 10 barų.
Skaitiklis turi būti pagamintas pagal ISO 9000 standartą. Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius
duomenis, medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi būti patvirtintas naudojimui
Lietuvos standartizacijos komitete.
Skaitiklių skaičiuojamoji dalis patalpinta į hermetišką įdėklą. Skaitikliai susideda iš žalvarinio
korpuso, kuriame įmontuota besisukanti sparnuotė ir skaičiuotuvas, sumuojantis pratekėjusio vandens
kiekį. Skaitikliai – „sauso“ tipo.
Šalto vandens įvadinio skaitiklio techniniai parametrai:
 Sąlyginis skersmuo
- DN 20 mm ir DN15
 Nominalus debitas
- 2,5 m3/h
 Maksimalus debitas
- 3,0 m3/h
 Darbinė temperatūra
- 9 0C
 Darbinis slėgis
- iki 16 barų
 Metrologinė klasė
-B
Plieniniai cinkuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys
Vamzdžiai pagal ISO 65 iš plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį iki
200°C temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 1,0<P<1,6Mpa. Jie turi turėti ištisinį cinko paviršių, ne
mažesnį 20 mikronų storio.
Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės
dėmės ir šiurkštumai.
Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies <20. Vamzdžio
įlinkis per ašį neturi viršyti 2mm, kai vamzdžio skersmuo iki ∅20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens
vamzdžiams.
Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis cinkuotomis arba ketinėmis fasoninėmis dalimis.
Gaminių kokybė privalo atitikti ISO 9000 serijos standartą.
Srieginės jungties sandarinimui naudojamos linų pakulos, mirkytos švino surike, kai vandens
temperatūra neviršija 105°C. Jungiant vamzdžius su flanšine armatūra plieniniai flanšai montuojami
statmenai ašiai. Flanšai su vamzdžiu jungiami suvirinant.
Flanšų jungimas sandarinamas intarpais iš termoatsparios gumos, kai vandens temperatūra neviršija
105°C. Intarpai neturi siekti varžtų kiaurymių ir neišlysti už vamzdžio vidinės angos. Jungties varžtų
galvutės išdėstomos vienoje flanšų pusėje, vertikaliame vamzdyje - iš apačios. Varžtų galai turi būti ne
ilgesni kaip 0,5 varžto skersmens nuo veržlės.
Sąlyginiams vamzdžių skersmenims taikomos DIN standartų ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN
17100 ar analogiški).
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
Gaminio, įrengimų pavadinimas,
charakteristika
1

Mato
vnt.
2

Kiekis

m

7

m

26

m
kompl.

26
1

kompl.

2

m

33

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

5

3

Vandentiekis

PE100 vandentiekio vamzdžiai Ø32, PN10, įskaitant fasonines dalis,
montavimo darbus, smėlio pasluoksnį 10 cm
PE100 vandentiekio vamzdžiai Ø63, PN10, įskaitant fasonines dalis,
montavimo darbus, smėlio pasluoksnį 10 cm
Apsauginis dėklas vamzdžiui PE100 PN10 Ø90
Pasijungimas šulinyje Nr. 234:
- Proj. k.k. flanšas-vidinis sriegis DN50x1" – 2 vnt.
- Proj. k.k. redukuotas nipelis 1"x3/4" išorinis sriegis-išorinis
sriegis – 2 vnt.
- Proj. vandens apskaitos prietaisas DN20 – 1 vnt.
- Proj. tempimui atsparus flanšinis adapteris DN50 – 1 vnt.
Pasijungimas (PT)
- Balnas kieta apkaba d63x 1 1/4“
- K.k. įvadinė sklendė su prailginimo velenu ir kapa
Vamzdynų hidraulinis bandymas, plovimas ir dezinfekavimas
Atsijungimas nuo esamo vandentiekio iš gręžinio įrengiant aklę Ø32
Žemės darbai, reikiamo grunto atvežimas / išvežimas, smėlio pagrindų
įrengimas, vandentiekio vamzdžių klojimas, kai tranšėjos gylis 0,7-2,5
m.
Vandens apskaitos mazgai įrengiami pagal pateiktas schemas
Buitinės nuotekos

Apsauginis dėklas vamzdžiui PE100 PN10 Ø200
Plastikinis buitinių nuotekų šulinys Ø315 mm (F1-1), H-1,30 m
Plastikinis buitinių nuotekų šulinys Ø315 mm (F1-2), H-1,17 m
Plastikinis buitinių nuotekų šulinys Ø315 mm (F1-3), H-1,90 m, įrengiant
movą vamzdžiui Ø110

kompl.
kompl.
kompl.

27
12
12
1
1
1

Pasijungimas į esamą buitinių nuotekų šulinį Nr. 235, įrengiant movą
Hidrauliniai bandymai, vamzdyno išvalymas ir praplovimas

kompl.
m

1
39

PVC (monolitas) savitakiniai vamzdžiai, Ø110 su fasoninėmis dalimis
PVC (monolitas) savitakiniai vamzdžiai, Ø110 su fasoninėmis dalimis
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Žemės darbai, reikiamo grunto atvežimas / išvežimas, smėlio pagrindų
įrengimas, nuotekų vamzdžių klojimas, kai tranšėjos gylis 0,7-3,0 m.
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PE100 PN10
L-12,30 m

63
L-5,10 m

L-11,65 m

F1-3
X-6059250.81
Y-582665.06

PE100 PN10
L-0,75 m
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2021-07-13 Nr. PS21-2111

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste
Objekto pavadinimas: Vandentiekis ir nuotekos daugiabučiui gyv. namui.
Objekto adresas:
Rudaminos g. 9.
Pareiškėjas:
UAB "Orenus".
I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 2,5 m3/d.; 0,75 m3/hmax.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00- nuo 205 m. iki 212 m.
Užsakovas privalo:
- Atsijungti nuo esamo privataus vandentiekio tinklo (įvado). Nereikalingus tinklus išmontuoti, užtikrinti
nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams.
- Suprojektuoti ir pakloti bendro naudojimo vandentiekio įvadą į pastatą, prisijungiant nuo esamų
vandentiekio tinklų Rudaminos g..
- Projektuojamo bendro naudojimo vandentiekio įvado skersmenį parinkti, įvertinant visų butų vandens
poreikius daugiabučiame name.
- Poreikiui esant, perjungti esamus vartotojus prie projektuojamo bendro naudojimo vandentiekio
įvado.
- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Vandens apskaitos mazgą (us) suprojektuoti ir įrengti bendro naudojimo patalpoje, vadovaujantis STR
2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/
partneriams/.
- Suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos vietą (as) butui (ams) (be apskaitos prietaisų) bendro
naudojimo patalpose pagal įmonės patvirtintą Techninę politiką, kurią galima rasti
http://www.vv.lt/lt/partneriams/. Vandens apskaitos prietaisus (skaitiklius) įrengs UAB „Vilniaus
vandenys“ savo lėšomis, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui ir pasirašyta
tiesioginė sutartis su vartotoju.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slėgio pakėlimo stotelę. Projektuojant slėgio pakėlimo
stotelę, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika.
II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:
Poreikis: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Užsakovas privalo:
- Neįrašius vandens kiekio, reikalingo lauko gaisrų gesinimui prašyme – paraiškoje, vandens tiekimas
gaisrams gesinti nebus įvertintas, bei UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui
negarantuoja.
III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: 2,5 m3/d.; 0,75 m3/hmax.; užterštumas BDS7 287,5 mg/l.
Užsakovas privalo:
- Suprojektuoti ir pakloti bendro naudojimo nuotekų išvadą (us) iš pastato, prisijungiant į esamus
nuotekų tinklus Rudaminos g..
- Projektuojamo bendro naudojimo nuotekų išvado (ų) skersmenį parinkti, įvertinant visų butų nuotekų
poreikius daugiabučiame name.
- Poreikiui esant, perjungti esamus vartotojus prie projektuojamo bendro naudojimo nuotekų išvado
(ų).
- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant
jos automatizavimą, dispečerizavimą ir kita, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine
politika.
IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir

-

-

-

drenažo vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“.
Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms.
Nenumačius vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.
Techninis projektas bus derinamas tik pateikus V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.
Jeigu žemės sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinės, taip pat žemės
sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinėms, numatyti ir išskirti tinklų ir/ar
siurblinių apsaugos zonas pagal LR Vyriausybės nutarimo Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo nuostatas ir apsaugos zonos dydžio servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir
privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines
komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.
Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų
skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu
valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrovė per privačius vandentiekio ir nuotekų tinklus
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.
Paruoštą projektą su visais pažymėtais inžineriniais (naujai projektuojamais (išskiriant bendro
naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais,
naikinamais bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis
įrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.
Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB
„Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti
http://www.vv.lt/lt/partneriams/, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas sutartis ir
galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros
plėtros sutartį arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos
sutartį, patvirtiną Vilniaus miesto savivaldybės Nr. 1-486; 2020-04-17 d. sprendimu, kuria Bendro
naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo
pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.
- Jeigu vykdomi statybos darbai tinklų apsaugos zonose, pasirašyti Susitarimą dėl darbų vykdymo
infrastruktūros apsaugos zonoje.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti Servituto sutartį.
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt
- Jeigu projektuojama slėgio pakėlimo stotelė daugiabutyje, pasirašyti Patalpų panaudos sutartį. Dėl
sutarties pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt.
- Su sutarčių projektais ir būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu:
http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą
numatytų darbų atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB
„Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.
- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso
esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti Savivaldybei.
- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas
bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti Savivaldybės nuosavybėn.
-

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti
plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų
(asfalto, trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai,
kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant
sutankintą žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines
dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi
būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir
gatvių dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.

-

Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra
prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei
galiojančias teisės aktų nuostatas.

VII. GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 3 metus nuo sąlygų
išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas
arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“
teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/
lt/imonems/tapti_klientu/.
- UAB „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus,
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens
duomenys (vardas ir pavardė) gali būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus
nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu
Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl
nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės
interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.
Sąlygas ruošė: G. Koneckaitė
(V. Pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-05-03 13:43:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/196971
Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1998-05-01
Adresas: Vilnius, Rudaminos g. 9-4
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Butas/Patalpa - Butas
Unikalus daikto numeris: 1094-0325-3010:0023
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)
Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir
pažymėjimas plane: 1094-0325-3010, 1A1m
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940
Baigtumo procentas: 100 %
Kambarių skaičius: 3
Aukštas: 1
Rūsys: Nėra
Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Suskystintos
Viryklė: Nėra
Bendras plotas: 35.93 kv. m
Naudingas plotas: 35.93 kv. m
Gyvenamasis plotas: 30.31 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11837 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 67 %
Atkuriamoji vertė: 3906 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 21300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-03-30
Kadastro duomenų nustatymo data: 1985-12-16
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: G
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos
pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: KĘSTUTIS PUTRAMENTAS, gim. 1976-01-26
Daiktas: butas Nr. 1094-0325-3010:0023, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DJ-3141
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Asmeninė nuosavybė
Daiktas: butas Nr. 1094-0325-3010:0023, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DJ-3141
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-30

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

Reg. Nr. 10/196971
10.1.

2-2
Išduotas tipinis buto energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
žyma)
Daiktas: butas Nr. 1094-0325-3010:0023, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-31 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. KG-0493-00642/0
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-31
Terminas: Nuo 2021-03-31 iki 2031-03-31

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

KĘSTUTIS PUTRAMENTAS

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius
Data
tinklus ekslpoatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektroninėje
paslaugoje (TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus
numeris ir data.
Derinančios organizacijos:
Vilniaus viešasis transportas, UAB
Grinda, UAB
Telia Lietuva, AB
Vilniaus apšvietimas, UAB
ESO, AB
Vilniaus vandenys, UAB
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Vilniaus šilumos tinklai, AB
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Suteiktas unikalus Nr.
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