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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

1. NORMINIAI DOKUMENTAI 
 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai paslaugų paskirties pastatui Šilalės r. sav., Traksėdžio 
sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1 techninis darbo projektas atliekamas pagal: 

1. Projektavimo sąlygas, išduotas UAB „Šilalės vandenys“  2021-07-22 Nr. 8-33(3.23.); 
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“. 
3. STR 2.07.01:2003 „Statybos techniniu reglamentu „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;  
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų 
patvirtinimo“; 

5. RSN 26-90 „Respublikinės statybos normos „Vandens vartojimo normos“; 
6. Kiti teisės aktai. 

 
2. OBJEKTO CHARAKTERISTIKA 

 
Planuojamos veiklos statytojas: Koordinacinis centras "Gilė" 
Projekto dalies rengėjas: R. Paulauskis 
Objekto paskirtis: Vandentiekio ir nuotekų tinklai bus naudojami buities reikmėms. 
 
STATINIO DALIES RODIKLIAI 

Objektas Paslaugų paskirties pastato, Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., 
Dirkintų k., Palokysčio g. 1, statybos projektas 

Projekto etapas Techninis darbo projektas 
Statybos vieta Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1 
Statinio dalis: 
STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“ 

Inžineriniai tinklai, kiti statiniai, 
Vandentiekio tinklai, 
Nuotekų šalinimo tinklai, nuotekų išvadai 

STR 1.01.08:2002 Statinio 
statybos rūšys 

Nauja statinio statyba 

Statinio kategorija Nesudėtingas 
 
TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

1. 
1.1 
2. 
2.1 
3. 

Vandentiekio tinklai 
D32 mm 
Buitinių nuotekų tinklai 
D110 mm 
Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 

m 
m 
m 
m 
m 

16.00 
16.00 
14.00 
14.00 
2.50 
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3. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 
 
3.1 Bendrieji nurodymai 
Prieš pradedant darbus būtina patikslinti vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo taškų altitudes 

pagal esamą situaciją. Vandentiekio įvado ir nuotekų tinklų statybai naudojami vamzdžiai, fasoninės 
dalys ir kitos medžiagos turi atitikti LST EN 1092-2:2000 serijos standartą ir ne maisto prekės higieninio 
pažymėjimo reikalavimus ir turėti atitikties deklaracijas. 

Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus pagrindas po vamzdžiais - gamtinis, natūralus, nepažeistos 
struktūros gruntas, išlygintas ir suprofiliuotas. 

Žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu po 1.0 m į abi puses nuo esamų kabelių ir tinklų ašies, 
atliekant tranšėjos išramstymą bei dalyvaujant jas aptarnaujančių įmonių atstovams. 

Paklojus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pilnai atstatyti išardytas dangas ir žalius plotus. 

3.2 Vandentiekio tinklai 
Požeminės komunikacijos – vandentiekio įvadas projektuojamas nuo prie sklypo ribos esančios 

požeminės sklendės. 
Vandentiekio vamzdynas projektuojamas iš PE slėginių vandentiekio vamzdžių PN10 d32 mm 

diametro. Vandentiekio trasa pajungiama prie požeminės sklendės. Toliau vedama į projektuojamo 
pastato pirmą aukštą. Vandentiekio vamzdis greta pastato ir per pamatą įveriamas į d63 PE dėklą, techninį 
vamzdį. 

 Kirtus išorinę sieną patalpoje turi būti statomas vandens apskaitos mazgas, horizontalioje padėtyje, 
ciferblatu į viršų. Vandens apskaitos mazgas turi būti įrengiamas iš kart kirtus išorinę sieną, bei 
apšiltintoje patalpoje, kad žiemą per šalčius būtų +5 laipsniai šilumos. Jeigu vandens apskaitos mazgas 
pastatomas neapšiltintoje patalpoje, ją būtina apšiltinti. Apskaitos mazgas įrengiamas su B tikslumo 
klasės skaitikliu ir įtaisu, saugančiu nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo (pagal LST EN 1717:2002 
reikalavimus) 

 
Vandens suvartojimas: 
Qmetinis 0,29 tūkst.m3/metus 
Qparos = 0,8 m3/d 
Qval = 0,3 m3/h 
 
3.3 Buitinių nuotekų tinklai 
Projektuojami nauji buitinių nuotekų tinklai. Nuotekų išvadas projektuojamas naujai iš pastato į 

sklypo ribose esančią d110 buitinių nuotekų atšaką. Iš pastato išvedamas vienas nuotekų išvadas. Sklypo 
ribose ir tinklų pasijungimo vietose įrengiami du tarpiniai reviziniai šulinėliai. Šulinėliai projektuojami iš 
polipropileno gofruoto vamzdžio, dugno (kinetės) ir lengvo tipo ketaus šulinių dangčio, skirto 
važiuojamajai daliai. Šulinių diametras d315mm. 

