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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas 

Projekto rengimo dokumentai 

Projektinių pasiūlymų sprendiniai priimti vadovaujantis šiais projekto rengimo dokumentais: 

• Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 

•  Užsakovo reikalavimais; 

• Galiojančiais teisės aktais. 

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

• Statybos įstatymas; 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai; 

• Ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais rekomendacijomis. 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

Microsoft Office, PDF split and merge basic, Signa, Profilio programa, BricsCad, bei vadovaujantis 

suderinta topografine medžiaga. 

 

2. Statybos sklypo charakteristika 

Šiame projekte kvartaliniai paviršinių nuotekų tinklai suprojektuoti nauji paviršinių nuotekų tinklai iš 

PVC N klasės d250 mm ir d315 mm savitakinių vamzdžių, bei tarp šulinių L7-L8 suprojektuoti paviršinių 

nuotekų tinklai iš PE PN10 d315 mm slėginių vamzdžių skirtų darbas vykdyti uždaru būdu. Projekte yra 

suprojektuoti aštuoni g/b d1000 mm ir vienas d1500 mm šuliniai.  

Nauji paviršinių lietaus nuotekų tinklai bus klojami nuo sklypo Politechnikos g. 333, Vaistariškių k., 

Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:660 iki sklypo Politechnikos g. 76, Naujasodžio 

k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:280, kuriame yra kanalizuotas griovys.  

 



21/04/02-PP-N-AR-1 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

 
1 pav. Objekto vietovės schema 

 

Reljefas yra kalvotas kalvotas, bet palankus savitaka pajungti paviršinių nuotekų tinklus į esamą 

kanalizuotą griovį. Statybos sklypo ribose absoliutiniai aukščiai nuo 29,07 iki 32,20. Klimato sąlygos. 

Analizuojamame rajone vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,3 ºC. Vidutinis metų vėjo greitis 4,0 m/s. 

Vidutinis metinis kritulių kiekis – 630 mm 

3. Projektiniai sprendiniai 
Projektuojamų tinklų sprendiniai priimti atsižvelgiant į 

• projektavimo normas, 

• užstatymą, 

• sklypų ribas, 

• nutiestus inžinerinius tinklus, 

• medžiagų ir gaminių charakteristikas 

Projektuojant tinklus vadovautasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 



21/04/02-PP-N-AR-1 

Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

Tinklai klojami numatyti kloti atviroje tranšėjoje išskyrus perėjimą per kelią, ten numatyta darbus 

vykdyti  uždaru būdu. Rangovas statybos metu įvertinęs situaciją gali keisti tinklų statybos būdą. 

Klojant tinklus atviru tranšėjiniu kasimu, po klojamais vamzdynais įrengiamas 10 cm storio smėlio 

pasluoksnis. 

Baigus objekto statybos darbus, pažeistas žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki 

statybų pradžios arba koks nurodytas bus projekte. 

 

4. Paviršinių nuotekų (lietaus) nuotekų tinklai 

Sprendiniai priimti atsižvelgiant į: 

• projektavimo užduotį;  

• projektavimo sąlygas; 

•  projektavimo normas; 

• planuojamą užstatymą; 

• sklypų ribas; 

• esamus inžinerinius tinklus; 

• medžiagų ir gaminių charakteristikas. 

Šioje projekto dalyje yra nagrinėjami gyventojų paviršinių lietaus nuotekų tinklo sprendiniai 

adresams/sklypams: Politechnikos g. 333, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 

5233/0003:660, Politechnikos g. 329, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp kad. Nr. 

5233/0003:621, Politechnikos g. 335, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 

5233/0003:661, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:555, 

Politechnikos g. 76, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:280, 

Politechnikos g. 78, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:285, 

Politechnikos g. 327, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:286, 

Politechnikos g. 337, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp.  kad. Nr. 5233/0003:662 

Pagal UAB „Giraitės vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas, kavrtalinius paviršinių (lietaus) 

nuotekas numatoma nuvesti į esamą kanalizuotą griovį sklype  Politechnikos g. 76, Naujasodžio k., 

Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:280. Nauji kvartaliniai paviršinių nuotekų tinklai 

numatyti iš PVC N klasės d250 ir D315 savitakinių vamzdžių, kurie bus įrengiami atviroje tranšėjoje, o 

kertant gatve kur darbai bus vykdomi uždaru būdu iš PE100-RC PN 10 d315 skirtų darbams vykdyti uždaru 

būdu vamzdžių. 

