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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS PASTABOS

2022-KAU-PP-NŠ-02.BDŽ Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas

2022-KAU-PP-NŠ-02.AR  Aiškinamasis raštas 2 lapai
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Sklypo planas su projektuojamais
inžineriniais tinklais, kitais įrenginiais M
1:150

1 lapas

2022-KAU-PP-NŠ-02.B-02
Buitinių nuotekų linijos išilginis profilis
Mv 1:100 Mh 1:200

1 lapas
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Nuolatinio lietuvos gyventojo  individualios
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Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų
valyklos) ir buitinių nuotekų inžinerinių tinklų
Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k. (žemės

sklypo unikalus nr.4400-4064-2491)
supaprastintas statybos projektas

37731 SPV T.Matkevičius 2022-11 Projekto dokumentų sudėties
žiniaraštis
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Nr. 

Nuolatinio lietuvos gyventojo  
individualios veiklos vykdymo pažyma  

Nr. 768499 

Inžinerinių tinklų (buitinių nuotekų) 
rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinio 
statinio (nuotekų valyklos) Rokiškio r. sav., 

Kriaunų sen., Bradesių k., Zalvės g. 5a 
supaprastintas statybos projektas 

Bendrieji statinio rodikliai 
LAIDA
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ETAPAS STATYTOJAS: 
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

UŽSAKOVAS: 
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2022-KAU-PP-NŠ-02.AR 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
BENDRIEJI DUOMENYS 
Statytojas: Kauno rajono savivaldybė
Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija 
Projekto dalis: Nuotekų šalinimo 

Projekto vadovas: Tomas Mindaugas Matkevičius, kvalifikacijos atestato 
Nr.37731 

Projektuojami statiniai 
(statinio paskirtis): 

9.5. nuotekų šalinimo tinklai 
12. kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų 
tinklai) 

Projektuojamo statinio 
statybos vieta: 

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k., Žalgirės g., 
žemės sklypo unikalus nr.4400-4064-2491 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Statinio kategorija: 
1. Nuotekų valykla – nesudėtingasis II gr. statinys; 
2. Buitinių nuotekų tinklai – nesudėtingasis I gr. 

statinys 
 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APRAŠYMAS: 
Sklypo plano sprendiniai: 

Šiuo projektu sprendžiamas gyvenamųjų namų, esančio adresu Kauno r. sav., 
Alšėnų sen., Pažėrų k., Žalgirės g. Nr. 4 ir Nr. 6, kurių nuotekos šiuo metu yra 
surenkamos žemės sklype, kurio unikalus Nr.4400-4064-2491, esančiame g/b 
šulinyje ir iš kurio nuotekos periodiškai šalinamos spec. transportu. Arti 
centralizuotų buitinių nuotekų tinklų nėra. Žemės sklypas, kuriame planuojamas 
naujas biologinio nuotekų valymo įrenginys ir buitinių nuotekų tinklai, yra valdomas 
Lietuvos Respublikos nuosavybės teise bei panaudos teise valdomas Kauno r. 
savivaldybės Vandentiekio tinklus eksploatuojančios UAB „Giraitės vandenys“ 
duomenimis vandens sunaudojimas pagal apskaitos prietaisų parodymus yra 2,7 
m³/d. Projektuojamas pagal LST EN 12566-3:2006+A1:2009 sertifikuotas, VFL 
(vertikalaus srauto labirinto) technologijos uždaras biologinis nuotekų valymo 
įrenginys AT-20, kurio našumas – 2,70 m³/d, arba analogiškas. Jau išvalytą 
vandenį, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 10 punktu, numatoma 
išleisti į esamą drenažo griovį, kurį rekomenduojama pagilinti. 



 

 

Biologinis nuotekų valymo įrenginys nuo šiaurinės sklypo ribos nutolęs 63 m. 
Nuo rytinės sklypo ribos įrenginys nutolęs 7 m nuo vakarinės sklypo ribos – 4,2 m, 
nuo pietinės sklypo ribos įrenginys nutolęs 13 m. 

Uždariems biologiniams nuotekų valymo įrenginiams iki 5000 m³/d našumo 
sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas).  

Nuotekos iš pastatų surenkamos savitakiniais PVC Ø160 mm vamzdžiais ir 
nuvedamos į biologinį nuotekų valymo įrenginį, išvalytos nuotekos išleidžiamos į 
esamą drenažo griovį. 

Projekte bus numatyta dar vieno analogiško įrenginio statybos galimybė 
atsiradus tokiam poreikiui. 
 
Valymo įrenginio technologija/valymo procesas 

Organinės medžiagos nuotekose mikroorganizmų yra perdirbamos į anglies 
dioksidą, vandenį ir azoto dujas. Kadangi mikroorganizmams reikia ne tik organinių 
medžiagų, bet kad jie išgyventų, jiems reikia ir ištirpusio deguonies aktyvuotame 
dumble, nuotekos turi būti nuolat maišomos su aktyvuotu dumblu ir turi būti 
suspensijoje. Šio balanso parametrų teisingas išlaikymas yra pagrindas užtikrinant 
gerą sistemos darbą. 

Aeracijos (nitrifikacijos) zona yra pati didžiausia, nes šioje zonoje bakterinė 
masė yra aeruojama ir laikoma ilgiausiai. Tai leidžia maksimaliai panaudoti 
„maistines” medžiagas ir paversti teršalus dar neapdorotose nuotekose į anglies 
dioksidą ir vandenį - oksidacijos, ir nitritus bei nitratus - nitrifikacijos procesuose. 
Ištirpusio deguonies mišinyje turėtų būti nuo 2 iki 3 mg/l. Esant tinkamiems 
nustatymams, tiekiamo oro srautas užtikrins reiamą ir pastovų aeracijos 
(nitrifikacijos) zonos turinio maišymą. Po bet kokio oro padavimo programos 
nustatymo (ir/ar dumblo koncentracijos pakeitimo), reikia kad sistema 24-48 val. 
dirbtų iki bet kokio kito reguliavimo. 

Denitrifikacijos zonoje pašalinamas deguonis iš nitratų ir nitritų, taip 
susiformuojant azoto dujoms ir vandeniui. Žema ištirpusio deguonies koncentracija 
(mažiau kaip 0,4 mg/l) ir atitinkamas cirkuliacija yra reikalinga, kad užtikrinti 
denitrifikacijos procesus. 

Pasiekti galutinį nitrifikacijos ir paskesnį denitrifikacijos procesus galima tik 
užtikrinus geras sąlygas (aeracijos laikas, dumblo amžius ir t.t.) ir teisingą 
periodišką deguonies padavimą ir geras oksidacines ir anoksines sąlygas. Per 
mažas oro kiekis bus neužbaigtos nitrifikacijos pasekmė, o per didelis oro kiekis 
sulaikys denitrifikacijos procesą. 

Pastaba: Nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesą nurodo pH kiekis skystyje. 
Bendrai, padidėjęs pH kiekis rodo žemą nitratų lygį dėl denitrifikacijos; žemas pH 
kiekis rodo padidėjusį nitratų kiekį dėl nitrifikacijos. 

Atskyrimo zonoje, dėl dumblo filtro (klodo), dumblo dribsniai yra atskiriami 
nuo sumaišyto skysčio. Šioje vietoje turėtų būti ryški dumblo sluoksnio ir nuotekų 



 

 

sandūra. Didžiausia (maksimali) ištakų sandūra neturėtų pakilti daugiau 10 cm 
žemiau nuotekų lygio. 

Aktyviojo dumblo perdirbimas priklauso nuo organinių medžiagų nuotekose 
pavertimo į gyvas medžiagas, užtikrinti bakterijų augimą. Dumblo amžius įtakoja 
įrenginių poreikius deguoniui, ir turi reikšmės dumblo nusėdimo savybėms bei 
dumble esančių bakterijų tipui. Nuotekų valymo įrenginiuose dumblo amžius yra 
parinktas toks, kad dumblas būtų pilnai aerobiškai stabilizuotas ir bekvapis. 

 

Architektūra 
Projektuojamiems nuotekų valymo įrenginiams aptarnauti pastatas nebus 

statomas. Planuojamas valymo įrenginių aptvėrimas (6,00 x 4,10 m) segmentine 
tvora su varteliais, kurių laisvo praėjimo plotis – 1,00 m. 
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