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KOMPLEKSAS „B“ 
PROJEKTAS (pagal projekto, finansavimo ir administravimo sutartį) 

„Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II 
etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“, projekto kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-
01-002. 

 1. Lauko inžinerinių tinklų ir komunikacijų projektavimas ir įrengimas. 

KOMPLEKSAS (pagal STR. 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ p.6.11)  
Inžinerinių tinklų Akademijos mstl., Akademijos seniūnijoje, Kauno r. ir Armaniškių k., Noreikiškių k., 
Karkiškių k., Ringaudų seniūnijoje, Kauno r., techninio ir darbo projektų parengimo, projekto vykdymo 
priežiūros ir statybos darbų pirkimas 

OBJEKTAS 

Inžineriniai tinklai 

KOMPLEKSO PAGRINDINIAI RODIKLIAI  

1. Vandentiekio  tinklai iš centralizuotų tinklų - ~1,16 km (ilgis gali būti tikslinamas projektavimo metu 
gavus UAB „Kauno vandenys“ patikslintas technines sąlygas). 

2. Vandentiekio tinklai iš artezinių gręžinių - ~0,69 km (ilgis gali būti tikslinamas konkrečiai parinkus 
tinklų trasą). 

3. Buitinės nuotekos į centralizuotus UAB „Kauno vandenys“ nuotėkų tinklus - ~1,63 km (ilgis gali būti 
tikslinamas projektavimo metu gavus UAB „Kauno vandenys“ patikslintas technines sąlygas). 

4. Lietaus nuotekos į tvenkinį - ~ 1,12 km (ilgis gali būti tikslinamas konkrečiai parinkus tinklų trasą). 

5. Biodujų tinklai - ~2,13 km (ilgis gali būti tikslinamas konkrečiai parinkus tinklų trasą).  

Sklypai: 

Žemės sklypas (kadastrinis nr. : 5250/008:1132 Noreikiškių k.v.); 

Žemės sklypas (kadastrinis nr. : 5250/008:1138 Noreikiškių k.v.); 

Žemės sklypas (kadastrinis nr. : 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v.); 
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KOMPLEKSAS „B“ 

 
TRUMPAS PLANUOJAMŲ VYKDYTI DARBŲ APRAŠAS 

Tinklų poreikis 
Mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo pajėgumų stiprinimas, jų ryšių su ūkio ir visuomenės reikmėmis 
skatinimas yra vienas svarbiausių pasaulyje vykstančios konkurencijos veiksnių. Dabartinėse ES valstybių 
konkurencingumo strategijose itin svarbus vaidmuo numatytas teritoriškai vientisiems mokslo, studijų ir 
inovatyvaus verslo sąveikos centrams, jų plėtojimui. Sektorinės ir regioninės mokslo, studijų ir verslo 
sąveikos, slėnių kūrimosi skatinimas yra viena iš svarbiausiųjų ES mokslinių tyrimų, studijų ir inovacijų 
politikos krypčių.  
Lietuvos ilgalaikiuose strateginiuose dokumentuose taip pat pabrėžiamas glaudesnės mokslo, studijų ir 
verslo sąveikos būtinybė.  
LR Vyriausybė 2007 03 21 nutarimu Nr.321 patvirtino “Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 
kūrimo ir plėtros koncepciją” (Žin., 207, Nr.40-1489).  
Pagrindinės žemės, miškų ir maisto ūkio mokslo ir studijų institucijos inicijavo šakinio integruoto mokslo, 
studijų ir verslo centro-slėnio “Nemunas” kūrimą.  
Slėnio “Nemunas” strateginiai tikslai: 
 sukurti centrą, turintį infrastruktūrą  viešųjų ir privačių tyrimų vykdymui, žinioms imlių sektoriaus įmonių 
įsikūrimui bei veiklai; 
 teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas; 
 prisidėti prie mokslo tiriamosios veiklos ir bendradarbiavimo su agroverslu ir pramone, padėti vystytis 
naujoms įmonėms; 
 rengti tinkamos kvalifikacijos specialistus. 
A. Stulginskio universitetas yra vienas iš slėnio “Nemunas” steigėjų ir iniciatorių, kuris rengia žemės, miškų 
ir vandens ūkio specialistus, vykdantis su šiomis sritimis susijusius mokslinius tyrimus.  
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Slėnis “Nemunas” numatomas vystyti pagal tarpusavyje susijusias ir  viena kitą papildančias šias 
pagrindines programas: 
- Žemės ūkio Slėnio plėtros programą; 
- Nacionalinę kompleksinę žemės ūkio programą; 
- Kitos MTEP ir infrastruktūros finansavimo programos. 
Pagal Žemės ūkio Slėnio plėtros programą bus formuojama teritoriškai integruota bendro naudojimo Slėnio 
infrastruktūra (MTEP, žinių ir technologijų perdavimui, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui, naujų 
įmonių kūrimuisi.). Slėnio branduolyje  bus kuriamas Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras, 
kurio sudėtinės dalys bus pats Centras su verslo inkubatoriumi ir parengta teritorija inovatyvių įmonių 
steigimuisi sukuriant reikiamą infrastruktūrą. 
Pagal Nacionalinę kompleksinę žemės ūkio programą bus formuojama tinklinė žemės, miškų ir maisto 
ūkio MTEP infrastruktūra, vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, žmogiškųjų 
išteklių ugdymas - remiantis Slėnio “Nemunas” plėtros programa 2009-2011 m. A. Stulginskio universiteto 
teritorijoje turėtų būti atnaujinta aukšto lygio mokslinių tyrimų ir kompetencijos centrų infrastruktūra (įkurti 
aukšto lygio mokslinių tyrimų centrai).  
LRV nutarimu 20081001Nr.1130 patvirtinta integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ 
plėtros programa, kurioje numatytos šios programos veiklos įgyvendinimo priemonės A. Stulginskio 
universiteto teritorijoje: 
- įsteigti Komunikavimo ir technologijų perdavimo centrą ir sukurti jo infrastruktūrą 
- vykdyti parodomųjų žemės ir miškų ūkio bandymų diegimo projektus 
- plėtoti MTEP veiklą, kurti ir atnaujinti  jai skirtą  technologinę ir informacinę struktūrą.  
Statinio rūšis – inžineriniai statiniai, grupė – inžineriniai tinklai, pogrupiai – elektros tinklai, vandentiekio 
tinklai, nuotėkų šalinimo tinklai, dujų tinklai (dujotiekis). 
Poreikis tiesti inžinerinius tinklus iki Slėnio „Nemumas“ teritorijos. 
Slėnio „Nemunas“ steigėjai – iniciatoriai Aleksandro Stulginskio Universistetas ir LSMU Veterinarijos 
akademija steigėjais pakvietė tapti tuos verslo subjektus, kurie jau šiuo metu dirba inovatyviai, diegia 
naujausias technologijas, yra imlūs žinioms, siekia partnerystės su mokslo institucijomis  ir pasiruošę savo 
turimas žinias perteikti studentams, mokslininkams ir kitiems Slėnio dalyviams.  
Verslui kurtis Slėnio branduolyje Universitetas numatė ir su Kauno rajono savivaldybe suderino 
(sprendimas Nr. TS-177 2007 09 20)  teritoriją šalia ASU bandymų stoties. 
Visi verslo subjektų poreikiai Slėnyje grupuojami į tris stambius sektorius: 
 verslo poreikiai, susiję su studijų procesu ir MTEP - kai verslo subjektai siekia aktyviau dalyvauti 
aukštos kvalifikacijos specialistų (bakalaurų, magistrų) rengimo procese (praktika įmonėse, paskaitos ir 
pan.) gerinant jų kompetenciją inovacijų, verslumo srityse, vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir diegimo darbus, kofinansuoti aktualius MTEP projektus, vykdomus Slėnyje.  
 verslo subjektų poreikis įsikurti Slėnio branduolyje steigiamame Verslo inkubatoriuje ir technologijų 
parke, arba įsteigti atviros prieigos technologinę laboratoriją, kad verslo subjektai turėtų galimybę tiesiogiai 
komunikuoti su studentais, mokslininkais, stebėti šalia besikuriančias inkubuojamas  įmones ir jų veiklą, 
dirbti atviros prieigos laboratorijose kartu su mokslo ir studijų institucijų mokslininkais, naudotis kitomis 
Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro  teikiamomis paslaugomis. 
 verslo subjektai, siekiantys savo veiklą tiesiogiai susieti su Slėniu, statant įmones ar jų filialus slėnio 
teritorijoje, partnerystės pagrindais kuriant sertifikuotas laboratorijas ir aktyviai dalyvaujant Slėnio 
gyvenime užtikrinti jo tolesnę plėtrą. 
Slėnio NEMUNAS verslo subjektų pagrindinis veiklos pobūdis, gaminamas produktas, poreikiai 
inžineriniam  aprūpinimui, pateikti priede nr.6. ~ 39 ha, įsikuria ~ 11 naujų verslo subjektų, persitvarko ir 
reorganizuojasi 2 teritorijoje esantys A. Stulginskio universitetas mokomieji objektai ir 2 įsiterpę svetimi 
dariniai, kurie nieko bendro su šiuo projektu neturi.  
Esama situacija teritorijos, skirtos Slėnio NEMUNAS plėtrai, aprūpinimo inžinerinių tinklų požiūriu 
pateikta teritorijos apžvalginėje analizėje bei nagrinėjant kiekvieno inžinerinio tinklo esamą situaciją, 
esamų  tinklų stovį, galimybes patenkinti išaugusius poreikius, galimas perspektyvines trasas.   
 
Siekiant patenkinti išsiplėtojusį verslo interesą, numatoma patenkinti panaudojant: 
 esamų tinklų pajėgumus; 
 komplekse įsikūrusių kitų verslo subjektų pagaminamus resursus; 
 nutiesus papildomas komunikacijas į teritoriją, kuri programoje buvo numatyta verslo subjektų 
kūrimuisi Slėnyje.  
 
Agrobiotechnologijos, bioenergetikos ir miškininkystės bei Maisto technologijos, saugos ir sveikatingumo 
mokslo kryptims vykdyti Slėnis „Nemunas“ siekia į Slėnio branduolį pritraukti verslo subjektus, kurie 
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pageidauja savo veiklą grįsti moksliniais tyrimais, sutinka veikti kaip  atviros prieigos laboratorijos, kuriose 
studentai turėtų galimybę stebėti gamybos procesus ar juose betarpiškai dalyvauti.  
Į Slėnio veiklą planuoja integruotis UAB „Elinta“, ketinanti statyti Slėnio teritorijoje demonstracinę 
kogeneracinę jėgainę, energijai gaminti naudosiančią įvairią biomasę ir žemės ūkio produkcijos gamybos 
atliekas (mėšlą, šiaudus ir pan.). Verslo subjektų tikslas – pastatyti jėgainę, mokslininkų pagalba ją tobulinti 
naudojant įvairiarūšes žaliavas, atlikti kitus mokslinius tyrimus didinant jėgainės efektyvumą, panaudoti 
įdiegtas technologijas Universiteto studentų ir magistrantų studijų procese. Siekdama atpiginti žaliavą UAB 
„Elinta“ planuoja bendradarbiauti su šalia esančiu A. Stulginskio universiteto mokomuoju ūkiu, kuris taip 
pat yra pareiškęs norą vykdyti inovatyvią veiklą Slėnyje.  
Siekiant aprūpinti jėgainę žaliava A. Stulginskio universiteto Mokomasis ūkis planuoja auginti produktyvią 
žaliąją masę, jos produktyvumą didindamas mokslinių tyrimų pagalba. Mokomasis ūkis, siekdamas 
patenkinti UAB „Elintos“ poreikius, planuoja didinti karvių bandą tuo pačiu gaudamas daugiau pieno, taip 
pat planuoja statyti eksperimentinę pieno perdirbimo įmonę, gaminsiančią  sveikus pieno produktus 
kūdikiams maitinti. Tokia eksperimentinė gamykla bus naudinga tiek mokslininkams, tiek vartotojams. Ši 
veikla tiesiogiai  siejasi su antrąja Slėnio veiklos kryptimi ir išsprendžia pieno realizavimo problemą 
padidėjus karvių bandai. 
Ekonominis-socialinis poreikis 
Šiuo metu slėnio „Nemunas“ teritorijos, ASU skirtos inovatyvioms verslo įmonėms steigtis, infrastruktūra 
neatitinka verslo subjektų poreikių. Pagrindinė to priežastis – inžinerinių tinklų trūkumas.  
Steigdamiesi Slėnyje atskiri verslo subjektai, siekiantys investuoti į Slėnio plėtrą, patirtų išlaidas inžinerinių 
tinklų įrengimui, taip sumažindami investicijų dalį technologinei įrangai, atsisakydami dalies svarbių 
investicijų būtiniems moksliniams tyrimams, sugaišdami papildomą laiką.  
A. Stulginskio universitetas yra vienas iš slėnio “Nemunas” steigėjų ir iniciatorių, mokymo bazės ir 
infrastruktūros atnaujinimas padės įgyvendinti strateginius tikslus, keliamus slėniui “Nemunas”: rengti 
tinkamos kvalifikacijos specialistus, prisidėti prie mokslo tiriamosios veiklos ir bendradarbiavimo su 
agroverslu ir pramone, teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas.  
Techninis poreikis 
Išanalizavus priede nr. 6 pateiktų ūkio subjektų pateiktus davinius apie inžinerinio aprūpinimo poreikius, 
planuojamus pagaminti įvairių energijos rūšių dydžius, planuojamo surinkti, kaupti, valyti lietaus vandens 
kiekius ir galimybes jį naudoti, įvertinus rizikos faktorius galime sudaryti inžinerinio aprūpinimo pažangų 
modelį.  
Ūkio subjektai, gaminantys šilumos ir elektros energiją galėtų patenkinti nemažą Slėnis NEMUNAS 
komplekso poreikių dalį (pirmose stadijose ~50 proc.). Medienos granulių gamintojai galėtų čia pat 
realizuoti dalį savo produkcijos šiltnamiams, kurie naudotų jas kaip kurą šiltnamių šildymui. Taip 
atsimestų šiltnamiams kuro transportavimo kaštai, o granulių gamintojams būtų garantuotas didžiosios 
dalies produkcijos realizavimas. Perspektyvoje planuojamas lietaus vandens surinkimo sistemos įrengimas 
leistų jį panaudoti fermose kaip techninį vandenį ir ženkliai mažintų švaraus vandens suvartojimą.   
Slėnio Nemunas plėtrai numatytas žemės plotas sudaro ~39 ha ir planuojami subjektai po visą teritoriją 
išsidėsto labai plačiai, todėl būsimų magistralinių inžinerinių tinklų įgyvendinimas galėtų būti atliekamas 
keliais etapais. 

 
PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI  

Priedas nr.1.  Slėnio "Nemunas" verslo zonos esamų sklypų struktūros schema  
Priedas nr.2  Slėnio "Nemunas" verslo zonos numatomų objektų ir esamų statinių išdėstymo schema 
Priedas nr.3  UAB „Kauno vandenys“ Projektavimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotėkų šalinimui.               
2011-06-17, nr. 54-1087. 
Priedas nr.4  AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Projektavimo sąlygos. 2008-12-05, nr. 08-30983 ir AB 
„Lietuvos dujos“ Kauno filialo Raštas lėl A. Stulginskio universitetas bandymų stoties dujofikavimo  2009-
01-26, nr. (k19) S-105 
Priedas nr.5  AB „Lesto“ išduotos prisijungimo sąlygos nr. TS-42030-11-2710, 2011-04-04.  
Priedas nr.6  Slėnio "Nemunas" ūkio subjektų energijos ir kitų gamtos išteklių analizė 
Priedas nr.7 Slėnio "Nemunas" vandentiekio tinklo pasijungimo vietų ir trasų schema 
Priedas nr.8 Slėnio "Nemunas" vandentiekio tinklo iš artezinių gęžinių  pasijungimo vietų ir trasų schema 
Priedas nr.9 Slėnio "Nemunas" nuotekų tinklo pasijungimo vietų ir trasų schema 
Priedas nr.10 Slėnio "Nemunas" lietaus nuotekų tinklo pasijungimo vietų ir trasų schema 
Priedas nr.11 Slėnio "Nemunas" elektros tinklų pasijungimo vietų ir trasų schema 
Priedas nr.12 Slėnio "Nemunas" dujotiekio tinklo pasijungimo vietų ir trasų schema 
Priedas nr. 13 „Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio „Nemunas“ teritoriją ir ASU bandymų stoties pastatą, 
Kauno raj. sav., Noreikiškių k. techninis projektas“ Projekto pagrindimas ir investicinis pasiūlymas. 



B kompleksas 
6 

 

Projekto rengimo pagrindas: 
  „Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio „Nemunas“ teritoriją ir ASU bandymų stoties pastatą, Kauno raj. 
sav., Noreikiškių k. techninis projektas“ Projekto pagrindimas ir investicinis pasiūlymas. Korektūra – 2011-
06-02.  
 Lietuvos respublikos Vyriausybės 2007 03 21 nutarimas Nr.321 “Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo 
centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimą” (Žin., 207, Nr.40-1489).  
 Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Slėnio “Nemunas” – plėtros vizija 2008, Kaunas 
 Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Slėnio “Nemunas” – plėtros programa 2008, Kaunas 
 
Vykdant bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo pirkimu – išimant patikslintas technines sąlygas visiems 
šiame viešajame pirkime numatytiems inžineriniams tinklams, ruošiant techninį ir darbo projektus, 
pradedant statybą, vykdant statybos darbus, pripažįstant objektą tinkamu naudoti, likviduojant padarytą 
broką, būtina vadovautis Normatyvinių dokumentų pilnu paketu, reglamentuojančiu viešajame pirkime 
nurodyto objekto įgyvendinimo eigą. Būtina vadovautis STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai techniniai 
dokumentai” nurodymais ir jame pateikta normatyvinių dokumentų prioritetų tvarka. Vietoje bet kurio 
savanoriškai taikomo normatyvo gali būti naudojami ir kiti savo savybėmis lygiaverčiai norminiai 
dokumentai. Visiems užsakovo reikalavimuose nurodytiems standartams galioja ir lygiaverčiai. 
 

