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SAV. (GARLIAVA, TELAIČIŲ K.)
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AGLINSKIO G. IKI STADIONO G.) GARLIAVA, MOKYKLOS G.,
VYTAUTO G. TELEIČIŲ K., KAUNO RAJ. SAV. STATYBOS
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NEYPATINGAS/ NESUDĖTINGAS
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EGLĖ GIEDRAITĖ

UAB „SENOJI VARĖNE“
Atestato Nr. 39732

(Kaunas)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
2022 m. Balandžio 12 d. Nr. 1
1.

INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:
Komplekso pavadinimas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Kauno r.
sav. (Garliava, Telaičių k.)
Projekto pavadinimas
Vandentiekio ir buitinių šalinimo nuotekų tinklų
Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27),
Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g.,. Gėlių g. (nuo
Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų
g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo
Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29),
Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki
J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki
Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažėrų g. Iki
K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki
Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g.
Teleičių k., Kauno raj. sav. statybos projektas
Statybos rūšis
Statinio kategorija
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Naujo statinio statyba
Neypatingas/ Nesudėtingas
Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]
Vandentiekio tinklai [9.3]

Žemės sklypo rodikliai
Adresas

Unikalus Nr.
Kadastrinis Nr.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis
Žemės sklypo naudojimo būdas
Žemės sklypo plotas
Esamo (griaunamo) (nebaigtos statybos)
statinio rodikliai:
Projektuojamo statinio rodikliai:
Nuotekų šalinimo tinklai
Paskirtis
Inžinerinių tinklų ilgis
Vamzdžio skersmuo

Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27),
Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g.,. Gėlių g. (nuo
Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų
g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo
Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29),
Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki
J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki
Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažėrų g. Iki
K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki
Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g.
Teleičių k., Kauno raj. sav.
Valstybinė žemė
Valstybinė žemė
-

Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.];
Apie 3590 m
Ø 160÷200

Vandentiekio tinklai
Paskirtis
Inžinerinių tinklų ilgis
Vamzdžio skersmuo
2.

Vandentiekio tinklai [9.3]
Apie 2200 m
Ø 32÷110

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:
informuoti visuomenę apie planuojamas statinių statybas, STR1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“4 priede numatytais atvejais visuomenei svarbių statinių, kurių
projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, savivaldybių
biudžetų lėšomis, numatomą projektavimą;

3.

4.
5.

specialiems reikalavimams nustatyti (jei reikalinga).
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:
3.1. Aiškinamasis raštas;
3.2. Nuotekų šalinimo tinklų planai;
STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
Konkurso dokumentai
KITI DUOMENYS:
1
Statytojui pateikiamų projektinių
pasiūlymų kopijų kiekis
Kita

Statytojas (užsakovas)
UAB „Kauno vandenys“,
Aukštaičių g. 43, LT-44158, Kaunas
El. p. ofisas@kaunovandenys.lt
Tel./faks.: 8 800 20 000
UAB “Kauno vandenys”

Vykdytojas
UAB „Senoji Varėnė“
Technikos g. 7, Kaunas
El. p. info@svarene.eu
Tel./faks.: 8 837 60 300
UAB „Senoji Varėnė“
Projektų vadovė Eglė Giedraitė

A.V.

A.V.

____________________________

__________________________

Pastaba:
Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras atlikti vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 68‘ punkto
nuostatomis.
Projektinių pasiūlymų (tinklų trasų) sprendinyje-aiškiai nurodyti tinklų apsaugos zonas ir jei
jos patenka į privačius žemės sklypus - šių sklypų savininkus apie viešinimą informuoti
registruotais laiškais.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 04 Nr. 54- 20
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliava, Akacijų g.
prisijungaiant prie J. Basanavičiaus gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities
nuotekų linijų.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

akacijų g (garliava).doc.docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 04 Nr. 54- 22
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus nuo sklypo Kauno r. sav., Garliava,
Gėlių g. 18 iki Gėlių gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