Nuotekų išvadas projektuojamas iš PVC lygiasienių, movinių nuotekų savitakinių vamzdžių d110 
mm diametro. Vamzdžiai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Klojama 
ne mažesniu nei i-0,020 arba 2,0 cm vienam metrui nuolydžio klojant d110 mm PVC beslėgį nuotekų 
vamzdį. 

Prieš klojant išorės nuotekų tinklus žemėje supilti l0 cm storio suplūkto smėlinio grunto pagrindą. 
Vamzdynus užpilti 0.3m virš vamzdžio karjeriniu gruntu sutankinant rankiniu būdu, o toliau užpilti 
esamu gruntu iki esamos žemės paviršiaus dangos apačios ir sutankinti pagal dangai keliamą sutankinimo 
laipsnį. Vamzdynus išbandyti remiantis gamyklų gamintojų nurodymais ir statybinių firmų patvirtintomis 
montavimo ir bandymo taisyklėmis. 

 
3.4 Paviršinių nuotekų tinklai  
Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo į latakus ir lietvamzdžius nuvedamos į sklypo 

ribose projektuojamą lietaus kanalizacijos rezervuarą arba nuleidžiama ant sklypo. Tuomet nuotekos 
pasiskirsto po sklypą įvairiomis kryptimis ir filtruojasi į gruntą. Lietaus nuotekų nuvedimo projektas 
rengiamas atskirai. 
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3.5 Bendrieji nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 
Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių  įstatymų ir teisės aktų kvalifikacinių reikalavimų 

rangovui, reikalavimų darbų saugai, aplinkosauginių reikalavimų, privačių asmenų teisių nepažeidimo, 
rangovo ir subrangovo leidimų žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos 
įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą 
statybos darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

 
3.6 Saugumo technika 
Visi mechanizmai turi būti saugūs, patikimi, atitikti technines eksploatavimo sąlygas. Darbininkai 

turi būti supažindinti su saugumo technikos reikalavimais, dirbti su spec.apranga ir apsauga. Ypatingą 
dėmesį atkreipti į darbus elektros ir ryšio kabelio apsaugos zonoje. Visi darbai vykdomi prisilaikant 
galiojančių saugumo technikos normatyvinių reikalavimų. Kasant privaloma pastatyti įspėjamuosius 
ženklus. Darbų zonas aptverti įspėjamosiomis juostomis. 

Darbai kabelių bei kitų požeminių komunikacijų apsaugos zonoje atliekami rankiniu būdu. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1 Bendrieji reikalavimai 

Rangovas, pradėjęs vykdyti statybos darbus, privalo patikrinti ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušų, 
užkastų nuolaužų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki reikiamo gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba 
panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. 

Esant būtinybei, Rangovas turi atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, 
laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą 
statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį 
vandenį pasirinktu būdu. Klojant vamzdžius, gruntinio vandens lygį pažeminti 300 mm žemiau klojamo vamzdžio. 

1.4.1  Topografiniai tyrinėjimai 
Techninis darbo projektas turi būti rengiamas ant galiojančio topografinio plano. Topografinis planas galioja trejus 

metus. 

1.1.2 Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 
Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir yra 

atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, 
šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms. 

Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat tais atvejais, kai patyręs 
Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo 
galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams. 

1.1.3 Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai gyventojams 
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių 

statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus 
vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų nuotekų vamzdžių gylis 
ties sujungimais. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01.01:1999. 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Rangovas turi būti atsakingas už 
kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų.  

1.2 Paruošiamieji darbai 

1.2.1  Žemės darbų atlikimas atsižvelgiant į lygius 
Visi žemės darbai, susiję su statiniais, atliekami pagal dydžius ir aukščius, nurodytus pateiktuose projektiniuose 

brėžiniuose ir specifikacijose. “Altitudė” šiame kontekste reiškia žemės paviršiaus lygį prieš pradedant darbą bet kurioje 
vietoje po (augmenijos) iškirtimo. 

1.2.2  Viršutinio dirvos sluoksnio nuėmimas 
Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio veiklos ir (ar) kuriame gali 

augti augalai. Šiuo atveju darbus sudaro dirvos viršutinio sluoksnio nuėmimas nuo pirminio paviršiaus. 
Dirvožemis nuimamas 250 mm sluoksniu ir pilamas patvirtintose sąvartų vietose, neviršijant 3 m aukščio. 

1.2.3  Tranšėjų kasimas 
Tranšėjos vamzdžiams kasamos pagal brėžiniuose parodytus nurodytus pjūvius, linijas ir aukščius. 
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus 

skaičiavimus. 
Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos medžiagos. 