SKLYPAI 
Slėnio „Nemunas“ plėtrai paskirtas ir patvirtintas sklypas susideda iš 3 žemės sklypų (žiūr. priedą nr.1): 
 žemės sklypas (kadastrinis nr.: 5250/008:1132 Noreikiškių k.v); 
 žemės sklypas (kadastrinis nr.: 5250/008:1138 Noreikiškių k.v.); 
 žemės sklypas (kadastrinis nr.: 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v.). 
Šią teritoriją sudaro ~39 ha. 
Sklype esamų pastatų ir planuojamų ūkio subjektų naujai statyti pastatų išdėstymo schema pateikta priede 
nr.2. 
 

INŽINERINIAI TINKLAI 
SLĖNIO „NEMUNAS“ APRŪPINIMAS VANDENIU IR BUITINIŲ NUOTĖKŲ SUSRINKIMO TINKLAIS.  
GAMYBINĖS NUOTEKOS.  
 
VANDUO 
ESAMA PADĖTIS. Esami vandens tiekimo tinklai neužtikrina nenutrūkstamo vandens tiekimo  esamiems ir 
veikiantiems A. Stulginskio universiteto pastatams. Akivaizdu, jog dar naujais planuojamiems teritorijoje 
įsikurti 11-kai ūkio subjektų taip pat negalės to padaryti. Prisijungti prie centralizuotų vandens tinklų nėra 
galimybės, kadangi jų planuojamoje teritorijoje nėra – esami pastatai vandeniu aprūpinami iš artezinio 
gręžinio. Gręžinių vanduo yra prastos kokybės, nėra tinkamos vandens valymo įrangos.  
Įvertinus planuojamos urbanizuoti Slėnio NEMUNAS teritorijos gretimybes, nustatyta, kad techninės 
galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų yra tinkamos. Yra keletas taškų, iš kur galima būtų pasijungti 
vandentiekio tinklus. Artimiausiu galimi pasijungimo taškai būtų prie centralizuotų vandentiekio tinklų 
Noreikiškių miestelyje. Konkreti vieta būtų nustatyta gavus patikslintas technines sąlygas.  
POREIKIS. Slėnio „Nemunas“ komplekse reikalingas vandens poreikiai momentiniai (ltr/s), dienos, šiltojo 
sezono ir metiniai pateikti priede nr. 1. Komplekso ūkio subjektams reikalingas trijų švarumo lygių vanduo: 
 labai švarus. Jis būna trijų švaros klasių. 3-ios klasės švarus vanduo ruošiamas distiliatoriais ir 
naudojamas patiems elementariausiems laboratorijų poreikiams – indaplovė, klimatinė kamera ir pan. 2-os 
švarumo klasės vanduo ruošiamas iš distiliuoto arba nukalkinto ir nugeležinto vandens. Jis ruošiamas 
dejonizatoriais ir bidistiliatoriais. Tokios kokybės vanduo turi būti pastoviai ruošiamas ir tiekiamas tik per 
cirkuliacinę sistemą. Jis naudojamas laboratorijų technologinėje įrangoje. 1-os švarumo klasės vanduo 
labai agresyvus. Jis ruošiamas labai nedideliais kiekiais iš 2-os švarumo klasės vandens kiekvienoje 
konkrečioje laboratoratorijoje, kur jis reikalingas.  Visų aukščiau išvardintų švarumo klasių vanduo 
ruošiamas kiekvieno ūkio subjekto savarankiškai. Jis bus reikalingas tik tiems subjektams. Kurie turės 
savarankiškas laboratorijas; 
 švarus vanduo. Jis tiekiamas į visų ūkio subjektų administracijos ar gamybinius pastatus ir naudojamas 
buitinėms, higieninėms ir kitoms reikmėms; 
 techninis vanduo. Toks vanduo naudojamas gamybinėms reikmėms. Tačiau ir šiam vandeniui 
kiekvieno ūkio subjekto yra nustatomi konkretūs reikalavimai, jo gamybos profiliui būdingi reikalavimai – 
užterštumo laipsnis, organinės kilmės priemaišų leistinas kiekis, rūgštingumas ir t.t. 
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 APRŪPINIMAS. Išanalizavus slėnio „Nemunas“ teritorijoje esamų ir planuojamų naujai statyti bei 
rekonstruoti ūkio subjektų poreikius vandens suvartojimui (momentinius, dienos, sezoninius, metinius), 
planuojama teritoriją aprūpinti švariu ir technologiniu vandeniu keliais būdais: 
 nutiesus magistralinius tinklus iki centralizuotų vandentiekio tinklų, administruojamų Kauno vandenų, 
esančių Noreikiškių gyvenvietėje; 
 panaudojant teritorijoje esančius 2 vandens gręžinius ir papildomai įrengiant naujus dar 2 naujus 
giluminius gręžinius bei sumontuojant prie jų vandens valymo įrangą; 
 perspektyvoje planuojama įrengti lietaus vandens surinkimo sistemą nuo esamų ir naujai planuojamų 
statyti pastatų. Pastatų plotas,  nuo kurių galima būtų surinkti lietau vandenį galėtų sudaryti ~1. 08 ha. 
Įvertinant vidutinius šiltoje sezono kritulių kiekius į 1 m2 Kauno rajone, galėtume per sezoną surinkti 
~3800 m3 lietaus vandens. Mechaniškai apvalytą vandenį galėtume nuvesti iki planuojamo netoliese 
gręžinių teritorijos įrengti priešgaisrinį vandens telkinį  (žiūrėti schemą nr. 8). Tokiu būdu galėtume 
planuoti patenkinti mokomojo ūkio fermų 100 proc. reikalingo vandens poreikio techniniam vandeniui. 
Taip pat surinktas vanduo galėtų tarnauti ir priešgaisrinėms reikmėms ir nereikėtų papildomai finansuoti 
infrastruktūrai skirto aprūpinimo vandenių, skirtu gaisrų gesinimui.  
Vadovaujantis pateikta investiciniame projekte  schema nr.2 nustatytos vandens tiekimo trasos, kurias 
vėliau, gavus patikslintas technines sąlygas, rangovas turės tikslinti. Trasos bus tikslinamos ir renkamos 
detaliai išanalizavus visą trasos ruožą, įvertinant planuojamus susikirtimus su kitais inžineriniais tinklais, 
įvertinus gerbūvio elementų (asfalto dangos, pėsčiųjų šaligatviai ir pan.) atstatomuosius darbus.  
Norint pilnai aprūpinti visą Slėnio NEMUNAS teritoriją vandeniu, magistraliniai ir kvartaliniai tinklai 
sudalinti į kelis etapus. Šiuo viršuoju pirkimu bus vykdomas tik pirmasis etapas. Tik jį reikia vertinti šiame 
viešėjame pirkime. Antrasis etapas turėtų būti pradedamas detalizuoti ir konkretizuoti prasidėjus  kelių 
ūkio subjektų konkretiems projektavimo ir planavimo darbams. Trečiasis etapas yra kiekvieno ūkio 
subjekto individualus reikalas ir jis planuodamas jo kompleksui paskirtą sklypą planuojasi ir visas 
reikiamas inžinerines komunikacijas bei įsirenginėja visa tai įsirengia pats už savo lėšas.  
Trumpas galimų trasų apibūdinimas, trasų apytikriai ilgiai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje. Kiekvienas 
viešojo pirkimo dalyvis gali detalizuoti trąsos pasirinkimą pagal patikslintas technines UAB „Kauno 
vandenys“ sąlygas, nepabloginant užsakovo pateiktų reikalavimų Slėnio „Nemunas“ aprūpinimo vandeniu.  
 
 

LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI 

 nr. variantas trasos 
dalis paaiškinimas 

siūlomos 
įgyvendinimo 

apimtys (trasos 
ilgis, km) 

pastabos 

KAUNO MIESTO VANDENTIEKIO CENTRALIZUOTI TINKLAI: 

 1 1 A-B 

nuo Kauno vandenys 
centralizuotų tinklų 

Noreikiškėse iki 
mokomųjų fermų 

(objektas nr.7) 

1,16 vykdoma šiuo pirkimu 

 2 2 B-C 
nuo mokomųjų fermų (7) 
iki miško medžių tyrimų 

centro (10) 
0,47 

 3 3 C-D nuo mokomųjų fermų iki 
biodujų jėgainės 0,18 

vykdoma kitais etapais 

 4 4  pasijungimai į ūkio 
subjektus 1,58 vykdoma objektų valdytojų lėšomis 

 
VANDENS TINKLAI IŠ ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ: 

 5 1  

nuo gręžinių iki 
miško medžių tyrimų 
centro (objektas nr. 

10) 

0,69 vykdoma šiuo pirkimu 

 6 2  
nuo gręžinių iki bandymo 
stoties pastato (objektas nr. 

1) 
0,59 vykdoma kitais etapais 
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 7 3  nuo gręžinių iki biodujų 
jėgainės (objektas nr. 3) 0,2 

 8 4  pasijungimai į ūkio 
subjektus 1,58 vykdoma objektų valdytojų lėšomis 

 
 

  LAUKO NUOTEKŲ IR LIETAUS TINKLAI 
varia

ntas 
trasos 

dalis paaiškinimas 
siūlomos įgyvendinimo 
apimtys (trasos ilgis, km) pastabos 

NUOTEKŲ CENTRALIZUOTI TINKLAI:  

1 A-B 

nuo Kauno vandenys 
centralizuotų tinklų 
Noreikiškėse iki miško 
medžių tyrimų centro 
(objektas nr. 10) 

1,63 vykdoma pirmu 
etapu 

4   pasijungimai į ūkio subjektus 2,03 vykdoma objektų 
valdytojų lėšomis 

LIETAUS TINKLAI:   

1   
nuo miško medžių tyrimų 
centro (objektas nr. 10)iki 
vandens telkinio 

1,12 vykdoma pirmu 
etapu 

2   nuo esamų pastatų į priešgaisrinį 
vandens telkinį 0,98 vykdoma kitais etapais 

4   pasijungimai į ūkio subjektus 2,03 vykdoma objektų 
valdytojų lėšomis 

 