gėlių 18 g (garliava).doc.docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 04 Nr. 54- 23
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliava, Girininkų
gatvėje prisijungiant prie J. Basanavičiaus gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkiobuities nuotekų linijų.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.
Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

girininkų g (garliava).docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 06 Nr. 54- 62
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Teleičių k., Mokyklos
gatvėje prisijungiant prie Mokyklos gatvėje esančios d100mm vandentiekio ir Vytauto gatvėje esančių
d300mm slėginių ūkio-buities nuotekų linijų.
Suprojektuoti reikalingas ūkio-buities nuotekų siurblines ir slėginius ūkio-buities nuotekų
tinklus.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.
Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

mokyklos g (teleičiai).docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 06 Nr. 54- 71
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliavoje, Sporto
gatvėje prisijungiant prie K. Aglinsko gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities
nuotekų linijų ir sužiedinant su Stadiono gatvėje esančia d110mm vandentiekio linija.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.
Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

sporto g (garliava).docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 05 Nr. 54- 40
Suprojektuoti ūkio-buities nuotekų linijas nuo sklypų Kauno r. sav., Garliava, Statybininkų g.
1C, 2A iki Beržų gatvėje esančios d200mm ūkio-buities nuotekų linijos.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras ūkio-buities nuotekų atšakas ir ūkio-buities nuotekų
šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų
bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją;
-dengtų darbų aktus;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie nuotekų tinklų bus
savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

statybininkų 1c g (garliava).doc.docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 06 Nr. 54- 76
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliavoje, Vakarinėje,
Vaisių, Vyšnių, K. Donelaičio gatvėse prisijungiant prie K. Donelaičio gatvėje esančių d110mm
vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.
Jungiantis prie kitų kvartale esančių vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų linijų reikalingas jas
klojusių savo lėšomis savininkų raštiškas sutikimas.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.
Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

vakarinė ir kt g (garliava).docx

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 05 Nr. 54- 45
Suprojektuoti ūkio-buities nuotekų liniją nuo sklypo Kauno r. sav., Garliava, M. Valančiaus g.
16 iki Beržų gatvėje esančios d200mm ūkio-buities nuotekų linijos.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras ūkio-buities nuotekų atšakas ir ūkio-buities nuotekų
šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų
bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją;
-dengtų darbų aktus;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie nuotekų tinklų bus
savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.
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Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"
Aukštaičių g. 43
LT-44158 Kaunas
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI
2021-01- 05 Nr. 54- 46
Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus nuo sklypo Kauno r. sav., Garliava,
Vytauto g. 80 iki Vytauto ir Gėlių gatvių sankirtoje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkiobuities nuotekų linijų.
Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant
vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių
statybos techninių reglamentų reikalavimais.
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina
gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.
Tinklo pridavimui privalote pateikti:
-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
-TV diagnostikos medžiagą.
Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų
bus savavališkas.
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

G. Kuodis (8 37) 30 18 27

Darius Gražys

vytauto 80 g (garliava).doc.docx

1. Normatyviai dokumentai ir kiti duomenys, pagal kuriuos parengti projektiniai pasiūlymai
1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas
1. UAB „Kauno vandenys" atviro konkurso medžiaga „Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo paslaugos
Garliavoje, Kauno r.”

2. UAB „ Kauno vandenys " pateikta projektinių pasiūlymų užduotis (techninė užduotis);
3. UAB „ Kauno vandenys " išduotomis prisijungimo sąlygomis;
4. Parengta topografinė nuotrauka.
1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai
1.2.1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
1.2.2 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai“
1.2.3 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193.
1.2.4 UAB “Ekoprojektas” Vandetiekio ir nuotekynės šuliniai.
1.2.5 STR 1.01.04:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
1.2.6 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
1.2.7 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
1.2.8 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
1.2.9 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
1.2.10 Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“.
1.2.11 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento 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" patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878;
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2. Projektuojamų statinių bendrieji duomenys
Šie projektiniai pasiūlymai yra rengiami remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė" 4 priedo reikalavimais. Planuojami statiniai priklauso visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašui,
kurių statyba finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis UAB “Kauno vandenys” projektavimo užduotimi.
Projektiniais pasiūlymais numatoma tiesti naujus nuotekų šalinimo tinklus Valančiaus g. (tarp Valančiaus
g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g.,. Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo
Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29),
Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25),
K. Donelaičio g. (nuo Pažėrų g. Iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava,
Mokyklos g., Vytauto g. Teleičių k., Kauno raj. sav.
Dėl nepalankaus reljefo numatoma nuotekų siurblinė, Mokyklos g.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