1.2.4  Vandens pašalinimas ir laikinasis nuotekų išsiurbimas 
Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi atlikti visus vandens 

pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi 
vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į 
iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį numatytu būdu. 

Vandens pašalinimas iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 
• Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 
• Siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 

• Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių; 
• Siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir yra 
laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį į darbus, 
atliekamus greta paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo procedūros 

1.2.5  Pagrindo paruošimas 
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Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušų, 
užkastų nuolaužų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba 
panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos, grūdelių dydis nuo 0 iki 16 mm. Pagrindo medžiaga 
klojama 100 mm žemiau vamzdžio apačios. Visas pagrindo plotas planiruojamas, drėgmė turi atitikti standartą ir plotas 
kruopščiai sutankinamas nemažiau kaip 95% standartinio maksimalaus sauso tankio. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo pagrindo 
statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, 
siūlomi šie: 

•  pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 
•  atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

 
1.2.6  Iškasos plotis 
Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus - tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti darbų saugos 

reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai užbaigti darbą patvirtintojo ilgio 
kanale/tranšėjoje. 

1.2.7 Užpylimas ir sutankinimas 
Užpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 
Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar 

kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės. 
Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama 

pirminio užpylimo medžiaga. 
Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. 

dalelių dydis 16 mm. 8-16 mm dalelių bei mažesnių nei 0.02 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%. Be to, smėlyje neturi būti 
kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžio pusių, apžiūros 
šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama 
atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne 
mažiau, nei 95% maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji 
keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. 
Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, 

kai vamzdžiai didesni. 
Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų 

priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan. 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji 
turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar 
susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 20 mm. 

Statybinis gruntas užpylimui 
Projekte turi būti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,90-

0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas 
atliekamas iki K>0,90. 

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus dulkinius 
smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, W<Wp. Netanklūs yra 
moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį, W>Wp. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150-300mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo 
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 500 m2 
sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 5 bandinius. Užpylimo ir tankinimo metu Rangovas, turi atlikti reikiamus bandymus, kad 
būtų užtikrinti reikiami sutankinimo parametrai. Išbandymo reikalavimus nustato nžinierius, atsižvelgdamas į užpylimo 
medžiagos charakteristiką. 

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, Rangovas 
pilnai atstato, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 

1.3  Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai 

1.3.1  Bendroji dalis 

Rangovas yra atsakingas už žemės kasimo darbus ir iškastų medžiagų pašalinimą kaip to reikalauja statybos darbai, 
šiame dokumente nurodomi kaip žemės darbai. 

1.3.2  Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 
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1.3.2.1  Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, 
vykdymu ir priežiūra. 

1.3.2.2  Standartų reikalavimai 
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

•  Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

•  statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
•  bandymai (pvz. betono, skiedinių). 

Taikomų standartų žiniaraš čiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. Nuorodos 
į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

1.3.3  Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 

jėgą. 

1.3.3.1  Darbų koordinavimas 
Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darbų 

metu turi užtikrinti, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 

metodus. 

1.3.3.2  Bandymai 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

1.3.3.3  Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 

darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 
 
1.3.4  Bendros sąlygos 

1.3.4.1  Angos ir nišos 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, 

konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

1.3.4.2  Riebokšliai (protarpiniai) ir dėklai 
Riebokšlių (protarpinių) ir dėklų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 
Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių/protarpinių (dėklų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu ar 

specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

1.3.4.3  Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir 

išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 
nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias 

konstrukcijas būtina perstatyti. 

1.3.5  Pridavimas eksploatacijai 

1.3.5.1 Pateikiama dokumentacija 
Priduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos 

informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius 
brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos, besiremiančios Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. Statybos žurnalą 

pasirašo statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

1.3.5.2 Statybos užbaigimas 
Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
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užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas 
sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio statybos užbaigimo akto reikalavimus. 

1.4 Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5° C. darbo vieta turi būti apsaugota nuo 
atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % projektinio stiprumo. 

Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi būti 
naudojamos mastikos poliuretano pagrindu. 

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų dedama 
paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su protarpinio ir vamzdžio 
paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta kokybės vizualinė kontrolė. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninės 
priežiūros atstovui. 

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 
 
2.1 Medžiagos 

Visi vamzdžiai ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar 
tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, perduos užsakovui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo 
išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus. 

Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. Rangovas atsako už visų 
medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, ypač importuojamiems 
gaminiams, pasitikrina būtinus jų kiekius. 

Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus standartus, su sąlyga, kad jie 
adekvatūs reikalaujamiems standartams. 