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTĖKŲ TINKLAI 
Esama padėtis  
Sklypo aprūpinimas vandentiekio, buitinių ir gamybinių nuotėkų tinklais:  
 Vykdant “Slėnio” programą planuojamiems statyti naujiems objektams nėra galimybės prisijungti prie 
centralizuotų vandentiekio ir nuotėkų tinklų, nes šioje teritorijoje jų visai nėra arba jų stovis neatitinka 
techninių reikalavimų ir galiojančių higienos normų. 
 teritorija vandeniu aprūpinamas iš gręžinio, esančio Karkiškių km. greta A. Stulginskio universiteto 
Mokomojo ūkio poligono. Gręžinys priklauso A. Stulginskio universitetui. Teritorija apželdinta, aptverta, 
turi apsauginę zoną. Lauko nuotėkų tinklai – vietiniai, nuotėkos renkamos į rezervuarus. Gamybinių 
nuotėkų nėra. 
 Esamų buitinių nuotėkų tinklų toje teritorijoje nėra. Tačiau pagal galiojančias higienos normas jos 
privalo būtį įrengtos net ir dabar funkcionuojantiems ASU mokymo objektams, t. y. Bandymų stočiai ir 
Mokomajam ūkiui.  
 Techniniai trasų parametrai: 
 Informacija apie planuojamus poreikius naujai statomiems objektams pateikta priede nr. 1 ir  skyriuje 
„Poreikis“  atsižvelgus į suminį vandens poreikį ir momentinį pareikalavimą. Akivaizdu, kad to esami 
tinklai negali patenkinti.  
Pagrindiniai vartotojai: 
pateikti priede nr. 6  
Problemos 
 Esami vandentiekio tinklai neužtikrina nenutrūkstamo vandens tiekimo ne tik sklype esamiems 
objektams, bet ir planuojamiems naujai įsikurti ūkio subjektams.  
 Tiekiamas vanduo yra prastos kokybės – turi nemalonų kvapą ir geležies skonį. Netenkinami ir esamų ir 
perspektyvinių vartotojų reikalavimų.  
 Lauko nuotėkų tinklai – vietiniai, prisipildžius rezervuarams juos reikia išsiurbti ir išvežti nuotėkas. 
Techniškai netvarkingi, blogai funkcionuoja. 
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 Vykdant “Slėnio” programą esami vandentiekio/nuotėkų tinklai negalės užtikrinti naujai statomų bei 
rekonstruojamų pastatų  kokybiško funkcionavimo  – jie neatitinka techninių, higieninių ir kitų 
reikalavimų.  
 Poreikio pagrindimas: 
 Siekiant užtikrinti sklandų Slėnio NEMUNAS vystymą ir įvertinus esamų ir veikiančių teritorijoje darinių 
tinkamą funkcionavimą ir planuojamą Slėnio NEMUNAS plėtrą šiame pagrindime nagrinėjamoje 39 ha 
teritorijoje, planuojama: 
 Teritoriją aprūpinti švarių ir techniniu vandeniu; 
 Labai švarų vandenį (visų trijų švarumo klasių) neišvengiamai reikalingą visoms laboratorijoms ir kai 
kuriems gamybiniams objektams, ruošis visi tokio pobūdžio ūkio subjektai savo laboratoriniuose ar 
gamybiniuose pastatuose.  
 Švaraus vandens tiekimo nepertraukiamam tiekimui užtikrinti numatytas vandens tiekimas iš dviejų 
šaltinių: a. iš centralizuotų Kauno miesto vandentiekio tinklų, administruojamų UAB „Kauno vandenys“ ir 
iš esamų 2-jų bei planuojamų naujai įrengti 3-jų giluminių gręžinių, kurie bus įrengiami Karkiškių km. 
greta esamų šiuo metu gręžinių prie A. Stulginskio universiteto Mokomojo ūkio poligono. Iš gręžinių 
gaunamo vandens kokybei užtikrinti prie gręžinių statoma vandens valymo įranga, kuri išvalo vandenį iki 
švariam vandeniui keliamų norminių reikalavimų.  
 Techninis vanduo imamas iš gręžinio ir perspektyvoje planuojama panaudoti nuo dalies pastatų (~50 
proc. visų statinių) surinkto, dalinai išvalyto ir saugomo naujai įrengtame priešgaisriniame tvenkinyje. 
Perspektyvoje tai bus daroma todėl, kad pirminėse komplekso vystymo stadijose nebus dar pakankamai 
statinių, kurių stogai galėtų tarnauti lietaus vandens surinkimui. Taip pat priešgaisrinio tvenkinio poreikis 
atsiras taip pat kartu su naujai pasistačiusiais objektais. Taigi lietaus vandens surinkimo ir panaudojimo 
idėją galima įgyvendinti pradinėje komplekso vystymo stadijoje būtų nerealu. Lietaus vanduo galėtų būti 
panaudojamas fermų ir lauko dangų plovimo reikmėms, biodujų jėgainėje.  
 Planuojant Slėnio NEMUNAS perspektyvinės plėtros kompleksą 39 ha teritorijoje būtina civilizuotai 
sutvarkyti buitinių ir gamybinių nuotėkų šalinimą iš visų ūkio skirtingiems subjektams priklausančių 
statinių. Dalis objektų turės tik buitinės nuotekas, kita dalis – ir buitines ir gamybines. Visos komplekso 
teritorijoje sukauptos gamybinės atliekos bus surenkamos ir organizuotai nukreipiamos į biodujų jėgainę. 
Buitinės nuotekos surenkamos visoje teritorijoje ir nuvedamos į Noreikiškių gyvenvietėje esančius buitinių 
nuotėkų tinklus. Tai padaryta vadovaujantis preliminariomis techninėmis sąlygomis buitinių nuotėkų 
tvarkymui, išduotomis UAB Kauno vandenys. Laboratorijoje bandymų metu panaudotų cheminių ir 
organinių junginių dariniai nepilami į nuotėkų tinklus, o kaupiami specialiose tarose ir utilizuojami pagal 
higienos normose nurodytus reikalavimus. Sklypuose, konkrečiai priklausančiuose kiekvienam ūkio 
subjektui individualiai, projektuosis ir klos tinklus kiekviena įmonė savarankiškai,  
panaudodama savo investicijas. Visiems ūkio subjektam bus sudaryta galimybė pasijungti į centralizuotus 
buitinių nuotekų tinklus.  
 Detalesnė informacija pagal ūkio subjektus pateikta techninio projekto pagrindimo ir investicinio 
pasiūlymo korektūroje 2011-06-03, priede nr.13 
Konkretūs poreikiai: 
● Planuojamas švaraus vandens suvartojimas būtų 130-140m3 per parą. Momentinis vandens poreikis 5-1 
ltr/s. Skaičiai pateikti remiantis ūkio subjektų pateiktais preliminariais poreikiais jų planuojamoms ūkio 
reikmėms, įvertinus analogiškos krypties jau veikiančias įmones, galiojančius normatyvinius reikalavimus. 
Momentinis vandens poreikis suskaičiuotas įvertinus atskirų ūkio subjektų momentinius poreikius, bei 
įvedus mažinantį koeficientą, kuris atsižvelgia į tai, kad momentinis vartojimas bus vykdomas ne vienodu 
apkrovimu. Esant momentinio vandens nepakankamumui galima bus naudoti lygiagrečiai iš abiejų tiekėjų 
(centralizuoti tinklai ir gręžiniai) arba derinti aktyvios veiklos tarpusavio grafiką.  
● Naujai statomiems objektams techninio vandens poreikis yra 520-550 m3/parai. Toks kiekis svyruoja 
priklausomai nuo sezono. Šiltuoju metu periodu jis didesnis. Žiemą stipriai sumažėja. Momentinis 
komplekso poreikis 5ltr/s. Skaičiai pateikti remiantis ūkio subjektų pateiktais preliminariais poreikiais jų 
planuojamoms ūkio reikmėms, įvertinus analogiškos krypties jau veikiančias įmones, galiojančius 
normatyvinius reikalavimus. Momentinis vandens poreikis suskaičiuotas įvertinus atskirų ūkio subjektų 
momentinius poreikius, bei įvedus mažinantį koeficientą, kuris atsižvelgia į tai, kad momentinis vartojimas 
bus vykdomas ne vienodu apkrovimu. Esant momentinio vandens nepakankamumui galima bus derinti 
aktyvios veiklos tarpusavio grafiką.  
● Urbanizavus Slėnio NEMUNAS perspektyvinės plėtros teritorija, joje numatoma surinkti ~27-30 m3/parą 
buitinių nuotėkų ir jas nuvesti į naujai paklotas magistrales. Skaičiai pateikti remiantis ūkio subjektų 
pateiktais preliminariais duomenimis apie planuojamus buitinių nuotėkų kiekius, susidarysiančius jų 
veikloje, įvertinus analogiškos krypties jau veikiančias įmones bei galiojančius normatyvinius reikalavimus. 
Buitinių nuotėkų tinklų magistralės pirmajame etape parinktos vadovaujantis AB Kauno vandenys 
išduotomis preliminariomis buitinių nuotėkų pasijungimo sąlygomis.  
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Žiūrint į perspektyvą, kuomet įsikurs 39 ha teritorijoje dar 11 naujų ūkio subjektų bus ir bus sukurta virš 
150 naujų darbo vietų būtina bus spręsti buitinių nuotėkų sutvarkymą ir prisijungimą prie Kauno miesto 
UAB Kauno vandenys administruojamų nuotėkų tinklų.  
Trasų parinkimas preliminarus pateiktas schemoje priedas nr. 9. 
Nuotėkų tinklų pasijungimas numatytas taip pat Noreikiškių gyvenvietėje. Pasijungimo taškas sąlyginis. Jis 
bus tikslinamas gavus tikslias techninio pasijungimo sąlygas.  
● Trumpas galimų trasų apibūdinimas, trasų apytikriai ilgiai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje. 
● Gamybinių nuotėkų kiekiai pilnai įsikūrus Slėniui NEMUNAS turėtų sudaryti ~45-50m3/parą. Skaičiai 
pateikti remiantis ūkio subjektų pateiktais preliminariais duomenimis apie planuojamus buitinių nuotėkų 
kiekius, susidarysiančius jų veikloje, įvertinus analogiškos krypties jau veikiančias įmones bei galiojančius 
normatyvinius reikalavimus. Visos gamybinės nuotekos surenkamos ir specialiu atskiru nuo buitinių 
nuotėkų vamzdynu nukreipiamos į biodujų jėgainę.  
Prisijungimo vieta: 
konkreti pasijungimo vieta ir tinklų trasos ruožas bus tikslinamas gavus konkrečias patikslintas technines 
sąlygas iš UAB “Kauno vandenys” Pagal išduotas preliminarias sąlygas planuojamus vandentiekio ir ūkio 
nuotėkų tinklus numatoma pajungti prie esamų Noreikiškių gyvenvietės, Bičiulių g-vės vandentiekio ir 
ūkio nuotėkų tinklų. Lietaus nuotėkų tinklų nėra. Todėl dalis lietaus nuotėkų tinklų planuojama nukreipti į 
gruntą bei atvirus vandens telkinius. Lietaus  nuotėkų tinklų nėra – jų išleidimas numatytas į atvirus 
vandens telkinius (žr. schemą priedas nr.9.) 
Linijos ilgis: 
Planuojami pirmajame etape pakloti magistralinių tinklų trasos: 
o vandentiekis ~1,16km,  
o vandentiekio tinklai iš gręžinio ~0,69km, 
o buitinės nuotekos ~1,63km,  
o lietaus nuotėkos ~1,12km, 
Pastabos: 
- kadangi išduotose techninėse vandens ir nuotėkų pasijungimo sąlygose nėra nurodytos konkrečios 
pasijungimų ir neparinktos trasų vietos, išvestas ilgio vidurkis iš galimų variantų) 
- įtrauktas magistralinis vandentiekis; 
- įtraukta vandentiekio trasos dalis iš artezinių gręžinių, tačiau neįvertinant pačių gręžinių įrengimo, 
apsauginės teritorijos aplink juos sutvarkymo bei vandens valymo įrangos kainų; 
- įtrauktos buitinės nuotekos.  
- neįtraukta lietaus nuotėkų sutvarkymas.  
- taip pat neįvertintas lietaus vandens surinkimas nuo stogų, jo išvalymas ir nukreipimas į naujai 
suformuotus vandens telkinius. 
Trasos parinkimas 
Konkrečios trasos parinkimas bus atliekamas techninio projekto metu, gavus konkrečias UAB “Kauno 
vandenys” patikslintas technines sąlygas. Trasos parinkimas derinamas su užsakovu, taip pat apie 
planuojamą tiesti trasą informuojami visi tretieji asmenys siekiant nepažeisti nei vieno iš jų interesų. 
Bendrieji reikalavimai  
Darbus galima pradėti vykdyti tik pagal suderintą techninį projektą ir gavus visus būtinus tokio pobūdžio 
darbams reikalingus leidimus. 
Vadovautis žemiau pateiktomis techninėmis specifikacijomis.  
Darbus gali vykdyti tik turinti patirtį ir atestuota šioje srityje įmonė, darbams vadovauti gali tik atestuotas 
tos srities darbų vadovas. 
Techninis projektas rengiamas vadovaujantis: 
- Technine specifikacija – technine užduotimi.  
- Projektavimo sąlygomis.  
- Inžineriniais topografiniais tyrinėjimais. Viešojo pirkimo dalyvis, pagal pasirinktas reikiamų įvykdyti 
inžinerinių tinklų trasas, privalo pasidaryti topografinius tyrinėjimus.  
- Inžineriniais geologiniais tyrinėjimais. Viešojo pirkimo dalyvis, pagal pasirinktas reikiamų įvykdyti 
inžinerinių tinklų trasas, privalo pasidaryti geologinius tyrinėjimus.  
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS visų rūsių šiame projekte numatytiems darbams 
Žemės darbai 
Tose zonose, kuriose pagal projekto bus numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, 
augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas numatytoje vietoje. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės 
komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių 
dirbant su žemės kasimo įrenginiais. 
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Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 
Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų 
komunikacijų šeimininkams. 
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klijinius (įtvarus). 
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 
Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę 
būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat 
duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 
Griaunant, ardant ar demontuojant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose 
arba rangovo paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai 
numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60 cm gylio nuo 
planuojamo paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60 cm žemiau 
projektuojamo statinio dugno. 
Požeminės komunikacijos 
Prieš pradedant bet kokius statybos darbus statybos aikštelėje, rangovas turi susitarti su užsakovu bei kitais 
požeminių komunikacijų savininkais dėl jų komunikacijų iškėlimo ir/ar išdėstymo, norint išvengti žalos 
statybos metu. 
Rangovas laikinai turi apsaugoti ir atremti visas požemines komunikacijas kasimo darbų ir darbų tranšėjose 
metu bei taip pat aprūpinti pastoviomis ir tinkamomis atramomis komunikacijomis kaip reikalauja ir visos 
išlaidos, susijusios su šiais darbais, turi būti įtraukta į rangovo sąskaitą. Esamos nenaudojamos komunikacijos, 
statybos aikštelės teritorijoje, turi būti išmontuotos rangovo bei pristatytos į užsakovo nurodytą vietą. 
Projektinė dokumentacija.  
Rengiama dviem etapais.  
Rangovas vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ atlieka visus reikalingus tyrimus, 
trasos parinkimą ir pasiruošia techninį projektą bei gauna leidimą statybai. Prieš pradėdamas statybos darbus 
privalo parengti darbo projekto dokumentaciją ir patikslinti (atnaujinti) topografinius tyrinėjimus. 
Dokumentacijos komplektų skaičius - 4 egz. Ir 1  kompl. CD (skaitmeninėse laikmenose). Darbo  projektas,   
kurį  paruoš   rangovas,   turi  būti   pateiktas   iš   anksto,   kad  užsakovas, netrukdydamas darbų, galėtų 
peržiūrėti jį ir patvirtinti. 
 
Bet kokie pakeitimai projektinėje dokumentacijoje, kurie gali įtakoti statybos darbus turi būti fiksuojami ir 
rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant 
atlikti statybos darbus. 
Visos  medžiagos  ir įranga bus pagal  metrinius/SI  tarptautiniais  standartus.  Tarptautiniai standartai ir 
kodai (kaip BS/ISO ar DIN ir pan.) bus patikslinti per visą medžiagų ir konstrukcijų projektą. 
Rangovas, baigęs darbus, privalės pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką (masteliu M 1:500) 4 egz. Ir 1 
kompl. CD - skaitmeninėse laikmenose. Išpildomoji nuotrauka turi būti atlikta pagal reglamento GKTR 
2.08.01:2000 reikalavimus. 
Grunto iškasimas 
Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas 
apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 
Rangovas laikinai turi apsaugoti ir atremti visas požemines komunikacijas kasimo darbų ir darbų tranšėjose 
metu bei taip pat aprūpinti pastoviomis ir tinkamomis atramomis komunikacijomis kaip reikalauja ir visos 
išlaidos, susijusios su šiais darbais, turi būti įtraukta į rangovo sąskaitą. Esamos nenaudojamos komunikacijos, 
statybos aikštelės teritorijoje, turi būti išmontuotos rangovo bei pristatytos į užsakovo nurodytą vietą. 
Paruošiamieji darbai, kurie turi būti numatyti projekte. 
- Ekskavatoriaus judėjimo zonoje buldozeriu išlyginamas žemės paviršius.  
- Atliekamas vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimas, sukalant kuoliukus kas 10-15m, išardomos 
esamos kelių dangos.  
- Kas 20m kuoliukais įtvirtinama ekskavatoriaus judėjimo ašis, jei jis judės šalia tranšėjos.  
- Atšurfuojamos esamas komunikacijos ir sustatomi spec. ženklai.  
- Įrengiami laikini vandens nuvedimo latakai iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų.  
- nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 
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Tranšėjų, skirtų požeminių vamzdynų klojimui, gyliai nurodomi brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, 
kur klojami vamzdžiai, lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 0.6m. Prieš pradedant kasti tranšėją, 
pažymima tranšėjos trasa ir patikrinamas natūralus žemės paviršiaus lygis. Mechanizuotai tranšėja kasama 
iki projektinės altitudės neiškasus +10cm. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, tikrinamas 
pagrindas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti ir užpilami 
tinkamu gruntu, jį sutankinant iki ne mažiau 0.95 max standartinio norminio sutankinimo. Vamzdžių 
užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po 
to, kai išbandyti vamzdynai, patikrinti pagrindai.  
Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. Didžiausias leistinas šlaito 
nuolydis nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00" reikalavimus. 
Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki proj. altitudės kasimas atliekamas 
rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. 
Pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų, jei tai reikalinga pagal gautų geologinių tyrimų išvadas.  Gruntas, iškastas 
iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne <, 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant darbininkams 
tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 
Pagrindo paruošimas 
PE,PVC vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar pilamas, ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį 
sutankinti, suminant kojomis. 
Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atlikti šiuos kriterijus: 
 dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
 8-20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 procentų 
 medžiaga neturi būti sušalusi; 
 negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžių esantis užpildas turi atlikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar 
pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai 
imamasi specialių priemonių. Todėl, jei užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie 
užpilami 1,8 m grunto sluoksniu iki vamzdžio viršaus.  
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmuštų. Tokie gruntai 
turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento k 
> 0,95 maksimalaus  standartinio sutankinimo. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas.   
Užpylimas. 
Užpilant tranšėjas, rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplūkimo būdai. 
Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė atrama 
(sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemes kojomis. 
SUPLUKIMAS STANDART Proctor (SP) iki maždaug 95 procentų (atitinka K-95 standartinio sutankinimo 
koeficientą): 
Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iš 
karto sutankinimas iš abiejų pusių. 15 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima 
tankinti vieną kartą. 20 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200 kg() galima tankinti vieną 
kartą. 
Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui - 30 cm virš vamzdžio turi būti smėlis. Negalima naudoti 
gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti vamzdynai, 
patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui 
pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo 
mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį 
grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo 
mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė nustatoma geotechniniais metodais statybos techninės priežiūros sudėtyje. 
Užpilo medžiagose negali būti krūmų, šaknų, užšalusių medžiagų, organinių ar kitaip netinkamų medžiagų. 
Jokios užpilo medžiagos nėra pilamos vykstant pastoviems darbams tol, kol nebus, kaip nurodyta aukščiau, 
joms paruoštas pagrindas. 
Su užpilo medžiagomis turi būti elgiamasi taip, kad jas užpilant, paskleidžiant ir sutankinant, būdu išvengta 
užpilo sluoksniavimosi ir gauta stabili, vientisa sutankinta struktūra. 
Organizuodamas savo darbą Rangovas turi atsižvelgti į klimatines sąlygas, kurių galima tikėtis tame rajone. Jei 
sudėtos medžiagos dėl kokių nors priežasčių taptų netinkamomis, rangovas turi tokias medžiagas pašalinti 
arba apdoroti jas taip, kad atitiktų specifikacijas. Toks darbas bus atliktas be jokio papildomo mokesčio iš 
Darbdavio pusės. 
Jei kitaip nebuvo nurodyta ar patvirtinta, užpylimui ir užpildymui naudojamos iškastos medžiagos, kurių 
dalelės dydis neviršija 75mm. 
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Prieš užpylimo darbus medžiagos parenkamos be riedulių, akmenų, uolienos fragmentų ir panašių ne didesnių 
nei 50 mm nominalaus dydžio dalykų. 
Atvežtinės užpilo medžiagos sudėtis turi būti: 
a) Žvyro: 7-15 mm; 
b) Smėlio: 0 - 7  mm; 
c) Upės riedulių: 8-15 mm; 
Ten, kur užpilas skirtas po statiniais ir statinio grindimis, medžiaga turi būti sudėta iš patvaraus žvyro, 
skaldyto akmens, trupinto betono ar smėlio, kurių dalelių dydžiai būtų nedidesni nei 10 mm. Medžiagos 
sudėtis turi būti tokia, kad nebūtų jokių smulkių dalelyčių migravimo į užpilą. 
Jei kitaip nenurodyta, toliau joks sutankinto užpilo paviršiaus taškas negali būti aukščiau nei 0,005 m virš 
projektinio (ar esamo) paviršiaus lygio ir daugiau nei 0,05 m žemiau projektinio paviršiaus lygio. 
Aukščiau nurodytos tolerancijos ribose paviršius turi būti lygus, ką turi patvirtinti Inžinierius. 
Kontrolinį išbandymą atlieka rangovo personalo nariai, kurie yra kompetentingi atlikti būtinus bandymus. 
Papildomas išbandymas gali būti atliktas Inžinieriaus nuožiūra. 
Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 arba jam lygiavertį. 
Rangovas taikys tokią tankinimo ir nusėdimo toleranciją, kad užbaigto paviršiaus lygiai ir matmenys 
sutarties pabaigoje būtų nurodytos tolerancijos ribose. 
Vamzdynų klojimo darbai 
Vykdant vamzdynų, sklendžių, surenkamų šulinių sekcijų iškrovimo, pristatymo, tvarkymo, transportavimo, 
saugojimo operacijas į vietą, rangovas turi naudoti tokius metodus ir įrangą, kad būtų išvengta vamzdžių, 
sklendžių, surenkamų šulinių sekcijų pažeidimų arba sužalojimų. 
Laikinas įpakavimas, apdangos, įpakavimo elementai neturėtų būti nuimti. Rangovas turi tikrinti vamzdžius, 
sklendes, surenkamas šulinių elementus, gautus iš gamintojo ir fiksuoti pažeidimus, sudaužymus, o taip pat 
nedelsdamas imtis ištaisyti ar pakeisti netinkamus gaminius. Laikotarpis tarp vamzdžių gavimo ir jų 
montavimo pabaigos turi būti kuo trumpesnis. 
Laikotarpis, kai vamzdžiai išdėstyti išilgai vamzdyno trasos arba sudėti šalia statybvietės, laukiant montavimo, 
taip pat turi būti kuo trumpesnis. Jei šis laikotarpis viršija 1 mėnesį, vamzdžiai turi būti sudėti ant medinių 
padėklų. Jungiamosios dalys, sklendės turi būti saugojamos uždengtos. Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės ir 
gelžbetoniniai gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus. 
Paruošiamieji darbai 
Tranšėjos kasimas ir užvertimas turi būti sukoordinuoti su vamzdynų montavimu taip, kad darbai būtų 
atlikti greitai. Rangovas turi pateikti techninei priežiūrai visas detales apie metodus, kuriuos jis siūlo naudoti 
vamzdžių klojimo tikslumo kontrolei. Ten, kur naudojamos gairės, jos turi būti fiksuotos ir naudojamos ties 
kiekvienu nuolydžio pasikeitimu, bet ne rečiau kaip kas 35 m. Gairės turi būti ryškiai nudažytos, netrumpesnės 
kaip 1 m ir įgilintos į gruntą ne mažiau kaip 150 mm, tiesios, lygios. Montuojamų vamzdžių vidus turi būti 
sausas, švarus. 
Pasibaigus darbo dienai arba kai montavimo darbai nevykdomi, atviri vamzdžių galai turi būti tinkamai 
užsandarinti. 
Savitakinio vamzdyno montavimo darbai 
Prieš vamzdžių klojimą patikrinama dugno altitudė, tranšėjos plotis, šlaito nuolydžiai, dugno pagrindas. 
Patikrinimo rezultatai surašomi į darbų vykdymo žurnalą. Nužymimos šulinių ašys ir pastatomi specialūs 
stulpeliai su šulinių numeriais ir jų atstumais nuo ašies. 
Kiekviena vamzdyno atkarpa turi būti klojama, griežtai laikantis rangovo patvirtintuose brėžiniuose nurodytų 
nuolydžių ir aukščių. Vamzdžio klojimo tikslumui kontroliuoti turi būti naudojamos gairės. 
Leistini nukrypimai 
Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotės ir aukščius. Maksimaliai vamzdynams 
leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotės ir aukščio atskiriems skersmenims yra šis: 
iki skersmens 600 mm                      10 mm 
didesniems nei skersmuo 600 mm     15 mm 
Bendri techniniai reikalavimai 
Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 maksimalaus standartinio sutankinimo. 
Spaudiminio vamzdyno tinklų posūkių vietose turi būti įrengiamos betoninės atramos.+ Techniniai reikalavimai 
pagal seriją 4.901 -7, alb. 1. 
Betonas atramoms po sklendėmis. Techniniai reikalavimai pagal atsparumą spaudimui turi atitikti klasę  
C12.5. 
Klojant vamzdžius, adatiniais filtrais gręžiniuose pažeminti gruntinio vandens lygį 30 cm žemiau klojamo 
vamzdžio dugno. 
Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti 
pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos 
respublikoje jam keliamus reikalavimus. 
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Požeminių komunikacijų unifikuoti žymėjimo ženklai. Techniniai reikalavimai pagal alb. UZ-LI-77. 
Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje, po 3,0 m į abi puses, žemės darbus vykdyti rankiniu būdu. 
Šuliniai vykdomi pagal UAB „Ekoprojektas" tipinius alb. LKL Šulinių g/b elementams naudojamas betonas turi 
būti: 
pagal atsparumą spaudimui - klasės C15, pagal atsparumą šalčiui-markės F100, pagal vandens nepralaidumo - 
markės W6. 
Prieš pradedant statybos darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti požeminių komunikacijų padėtį 
plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 
Vandentiekio įvadų ir kanalizacijos išleidimų praėjimų per sienas užsandarinimai turi būti vykdomi pagal 
alb. 7373-3. 
Pagrindai po vamzdžiais įrengiami ir vamzdžių montavimas vykdomas prisilaikant ST 1073435.04:2000 
techninių reikalavimų (I dalis-Projektavimo ir montavimo taisyklės, II dalis-Produkcija ir matmenys).  
Techniniai reikalavimai gaminiams ir medžiagoms.  
1. Polietileniniai PE vamzdžiai ir fasoninės dalys vandens T =5-50° C. Medžiaga  - polietilenas, jungimo 
būdas - suvirinant elektromovomis. Saugos koeficientas PE vamzdžiams turi būti ne < 1,25 pagal LST ISO 
4427 arba jam lygiavertį standartą. PE vamzdžių techninės charakteristikos: 

