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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

1.1. Privalomųjų dokumentų rengti sąrašas 

1. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos pateikta projektinių pasiūlymų užduotis; 

2. Parengta topografinė nuotrauka; 
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;  

8. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

9. STR 1.04.02:2011 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

10. 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“; 

11. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

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

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

inžineriniai tinklai“; 

14. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. spalio 8 d. 

Nr. D1-515; 

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir 

teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

18. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

19. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343; 

20. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“; 

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

22. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 

23. GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ ;  

24. Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės BT ITK 09; 
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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 projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

(įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, 

savivaldybių biudžetų lėšomis.  

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

pateikta projektinių pasiūlymų užduotimi. Projektiniais pasiūlymais numatoma tiesti naujus vandentiekio 

tinklus nuo Adutiškių g., Švenčionių m. iki Adutiškio kelio kaimo Švenčionių r. sav. 

Planuojami nauji inžineriniai tinklai į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos 

įgyvendinimas nedarys poveikio „Natura 2000“ teritorijai. 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    
 

4.1. Vandentiekio tinklai (nesudėtingasis 
statinys):    

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 305  

4.1.2. vamzdžio skersmuo  mm Ø32-Ø63  
 

Planuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį priklauso 

inžinerinių statinių grupei. 

Vandentiekio tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai: skirstomieji, 

įvadiniai tinklai [9.3.], kategorija – nesudėtingasis; 
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Švenčionys –  miestas rytų Lietuvoje, Vilniaus apskrityje, 84 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, apie 

5,5 km nuo Lietuvos pasienio su Baltarusija.  

 
1 pav. Švenčionių miesto situacijos schema. Šaltinis: www.maps.lt 

 

Klimatinės sąlygos pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija (arčiausia stotis Vilnius): vidutinė 

metinė oro temperatūra 6,7 oC, maksimali oro temperatūra 35,4 oC, minimali oro temperatūra -37,2 oC, 

metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %, vidutinis metinis vėjo greitis – 3,6 m/s, maksimalus 

vėjo greitis – 28 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 683 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 75,0 mm, 

vidutinis sniego dangos storis per žiemą 26 cm, maksimalus sniego dangos storis per žiemą 52 cm, 

maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) galimas vieną kartą per 10 metų – 134 cm, maksimalus 

dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 170 cm. 

3. STATYBOS SKLYPAS 

 

Teritorijoje, kurioje įrenginėjami inžineriniai tinklai yra urbanizuotoje teritorijoje. Inžineriniai 

tinklai planuojami esamų gatvių važiuojamoje dalyje bei už jos ribų (žaliuose plotuose).  

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra menkaverčių medžių ir 

krūmų, tačiau jų kirtimas nenumatomas. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baltarusija
http://www.maps.lt/
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Sumontavus planuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

 

4. PLANUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

 

Objektas susideda iš šių statinių: 

1. Vandentiekio tinklai. Vandentiekio tinklai susideda iš: skirstomųjų ir įvadinių tinklų. 

Skirstomieji vandentiekio tinklai – vamzdynai vandeniui iš magistralinio vandentiekio pristatyti iki 

įvadinių tinklų, taip pat inžineriniai statiniai, įrenginiai bei priemonės šiems vamzdynams funkcionuoti. 

Įvadiniai vandentiekio tinklai – tinklai, jungiantys skirstomuosius tinklus su vartotojų sistemomis.  

 

5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

 

Statomuosiuose inžineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks.  

 

6. INŽINERINIAI TINKLAI 

 

Šiuo metu Švenčionių mieste esama centralizuota vandens tiekimo sistema išvystyta, tačiau mieste 

yra pavienių gatvių ir sklypų, kuriems nėra sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio 

tinklų. Gyventojams centralizuoto vandens tiekimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas. 

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose numatomų vamzdynų įrengimas prisidėtų prie vandentvarkos 

infrastruktūros sukūrimo ir galimybės likusiems gyventojams naudotis centralizuoto vandens tiekimo 

paslaugomis, tuo pačiu prisidedant prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo. 

Planuojamii vandentiekio skirstomieji tinklai ir įvadiniai tinklai prijungiami prie esamų 

vandentiekio tinklų Adutiškių gatvėje. 

Planuojama įrengti vandentiekio vamzdynus ten, kur šiuo metu vandens tiekimo sistema yra tik 

dalinai išvystyta, tokiu būdu sudarant galimybę prisijungti visiems nagrinėjamos teritorijos gyventojams.  

Nauji vandentiekio tinklai planuojami iš PE100RC PN10 Ø63 ir PE100 PN10 Ø32 vamzdžių. 

Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus skersmuo yra 32 mm. Įvadinės 

sklendės planuojamos be šulinių, kai atidarymas numatomas su požemine valdymo įranga. Šios sklendės 

bus įrengiamos prie skirstomojo tinklo. Savo sklypuose vandentiekio vamzdynus ir apskaitos mazgus 
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įsirengia namų savininkai. Vandentiekio įvadai prie vandentiekio tinklų bus prijungiami balno pagalba. 

Skirstomojo tinklo uždaromoji armatūra įrengiama esamame šulinyje. 

Skirstomojo vandentiekio tinklo įrengimo būdas numatytas betranšėjinis. Įrenginėjant tinklus 

betranšėjiniu būdu, naudojami PE100 daugiasluoksniai PN10 klasės vamzdžiai. 

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. 

7. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKINĖMS TERITORIJOMS 

 

Planuojami tinklai nepatenka į saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas (žr. 2 pav.), todėl 

jokios įtakos saugomoms teritorijoms nedarys. 

  
2 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stk.am.lt/portal 

 

Objekto vieta 
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Planuojami tinklai nepatenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas (žr. 

3 pav.). 
 

 
3 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kpd.lt 

 

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti 

Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą.  

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis 

neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.  

 

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymą, inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. 

X. skyriaus „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

Objekto vieta 
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zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“  „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 

nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos 

esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti 

žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, 

įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 

juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo 

virš šios juostos. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –

išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno 

ašies,  po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.“. 

Kadangi projektuojami tinklai tenkina viešąjį interesą ir projektas parengtas vadovaujantis 

specialiuoju vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiuoju planu, todėl vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio, 3 punktu, žemės 

savininkų sutikimai dėl apsaugos zonų neprivalomi.  

8. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sumontavus projektuojamus 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.  

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 kertant medžius gauti leidimą iš 

rajono savivaldybės administracijos. 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 
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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. 

 