4.1. Nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis statinys):

km

3590

4.2. Vandentiekio tinklai (neypatingasis statinys):

km

2200

5.1. Nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis statinys):

mm

Ø90÷ Ø200

5.2. Vandentiekio tinklai (neypatingas statinys):

mm

Ø32÷ Ø110

Pastabos

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
4. Inžinerinių tinklų ilgis*

5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
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Garliava – miestas Kauno rajone, apie 10 km į pietus nuo Kauno centro. Per Garliavą teka Maišys (Jiesios
intakas). Vakariniu pakraščiu eina Via Baltica automobilių magistralė. Miestas turi seniūnijos statusą, taip pat yra
apylinkių seniūnijos centras. Garliavos mieste gyvena beveik 12 tūkst. gyventojų.

1 pav. Garliavos situacijos schema Lietuvos atžvilgiu. Šaltinis: www.maps.lt

Klimatinės sąlygos garliavoje. pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija (arčiausia stotis Kaunas):
vidutinė metinė oro temperatūra 6,3oC, maksimali oro temperatūra 34,9oC, minimali oro temperatūra – 36,3oC,
metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 81 %, vidutinis metinis vėjo greitis – 4,0 m/s, maksimalus vėjo greitis
– 34 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 73,4 mm, vidutinis sniego
dangos storis per žiemą 20 cm, maksimalus sniego dangos storis per žiemą 33 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo
gylis (cm) galimas vieną kartą per 10 metų –90 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą
per 50 metų – 125 cm.
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Planuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį priklauso
inžinerinių statinių grupei.
1. Vandentiekio tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai: skirstomieji,
įvadiniai tinklai [9.3.], kategorija – neypatingas;
2. Nuotekų šalinimo tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai: nuotekų
surinkimo tinklai [9.5.]: (nuotekų rinktuvai, nuotekų išvadai), kategorija – nesudėtingasis;

3. Statybos darbų poveikis aplinkinėms teritorijoms

Projektiniuose pasiūlymuose numatomi tinklai nepatenka į saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas,
todėl jokios įtakos saugomoms teritorijoms nedarys.
Projektuojami statiniai – požeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenvietės nepakeis.
Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis neigiamas
poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.
4. Inžineriniai tinklai

4.1. Vandentiekio tinklų esama situacija
Šiuo metu Garliavoje esama centralizuota vandens tiekimo sistema išvystyta, tačiau yra pavienių gatvių ir
sklypų, kuriems nėra sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Gyventojams
centralizuoto vandens tiekimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas.
Planuojamus vandens tiekimo sistemas prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Kauno vandenys“.