Žymėjimas PE 100 vnt. Bandymų būdas 
Tankis 951 kg/m3 ISO 1183 
Elastingumo  modulis 1200 MPa ISO 527 
Lydimosi indeksas 0,5 g/lOmin. ISO 1133 sąlyga 18 
Šiluminio plėtimosi koeficientas  1.3*-40 OK-1 VDE 0304 

2. Nerūdijančio plieno vamzdžiai orui, nuotekoms Ps>10 bar, T>100° C pagal metrinį arba jam lygiavertį 
standartą DIN 17455/57 (AISI 304) iš plieno atitinkančio EN 1.4301 reikalavimus, jungimo būdas - 
suvirinant. 
3. Nerūdijančio plieno flanšai plokšti privirinami PN10, techniniai reikalavimai pagal DIN 
2576 arba jam lygiavertį. 
4. Vamzdžių detalės (alkūnės, perėjimai, trišakiai), pagamintos iš kalaus ketaus atitinkančio EN-545 arba jam lygiaverčius 
reikalavimus. PN 10, jungimo būdas flanšinis.  
5. Flanšai ketiniai. Techniniai reikalavimai pagal ISO 7005-2:1988, DIN 2501 arba jam lygiavertį. 
6. Elastomero tarpinės flanšiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal EN 681-1, 1992 arba jam 
lygiavertį. 
7. Varžtai ir veržlės flanšiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal ISO 4014, ISO 4032 arba jam 
lygiavertį. 
8. Aklė ketinė. Techniniai reikalavimai pagal ISO-2531, ISO 7005-2:1988 arba jam lygiavertį. 
9. Plastmasiniai slėgiminiai PN10 PVC vamzdžiai skirti nuotekoms, atsparūs korozijai ir cheminėms 
medžiagoms pagal DS/ISO DATA 7, 1980. Vandens T=5-30°c.Medžiaga-polivinilchloridas. Saugos 
koeficientas PVC vamzdžiams turi būti ne <2,0 pagal LST ISO 4422 arba jam lygiavertį standartą. PVC 
vamzdžių atsparumas smūgiams turi būti patikrintas gamykloje prie 20 0C pagal ISO 3127 arba jam lygiavertį 
standartą. Vamzdžių jungimo būdas- movinis, flanšinis. Jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 
kN/m2. Klojami žemėje. 
10. PVC lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms pagal DS/ISO DATA7, 
1980 arba jam lygiavertį. Vandens temperatūra T=5- +60° C. Medžiaga- polivinilchloridas, vamzdžių 
jungimo būdas - movinis, jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m2. Klojami žemėje. 
11. Plastmasinės PVC detalės: slėgio alkūnės, trišakės slėgio movos, pereinamosios jungtys pagal LST ISO 
4422 arba jam lygiavertį standartą. Slėgio klasė PN 10, vandens T=5-30° C. 
12. Aukšto tankumo polietileno (HDPE) vamzdžiai. Jungimo būdas – sudurtinis suvirinimas, elektrinis 
lydymas, flanšinis. Slėgio klasė PN6. Vandens temperatūra T=5-30° C. 
13. Nerūdijančio plieno flanšai plokšti privirinami PN6, techniniai reikalavimai pagal DIN 2573 arba jam 
lygiavertį. 
14. Riebokšliai pagal alb. Serijos 3.901-5. 
15. Ketinis šulinio dangtis. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 124 arba jam lygiavertį. 
16. Ketinis kalaus ketaus trišakis PN10 pagal DIN 28643, flanšinis EN 545 arba jam lygiavertį. 
Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm. 
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti saugumo technikos reikalavimus. Jų 
dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 
- 350 mm vertikalioje padėtyje. 
Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės 
dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo 
vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti Įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar 
bet kurio kito įrenginio pusės. 
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Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir 
sienų hidroizoliacija. 
Drenažo, lietaus ir savitakinėje buitinių nuotekų sistemose taip pat galima naudoti DN315, DN400/425, 
DN600/630 plastikinius šulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, įšalui, vertikalioms 
apkrovoms. 
DN315, DN400/425 šuliniai įrengiami iš PVC/PP gofruoto vamzdžio. DN600/630 - iš PP gofruoto 
vamzdžio. Gofruotą vamzdį galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba prailginti naudojant 
specialią movą. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo infiltracijos ir atvirkščiai. Įrengiant šulinius būtina naudoti kinetes. Šulinio dugnas 
(kinete) pagamintas iš PP. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. 
Šulinių dangčiai - ketiniai, sandaraus plaukiojančio tipo. Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta 
aukščiau. 
Sklendės ir uždoriai 
Detalūs reikalavimai bus pateikti projektuotojo detaliose techninėse specifikacijose. 
Sklendės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Jeigu reikia, ant rankinių sklendžių valdymo ratų turi būti įrengta 
krumplinė pavara (reduktorius), kad užtikrinti, jog rankų jėga, veikianti valdymo ratą, neviršys 250N (25kg). 
Valdymo ratai turi būti lygūs ir tokio skersmens, kad vienas žmogus galėtų valdyti sklendę. Ant valdymo rato 
turi būti išlietas jo uždarymo krypties ženklas. Uždarymo kryptis turi būti pagal laikrodžio rodyklę. 
Sklendžių ir uždorių rankiniai valdymo ratai turi būti įrengti ne aukščiau 1800 mm virš grindų ar platformos 
lygio (darbinio lygio). Jeigu įmanoma, geriausias aukštis būtų 1000 mm virš darbinio lygio. Jeigu sklendės 
įrengtos aukščiau kaip 1800 mm virš darbinio lygio, jose turi būti įrengti nuotolinio valdymo įrenginiai, tokie 
kaip prailginimo velenas arba grandininis ratas, su reikalingomis atramomis ir tepimo įrenginiais. 
Uždoriai turi būtų lengva pasiekti suklius ir jų veržles sutepimui. 
Visoms sklendėms ir uždoriams turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio 
nominalą, kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 
Jeigu sklendės ir uždoriai turi elektrinę ar pneumatinę pavarą, prieš pristatymą į vietą jie turi būti iš anksto 
surinkti ir patikrinti. 
Didžiausias leidžiamas vandens greitis per sklendes ir uždorius - 2,5 m/s. 
Visos sklendės turi atitikti standarto DIN 3352 reikalavimus. Nuotekų tinkle sklendės turi būti skirtos darbui su 
nuotekomis. Nominalus slėgis - 10 bar. Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio 
plieno, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, padengtas epoksidine danga. Pleištas 
vulkanizuotas EPDM. 
Sklendžių flanšai pagal DIN 2501 - PN10 reikalavimus. 
Sklendžių korpusas ketinis, padengtas epoksidine danga. Peilinis uždoris iš nerūdijančio plieno su iškylančiu į 
išorę chromuoto plieno velenu. 
Sklendės jungiamos flanšais DIN 2501, slėgio klasė ne mažesnė už PN10. 
Vantuzai (automatiniai nuorinimo vožtuvai) 
Detalūs reikalavimai pateikti detaliose techninėse specifikacijose. Vantuzai turi būti skirti tik vandentiekio ir 
nuotekų slėginėmis linijomis. Vantuzo tipas - dvieigis nuorinimo ir vakuminis, jis turi dirbti automatiškai. 
Visos dalys apsaugotos nuo korozijos. Slėgio klasė PN10. Montavimo būdas - flanšu. 
Vamzdynų išbandymas. 
Vandentiekio  ir nuotekų vamzdynų išbandymą atlikti pagal  gamintojų ir tiekėjų rekomendacijas ir 
reikalavimus. 
Vandentiekio tinklų dezinfekavimas. 
Po hidraulinio išbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio tinklų 
dezinfekavimą, vykdomas vandentiekio tinklų mechaninis valymas - tinklai išvalomi nuo stambių akimi 
matomų mechaninių priemaišų, plaunami vandeniu, esant jo greičiui ne mažiau 1 m/s. Tinklai  
dezinfekuojami  reikiamos koncentracijos  vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidžiamo išlaikymo 
laiko. Dezinfekuojančio vandeninio tirpalo įvedimas į tinklus vykdomas kol labiausiai nutolusiame taške 
bus randama ne mažiau 50 % įvedamos aktyvaus chloro dozės.   Nuo to momento dezinfekuojančio 
vandeninio tirpalo įvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto laikotarpiui. Pasibaigus 
dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo iŠ vamzdyno išleidžiamas, vamzdynai išplaunami švariu vandeniu ir 
siekiant įsitikinti, kad iš tinklų pašalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai užpildomi vandeniu ir po 1 
vai. nustačius laisvo liekamojo chloro kiekį ne didesnį 0,3 mg/l ir gavus teigiamą bakteriologinį tyrimo 
rezultatą pagal HN 24 - 2003, vandentiekio tinklais leidžiama tiekti vandenį vartotojui. 
Atliekant vandentiekio tinklų dezinfekavimą, surašomas aktas, kuriame nurodoma: 
- dezinfekavimo medžiagos pavadinimas, cheminė formulė. 
- dezinfekavimo įranga. 
- aktyvaus chloro dozė dezinfekuojančiame vandeniniame  tirpale, dezinfekavimo trukmė. 
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- plovimo laikas. 
- aktyvaus chloro dozė po praplovimo. 
Detaliosios techninės specifikacijos skirtos savotekinės nuotekynės ir slėginės sistemos įrangai, jų 
pagrindiniams parametrams apibrėžti, bei apibūdinti. 
Rangovai (tiekėjai) savo pasiūlyme privalo nurodyti numatomus tiekti, bei montuoti įrengimus, gaminius (tik 
vienai iš alternatyvų) ir pateikia konkrečius techninius duomenis, papildo techninę specifikaciją. 
Pasiūlyme rangovo pateikti (deklaruoti) gaminiai turės būti numatomi darbo projekte. Teikiama įranga turi 
būti komplektuojama taip, kad sistemos funkcionuotų be sutrikimų ir saugiai, atitiktų projektinius rodiklius. 
Tiekiama įranga, medžiagos, bei gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 
Prieš pradedant pirkimus ir tiekimus, užsakovas privalo patvirtinti darbo projektą (jo dalį), kuriame turi būti 
aiškiai nurodytas taikomas gaminys ar įranga, bei jų parametrai. 
Detaliose specifikacijose nenurodytiems sistemų elementams, medžiagoms ar gaminiams turi būti taikoma 
bendrųjų techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu rangovas nepažymi savo siūlomų gaminių, medžiagų 
parametrų ar rodiklių, bus laikoma, kad jis patieks viską kaip yra nurodyta detaliose techninėse 
specifikacijose. Renkant gaminius, medžiagas, įrangą, reikia vadovautis žemiau išvardintais normatyviniais 
dokumentais. 
Standartai, normos ir reglamentai betono darbams ir statybiniams darbams 
 

 STANDARTAI 
1 LST EN 197-1:2001  Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis. 

Techniniai reikalavimai ir kriterijai 
2 LST  1341-1995  Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. 

Terminai ir apibrėžimai.  
3 LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, 

gamyba ir atitiktis.  
4 LST EN 1008-1:2003 Vanduo betonui ir skiediniui.   
5 LST EN  12620:2003 Betono užpildai.   
6 LST EN 934-2:2003 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai 

priedai.   2 dalis. Betono įmaišos. Apibrėžimai, 
reikalavimai, atitiktis. 

7 LST L ENV  1992-1 Eurokodas 2. Gelžbetonių konstrukcijų 
projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės.  

8 LST EN 13369:2003 Bendrosios surenkamų betono gaminių taisyklės 
9 LST EN 1520+AS:2003 Surenkami armuoti atviros struktūros lengvųjų 

užpildų betono gaminiai.  
10 LST 1196:1997 Betono blokeliai. Bendrieji techniniai reikalavimai.  
11 LST 1469:20 Autoklavinis akytasis betonas. Bendrieji techniniai 

reikalavimai ir atitikties įvertinimas.  
12 LST EN 10220:2003 Besiūliai ir suvirinami plieno vamzdžiai. Matmenys ir 

vienetinio ilgio parametrai. 
13 LST 1333:1994 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bendrieji 

nurodymai. Terminai apibrėžimai. Klasifikacija.  
14 LST EN 1917 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai 

ir apžiūros šulinėliai.  
15 LST EN 124 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių 

liukai. Konstrukcijos reikalavimai, bandymai, 
ženklinimas, kokybės kontrolė.  

 REGLAMENTAI, NORMOS IR INSTRUKCIJOS 
1 STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 
2 STR 1.08.01:2004 Statybos darbai. 
3 STR 2.02.07:2004 Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai 

reikalavimai. 
4 STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika 
5 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
6 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas 
7 KTR 1.01:2008 Automobilių keliai  
 STANDARTAI, NORMOS IR TAISYKLĖS MECHANINIAMS DARBAMS IR 

pateiktiems 
standartams, 
reglamentams, 
normoms, 
instrukcijoms, 
taisyklėms 
galioja ir 
lygiaverčiai 
dokumentai. 
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PLIENO DIRBINIAMS 
1 ISO 630 Konstrukcinis plienas 
2 ISO 1052 Plienas bendriesiems inžineriniams tikslams.  
3 LST EN 10025 Karštai valcuotieji ir nelegiruotieji konstrukcinio 

plieno gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos.  
 VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

1 LST EN 1115 Požeminio drenažo ir slėgiminio nuotakyno 
plastikinių vamzdžių sistemos. Termopreaktingieji 
nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) stiklaplasčiai 
(GRP) 

2 LST EN 1636 Neslėgiminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdžių sistemos. Termopreaktingieji nesočiųjų 
poliesterinių dervų (UP) stiklaplasčiai (GRP) 

3 LST EN 1610 Nuotakyno tiesimas ir bandymas. 
4 LST EN 805 Vandentieka. Laiko sistemos ir jų dalys. 

Reikalavimai.  
 KOKYBĖS KONTROLĖ 

1 LST EN ISO 9000 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindiniai terminai ir 
apibrėžimai.  

2 LST EN ISO 9000-1 Kokybės vadybos ir kokybės užtikrinimo standartai. 
1-oji dalis. Parikimas ir naudojimas. 

3 LST EN ISO 9001 Kokybės vadybos sistema reikalavimai.  
 NORMOS IR TAISYKLĖS  

1 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.  

 
Plastikiniai slėginiai vamzdžiai – REIKALAVIMAI 
 

poz pavadinimas mato vnt dydis 
1 2 3 4 

 Bendrieji duomenys   
1 Darbo    aplinka    (transportuojamas  

skystis 
 Vandentiekis ir 

nuotekos 
2 Transportuojamo skysčio temperatūra 0°C 3-18 
3 Transportuojamo skysčio pH pH 5-9 
 Polietileniniai vamzdžiai    
4 Vamzdžio vidinis diametras Di mm Pagal techninio 

projekto duomenis 
5 Slėgio klasė PH bar 10 
6  Sienelės storis  mm Ne mažiau kaip 4,2 
7 Saugumo koeficientas   Ne mažiau kaip 1,25 
8 Jungtys   Terminis sujungimas 

arba elektromovinis 
būdas 

9 Vamzdžio ilgiai  m Ne trumpesni kaip 18 
10 Vamzdžių gamybos ir bandymo standartai LST ISO 4427 DS 119 
 Privaloma užsakovui pateikti derinimui 

informacija  
  

 Kilmės šalis   
 Gamintojas    
 Tiekėjas   
 Techniniai pasai, dokumentacija, katalogai   
 Bandymo ir kokybės sertifikatai   
    

 
Šuliniai ir kameros – REIKALAVIMAI 
 

poz Medžiagų, elementų, įrangos 
pavadinimas 

Reikalaujami 
projektiniai rodiklai 

Teikėjo ar 
rangovo 

Kilmės šalis, 
gamintojas 
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siūlomi 
rodikliai 

1 2 3 4  
1 ŠULINIAI (KAMEROS)SKLENDĖMS IR KITAI UŽDAROMAJAI ARMATŪRA gali būti 

montuojami: 
 1) iš surenkamų gelžbetoninių elementų   
 2) iš sustiprinto stiklo pluošto (GRP)   
 Reikalavimai matmenims:   
 Vidinis skersmuo, mm Ne mažiau 1000 

mm 
  

 Darbinės kameros aukštis, m Nemažiau 1,8 m   
 Šulinio komplektacija:   
 - Darbinė kamera Gelžbetonis arba 

GRP 
  

 - Landa Gelžbetonis arba 
GRP 

  

 - Liukas ketus   
 - Šulinio viduje turi būti nusileidimo kopėčios ir sklendžių 

aptarnavimo platforma (jeigu yra būtina) 
 

 Kiti reikalavimai: 
1. Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio 
vandens apkrovas, bei temperatūrų svyravimą. 
2. Sumontuotų šulinių atsparumas apkrovoms turi būti ne daugiau kaip 
40 t. 
3. Šuliniai turi būti sandarūs ir nepralaidūs. 