2.1.1 Nuotekų vamzdžiai 
  Vamzdyno medžiaga privalo atitikti išorės nuotekų sistemoms įrengti važiuojamoje kelio dalyje keliamus reikalavimus; 
  savitakinio vamzdyno medžiaga - vienasluoksnis polivinilchloridas (PVC), atitinkantis standartą LST EN 1401; 
  vamzdžio žiedinis standumas Sr-4kPa arba Sr-8kPa; 
  sujungimų sandarinimas guminės tarpinės; 
  spaudiminio vamzdyno medžiaga - PE100 (LST EN 12201-2); 
  vamzdžio spalva - mėlyni arba juodi su ruda juosta; vamzdžių sujungimo būdas - sandūrinis suvirinimas, elekromovinis 

suvirinimas, mechaninis sujungimas flanšais; 
  vamzdžio slėgio klasė - PN10; 
  naudojant betranšėjines vamzdžių klojimo technologijas privaloma naudoti vamzdį, pagamintą iš polietileno PE100 RC 

arba keramikinius, skirus kloti bentranšėjiniais statybos metodais; 
 Atliekant savitakinių nuotekų tinklų montavimo darbus 0,8 - 6,0 m gylyje turi būti naudojami PVC vamzdžiai, kurių 

žiedinis standumas SN 4 kN/m2 (SN4 klasės), darbams iki 0,8 m arba giliau kaip 6,0 m vamzdžio žiedinis standumas SN 8 
kN/m2 (SN8 klasės) 

 
Polivinilchloridiniai (PVC) vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 reikalavimus. 
Savitakinėms drenažo ir nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys 
turiatitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standartų reikalavimus. Jungtys turi būti su lanksčiais gamykloje pagamintais 
guminiais žiedais. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi. 

Polietileniniai slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Politileniniai vamzdžiai PE 100 RC turi būti naudojami tiek juos tiesiant atviru, tiek uždaru būdu. Projekte numatyti 
vandentiekio ir nuotekų tinklai iš polietileninių PE 100 RC vamzdžių, kurie atitinka LST EN 12201-2 standarto keliamus 
reikalavimus. 
PE vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi 
būti tinkami minimaliam PN 10 darbiniam slėgiui. 

Nuotekų tinklus tiesiant betranšėjiniu būdu, taikant laisvo įtraukimo į didesnio skersmens vamzdžius arba horizontalaus 
valdomo gręžimo metodą, turi būti naudojamas nemažiau dviejų sluoksnių PE 100 RC (pas 1075 II tipas) vamzdžiai. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, elektrinio lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis 
jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų. Virinant didelio skersmens 
sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. 
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PE100RC vamzdžių fasoninės dalys turi atitikti standarto LST EN 12201-3:2011+A1:2012 reikalavimus. 
Vamzdžiai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001 ir 14001 reikalavimų. 
Fasoninės detalės turi būti pagamintos gamintojo kuris užtikrintų ISO 9001 kokybės reikalavimus. 

2.1.2 Vandentiekio vamzdžiai 
• Vamzdyno medžiaga-PE(80) 100 (LST EN 12201-2); 
• vamzdžio spalva - mėlyni arba juodi su mėlyna juosta; 
• vamzdžių sujungimo būdas - sandūrinis suvirinimas, elekromovinissuvirinimas, mechaninis sujungimas flanšais. Su 
plieniniais ir ketiniais vamzdžiais bei fasoninėmis dalimis jungiami tempimui atspariais adapteriais ar flanšais; 
•  vamzdžio slėgio klasė - PN10; 
•  naudojant betranšėjines vamzdžių klojimo technologijas privaloma naudoti vamzdį, pagamintą iš polietileno PE100 RC. 

2.2 Armatūra 

2.2.1 Bendroji dalis 
Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti reikiamam darbiniam slėgiui. Visi flanšai gręžiami reikalingam slėgiui pagal 

DIN 2501 ar analogišką. 
Sklendės ir vožtuvai turi būti patvirtinti ir išbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie turi būti pagaminti 

gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus. 
Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė pagaminta iš 

korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą. 

2.2.2 Universalūs sujungimai (adapteriai) 
Skirtingų medžiagų vamzdžiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turinčias reikiamą toleranciją. 

Renkant jungtis turi būti atsižvelgiama į vamzdžių medžiagas, išorinį skersmenį, slėgį. Slėginių vamzdynų sujungimui turi būti 
naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios tempimui ir kurių slėgio klasė yra nežemesnė kaip PN10. Universalios 
jungtys (adapteriai) turi būti iš kalaus ketaus. 

2.3 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotekų šuliniams ir 
įrenginiams pažymėti vietoje. 

Šulinių žymėjimo lentelės 
Pagal EN4067. Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo - mėlynas pagrindas, nuotekos - žalias pagrindas, skaičiai ir raidės 

baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir 
UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelės turi būti iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir 
išskaitomi iš toli. 

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, 
metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra 
pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 
aukštyje. 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir papildomos informacijos 
žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui. 

■  Pagamintas iš vandens - dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras d=32mm; 
■ Minimalus sienelių storis 2.9 mm; 
■ Tvirtinimo plokštelė iš plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokštės apačioje ir viršuje užlenktos briaunos, kurios 

apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė 
yra pritvirtinta prie stovų; 

■  Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) pritvirtinta armatūra min 10mm diametro; 
■ Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms pritvirtinti; 
■ Po to visas komunikacijų ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines savybes; 

2.4 Šuliniai ir kameros 

PVC ir PP šuliniai 
Savitakinėje buitinių nuotekų sistemose taip pat galima naudoti 0315 mm plastikinius šulinius, atsparius grunto 

poslinkiams, gruntiniam vandeniui, įšalui, vertikalioms apkrovoms. 
Šuliniai turi atitikti EN 13598-2, EN 124, EN 476, EN 681-1, ISO/TR 7620 reikalavimus. 
Pagrindiniai sudėtiniai šulinio elementai: 
• DN 315 - kinetė, neįlendamo šulinio pagrindas, šachta, kylantis šachtos vamzdis, teleskopas; Vamzdynų 

prijungimas arba perėjimas vykdomas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas, perėjimų per šulinių sieną vietose 
naudojant specialias pašiurkštintas movas ar standartines tarpines. 
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Sandarinimas atliekamas naudojant specialią sandarinimo tarpinę apsaugančia nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. 
Šulinio dugnas pagamintas iš PP. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu 
nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. 

3. REIKALAVIMAI ĮRENGINIŲ NAUDOJIMUI 

3.1 Bendroji dalis 

Šios techninės specifikacijos apima požeminių vamzdžių apskritai ir nuotekų vamzdynų paruošimą, gamybą, tiekimą 
bei pastatymą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų medžiagų išbandymo ir pagalbinius bei 
susijusius darbus, kaip parodyta brėžiniuose ar aprašyta techninėse specifikacijose. 

Visi toliau minimi nuotekų vamzdžiai bus priskiriami prie ūkio buitinių nuotekų nuotakyno darbų. Visoms kitoms 
terpėms aprašytos sąlygos gali būti atitinkamai pritaikytos. 

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, surinkimas, prijungimas, 
pirmas užpildymas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei armatūros veikimą bei išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai ir racionaliai naudojant 
modernius statybos metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių gamintojų ir tiekėjų įrangos montavimo 
instrukcijomis. 

3.2 Vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių patikrinimas 

Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai patikrinamas jo stiprumas. 
Pažeisti vamzdžiai, kurie negali būti tinkamai pataisyti, yra atmetami ir pašalinami iš statybos aikštelės. 

Jei nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, Rangovas, prieš tiesiant vamzdžius, gali būti 
paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties hidraulinį išbandymą pagal vietos išbandymo slėgį. Šiuo atveju bandymo 
rezultatai turi būti pateikti Užsakovui. Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas Rangovo sąskaita. 

Turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių tipo, negali būti užpilta. 

3.3 Vamzdžių klojimas 

3.3.1 Bendrosios nuostatos 
Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimo, klojimo ir 

sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą 
eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis: 
•  neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 
•  slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, sklendes ir t.t. į jų 
klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir bet kokius vėliau vykdomus 
perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą. 

Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš užkasimą. 
Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi būti klojami ant 

specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai ir priežiūra turi užtikrinti, kad 
vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai užsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje 
vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir vamzdžio lygis patikrinami lazeriu. 

3.3.2 Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 
Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuožulniais arba laiptuotais kraštais, 

ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau nei 300 mm virš teisingoje padėtyje pakloto vamzdžio viršutinio 
taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra nurodyta kitaip specifikacijoje, formuojama su vertikaliais kraštais išlaikant mažiausią 
praktiškai galimą atstumą. 

Minimalus tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. Jei tranšėjos gylis 
didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema. 

Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. 
Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi būti vykdomi jokie 

kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 
Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų blokais, 

nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus grunto. 

3.3.3 Pagrindai ir pamatai 
Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi būti klojami žemėje iškastose tranšėjose pagal aukščiau išdėstytą skyrių ”Kasimo 

darbai”. Tranšėjos kasamos 100 mm žemiau vamzdyno korpuso (nebent netikėtai būtų susidurta su netinkamu gruntu) ir 
paruošiamos pagal žemiau išdėstytus nurodymus. 