4.2. Vandentiekio tinklų plėtra
Planuojama įrengti vandentiekio vamzdynus ten, kur šiuo metu vandens tiekimo sistema yra tik
dalinai išvystyta, tokiu būdu sudarant galimybę prisijungti nagrinėjamos teritorijos gyventojams.
Projektiniais pasiūlymais numatoma tiesti naujus skirstomuosius ir įvadinius vandentiekio tinklus:
Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Akacijų g.
(nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25), K.
Donelaičio g. (nuo Pažėrų g. Iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava,
Mokyklos g., Vytauto g.
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Planuojami vandentiekio skirstomieji tinklai ir įvadiniai tinklai bus prijungiami prie esamų vandentiekio
tinklų.
Vandentiekio tinklai bus numatomi iš PE100 vamzdžių PN10 klasės. Vamzdžio tipas bus parinktas
priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai bus įrengiami laikantis gamintojo nurodymų.
Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus skersmuo yra DN32 mm. Įvadinės
sklendės numatomos arba šuliniuose, arba be šulinių, kai atidarymas numatomas su požemine valdymo įranga. Šios
sklendės planuojamos prie sklypų ribų, už jos vandentiekio tinklas bus užaklinamas. Savo sklypuose vandentiekio
vamzdynus ir apskaitos mazgus įsirengs namų savininkai. Vandentiekio įvadai prie vandentiekio tinklų bus
prijungiami balno pagalba.
Uždaromoji armatūra bus įrengiama gelžbetoniniuose vandentiekio šuliniuose. Žemiausiose vandentiekio
linijos taškuose yra įrengiama vandens išleidimo armatūra, o aukščiausiuose - įrengiami orlaidžiai, kurie privalo
būti pajungti per uždaromąją armatūrą.
Skirstomojo tinklo klojimo būdas daugumoje vietų numatomas betranšėjinis, įvadinių tinklų klojimo būdas
numatomas tranšėjinis. Statybos metu, įrengiant tinklus numatytu būdu ir susidūrus su sunkumais, tinklų įrengimo
būdas gali būti tikslinamas statybos metu susiderinus su technine priežiūra. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių
dangčiai sunkaus tipo, plaukiojantys.
Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei
duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu.
Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais.
Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos
komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios
komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti.

4.3. Buitinių nuotekų tinklų esama situacija
Šiuo metu Garliavoje centralizuota buitinių nuotekų surinkimo sistema išvystyta, tačiau rajone yra pavienių
gatvių ir sklypų, kurių gyventojai centralizuotos buitinių nuotekų sistemos neturi. Ji yra būtina aplinkosauginės
būklės gerinimui. Gyventojams centralizuoto nuotekų surinkimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas.
Dalis gyventojų naudoja vietinius nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių nuotekos yra infiltruojamos į gruntą, tokiu
būdu yra teršiami paviršiniai ir gruntiniai vandenys. Pastačius nuotekų tinklus, vietinės nuotekų surinkimo sistemos
turi būti išmontuotos.
Planuojamas nuotekų surinkimo sistemas prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Kauno vandenys“.
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4.4. Buitinių nuotekų tinklų plėtra
Planuojama įrengti nuotekų vamzdynus ten, kur šiuo metu nuotekų šalinimo sistemos nėra, tokiu būdu
sudarant galimybę prisijungti nagrinėjamos teritorijos gyventojams.
Buitinių nuotekų tinklai planuojami Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g.,
Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų
Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18),
Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g.
Planuojamus buitinių nuotekų tinklus planuojama prijungti prie esamų nuotekų tinklų.
Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai bus projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms arba gatvėse iš
PE100 klasės, PVC (SN4) klasės DN160-200 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Slėginiai
buitinių nuotekų tinklai bus įrengiami iš PE100 klasės DN90 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus.
Planuojama buitinių nuotekų išvadų klojimui naudoti DN160 nuotekų vamzdžius.
Savitakinių buitinių nuotekų klojimo būdas daugumoje vietų numatomas betranšėjinis. Statybos metu,
įrengiant tinklus numatytais būdais ir susidūrus su sunkumais, tinklų įrengimo būdas gali būti tikslinamas
statybos metu susiderinus su technine priežiūra. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo,
plaukiojantys.
Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau
jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės
pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais.
Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos
komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms
šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti.
5. Sklypo sutvarkymo sprendiniai
Sumontavus planuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos
metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos
konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.
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Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos
aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, turės
objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu
susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant statybos darbus, būtina
maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie
turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis
(vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba
panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama
nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5--2,0 m aukščio.
Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti
dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti
laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu.
Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai
atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir
tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai
kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti
švarūs ir tvarkingi.
Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje
esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie vykdomi
kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo
taisykles T DVAER 12". Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą
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