 

 
Priešgaisrinis hidrantas – REIKALAVIMAI 
 

poz Reikalavimai  Reikšmė 
1 Proceso (technologiniai):  
2 Darbinė terpė vandentiekis 
3 Darbinės terpės temperatūra, °C +2 - +20 
4 Skersmuo DN, mm 100 
5 Slėgis PN, bar 10 
6 Montavimo vieta: slėginis vamzdis  
7 Mechaniniai reikalavimai:  
8 Skersmuo, mm 100 
9 Montavimo būdas flanšinis 
10 Aukštis, mm Teleskopinis nuo 950 iki 1850 mm 
11 Medžiagoms:  
12 Korpusui plienas 
13 Teleskopinis vamzdis Polietilenas 
14 Sklendė Kalaus ketaus AVK 
15 Automatinis vožtuvas Bronza, EPDM guma 
16 Tarpinės Armuota NBR guma 
17 Prailgintojo gilzė Ketus GG-25 
18 Fitingo kalpokas Polietilenas 
19 Komplektacijos apimtis:  
20 Vantuzas 
21 Eksploatacinės instrukcijos lietuvių kalba, bandymo ir kokybės sertifikatai 
22 Gamintojas:  
23 Tiekėjas  
24 Garantijos: 
25 Ne mažiau 1 metams nuo hidranto eksploatacijos pradžios 
   

 
 
 
 



B kompleksas 
19 

 

Vantuzas – REIKALAVIMAI 
 

poz Reikalavimai  Reikšmė 
1 Proceso (technologiniai):  
2 Darbinė terpė vandentiekis 
3 Darbinės terpės temperatūra, °C +2 - +20 
4 Skersmuo DN, mm 40-100 
5 Slėgis PN, bar 10 
6 Montavimo vieta:  slėginis vamzdis 
7 Mechaniniai reikalavimai:  
8 Skersmuo, mm 40-100 
9 Montavimo būdas flanšinis 
10 Aukštis, mm Ne daugiau 605 
11 Medžiagoms:  
12 Korpusui plienas 
13 Korpuso padengimas (išorinis, vidinis) Epoksidinė danga 
14 Plūdė Nerūdijantis plienas 
15 Spyruoklė ir kontrolinis žiedas Nerūdijantis plienas 
16 Komplektacijos apimtis:  
17 Vantuzas 
18 Eksploatacinės instrukcijos lietuvių kalba, bandymo ir kokybės  sertifikatai 
19 Gamintojas:  
20 Tiekėjas  
21 Garantijos: 
22 Ne mažiau 1 metams nuo vantuzo eksploatacijos pradžios 
   

 
Savitakiniai vamzdžiai – REIKALAVIMAI 
 

poz Reikalavimai  Reikšmė 
1 Bendrieji duomenys:  
2 Darbo aplinka (transportuojamas skystis) nuotekos 
3 Transportuojamo skysčio temperatūra °C 3-60 
4 Transportuojamo skysčio pH  5-9 
5 PVC D110; 160; D200; 250 polivinilchloridiniai vamzdžiai 
6 Vidinis skersmuo Di, mm  Ne mažiau 104;152; 190,2; 237,6 
7 Sienelės storis, mm Ne mažiau 3; 4; 4,9;6,2 
8 SDR N klasė 
9 Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas, K-1 0,7x104 
10 jungtis Sujungiami Wafix tipo movomis 
11 Vamzdžio ilgis, L, m Ne ilgesnis 6,0m 
12 Vamzdžių gamybos ir bandymo standartai LST ISO 4435 DS 2348 
13 Užsakovui pateikiama informacija, bei 

dokumentacija: 
 

14 Kilmės šalis  
15 Tiekėjas  
16 Techniniai pasai,  dokumentacija, katalogai  
17 Bandymo ir kokybės sertifikatai 
   

 
Flanšinės sklendės – REIKALAVIMAI 
 

poz Reikalavimai  Reikšmė 
1 Proceso (technologiniai):  
2 Darbinė terpė Vandentiekis ir nuotekos 
3 Darbinės terpės temperatūra, °C +2 - +20 
4 Sklendės skersmuo DN, mm 50-150 
5 Slėgis PN, bar 10 
6 Montavimo vieta:  slėginis vamzdynas 
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7 Mechaniniai reikalavimai:  
8 Montavimo būdas flanšinis 
9 Sklendės matmenims:  
10 Ilgis (tarp flanšų), mm Ne daugiau 300 
11 Aukštis su valdymo ratuku, mm Ne daugiau 700 
12 Veleno sandarinimas  O žiedais 
13 Medžiagoms:  
14 Sklendės korpusui Kalus ketus 
15 Korpuso padengimas (išorinis, vidinis) Epoksidinė danga 
16 Uždoris  Kalus ketus padengtas vulkanizuota 

EPDM („gumuotas“) 
17 Velenas Nerūdijantis plienas 
18 Komplektacijos apimtis:  
19 Sklendė   
20 Valdymo ratukas 
21 Eksploatacinės instrukcijos lietuvių kalba, bandymo ir kokybės sertifikatai 
22 Gamintojas:  
23 Tiekėjas  
24 Garantijos: 
25 Ne mažiau 1 metams nuo vantuzo eksploatacijos pradžios 
   

 
Slėginių vamzdžių fasoninės dalys – REIKALAVIMAI 
 

poz Pavadinimas Reikšmė 
1 Bendrieji duomenys:  
2 Darbo aplinka (transportuojamas skystis) Vandentiekis ir nuotekos 
3 Transportuojamo skysčio temperatūra °C 3-18 
4 Transportuojamo skysčio pH  5-9 
5 P E 100 polietileninės fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir tt.) 

montuojamos grunte. 
6 Vidinis skersmuo Di, mm  Ne mažiau 50-100 
7 Slėgio klasė PN, bar 10 
8 Sienelės storis, mm Ne mažiau 9,5 
9 Saugumo koeficientas ne mažiau 1,25 
10 Jungtis Sujungiami terminio 

sudūrimo ar elektromoviniu būdu 
11 Gamybos ir bandymo standartai LST ISO 4427 DS 119 

12 Užsakovui pateikiama informacija, bei 
dokumentacija: 

 

13 Kilmės šalis  
14 Gamintojas   
15 Tiekėjas  
17 Bandymo ir kokybės sertifikatai  
  

 
Kalaus ketaus slėginiai vamzdžiai – REIKALAVIMAI 
 

poz Pavadinimas Reikšmė 
1 Bendrieji duomenys:  
2 Darbo aplinka (transportuojamas skystis) Vandentiekis ir nuotekos 
3 Transportuojamo skysčio temperatūra °C 3-18 
4 Transportuojamo skysčio pH  5-9 
5 DN 80 kalaus ketaus vamzdžiai 
6 Vidinis skersmuo Di, mm  Ne mažiau 80 
7 Slėgio klasė PN, bar 10 
8 Sienelės storis, mm Ne mažiau 6,0 
9 Saugumo koeficientas ne mažiau 2,0 



B kompleksas 
21 

 

10 Jungtis įstumiamas movinis „STANDARD" 
11 Vamzdžio ilgis, L, m ne trumpesnis 18m 
12 Vamzdžių  gamybos ir  bandymo standartai LST ISO 251 

13 Užsakovui pateikiama informacija, bei 
dokumentacija: 

 

14 Kilmės šalis  
15 Gamintojas   
16 Tiekėjas  
17 Bandymo ir kokybės sertifikatai  
18 Techniniai    pasai,    dokumentacija, katalogai  

TECHNINIAI STANDARTAI IR NURODYMAI, PAŽYMĖJIMAI 
Techniniai standartai 
Visi šiose techninėse specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medžiagoms, darbams 
ir bandymams atitinka Europos Sąjungos standartus. Standartų sąrašai ir nuorodos įjuos pateikiami 
atskirose šių TS dalyse. 
Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, ekvivalentiški ES standartams, jei jie užtikrina tokią pačią 
arba aukštesnę kokybę. Tokį kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti Rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino kai Rangovui reikės Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo sutikimo. Jeigu Statinio statybos techninis prižiūrėtojas nusprendžia, kad 
siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet Rangovas privalo laikytis šiose TS 
nurodytų standartų. 
Techniniai nurodymai 
Standartizavimo dokumentai (SD) pateikia sprendimus statybinėms dalims, sistemoms, statiniams ir jų 
dalims. 
Standartizavimo nurodymai (SN) - nurodo taikomus Standartizavimo principus, o taip pat reikalavimus tam 
tikrų tipų statiniams ir jų dalims. 
Techninių sprendimų rinkinyje (projektavimo ir statybos detalės) yra informacijos apie standartinius 
sprendimus ir tokie sprendimai, kurių tinkamumas yra pripažintas Lietuvos Automobilių kelių direkcijos. 
Šie nurodymai ir taisyklės, patvirtinti Automobilių kelių direkcijos, taikytini tik ten, kur jie neprieštarauja 
TS reikalavimams. 
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą 
apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo triukšmo. 
Medžiagų sertifikavimą atlieka valstybinės laboratorijos, įgaliotos tikrinti tam tikras medžiagas. 
Sertifikavimas atliekamas pagal techninius standartus, dokumentus ir teisinius nurodymus. Sertifikavimas 
nustato ar medžiagos atitinka reikiamą kokybę. 
Pažymėjimus reikia išrašyti tik toms statybinėms medžiagoms, kurios yra tiesiogiai susijusios su statyba. 
DARBŲ KOKYBĖ 
Kokybės apibrėžimas 
Statybos darbų kokybė išreiškiama visomis savybėmis, kurios apibrėžia objekto tinkamumą naudingumą ir 
tarnavimo laiką Kokybė - tai visų partnerių veiklos rezultatas. 
Technologinė tvarka 
Visi statybos darbai bus atliekami pagal patvirtintą kontrakto dokumentaciją o technologiniai reikalavimai 
aprašyti TS. Technologinius reikalavimus patvirtina užsakovas arba Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodančios kaip naudoti medžiagas, gaminius ar įrengimus. 
Instrukcijos turi būti pateiktos ant įpakavimo arba dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos. 
Jeigu nėra standartų nei kontrakto dokumentacijoje, nei TS ar kituose techniniuose ir technologiniuose 
nurodymuose, kuriuose būtų nurodyti reikalavimai dėl medžiagų taikymo, paruošimo, saugojimo ir pan., ir 
jeigu nėra nurodyti kokybės parametrai bei kokybės kontrolės būdai, rangovas turi pats paruošti 
dokumentus ir prieš darbų pradžią pateikti juos tvirtinimui užsakovių arba Statinio statyta techninio 
Kokybės užtikrinimas 
Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo reikalavimus 
ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus kontrakte ir jo dalyse: 
- brėžiniuose, TS, BI - Bendrojoje Informacijoje, standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose. 
Rangovas taip pat privalo pateikti Užsakovui jo kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir siūlomą 
statybvietės kokybės užtikrinimo planą 
Atliktų darbų kokybė 
Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus atskirose TS, BI 
(Bendrosios Informacijos) dalyse arba standartuose, nurodymuose konkurso dokumentacijoje, o taip pat 
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kontrakto dokumentuose. Jei atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nebus nurodyta TS, tai darbai ir 
medžiagos turės atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus 
analogiškam statiniui, atsižvelgiant jo naudojimą ilgaamžiškumą ir aplinką kurioje statiniai bus statomi. 
Kokybės kontrolė 
Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detaliau neaprašoma arba kurių 
savybės skiriasi nuo reikalavimų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas 
naudojimui. 
Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. Užsakovas, 
prieš pradedant darbus, privalo pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų medžiagų ir statinių 
kokybės tikrinimo rezultatus pagal TS. Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos šių TS atskirose dalyse. 
Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės užtikrinimo priemonėmis įrodyti, kad 
įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka kontrakto reikalavimus. Rangovas 
privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo žurnalą 
Užsakovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo, susiderinęs su kitomis organizacijomis ir 
valstybės atstovais (ekspertizės institucijomis, akredituotomis laboratorijomis ir pan.), atlikti tyrimus darbų 
eigoje arba juos baigus, norint nustatyti jų kokybę. Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, 
asfaltbetonio ir betono gamyklas, laboratorijas pateikiant reikalingą raštišką dokumentaciją. 
TIEKIAMŲ MEDŽIAGŲ, STATYBINIŲ ELEMENTŲ IR KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 
Siuntų priėmimas 
Siuntos priėmimas suprantamas kaip siuntos paėmimas is gamyklos ar krovinio siuntėjo, kai tai padaro 
rangovas. Rangovas priima krovinį is siuntėjo pagal siuntos dokumentus. Jis nustato ar siunta nepažeista, ar 
ji pilna, reikiamo tipo, kiekio ir kokybės, kurie buvo pateikti užsakyme. 
Kiekvienoje siuntoje turi būti gamintojo patvirtinimas, kuriame nurodoma, kad tiekiamos medžiagos 
atitinka reikiamo standarto reikalavimus arba sutartus reikalavimus. Siame patvirtinime turi būti nurodyta: 
- Nr. ir išrašymo data 
- gamintojo pavadinimas 
- pirkėjo pavadinimas ir adresas 
- paskyrimo vieta 
- tiekiamos medžiagos tipas ir kokybė 
- susijusio standarto pavadinimas ir Nr. 
Medžiagos, statybiniai elementai ir konstrukcijos, nurodyti TS ir BI, kuriems reikia pažymėjimų pateikiami 
kartu su sertifikatais.. 
Kiekių ir kokybės priėmimas 
Kiekių priėmimas turi būti vykdomas skaičiuojant gaminių dalis, svorį ir tipus pagal transportavimo 
dokumentus, pridedamus prie siuntos. Kokybės priėmimas reiškia, kad gaminiai neturi jokių kokybės 
defektų. Tuo pačiu metu nustatomas siuntos komplektiškumas, įpakavimo stovis (ar nepažeistas). 
Medžiagų sandėliavimas 
Atskirų medžiagų ir gaminių sandėliavimo būdai nurodyti atitinkamuose TS skyriuose. Rangovas atsako už 
tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą taip, kad nebūtų padaryta žala. 
BANDYMAI IR MATAVIMAI 
Bandymų tipai 
Tinkamumo tikrinimas 
Tinkamumo tikrinimas reiškia medžiagų ir darbų savybių, nurodytų TS, standartuose ir kontrakte, tikrinimą 
Kontroliniai bandymai 
Tinkamumo ir kitų kokybinių tikrinimų, reikalingų pagal kontrakto TS rezultatai yra nuolat tikrinami darbo 
eigoje, kontrolinių bandymų pagalba. 
Tikrinimas prieš priimant darbus 
Tikrinant prieš darbų priėmimą, reikia nustatyti užbaigtų statinių, konstrukcijų kokybę kaip to reikalauja 
kontraktas. Toks tikrinimas apima apkrovų tikrinimą kelio paviršiaus tikrinimą ir kt. 
Tikrinančių laboratorijų ir darbuotojų kvalifikacija 
Rangovas privalo užtikrinti efektyvų ir kvalifikuotą nurodytų bandymų ir matavimų atlikimą pagal kokybės 
užtikrinimo sistemą ir TS reikalavimus. 
Laboratorijos galinčios atlikti bandymus. 
Statybinių medžiagų ir mišinių tinkamumo tikrinimą gali atlikti tik laboratorijos, turinčios sertifikatus. 
Kontrolinius bandymus galima atlikti statybvietėje esančiose laboratorijose ar kitose, kurios yra 
profesionalios ir kompetentingos bei užsakovo patvirtintos. Statybvietės laboratorijos darbuotojai turi turėti 
atitinkamą išsilavinimą techninių žinių ir patirties atliekant tokias funkcijas. Laboratorijų įranga turi atitikti 
standartų reikalavimus. Matavimo įrengimai privalo turėti dokumentus patvirtinančius matavimų tikslumą 
Prieš darbų priėmimą pagal atskirus TS skyrius, tikrinti gali akredituotos laboratorijos, valstybinės 
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laboratorijos ar laboratorijos patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos. 
Leistini techninių nurodymų nukrypimai ir pakeitimai 
Visi standartai ir kiti techniniai nurodymai, aprašyti TS, yra privalomi. Galimi nukrypimai ir pakeitimai yra 
aprašyti TS šio skyriaus 2.1 ir 2.2 punktuose. 
Konstrukcijų įlinkių ir deformacijų geodezinis tyrimas 
Konstrukcijų įlinkių matavimo tikslai: 
- gauti duomenis analizuojant (bendrus) tarpusavio poveikio efektus tarp pamato grunto ir konstrukcijos, o 
taip pat vienos konstrukcijos poveikį greta esančioms konstrukcijoms 
- palyginti[faktiškas įlinkio reikšmes su projektinėmis 
- kontroliuoti konstrukcijų funkcijas ir saugumą, 
- kontroliuoti laikinų konstrukcijų, kurias veikia gretimos statybos, veikimą ir saugumą. 
Nuokrypiai, įlinkiai ir deformacijos yra matuojami darbų eigoje ir juos užbaigus. Šiuos darbus atlieka 
rangovas iki defektų taisymo periodo pabaigos. Nuokrypių, įlinkių ir deformacijų matavimų dokumentacija 
paruošiama kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi būti matuojama. 
DARBŲ PRIĖMIMAS (PERDAVIMAS) 
Darbų priėmimo sąlygos 
Darbai priimami pagal kontrakto reikalavimus ir kontrakto sąlygas. 
STATYBVIETĖ 
Statybvietės gavimas 
Statybvietės gavimo sąlygos detaliai aprašytos kontrakto sąlygose. 
Kontora ir įranga Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 
Kontora ir jos įranga Statinio statybos techninį prižiūrėtoją statybvietėje aprūpina rangovas pagal kontrakte 
nurodytus reikalavimus. Kontora, jos įranga, baldai gali būti aprašyti Bendrojoje Informacijoje arba kiekių 
sąrašuose. 
Informaciniai skydai 
informaciniai skydai statybvietėje ar šalia jos turi būti įrengti taip, kad gerai matytųsi visuomenei. Skydų 
išmatavimus ir gamybos metodą galima pasirinkti laisvai. Skydai turi būti pastatyti statybos darbų (objekto) 
pradžioje ir gale ir suderinti su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 
Išplanavimas 
Užsakovas garantuoja, kad bus pateiktas topo geodezinis tinklas, o taip pat matavimai, pasiūlyti kontrakto 
dokumentacijoje. 
Rangovas iš Statinio statybos techninio prižiūrėtojo priima kelio trasą, geodezinio pagrindo punktų ir 
riboženklių koordinates, pridedamus kitus, jo manymu, reikalingus ženklus. Riboženkliai pastatomi 
vadovaujantis Lietuvos valstybės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos 1996 03 06 įsakymu Nr. 25 „Žemės 
sklypų ženklinimo ir plotų nustatymo tvarka". Riboženklius ir geodezinio pagrindo punktus per visa 
statybos darbų laikotarpį, saugo rangovas. 
Pabaigus statybos darbus užsakovas iš rangovo perima tuos ženklus, kurių prireiks tolimesniems 
matavimams (pvz.: kontroliuoti sankasos ar statinių nusėdimus). 
Esantys žemės paviršiaus lygiai 
Pradiniai žemės darbų kiekiai, nurodyti kiekių sąrašuose, nustatomi pagal esamus žemės lygius, pateiktus 
kontrakto dokumentacijoje. Prieš pradedant žemės darbus rangovas, dalyvaujant Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui, išmatuoja faktišką žemės aukštį. Sis matavimas bus pagrindas kiekių skaičiavimui. 
Atliktų darbų kiekius kas mėnesį matuoja rangovas ir tvirtina Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Komunaliniai patarnavimai 
Kiek statybvietėje yra vamzdynų turi būti nurodyta kontrakto dokumentacijoje. Tuo pačiu, 
dokumentacijoje turi būti pažymėta kiek yra pažeistų tinklų ir kiek jų reikės perkelti. 
Rangovas pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus patikslina požeminių ir orinių linijų 
padėtį pagal patvirtintą kontrakto dokumentaciją. Jei vamzdynai bus pažeisti, rangovas nedelsdamas turi 
pasirūpinti jų rekonstrukcija Jei pažeidimai bus kontrakto dokumentacijoje pažymėtuose vamzdynuose, 
apie kuriuos rangovas žinojo iš anksto, visas su vamzdynų rekonstrukcija susijusias išlaidas apmoka 
rangovas. 
Jei vamzdynai nebuvo nurodyti kontrakto dokumentacijoje ir, jei rangovas nežinojo, kad jie egzistuoja, 
išlaidas, susijusias su tų vamzdynų rekonstrukcija ir eksploatacija, apmoka užsakovas. 
Rangovas privalo išsiaiškinti su vamzdynų savininkais ar po kontrakto dokumentacijos užbaigimo nebuvo 
įrengta kas nors papildomo. 
Eismo organizavimas 
Statybos darbai esamuose keliuose gali vykti esant visuomeninio transporto eismui tik išskirtiniais atvejais, 
nustatytais kontrakto dokumentacijoje. Tie atvejai apima šias eismo rūšis: 
a) automobilių 
b) geležinkelių 
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c) pėsčiųjų 
Norint vykdyti darbus vykstant eismui, reikia pastatyti atitinkamus kelio ženklus ir eismo dalyvius 
informuoti apie eismo apribojimą. Kelio ženklai ir kontrolė yra aprašyti kontrakto dokumentacijoje ir juos 
turi patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Lietuvos kelių policija. 
Darbų atlikimas geležinkelio apsauginėje zonoje yra reguliuojamas SPAB „Lietuvos geležinkeliai" 
taisyklėms, kurios yra kontraktinės dokumentacijos sudėtinė dalis. Darbų atlikimas pėsčiųjų zonoje 
reguliuojamas kontrakto dokumentacijoje numatytomis sąlygomis, pagal tokius principus: 
- pėsčiųjų takai statybvietėje bus su danga ir valomi; 
- visi kasinėjimai šalia pėsčiųjų takų bus atitinkamai pažymėti ir aptverti taip, kad pėsčias negalėtų 
nukristi; 
- kai darbai bus vykdomi aukštesnėse vietose pėsčiųjų tako atžvilgiu (pvz.: ant tilto), bus 
pasirūpinta atitinkamais statiniais, apsauginiais tinklais ir pan., kad sulaikytų krentančias medžiagas ar 
įrankius. 
Eismo reguliavimas 
Tais atvejais, kai eismą reikės nutraukti, rangovas pasirūpina aplinkkeliu, jei toks pasiūlymas dėl 
aplinkkelio ir kelio ženklų nebus numatytas kontrakto dokumentacijoje. Kelio ženklinimas aplinkkeliui turi 
būti suprojektuotas pagal„Darbų vietos aptvėrimo automobilių keliuose instrukcija DVAI 03" Vilnius 2004-
03-01 Nr.V-18 ir Lietuvos standartais: „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas" LST 1405:1995, LST 
1405:1995/1K:2003 ir „Kelio ženklai" LST 1335:1994, LST 1335:1994/1K:2003 arba jiems lygiaverčiais. 
Rangovas pastato kelio ženklus pagal brėžinius. Ženklų pastatymą derina Lietuvos kelių policija kartu su 
Statinio statybos techninis prižiūrėtoju, dalyvaujant rangovui. Tai turi būti atlikta prieš paleidžiant 
autotransporto eismą Rangovas dėl leidimo uždaryti eismą kreipiasi į atitinkamą Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos atstovą Gavęs leidimą rangovas uždaro eismą kartu su Lietuvos kelių policija. vėl 
paleidžiant eismą rangovas pašalina aplinkkelyje ir kelyje kelio ženklus ir atstato kelio būklę į pradinę 
padėtį, jei nebus kitaip nurodyta kontrakto dokumentacijoje arba kitaip nenurodo Statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. Prieš paleidžiant eismą aplinkkeliu, rangovas turi užbaigti visus darbus jame, pagal 
dokumentaciją. Jei tai nėra nurodyta dokumentacijoje, rangovas turi pasiūlyti pats. Rekomenduojama, kad 
aplinkkelio stovį nustatytų ekspertų grupė, dalyvaujant Statinio statybos techninis prižiūrėtojui, rangovui, 
kelio savininkui ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovui. Stovis turi būti nustatomas prieš eismo 
paleidimą ir po eismo nutraukimo tarpo, kad būtų nustatyta kiek remonto darbų reikia atlikti aplinkkelyje. 
BRĖŽINIAI 
Brėžiniais, o taip pat darbų vykdymo projektai turi būti naudojamasi statybos metu.  
Jei TS yra pateiktos instrukcijos projektuotojui, jas reikia suprasti kaip instrukcijas detalaus projekto 
vykdytojui. 
Siūlymo projektas - brėžiniai 
Pagrindinę projektinę dokumentacija, kurios reikia, kad būtų atlikta statyba, laimėtojas pasiruošia per 
pirkimo dokumentuose nustatytą laiko tarpą.  Joje turi būti: 
- aiškus darbo aprašymas (esminis darbo rezultatas), t.y. pirmiausiai darbo vieta, pagrindiniai 
išmatavimai, statinių tipai taip pat aiškus darbų ir pagrindinių kokybės parametrų aprašymas. 
- informacija kiekių sąrašų paruošimui, t.y. visi darbai, kuriuos reikės atlikti ir duomenys kontrakto kainai 
nustatyti. 
Darbų vykdymo projektas 
Dėl techninių ir ekonominių priežasčių statybų užbaigimui dažniausiai reikia daugiau detalių negu 
nurodyta siūlymo projekte. Tai sąlygoja rangovo turimi statybiniai įrengimai, technologijos, darbo eigoje 
naudojamos medžiagos ir t.t.  Šios detalės nurodomos darbų vykdymo projekte, kurį pateikia arba 
rangovas (kaip dalį įsipareigojimo atlikti darbus) arba tokį projektą pateikia užsakovas, jei kitaip 
nenurodyta kontrakte. 
Darbų vykdymo projektų klasifikacija pagal darbų etapus. Pagal darbų etapus, darbų vykdymo projektai 
klasifikuojami: 
b) Laikinųjų darbų (statinių) vykdymo projektas 
c) objekto statybos darbų vykdymo projektas 
d) specialus darbų vykdymo projektas. 
Laikinų darbų (statinių) vykdymo projektą rengia rangovas pagal savo reikmes, o rengimo išlaidos yra 
įtraukiamos į atskirų darbų kainos poziciją. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali reikalauti, kad jam 
būtų pateiktas darbų vykdymo projektas, kad dėl neteisingų projekto sprendimų nebūtų užtęsti objekto 
statybos darbų terminai. Tokiu atveju rangovui nebus padengtos jo išlaidos. 
Objekto statybos darbų vykdymo projektą paprastai ruošia rangovas. Šis projektas, jei to reikalauja TS, 
rangovo turi būti ruošiamas detaliai ir nuodugniai. Užsakovas, kuriam pateikiamas darbų vykdymo 
projektas, gali nesutikti su jo sprendimais ir pareikalauti jo koregavimo. Statybos darbų vykdymo projektas 
ruošiamas tam, kad visi darbai būtų baigti iki nustatyto termino. 



B kompleksas 
25 

 