Magistraliniai šuliniai montuojami iš gelžbetoninių d1000 skersmens falcinių žiedų 

Paviršinės lietaus nuotekos savitaka nuvedamos į projektuojamus paviršinius lietaus surinkimo 

tinklus bei ištekėjimo žiotimis d500 išleidžiamos į tvenkinį, esantį Darbininkų g. gale. 

 



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

(Parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriaus 

reikalavimus) 
 

2022-04-08 
(prašymo data) 

Kaunas 

 

1 . Informaciją apie sumanytą projektuoti statinį: 
 

Naujų kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas Politechnikos g. 333, Vaistariškių k., 

Kauno r. Neypatingasis statinys. 
 

(pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis); 

 

2. Žemės sklypo, statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai: 
 

Sklypo adresas – Politechnikos g. 333, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 

5233/0003:660, Politechnikos g. 329, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp kad. Nr. 

5233/0003:621, Politechnikos g. 335, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 

5233/0003:661, Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:555, Politechnikos 

g. 76, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:280, Politechnikos g. 78, 

Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:285, Politechnikos g. 327, 

Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp. kad. Nr. 5233/0003:286, Politechnikos g. 337, 

Vaistariškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklp.  kad. Nr. 5233/0003:662 

Paviršiniai nuotekų tinklai D250 mm, D315 mm. Tinklų ilgis apie 131,20 m. 

 Statinio kategorija- Neypatingasis statinys. 
(sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras plotas ir kita) 

 
 

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
 

Informuoti visuomenę apie statinio statybos projekto rengimą. Techniniam darbo projektui rengti. 

. 
(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimus) 

 

4. Projektinių pasiūlymų sudėtis: 
 

Aiškinamasis raštas, grafinė dalis – paviršinių nuotekų tinklų planas M 1:500, kvalifikacijos atestatas. 
(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus) 

 

5. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys: 
 

5.1. Įgaliojimas atstovauti Statytoją ir Iniciatorių. 

 

6. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija: 

Žemėlapio ištrauka su paviršinių nuotekų tinklų preliminaria trasa. 

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus) 



7. Kiti: 

Statytojui pateikiami projektinių pasiūlymų 1 kompiuterinė laikmena.   
 

 

 

Projektinių pasiūlymų rengėjas: 

MB „Vandentvarkos projektavimo grupė“, projekto dalies vadovas Dainius Čepulis 
 

(projektavimo organizacija, projekto vadovas) (parašas) 
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SUTARTINIS  ŽYMĖJIMAS

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
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Politechnikos g. 333, Vaistariškių k., Kauno r.
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai.0
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Paviršinių nuotekų tinklų planas M 1:500

2

Naujai projektuojami lietaus surinkimo tinklaiL1

Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais, aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS-94;
2. Prieš pradendant darbus, esamų tinklų trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti iškviesti suinteresuotų bendrovių atstovus. Darbus tinklų apsaugos zonoje
atlikti tik rankomis;
3. Prieš vykdant statybos darbus tikslinti, esamų paviršinių nuotekų tinklų altitudes, bei naujai suprojektuotų  paviršinių nuotekų tinklų altitudes;
4. Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų vamzdynų, diametrai, ilgiai, altitudės, šulinių diametrai, charakteringų taškų koordinatės pateikiami išilginiuose
profiliuose.

SUTARTINIS  ŽYMĖJIMAS

Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai

Anksčiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai

Naujai projektuojamas paviršinių nuotekų šulinysL1

Anksčiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai

Naujai projektuojami lietaus surinkimo tinklai įrengiami uždaru būduL1

Pavadinimas Mato vienetas

Bendrieji statinio rodikliai

Kiekis

Naujai projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona po
2,5 m į abi puses nuo vamzdžio ašies

315 mm diametro PVC N nuotekų vamzdynas m 88,20

315 mm diametro PE100 PN10 nuotekų vamzdynas m 11,80

Lauko paviršinių nuotekų tinklai

250 mm diametro PVC N nuotekų vamzdynas m 31,20

Sklypo riba

Servituto riba

Atskirų plotų topo nuotraukos suderinimo sąrašas:


