AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projekte naudojamų teisės aktų sąrašas
STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“
STR 1.03.01:2016
„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
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“
STR 1.06.01:2016.
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 2.01.01(1):2005
Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”
2007-02-22
Lauko gaisrinio vandentiekio tinkle ir statinių projektavimo ir
Įsakymas 1-66
įrengimo taisyklių“, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d.
įsakymo Nr. 1-168 redakcija)
2016-03-02
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai„
Įsakymas Nr. 1-65
STR 2.05.03:2003
„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai „
STR 2.05.04:2003
„Poveikiai ir apkrovos „
STR 2.05.05:2005
„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
STR 1.01.02:2016
„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys
STR 1.12.06:2002
„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
RSN 156-94
Statybinė klimatologija
LST 1516:2015
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
LST EN 206:2013+A1:2017
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir
atitiktis
STR 2.02.04:2004
„Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.07.01:2003
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.Pastato inžinerinės sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai“

NUOTEKYNĖS TINKLAI
Kazlų Rūda - miestas pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Kazlų Rūda yra
savivaldybės ir seniūnijos centras, kuriame intensyviai vykdoma pramoninė veikla, yra keletas
stambių pramonės objektų. Kazlų Rūdos mieste vyrauja vienaaukštis užstatymas, su pavieniais
dviejų-penkių aukštų pastatais. Statybinėje zonoje vyrauja silpni smėliniai gruntai, gruntinis vanduo
sutinkamas 0.0-2.0 m.
Vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis, nuotekų tinklai bus projektuojami V.
Kudirkos gatvėje ir skirstomi į dvi atkarpas:
a) pirmoji atkarpa -V. Kudirkos gatvėje tarp Vytauto ir Vilniaus gatvių.
b) antroji atkarpa -V. Kudirkos gatvėje tarp Vilniaus ir Atgimimo gatvių.
Pirmoje atkarpoje savitakinės nuotekynės tinklų trasos projektuojamos pakloti uždaru būdu
PE100 PN10 DN200 vamzdžiais, atkasant klojimui reikalingas prieduobes. Visos atšakos,
kertančios V. Kudirkos gatvę, projektuojamos pakloti uždaru būdu PE100 PN10 DN160
vamzdžiais. Atšakos numatytos visiems gyvenamiesiems namams, esantiems šalia projektuojamų
nuotekynės tinklų. Nuotekos savitaka bus nuvedamos į projektuojamą cilindrinę buitinių nuotekų
siurblinę HD-PE D=1000, H=3,56 m ir projektuojamų siurblių ir slėginių tinklų pagalba
paduodamos įVilniaus gatvėje veikiančius buitinės nuotekynės tinklus per srovės gesinimo šulinį
Nr. 1 į šulinį EKF12, PE100 PN10 Ø63 vamzdžiais.

Antroje atkarpoje savitakinės nuotekynės tinklų trasos projektuojamos pakloti uždaru būdu
PE100 PN10 DN200 vamzdžiais, atkasant klojimui reikalingas prieduobes. V. Kudirkos gatvės
atkarpa tarp Vilniaus ir Atgimimo gatvių – grindinys. Projekte siūloma išsaugoti grindinį esamo
šaligatvio sąskaita. Trasa bus paklota po šaligatviu uždaru būdu. Šaligatvis bus išardytas, kur
projekte numatyta įrengti nuotekų pajungimo šulinius, į kuriuos bus pajungtos namų buitinės
nuotekos. Nuotekos savitaka bus nuvedamos į Atgimimo gatvėje esantį nuotekų šulinį EKF 222.
Paklojus tinklus, išardytas dangas būtina atstatyti. Viršutinę kelio dangą atstatyti tokio pačio
sluoksnio storio ir tos pačios kokybės danga. Klojant tinklus, išardytas šaligatvio atkarpas būtina
atstatyti.
Buitinės nuotekynės tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai buitinės nuotekynės tinklai
įrengiami ≤ 2,5 m gylyje, yra žemės juosta po 2,5 m nuo vamzdyno ašies. Buitinės nuotekynės
tinklų apsaugos zona, kai, buitinės nuotekynės tinklai įrengiami giliau kaip 2,5 m, yra žemės juosta
po 5 m nuo vamzdynų ašies.
Nuotekų
Nuotekų kiekis
susidarymo
Didž. Didž.
Vid.
šaltiniai

Buitinės
nuotekos

Susidariusių (nevalytų) nuotekų
Užterštumas

val.,
m3/h

paros,
m3/d

metinis,
m3/m

0,5

4,80

1752

Teršalo
pavadinimas

Teršalo
koncentracija, mg/l
Didž.
Vid.
momentinė paros

BDS7
SM
N
P

300
300
67,6
10

Teršalo kiekis

t/d,
(kg/d)

t/m
(kg/m)

0,0014
0,0014
0,00032
0,000048

0,5
0,5
0,12
0,018

Apskaitos priemonės

Nuotekų ir teršalų balansas

Esami Kazlų
Rūdos m.
nuotekynės
tinklai

Kazlų Rūdos
m.
vandenvalos
įrenginiai

Projekto dalies vadovė

Teršalų kiekis valytose nuotekose

Koncentracija mg/l

BDS7
SM
N
P

Vid. Vid. Maks.
paros met mom
inė entinė
15
25
15
2

Teršalo kiekis
t/p

t/m

0,000072
0,00012
0,000072
0,0000096

0,026
0,044
0,026
0,0035

Ramutė Kadišienė

Susidariusio dumblo, šlamo
aprašymas, kiekis

Valymo
įrengimų
našumas
m3/h m3/d
Teršalo
pavadinimas

Nuotekų valymo būdas

Nuotekų priimtuvas

Išleistuvo apibūdinimas,
vieta (atstumas nuo
žiočių, koordinatės)

Duomenys apie nuotekų valymą