Tranšėjos dugne paklojamas 100 mm sutankinto smėlio storio pagrindas. Pagrindui naudojamas smėlis turi atitikti LST 
EN 1610 reikalavimus. Betoniniams vamzdžiams skirtame pagrinde turi būti ne daugiau nei 0,3% sulfato. Pagrindas turi būti 
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sutankintas iki 95% standartinio maksimalaus sauso tankio. Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm. 
Granuliuotos medžiagos turi būti paskleidžiamos visu struktūros pločiu ir lengvai rankomis sutankinamos iki tokio 

laipsnio, kuris yra šiek tiek didesnis nei vamzdžio korpuso apačioje esantis, taip sudarant sąlygas vamzdžiui nusėsti teisingame 
lygyje. 

Toliau granuliuota medžiaga pilama į tranšėją, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų užpilta po apatine vamzdžio 
dalimi, taip užtikrinant pilną sąlytį su vamzdžio korpusu, bet paliekant atvirą jungtį maždaug 200 mm į kiekvieną pusę nuo 
protarpinio, riebokšlio, movos. Tuomet granuliuota medžiaga turi būti tolygiai sutankinta iš abiejų vamzdžio pusių. 

Smėlio pagrindo ir užpylimo smėliu galima neįrengti naudojant dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE vamzdžius. 
Įrengiant vamzdžius uždaru būdu turi būti naudojami trisluoksniai/ daugiasluoksniai PE vamzdžiai. 

3.3.4 Sujungimas ir pjovimas 
Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo rekomendacijas 

bei čia pateiktas specifikacijas. 
Flanšinės jungtys, prieš užveržiant varžtus, turi būti tinkamai ištiesinamos. Flanšinių jungčių tarpinės turi būti vidinio 

varžto apskritimo tipo. Darant flanšines jungtis, negali būti naudojami sudėtiniai sujungimai, išskyrus tuos, kurie palengvina 
vertikalių jungčių atlikimą, tarpinės gali būti laikinai pritvirtintos prie vienos flanšo pusės, naudojant minimalų gryno gumos 
tirpalo kiekį. Varžto sriegiai turi būti apdirbami grafito pasta, o veržlės tolygiai užveržiamos diametraliai priešingomis 
poromis. Veržlės turi būti sutvirtintos, kad dėl vibracijos neatsipalaiduotų. 

Vandens ir nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. Jungčių tepalai, 
naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui, neturi suteikti vandeniui skonį, spalvą 
ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai. 

Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti nupjaunami tokiu 
būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio sienelės, ir kuris kelia mažiausią 
pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, 
o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

3.3.5 Apsauga ir užkasimas 
Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, vamzdis turi būti apipilamas 

užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų ir vamzdžio turi būti užpilta tokia pat medžiaga, kaip 
buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi būti paklota ir sutankinta laikantis skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ nurodytų 
reikalavimų. Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų vamzdžio pusių jį tolygiai užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai paremtas ir 
nesideformuotų. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžio apipylimas daromas iki 200 mm lygio virš vamzdžio viršutinės dalies. 
Sluoksniai turi būti sutankinami kiekvienoje vamzdžio pusėje sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, 
naudojant mažą rankomis valdomą sutankinimo įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas tiesiai virš vamzdžio 
nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 mm virš vamzdžio viršaus. 

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje „Žemės darbai“ išdėstytus 
reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio pagal skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ išdėstytus reikalavimus. Tranšėjos 
atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos atsižvelgiant į tai, kaip vyksta užpylimas ir su sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys 
žalos visiems darbams. 

3.4 Baigiamieji bandymai 

Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa bandymams 
reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir kt., reikalingus 
išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas atliekamas pagal Lietuvoje 
galiojančias normas ir taisykles. 

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui eksploatuojančiai įmonei. 
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa 
vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas 
pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, 
pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui. 

3.4.1 Hidraulinis bandymas vidaus ir lauko vandentiekio vamzdžiams 
Prieš atliekant hidraulinį bandymą reikia patikrinti, ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei prateka, 

Nesandarumus pašalinti. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima pradėti hidraulinius bandymus. 
Bandymo sąlygos ir parametrai turi atitikti žemiau nurodytus: 
Reikia atjungti sanitarinės armatūros elementus, kurie, esant aukštiems slėgiams, gali būti pažeisti arba kenktų 

bandymui. Atjungtos armatūros vietoje pastatyti kamščius, akles arba uždaryti ventilius. 
Didžiausio slėgio vietoje prijungiamas manometras, kurio atskaitymo tikslumas 0,1 bar. 
Paruoštą instaliaciją pripildyti šaltu vandeniu ne ilgiau 24 valandas prieš bandymą, rūpestingai nuorinti ir gerai 

patikrinti visus elementus ar jie sandarūs prie statinio vandens stulpo slėgio instaliacijose. 
Slėgis turi būti didinamas specialiu siurbliu su taruotu manometru, kurio parodymų apimtis 50proc. Didesnė už 
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bandymų slėgį ir elementarios padalos reikšmė 0,1 bar; 
Šalto ir karšto vandentiekio bandymų kontrolinis slėgis pasiekiamas pridedant iki 5bar prie maksimalaus darbo slėgio. 

Kontrolinio slėgio paklaida iki 0,2 bar. 
Instaliaciją reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas. 
Atlikus hidraulinį bandymą, būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus, instaliaciją būtina praplauti vandeniu ir 

prapūsti oru, kad joje neliktų nešvarumų, kurie atsiranda pjaustant vamzdžius. Tada galima vėl įjungti armatūrą ir sureguliuoti 
ją kaip prieš atjungimą. 

Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir prieš patalpų 
apdailos darbus. 

 
3.4.2 Geriamojo vandens vamzdynų dezinfekavimas 

Naujai paklotų ir rekonstruotų geriamo vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti atliekama pagal LST EN 805 
reikalavimus. 

Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, kontaktuojančių su 
vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir vandens tiekimo įmonės nustatytas taisykles. 

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios medžiagos (pvz.: 
chloro). Dezinfekavimo priemones reikia parinkti atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo 
paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai požiūriu). Be to, atsižvelgti į dezinfekuojančios medžiagos rūšį, tirpalo 
koncentraciją, kiekį, mažiausią sąlyčio trukmę, tekėjimo greitį, atsižvelgiant į vandens savybes. Minėtos priemonės neturi 
sukelti vamzdžių ir įrangos vidaus korozijos. 

Baigus dezinfekavimą procesą sistema praplaunama ir vėl pripildoma vandeniu iš vietinių vandentiekio tinklų. Paimami 
mėginiai bakteriologiniai analizei. Jei analizės rezultatai parodo, kad sterilizavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas 
tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. Tik tada vandentiekį galima pradėti eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias 
sąnaudas padengia Rangovas. 

 
3.5 Valymas 

3.5.1 Nauji vamzdžiai 
Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos bandymus vamzdyno 

vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams vamzdžiams valyti gali būti naudojamos plaušinės ar kitos 
priemonės, Rangovui imantis visų reikiamų atsargumo priemonių. 

3.6 Šulinių sienų kirtimas 

Sienų kirtimo vietose plieniniams vamzdynams turi būti įmontuojami riebokšliai, protarpiai, kurių diametras turi būti —
150 mm didesnis už išorinį vamzdžio diametrą. 

PE vamzdynams kertant šulinių sienas, turi būti montuojami protarpiniai, kurių skersmuo priklauso nuo kertančio 
sienelę vamzdžio skersmens. 

PVC vamzdžiams kertant šulinių sienas turi būti įrengtos specialios movos - protarpiniai, kurie leistų vamzdžiui šiek 
tiek judėti neprarandant hermetiškumo jungimosi vietoje. 

3.7 Vejos įrengimas 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant dirvožemį 
tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas 
akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės 
medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. 

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. Sėjamas žolių mišinys: 
- raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 
- pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 
- paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 
Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Vejos prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. 
 

___________________ 
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MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS  IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMU
O 

MATO 
VNT. 

KIEKIS 
PASTABO

S 

1 2 3 4 5 6 

1. VANDENTIEKIO ĮVADAS. 

1.1 Vandentiekio vamzdžiai PE100 PN10 d32 mm su 
sujungimo detalėmis, uždaro arba atviro būdo paklojimas 
(įvertinant: gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės 
darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais bei 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

 m 16.00  

1.2 PE mechaninė jungtis d32x1 1/4“ su išor. sr.  vnt 1  
1.3 Dėklas PE D63 montuojant po pamatu ir greta pastato 

įveriant į jį d32 vandentiekio vamzdį 
 m 2.00  

1.4 Paklotų vamzdynų hidraulinis išbandymas, vamzdynų 
praplovimas 

 m 16.00  

2. NUOTEKŲ IŠVADAS. 

2.1 Nuotekų vamzdžiai PVC N klasės d110 mm su sujungimo 
detalėmis (įvertinant: žemės darbus, smėlio pagrindo 
įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą 
smėliu bei sutankinimą) 

 m 14.00  

2.2 PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens H – 
0.80-1.20 m aukščio, komplekte iš vidaus ir iš išorės 
gofruotas vamzdis Ø315 mm, apvalus ketinis dangtis su 
pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315x500 mm D400, 
sandarinimo tarpine, kinete su d110 mm prabėgomis su 
sandarinimo žiedu Ø315 mm 

 vnt. 2  

2.3 Tinklų praplovimas  m 14.00  

3.  VANDENS APSKAITOS MAZGAS. 

3.1 PP alkūnė 32x1 1/4“ su išor.sr.  vnt. 1  
3.2 Perėjimas 1 1/4" / 1/2"  vnt 1  
3.3 Rutulinis ventilis d15 mm  vnt. 2  
3.4 D15mm vamzdis  m 0,12  
3.5 Vamzdžio laikikliai, tvirtinami prie sienos  vnt. 2  
3.6 Šalto vandens skaitiklis d15 mm „B“ tikslumo klasės  vnt. 1  
3.7 Skaitiklio antgaliai d15  vnt. 2  
3.8 Vandens išleidimo / mėginių paėmimo ventilis  vnt. 1  
3.9 Atbulinis vožtuvas d15 mm RV281 (LST EN 1717)  vnt. 1  
3.10 Trišakis 1/2" (ketinis, bronzinis)  vnt. 1  
3.11 Trieigis čiaupas monometro pastatymui  vnt. 1  

* Pastabos:   
1. Vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 

betranšėjiniais statybos metodais nuotekų ir vandentiekio vamzdžiai turi būti klojami PE 100 RC, skirti 
kloti betranšėjiniais statybos metodais. Vykdant darbus atviru būdu - nuotekų vamzdžiai klojami PVC N 
klasės arba PVC S klasės, vandentiekio vamzdžiai - PE 100 PN10. 

2. Plastmasinių  fasoninių  dalių  bei  vamzdynų  kiekis ir asortimentas  turi  būti parenkami ir tikslinami 
vietoje pagal  kintančius architektūrinius bei apmatavimo brėžinius 
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Žiniaraštis:

1. Esama požeminė sklendė;

2. PE100 slėgio vamzdis d32mm PN10 Bar

3. PP jungtis d32 / 1.1/4" vid.sr.
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Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais

M 1:500

1

PASTABOS:

1. Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus išlaikyti ne mažesnį kaip

0,5m atstumą vienas nuo kito;

2. Vandentiekis pajungiamas prie sklypo ribos esančios požeminės

sklendės Nr. 138;

3. Nuotekos pajungiamos prie sklypo ribos esančios d110mm

nuotekų tinklų atšakos;

4. Vandentiekio ir nuotekų tinklus kloti ant nejudinto grunto arba

sutankinto smėlio pagrindo;

5. Žemės kasimo darbus vykdyti vadovaujantis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

6. Kasant tranšėją mechanizuotu būdu, žemės kasimo darbus

vykdyti rankiniu būdu po 1,0m į abi puses nuo esamų kabelių ir

tinklų ašies;

7. Vamzdynus montuoti vadovaujantis ST 1158168.02:1997, ST

1073435:2000 reikalavimais;

8. Sumontavus vamzdynus juos išvalyti ir išbandyti;

9. Išmatavimai duoti metrais;

10.Koordinačių sistema - LKS 94;

11.Aukščių sistema - Baltijos;

12.Horizontalių laiptas - 0,5 m;
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Pirmo aukšto planas su VAM ir nuotekų išvado

vietomis, VAM detalizacija M 1:100
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1. Vandens apskaitos mazgai (toliau - VAM) įrengiami pastate. VAM pastate turi būti įrengiami specialiai tam skirtoje vietoje, esančioje

prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip

+5° C.

2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje rodmenų įtaisą nukreipiant į viršų.

3. Prieš montuojant skaitiklį vamzdynas turi būti išvalytas nuo rudžių ir nešvarumų bei praplautas vandeniu.

4. Tiesaus, nesukeliančio vandens srauto iškraipymų, vamzdžio ilgis prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o už

skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.
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EKSPLIKACIJA

1. PE vamzdis d32 mm

2. PP alkūnė 32x1 1/4"su išor.sr

3. Perėjimas 1 1/4" / 1/2"

4. Rutulinis ventilis 1/2" v/v

5. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat

vidinio diametro

kaip skaitiklio pajungimo antgaliai

6. Vamzdžio laikikliai, tvirtinami prie sienos

7. Šalto vandens skaitiklis d15 mm

8. Skaitiklio antgaliai

9. Atbulinis vožtuvas 1/2" RV281 (LST EN

1717)

10. Ketinis trišakis 1/2"

11. Išleidimo / mėginių paėmimo ventilis

12. Vidaus vandentiekio tinklai

13. Dėklas d63
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VANDENS APSKAITOS MAZGO DETALIZACIJA
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TIPINĖ D315 ŠULINĖLIO SCHEMA

Gofruotas vamzdis Dn 315/355

Tarpinė
Kinetė PE, tipas II

Ketinis liukas D400

Ø110

Lygus PVC vamzdis
Žiedinis sandariklis

teleskopiniam vamzdžiui

Ø110

Insitu d110
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