Specialus darbų vykdymo projektas darbų atlikimui yra ruošiamas technologiškai sudėtingoms statinių 
dalims (ilgų tarpatramių tiltams, specialioms technologijoms ar patento saugojamoms statyboms ir t.t.). 
Įvertinant dideles šio projekto išlaidas, jos į darbų kainą netraukiamos. Dėl minėtos priežasties šis projektas 
bus finansuojamas atskirai, o apie jo detalumą sprendžia užsakovas, kuris ir patvirtina darbų vykdymo 
projektą. Jei užsakovui reikia detalaus projekto, jis įpareigoja statybos projektuotoją jį paruošti. Tokiu 
atveju projektas bus perduotas rangovui be papildomo mokesčio. Taip pat paruošti specialų darbų 
vykdymo projektą gali būti įpareigotas rangovas. Tokiu atveju ši dokumentacija tampa darbų atlikimo 
dalimi, bet įkainojama atskirai. Ar reikia specialaus darbų vykdymo projekto ir kokiu būdu jis turi būti 
pateiktas, užsakovas nurodo specialiose kontrakto sąlygose. 
Darbų vykdymo projektų klasifikavimas gamybiniu ir techniniu požiūriu 
Gamybiniu ir techniniu požiūriu darbų vykdymo projektai klasifikuojami kaip vykdymo dokumentacija, o 
taip pat ir kaip gamybinė ir techninė dokumentacija. 
A) Vykdymo dokumentacija 
Vykdymo dokumentacija ruošiama tam, kad būtų galima laiku įvykdyti siūlomą projektą įvertinant detales, 
reikalingas tinkamam darbų atlikimui. Šią dokumentacija pateikia rangovas. 
B) Gamybinė ir techninė dokumentacija 
Gamybinę ir techninę dokumentacija sudaro dokumentai, reikalingi statinių ir jų dalių statybai ir 
individualiems darbams. Gamybinė ir techninė dokumentacija susideda: 
- metalinių, medinių ar specialių konstrukcijų (tilto deformacinių pjūvių ir atramų), nestandartinių, 
pagamintų iš anksto elementų, o taip pat šaltkalvių, stalių, dailidžių gaminiams pagaminti skirti gamybos ir 
įrengimo brėžiniai. 
- detalūs klojinių, plieninės armatūros ir betonavimo procesų, gelžbetoninių ir įtemtojo betono 
konstrukcijų, įskaitant reikalingus konstrukcinius skaičiavimus, brėžiniai. 
- brėžiniai ir konstrukciniai skaičiavimai pagalbinėms konstrukcijoms, statybos ir įrengimo įrangai, 
išramstymui, kitoms tranšėjų tvirtinimo priemonėms, iškasoms; 
- komponentų ir apšvietimo surenkamų elementų, kitų smulkių statybinių dalių, surenkamų 
komponentų sujungimo brėžiniai ir specifikacijos; 
- pastolių pastatymo, pagalbinių konstrukcijų pamatams brėžiniai ir konstrukciniai skaičiavimai; 
- laikinų kelių ir visuomeninio autotransporto judėjimo jais brėžiniai; 
- techninės gamybos normos (betono ar bituminių mišinių ir dalių konsistencijos tikrinimo, suvirinimo 
procesų ir t.t.), technologinės normos (mišinių panaudojimo, iškasų ir pylimų hidroizoliacijos sistemų 
įrengimo ir pan.); 
- detalūs statinių išdėstymo, pagal užsakovo pateiktą riboženklių pastatymo schema, brėžiniai. 
Riboženklių pastatymo detalius brėžinius ruošia rangovas. 
Pasikeitimai 
Jei statybos eigoje reikės nežymiai pakeisti darbų pobūdį apimtį ar tipą tokiu atveju sis klausimas 
sprendžiamas pagal kontrakto sąlygas. Jei reikės paruošti priedą prie objekto statybos brėžinių, užsakovas 
patvirtina papildomų darbų 
pobūdį ir apimtį ir to pagrindu bus ruošiamas priedas. Jei papildomos dokumentacijos prireiks 
tik rangovui, jis pasirūpins jos pamosimu savo sąskaita. Pasiūlymą dėl esminių dokumentacijos pakeitimų 
statybos eigoje, rangovas pateikia užsakovui 
raštu po to, kai tai bus suderinta su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoja 
Atliktų darbų brėžiniai 
b) atliktų darbų brėžiniai - tai brėžiniai, kuriuose užfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant statybą 
įskaitant ir visus dokumentus; 
c) kad būtų galima turėti pagrindą atliktų darbų brėžinių paruošimui, rangovas ant siūlomo projekto ir 
darbų vykdymo projekto fiksuoja atliktus pakeitimus; 
d) rangovas baigus darbus privalo pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui detalius atlikto 
darbo brėžinius, jei nėra kitaip nurodyta kontrakte; 
e) rangovas atlieka ekspertizei reikalingus geodezinius darbus pagal Lietuvos valstybinės geodezijos 
tarnybos 1991 06 19 raštąNr.102 „Dėl normatyvinių aktų galiojimo,\ Pagal šiuos reikalavimus rangovo 
atsakingas geodezistas nustato faktinę statomo kelio ir atitinkamų statinių padėtį. Tokių matavimų 
tikslumas nurodytas kontrakte. Matavimų rezultatus rangovo geodezistas pateikia užsakovo atsakingam 
geodezistui, kuris patikrinęs matavimus, perduoda rezultatus Statinio statybos techniniam prižiūrėtoje 
f) Prieš Mojant kitą sluoksnį ar prieš tęsiant kitus darbus, rangovas sekančių statinių matavimų rezultatus 
pateikia Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 
Statybos eigą fiksuojančios fotonuotraukos 
Jei pagal kontraktą reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą rangovas pasirūpina, kad 
fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir jose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai, 
kurie bus statomi toliau. Už fotonuotraukas moka užsakovas, jeigu nėra kontrakte nurodyta kitaip. 
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Jei atsitiks nenumatyti įvykiai, nelaimingi atsitikimai statybų metu arba jei bus pažeisti tiekimo vamzdynai, 
fotonuotraukas daro užsakovas ir rangovas savo sąskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendžiant 
ginčus ir nustatant kas atsakingas už padarytą žalą Jei statybos darbai bus vykdomi šalia pastatų arba jei 
šalia šių pastatų dirbs sunkiasvorės mašinos, rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojančias esamą 
pastatų stovį prieš tai viską suderinęs su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 
Fotonuotraukos bus naudojamos, jei šių pastatų savininkai pareikš pretenzijas dėl padarytos žalos ir 
reikalaus kompensacijos. 
Topografinė nuotrauka ir matavimai 
Esamos sąlygos 
Statybos objekto teritorijos rajono statinių ir pastatų matavimas - tai pagrindas detaliam siūlomo projekto 
paruošimui 
Darbų planavimas 
Rangovas atsakingas už kruopštų visų darbų suplanavimą visų darbo statinių aukštį išmatavimus ir padėtį 
Užsakovo atsakomybė už darbų planavimą ir įsipareigojimai išvardinti atitinkamuose nurodymuose. 
Darbo kiekių nustatymas. Pradinės stadijos matavimus pateikia rangovas dalyvaujant. Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui. Apmokėjimą už atliktus darbus ir jų kiekius tikrina Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas. 
Defektų nustatymas. Konstrukcijų ir jų dalių nukrypimų nustatymo tikslas aprašytas 5.4 skyriuje. Jei 
statiniui ar jo daliai bus padaryta žala statybos metu, rangovas privalo išmatuoti žalos dydį ir informuoti 
Statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Jei žala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tas išlaidas 
susijusias su žalos. 
 Vandens lygio šuliniuose kontroliavimas  
Projekto paruošimo metu projektuotojas hidrogeologinių tyrimų pagalba nustato pavojaus laipsnį 
požeminio vandens lygiui šuliniuose. Užsakovas nurodo ekspertams pateikti atitinkamą dokumentaciją 
apie vandens lygio šuliniuose matavimus. Tai atlikti privalo patys arba tarpininkaujant projektuotojui. 
Jei vandens lygio matavimas šuliniuose, esančiose pavojingose zonose, priklauso Rangovui pagal TS 
nurodytas sąlygas, jis privalo tuo pasirūpinti. 
APLINKOS APSAUGA 
Šiuos klausimus nagrinėja , Aplinkos apsaugos įstatymas" ir jo pakeitimo ir papildymo įstatymas". 
Išskiriamos pagrindinės aplinkos apsaugos sąvokos ir principai, statybos dalyvių įsipareigojimai gerinant 
aplinkos apsaugą ir naudojant gamtinius išteklius. Statybos darbų ir technologijų poveikis turi būti 
numatomas statybos vykdymo metu. 
Triukšmas ir vibracija 
Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 
33:2007 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje", HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose", HN 51-2003 „Visą 
žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose". 
Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1993-1; 2; 3. 
Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo lygį ir 
imtis atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius aprūpinti 
apsauginėm, triukšmą mažinančiom priemonėm. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas. Kad 
būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys, mechanizmai gali būti naudojami tik su 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimu, įvertinus pastatų būklę. 
Apsauga nuo dulkių 
Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkių mažinimui, ypatingai bendro naudojimo 
keliuose, kur važiuoja krovininės (statybinės) automašinos. Kaip taisyklė, šiuos reikalavimus rangovui 
nustato vietos administracija. 
Saugotinų plotų, statinių ir saugos zonų apsauga 
Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, rangovas turi laikytis visų 
apsaugos priemonių, numatytų dokumentuose, taip pat gali jas papildyti atitinkamais galiojančiais 
įstatymais: 
-Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos galiojančių aplinkos apsaugos normatyvinių ir administracinių 
teisinių dokumentų sąrašas. 1995 07 01. 
STANDARTAI 
 HN 33-2007, HN 50-2003, Lietuvos higienos normos. Akustinis triukšmas, vibracija HN 51 -2003. 
Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje arba lygiavertis. 
 Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai arba lygiavertis. 
 LST ISO 1996-1:1993 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. I dalis. Pagrindiniai 
dydžiai ir metodikos arba lygiavertis. 
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 LST ISO 1996-2:1994 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. II dalis.  Duomenų, 
tinkamų žemės klausimams spręsti, gavimas arba lygiavertis. 
 LST ISO 1996-3:1993 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. H[ dalis. Taikymas 
leidžiamiems triukšmo lygiams arba lygiavertis. 
 LST 1335:1994. Kelio ženklai arba lygiavertis. 
 LST 1335:1994/1K:2003. Kelio ženklai arba lygiavertis. 
 LST 1405:1995. Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas. 8.LST1405:1995/1K:2003  Kelio ženklų ir 
šviesoforų naudojimas arba lygiavertis. 
 STR 1.05.06:2005. Statinio projektavimas arba lygiavertis. 
 STR 2.06.01:1999. Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos arba lygiavertis.  
 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai. 2003 07 21 AM įsakymas nr. 390 arba lygiavertis. 
 KTR 1.01:2008. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai arba lygiavertis.  
 KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės arba 
lygiavertis. 
 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07 arba 
lygiavertis. 
 R 16-00 rekomendacijos "Statinio projekto sudėtis" R 16-00 2000 06 26 NR.256 ŽIN., 2000, NR. 55-
1616 arba lygiavertis. 
 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
Šis techninių specifikacijų skyrius (toliau TS) turi būti nagrinėjamas kartu su paaiškinimais, instrukcijomis, 
ir rekomendacijomis nurodytais ,Bendroje dalyje" 1 skyriuje. Tai apima įvairių paruošiamųjų darbų, kurie 
turi būti atlikti prieš kelio statybos darbų pradžią, valdymą, įvykdymą ir priėmimą. Kol yra ruošiama kelio 
statybos vieta, rangovas privalo: 
- garantuoti paviršinį drenažą ir lietaus vandens nutekėjimais statybvietės, 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasarinio polaidžio 
ir kt., 
- pastoviai vengti fizinių-mechaninių žemės savybių pablogėjimo, 
- pašalinti žolę, augmeniją, ir kitas netinkamas ir pavojingas medžiagas, 
- nukirsti medžius ir pašalinti kelmus, 
- atlikti visus reikalingus esamų pastatų požeminių komunikacijų, dangų ir kitų sutvirtintų plotų 
išardymus, 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą 
- priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus 
paruošiamuosius darbus. Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vieta turi būti 
nurodyta projekto dokumentuose arba, pradedant darbus, nurodo Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
MEDŽIAGOS 
Laikini aptvėrimai 
Laikini aptvėrimai iš vielos tinklo arba jo derinių su spygliuota viela turi būti įrengti tose vietose, kurios 
nurodytos projekte arba Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymu. Jeigu yra pasiūlyti arba 
reikalaujami nepermatomi aptvėrimai, pavyzdžiui, tvoros pagamintos iš gofruotų lakštų, medžio, plastiko 
ar kitų medžiagų, jų savybės turi būti apibūdintos Bendrojoje Informacijoje. (toliau - „BI"). 
Plieniniai stulpai, vartai ir durys turi būti laikomi atitinkamose patalpose. Saugojimo patalpos statybvietėje 
turi būti uždaros ir sausos, kad būtų išvengta žalos dėl išsikraipymo ar drėgmės. Plastiku padengtas 
plieninis tinklas turi būti laikomas patalpose be cheminių teršalų, tinkamu atstumu nuo šilumos šaltinių 
Kitos medžiagos 
Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija, medžiai, kelmai, ardymo atliekos 
ir kt.) turi būti sandėliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose, arba Inžinieriaus nuožiūra. Bet 
koks šių medžiagų - senos dangos, pėsčiųjų takų ar pastatų griuvėsių panaudojimas turi būti fiksuojamas 
statybvietėje ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtintas darbo pradžioje. 
Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu (duobių, atsiradusių po kelmų iškasimo ar 
po konstrukcijų išardymo, užlyginimas su tinkamu gruntu, įskaitant tankinimą, barjerų įrengimą iš grunto, 
dėl laikino triukšmo sumažinimo ir kt.) turi atitikti projekto dokumentus ir TS 4 skyriaus reikalavimus. 
Aprūpinimas kitomis medžiagomis, naudojamomis laikinoms triukšmo sienutėms pastatyti (medis, plienas, 
betonas, stiklas), ar sprogstamosiomis medžiagomis sprogdinimo darbams turi būti nurodytas projekto 
dokumentuose ir BI. 
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DARBŲ VYKDYMAS 
Laikinų aptvėrimų įrengimas 
Laikini aptvėrimai paprastai yra statomi panaudojant vielos tinklą, jį pritvirtinus prie plieninių stulpų. 
Išskirtiniais atvejais laikinam aptvėrimui Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali leisti naudoti medinius 
stulpus (be pagrindo) arba panaudoti senus plieninius stulpus, nustatant jų tarnavimo laiką. Stulpai turi būti 
pagaminti iš plieninių vamzdžių, ne mažesnio kaip 38 mm skersmens ir mažiausiai 2 mm storio 
sienutėmis. Vamzdžiai turi būti galvanizuoti arba jų paviršius turi būti tinkamai padengtas. 
Plieno tinklo didžiausias akučių dydis turi būti 50x50 mm, minimalus plieno vielos storis 1.8 mm. Tinklas 
turi būti pagamintas iš galvanizuotos ir (ar) plastiku padengtos plieninės vielos, su arba be įtemptos vielos. 
Įtempta viela turi būti nauja, galvanizuota ir mažiausiai 3 mm storio. Rišamoji viela turi atitikti tuos pačius 
reikalavimus, bet jos minimalus storis turi būti 2 mm. Jeigu yra naudojama spygliuota viela tvoros 
paaukštinimui, tai ji turi būti nauja. 
Vartai ir durys tvoroje turi būti pagaminti iš galvanizuotų ar apdorotų antikoroziniu sluoksniu stačiakampių 
ar cilindrinių plieno profilių ar lakštų, prisilaikant projekto dokumentacijos, BI ir/ar Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo reikalavimų. Pasiūlymai panaudoti senus vartus ar duris, kitokius, negu anksčiau 
paminėta, turi būti pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinti. Betoniniai pagrindai turi 
būti nulieti vietoje iš blokų. Betonas turi būti mažiausiai B 10 klasės ir turi atitikti TS 3 ir TS 4 skyrių 
reikalavimus. Mediniai stulpai turi būti naudojami be" pagrindo, pastatyti pagal sutarimą su rangovo 
pasiūlymais, patvirtintais Statinio statybos techninio prižiūrėtojo. 
Duobės betoniniams pamatams turi būti iškastos tinkamoje vietoje ir pagal matmenis, kaip nurodyta 
projekto brėžiniuose arba pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus. Kuomet yra naudojami 
betoniniai pamatai, stulpai turi būti įkalti į paruoštas duobes, įkalti pleištai ir užbetonuoti vietoje. Įtempta 
viela tinklui turi būti tvirtinama prie stulpų, tik tuomet, kai betonas yra visiškai sukietėjęs. Blokiniai 
betoniniai pamatai turi būti pastatomi į paruoštas skyles ant smėlio pagrindo. Įtempta viela neturi būti 
tvirtinama prie stulpų neatlikus užpildo apie atramas sutankinimo. 
Aptvėrimai turi būti įrengti pradedant nuo vartų ar durų vietos. Vartai ir durys turi būti įmontuoti taip, kad 
būtų paprastai atidaromos, uždaromos ir prižiūrimos bet kurioje padėtyje. 
Plieninis tinklas turi būti tinkamai pritvirtintas prie įtemptos vielos ir stulpų. 
Galvanizuotos ar plastiku padengtos medžiagos nereikalauja tolimesnės apsaugos nuo korozijos. 
Medžiagos, kurių paviršius yra gruntuotas, po įrengimo turi būti nuvalytos nuo rudžių ir nešvarumų, dar 
kartą nugruntuotos ir paviršius turi būti paruoštas pagal projekto dokumentaciją. Aliejiniai ir kiti dažai turi 
būti naudojami tik esant aplinkos temperatūrai daugiau kaip+5 °C. 
Laikini aptvėrimai turi būti demontuoti bet kuriuo tinkamu būdu, atsižvelgiant į pakartotinai panaudojamas 
medžiagas (stulpai, vartai ir kt.). Pagrindų duobes turi būti užpildytos tinkamu gruntu ir gerai sutankintos. 
Tokiais atvejais, kai stulpai buvo įrengti laikinai asfaltuotose vietose, duobes turi būti užtaisytos tais būdais, 
kuriuos paskirs Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 
išvengta grunto, naudojamo pylimams ar kitoms struktūroms sugadinimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei 
bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti visus žalos nuostolius. 
Žemės, augalų ir šiukšlių pašalinimas 
Rangovas turi pašalinti iš statybvietės žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų /pylimus ir po to 
nepradėtų pūti. Netinkamos pylimams medžiagos yra: šiukšles, medžio atliekos ir plastinės medžiagos, 
statybinis laužas, metalinės konstrukcijos, netinkamas gruntas ir kt. Rangovo atsakomybė pašalinti žolę, 
augmeniją ir atliekas turi būti pateikta projekto dokumentuose, taip pat pateikiant tų darbų apimtį ir 
nurodant jų sandėliavimo vietą. 
Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta, išdžiovinta ir sudeginta tam skirtose vietose, arba sandėliuojama tam 
skirtose vietose. Pašalintas dirvožemis turi būti panaudotas iškasų ir pylimų šlaitams užpilti, arba 
sandėliuojamas pagal reikalavimus. Velėna paprastai yra iškasama 25-30 cm ilgio ir 6-10 cm storio 
juostomis. Ji turi būti laikoma pastoviai pavėsyje ir drėgnoje vietoje. Krūmai turi būti pašalinti kartu su 
kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti sudeginti tam skirtose vietose, arba laikomi sandėliavimo 
vietose, kartu su kitomis atliekomis. 
Medžių išvertimas ir kelmų pašalinimas 
Rangovas turi pašalinti visus medžius, kurie pateikti projekto dokumentuose. Tinkamą leidimą duoda 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas darbų pradžioje ir rangovas turi sutikti su kirtimo sąlygomis, kurios 
nurodytos leidime. Turi būti kertama neaugimo laikotarpiu, išimtį gali suteikti tik valstybinė administracija, 
duodanti leidimus kirtimams. Kirtimo, pašalinimo, sandėliavimo ir priežiūros sąlygos turi būti pateiktos 
projekto brėžiniuose arba Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Medžiai paprastai nupjaunami, naudojant rankinį ar mechaninį pjūklą. Medžiai, kurių kamienai yra ploni, 
turi būti išrauti su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pasalinti kastuvais arba ekskavatoriais arba 
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sprogdinami. Kad būtų išvengta vandens prasiskverbimo į gruntą duobės, atsiradusios po kelmų išrovimo 
turi būti tuoj pat užpildytos iki žemės paviršiaus lygio ir sutankintos, prisilaikant reikalavimų. Šie darbai 
turi būti vykdomi nenutraukus visuomeninio transporto eismo. 
 
Senų dangų ir kitų grįstų vietų išardymas 
Senos dangos ir grįstos vietos (automobilių stovėjimo vietos, pėsčiųjų takai ir kt.) turi būti išardytos 
atitinkamai pagal projekto dokumentų nurodymus statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi 
būti sandėliuojamos arba, gavus leidimais Statinio statybos techninio prižiūrėtojo, panaudotos kitiems 
statybos darbams. 
Kokiu metodu bus atliekami ardymo darbai, kaip taisyklė, nustato rangovas ir pateikia Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui apsvarstyti. Pasirinkta procedūra pirmiausiai priklauso nuo dangos tipo 
(asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir nuo galimo pakartotinio jų panaudojimo statyboje. 
Pagrindo sluoksniai, kuriuose nėra bitumo medžiagų, turi būti panaudojami pagal paskirtį - pylimams kaip 
pakaitalas konstrukcijos medžiagų pakeitimui ir kt. 
Griovimai 
Griovimų vieta turi būti nurodyta projekto dokumentuose. Griovimai, kurie bus atliekami statybvietės 
mosimo metu, apima: 
- komunikacinių statinių griovimai, 
- esamų konstrukcijų kelio zonoje griovimai, 
- kitų paviršinių konstrukcijų griovimai. 
Statinių tyrimo darbai turi būti atlikti prieš griovimą, išsiaiškinus visus esamų požeminių komunikacijų 
tinklus ir nustačius visas besiribojančias konstrukcijas. Tyrimų rezultatai turi būti užfiksuoti ataskaitoje ir 
rangovo panaudoti pateikiant pasiūlymus apie griovimo metodus Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 
patvirtinti. 
Požeminių komunikacijų tinklai ir konstrukcijos turi būti ardomi pagal atitinkamą dokumentaciją. 
Griovimo darbai turi būti atliekami tik apmokyto personalo, arba vadovaujant profesionalams. Ant 
žeminės konstrukcijos turi būti griaunamos tik turint leidimą griauti, kuris paprastai išduodamas vietinėse 
ar rajono savivaldybėse. 
Medžiagos, gautos atlikus išardymus, turi būti panaudojamos statybos darbams. Toks panaudojimas turi 
būti patvirtintas Statinio statybos techninio prižiūrėtojo darbų akte. Nepanaudojamos medžiagos turi būti 
sandėliuojamos specialiose vietose, kurios yra nurodytos projekto dokumentuose arba Statinio statybos 
techninio prižiūrėto. 
DARBŲ PRIĖMIMAS 
Laikini aptvėrimai yra priimami patikrinus jų leidimus ir aukščio atitikimus. Stulpai turi būti sutvirtinti ir 
atitinkamai inkaruoti vietoje. Įtempta viela turi būti gerai įtempta ir vielos tinklas tinkamai pritvirtintas prie 
įtemptos vielos ir prie stulpų. Turi būti patikrinti vartų ir durų pastatymo tikslumas ir vertikalumas, ir 
bendras veikimas. Galvanizuotų ar padengtų tvorų dalys neturi būti pažeistos. 
Priimant griovimo darbus, į kuriuos įeina nepanaudotų medžiagų pašalinimas, (žolės, augmenijos, kelmų, 
dangos, pėsčiųjų takų) inspektuojama vizualiai, nustatant ar nėra paliktos medžiagos statybvietėje. 
Neleidžiama statybvietėje palikti pelenų po žolės, augmenijos sudeginimo. Turi būti patikrintas kelmų 
duobių užpylimas rinkamu gruntu ir sutankinimas, kaip nurodyta projekto dokumentuose. Tuo pačiu metu 
statybvietė turi būti išmatuota, dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir rezultatai palyginti 
su brėžiniais. Turi būti išmatuotos nepanaudojamų medžiagų tikrosios apimtys ir svoris. Atliekant 
sutvirtintų dangų išardymus, kartu su bendru dangos ar pėsčiųjų tako storiu turi būti nustatytas ir kiekvieno 
konstrukcijos sluoksnio storis. 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrinta, kur buvo atliekami darbai pagal projekto dokumentacija ar 
iškastos, kur reikėjo, visos požeminių konstrukcijų dalys, ir ar atitinkamos medžiagos yra pašalintos iš 
statybvietės. Tais atvejais, kur požeminiai kasinėjimai buvo specialiai pažymėti projekto dokumentuose, ar 
Įritu patvirtintu būdu, turi būti patikrintas grunto sutankinimas ir rezultatai pateikti priėmimo procedūrai. 
Jei visi konstrukcijų išardymo matavimai buvo nurodyti ir įtraukti į projekto dokumentus, tai turi būti atlikta 
prieš darbų pradžią. Po išardymo praktiškai sutvarkyta žemė, apimant požeminius tvarkymus ar karjerų 
užpylimus, jeigu yra reikalaujama, turi būti išmatuota. Kai atliekami požeminių komunikacijų tinklų 
matavimo darbai, yra nustatomos faktiškos žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus ar kanalus, turi 
būti nustatytas jų faktiškas gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūras reikalaujamus dokumentus, 
pasirašytus atitinkamos valdžios instancijos. 
STANDARTAI 
LST 1341:1995. Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibrėžimai arba lygiavertis. 
LST 1398.1:1995. Automobilių kelių betonas. Betono užpildai. Terminai, apibrėžimai, reikalavimai                                      
ir kontrolė arba lygiavertis. 
LST 1398.3:1995. Automobilių kelių betonas. Betono mišinių bandymo metodai arba lygiavertis. 
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LST 1398.4:1995. Automobilių kelių betonas. Betono bandinių bandymo metodai arba lygiavertis. 
ST 188710638.06:2004. Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas arba lygiavertis. 
LST CEN ISO/TS 17892-1:2005/AC:2006. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 
bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas (ISO/TS 17892-1:2004) arba lygiavertis. 
LST CEN ISO/TS 17892-2:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 
dalis. Smulkaus grunto tankio nustatymas (ISO/TS 17892-2:2004) arba lygiavertis. 
LST EN ISO 22475-1:2007. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio 
vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-1:2006) arba lygiavertis. 
LST EN ISO 22476-2:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis 
zondavimas (ISO 22476-2:2005) arba lygiavertis. 
LST EN ISO 22476-3:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 3 dalis. Standartinis 
penetracijos bandymas (ISO 22476-3:2005) arba lygiavertis. 
LST L ENV 1997-1:2001. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrosios taisyklės arba 
lygiavertis. 
LST L ENV 1997-2:2001. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Laboratoriniai bandymai arba 
lygiavertis. 
LST L ENV 1997-3:2001. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 3 dalis. Lauko bandymai arba 
lygiavertis. 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 arba lygiavertis. 
ST 8871063.03:2003. Automobilių kelių inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai arba lygiavertis. 
STR 1.05.06:2005. Statinio projektavimas arba lygiavertis. 
R 38-01 LR automobilių kelių direkcija Automobilių kelių projektavimas R 38-01 2002 02 19 Nr. 67 LR 
automobilių kelių Direkcija arba lygiavertis. 
STR 2.06.01:1999. Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos arba lygiavertis. 
KTR 1.01:2008. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai arba lygiavertis.  
KPT SDK 07. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės arba lygiavertis.  
DRENAŽAS ir POŽEMINĖS KOMUNIKACIJOS 
Šis skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su techninių specifikacijų (TS) "Bendrosios dalies" 1 skyrium. Tai 
apima kelių drenažą, kanalizaciją, atvirus griovius ir kanalus, taip pat ir požeminių komunikacijų 
vamzdžius. Visuomeninių požeminių komunikacijų tinklai ir jų įrengimas vamzdžiuose yra sprendžiamas 
atskirai ir į šias TS nėra įtraukti. 
Medžiagos. 
Apimtys, medžiagos, tipai ir būsimos drenažo sistemų vamzdžių ir jų elementų savybės yra numatomos 
atitinkamuose projekto dokumentuose. Detalesnę medžiagą pateikia rangovas. Bet koks darbų pakeitimas 
turi būti patvirtintas Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
Požeminių komunikacijų vamzdžiai 
Betono ir gelžbetoniniai vamzdžiai: vamzdžiai, vamzdžių antgaliai ir movos turi būti klojami ant specialių 
pagrindų arba be jų. Vamzdžių tipai (nurodant ir gamintojus) yra pateikiami „Lietuvos informaciniame 
statybų kataloge" BGG-94 „Įvairių statinių gaminiai". Vamzdžių gamyba ir naudojamos medžiagos turi 
atitikti standartų LST EN 1916:2003, LSTEN1916:2003/AC:2008, LST EN 1917:2003 (LSTEN 
1917+AC:2006), LST EN 1917:2003/AC:2008 ir kitų galiojančių standartų, turinčių nuorodas minėtuose 
standartuose, arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Gali būti taikomos ir kitos normos ir 
standartai, užtikrinantys tokią pat arba aukštesnę kokybę. Turi būti pateikta kiekvieno vamzdžio 
pagaminimo data, vamzdžio tipas ir nurodytas gamintojas. 
Keramikiniai vamzdžiai yra naudojami drenažo sistemose. Vamzdžių fizinės, mechaninės ir cheminės 
savybės turi atitikti projekto dokumentacijoje pateiktus reikalavimus, taip pat kirų normų ir standartų, 
užtikrinančių tokią pat arba aukštesnę kokybę, reikalavimus. 
Vamzdžiai turi atlaikyti išorinę apkrovą, kuri turi būti ne mažesnė kaip: 
3,5 kN, kai vamzdžio skersmuo 50 ir 75 mm, 
4,5 kN, kai vamzdžio skersmuo nuo 100 iki 150 mm, 
5,0 kN, kai vamzdžio skersmuo nuo 175 iki 250 mm. 
Vamzdžiai turi būti atsparūs šalčiui. Įmirkyti vandeniu vamzdžiai turi atlaikyti be jokių irimo požymių ne 
mažiau 15 užšaldymo ciklų, esant ne aukštesnei kaip -15 °C. 
Plastmasiniai (polietileno) vamzdžiai yra naudojami drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi 
atitikti ISO standartų reikalavimus, projekto dokumentacijoje pateiktus reikalavimus ir kitų normų ir 
standartų, užtikrinančių tokią pat arba aukštesnę kokybę, reikalavimus.  
Takumo riba tempiant ir santykinis pailgėjimas trūkimo metu turi atitikti 2.1. lentelėje pateiktas normas.  
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2.1. lentelė 
Takumo riba tempiant, MPa Santykinis pailgėjimas, % Vamzdžių 

medžiaga 
Nominalus vamzdžio 
sienutės storis vidutinė mažiausia vidutinis mažiausias 
Iki 2,5 20,6 19,6 350 260 
Nuo   2,7   iki 5,1 20,6 19,6 280 210 

Žemo 
spaudimo 
polietilenas 5,2 ir daugiau 20,6 20,0 210 250 
Aukšto 
spaudimo 
polietilenas 

Visi storiai 9,8 9,3 300 250 

Plieniniai vamzdžiai. Šios rūšies vamzdžiai turi atitikti projekto dokumentacijoje pateiktus reikalavimus, 
taip pat kitų normų ir standartų, užtikrinančių tokią pat arba aukštesnę kokybę, reikalavimus. 
Vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo korozijos, užtikrinant numatytą jų tarnavimo laiką. 
Jei vamzdžiai yra suvirinti, turi būti garantuojama siūlių suvirinimo kokybė. 
Prie kiekvienos siuntos gamintojas turi pridėti kokybės pažymą, išskyrus atvejį, kai vamzdžiai numatomi 
vartoti kaip formos. 
Kitos vamzdžių rūšys (asbocementiniai ir kt.) gali būti naudojamos, nurodant jų naudojimo sąlygas 
specialiame projekte. Rangovas turi pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui atitinkamus 
vamzdžių pristatymo pažymėjimus ir važtaraščius. 
Drenažo vamzdžiai 
Drenažo vamzdžiai turi būti aprašyti projekto dokumentacijoje. Jų paskirtis nudrenuoti paviršių ir nuleisti 
paviršinį kritulių vandenį pagal "Nurodymų melioracijos projektams sudaryti" reikalavimus. 
Plačiausiai naudojami degto molio vamzdžiai, kurie turi atitikti keraminiams vamzdžiams keliamus 
reikalavimus. 
DARBŲ VYKDYMAS 
Vamzdžių pagrindai 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas priima rangovo atliktus tranšėjos dugno iškasimo ir sutvarkymo 
darbus. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus grunto, arba iš atvežtinio grunto, kurio 
sutankinimo rodiklis turi siekti 97% (STR 1.07.02:2005 ŽEMĖS DARBAI). Jei ne, tai tada atlikti kaip 
nurodyta projekto dokumentacijoje. Ši procedūra apima : 
-Vamzdynai turi būti pakloti ant mažiausiai 100 mm storio smėlio sluoksnio, jei tranšėjos dugnas yra 
suformuotas iš akmenų ar iš grunto, kurio dalelės yra ne mažesnės Kaip 32 mm. 
Smėlio dalelių maksimalus dydis neturi viršyti 8 mm. Jei projektavimo dokumentacijoje yra numatyta 
vamzdynų padengimas betonu ar jo paklojimas ant pamatų, tuomet 
tranšėjos dugnas turi būti išlietas iš mažiausiai B 7.5 klasės 50 mm storio sluoksnio betono ir turėti 
reikalaujamą nuolydį. 
- Plastikiniai vamzdynai turi būti pakloti ant mažiausiai 100 mm storio smėlio sluoksnio, jei tranšėjos 
dugnas yra suformuotas iš atvežtinio grunto iki 32 mm dydžio dalelių. Smėlio dalelių maksimalus dydis 
neturi viršyti 8 mm. Kai klojami kitų tipų vamzdžiai, tuomet tranšėjos dugnas turi turėti reikalaujamą 
nuolydį ir būti išvalytas (pašalintos išsikišusios uolienos). 
- Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlėto grunto su dalelėmis, kurios didesnės kaip 8 mm, vamzdžiai gali būti 
klojami tiesiai ant dugno tik sureguliavus reikiamą nuolydį. 
- Mažos keliamosios galios gruntas (pelkės) turi būti pašalintas mažiausiai iki 200 mm ir pakeistas smėlio 
pagrindu. Inžinierius turi įspėti rangovą, kad, jei bus iškasta giliau, negu numatyta projekto 
dokumentacijoje, visas papildomų darbų kainas padengs rangovas. 
- Jei tranšėjos dugnas yra giliau gruntinio vandens, jis turi būti nudrenuotas kampuose, iš-pumpuojant 
arba ištraukiant vandenį. Tam reikia naudoti keramikinius drenažo vamzdžius, apipilant smėliu. 
Nusausintas dugnas turi būti sustiprintas betoniniais blokeliais arba žvyru. 
Sujungimai ir jų užtaisymas 
Sujungiant vamzdžius, rangovas Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui prieš 7 dienas turi pateikti 
pasirinktus siūlių užtaisymo metodus ir elementų pavyzdžius, kurie reikalingi vamzdžių sujungimams 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 7 dienų laikotarpyje turi nuspręsti ir juos priimti arba atmesti. 
Betoninių ir gelžbetonių vamzdžių siūlės turi būti užtaisytos su sausomis ir bitume išmirkytomis pakulomis 
ir cemento skiediniu. Arba su sausomis pakulomis ir bitumo užpildu. Visi kiti nenumatyti projekto 
dokumentacijoje metodai turi būti patvirtinti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo. 
. Movinių vamzdžių siūlės turi būti užpildytos guminiais tarpikliais, kuriuos atitinkantiems vamzdžių 
tipams suprojektavo gamintojai. Movinių vamzdžių ir vamzdžių su plokščiu paviršiumi siūlės turi būti 
užpildytos taip: 
- betono skiedinys turi būti mažiausiai B 20 klasės betono, 
- užpildomos skiediniu siūlės plotis turi būti 200 mm, 
- užpildymo storis turi būti mažiausiai 100 mm, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesnis kaip 
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vamzdžio sienutės storis. 
Tranšėjų užpylimas 
Paprastai drenažo grioviai turi būti užpilti tik su smėlingu žvyru ar kitu smėlio gruntu. Dalelyčių 
maksimalus dydis 8 mm. Naudoti gruntą, turintį organinių medžiagų, dirvožemį molį ir įvairias sunkias 
medžiagas, draudžiama. Užpilamas gruntas turi būti sutankinamas maždaug 150 mm storio sluoksniais. 
Specialių medžiagų naudojimas turi būti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtintas. 
Vėliau visi kiti sluoksniai užpildžius tranšėją, kaip pavyzdžiui pagrindo sluoksniai keliams ir šaligatviams, 
turi būti rangovo klojami po Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 
Drenažo klojimas 
Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekto dokumentacijoje, nustatytas medžiagų rūšis, drenažo 
padėtį plane, gylį ir profilį. Drenažo vamzdžiai turi būti pakloti ant mažiausiai 60 mm smėlingo žvyro 
sluoksnio, kurio dalelių maksimalus dydis 8 mm. 
Drenažo linijos turi baigtis reljefo paviršiuje, ties upeliais ar grioviais. Vamzdžių klojimo detalės, tranšėjų 
užpylimas ir vamzdžių žiotys turi būti rengiamos pagal „Nurodymus melioracijos projektams sudaryti". 
Kad nebūtų sužaloti vamzdžiai, drenažo linijose, kur naudojami polivinilchlorido vamzdžiai, transporto 
eismas neturi būti leidžiamas. 
Drenažo linijos gali būti naudojamos laikiniems nusausinimo darbams iš pamatų duobių ir tranšėjų 
statybos darbų metu, po to jas paliekant ar pašalinant, kaip nurodyta projekto dokumentuose arba pagal 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo instrukcijas. Laikinos drenažo linijos, paklotos žemiau sutvirtinto 
paviršiaus, turi būti apsaugotos ne mažesniu, kaip 80 mm storio žvyro sluoksniu, jei klojamos žemiau 
laikinų konstrukcijų - 100 mm. 
Vandens surinkimo šulinėliai 
Vandens surinkimo šulinėliai ir vamzdžių žiotys turi būti klojami tiktai po to, kai bus pakloti vamzdynai. 
Tarpai tarp atskirų vamzdžių turi būti užpildyti cemento skiediniu. Šulinėlių sienelės, kurios turi kontaktą 
su vandeniu, turi būti lygios, be duobių. Betonas, skirtas pagrindui, turi būti mažiausiai B5 klasės. Tekėjimo 
kanalai šulinėliuose ir kamerose turi būti pagaminti iš monolitinio betono. Bet kokie gedimai, atsiradę 
betono elementuose dėl vandens poveikio, po vamzdžių paruošimo, turi būti atitaisyti rangovo lėšomis. 
įvairiu tipu šulinėlių ir nutekamųjų vamzdžių detalės yra pateiktos projekto dokumentacijoje. Šulinėliai ir 
nutekamieji vamzdžiai tuoj pat po įrengimo turi būti uždengti dangčiais. 
Esamų vamzdžių sujungimai 
Sujungimai su esamais vamzdynais visada turi atitikti projekto dokumentaciją kuri turi būti suderinta su 
esamų linijų valdytoju. Jeigu esamos linijos darbo nutraukimas neįmanomas, arba nutraukimo laikas per 
trumpas reikalingiems darbams atlikti, rangovas turi pateikti savo darbo laiko tvarkaraštį užsakovui ir 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinti. Rangovas turi pasirūpinti, kad sujungimo darbus 
nuolat prižiūrėtų kvalifikuotas specialistas. 
Drenažo žiočių konstrukcijos 
Kelio nusausinimo ir drenažo sistemų žiočių konstrukcijos, kai vanduo įsilieja į aplinką turi būti įrengtos 
pagal patvirtintą dokumentaciją Betonas turi atitikti TS 10 dalies reikalavimus. Žiotys turi baigtis virš 
aukščiausio vandens lygio arba mažiausiai virš vyraujančio vandens lygio. 
DARBŲ PRIĖMIMAS  
Nukrypimai 
Pagrindiniai leidžiami tranšėjos dugno aukščio nukrypimai pateikti TS 4 skyriuje. Šalinėlių dangčių ir 
nutekamųjų griovių grotelių, įrengtų kelyje ar šaligatvyje, aukštis be jokių išimčių turi atitikti dangos 
paviršių, tačiau, šulinėliams atvirose teritorijose turi būti priimtini aukščio nukrypimai ±50mm 
Priėmimas 
Konstrukcijos, kurios vėliau bus užpilamos, turi būti priimtos prieš tą užpylimą. Landšafto paviršius turi 
būti pateiktas priėmimui kartu su objekto dalimi pagal dokumentaciją. Konstrukcijos ar jų dalys, kurios yra 
ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti 
projekto dokumentacijos pakeitimų brėžinių originalus, dokumentaciją taikytą bet kuriam technologiniam 
vienetui, apimant jų darbo ir prie-žiūros instrukcijas. Prieš priėmimą, niveliavimui naudojant Baltijos 
aukščių sistemą rangovas turi atlikti planinius vamzdynų, drenažo tinklų matavimus, iš anksto pranešus 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 
PLASTIKINIAI VAMZDYNAI 
Plastikinių vamzdynų tarnavimo laikas yra ne trumpesnis, kaip 50 metų, tačiau tam plastikinių vamzdžių 
sistema turi būti tinkamai sumontuota. Nesilaikant šiose taisyklėse nurodytų metodų ir reikalavimų galimi 
plastikinių vamzdynų sistemos darbo defektai. 
PVC vamzdžiai, kurie skirti nuotekoms transportuoti savitakos būdu, yra montuojami, transportuojami ir 
sandėliuojami pagal tas pačias taisykles nepriklausomai nuo vamzdžio konstrukcijos ar medžiagos, iš 
kurios vamzdis yra pagamintas. 
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Vamzdžio medžiagos ar konstrukcijos ypatybės sąlygoja tik atskirų vamzdyno parametrų ir vamzdžių 
sistemos komplektacijos skirtumus. Reikėtų pabrėžti, kad vamzdžiai iš PP (polipropileno) yra 
atsparesni tiek mechaniniams pažeidimams, tiek ir temperatūros poveikiui. 
Šios taisyklės parengtos atsižvelgiant į Europos Sąjungos standartus bei Šiaurės šalių plastikinių vamzdynų 
gamintojų asociacijos išleistas rekomendacijas; be to, jos parengtos laikantis 
Pipelife International grupės rekomendacijų parengtų Austrijoje ir Lenkijoje. 
 
BENDROSIOS NUOSTATOS 
Šios taisyklės yra taikomos tik savitakinių vamzdžių sistemoms iš polivinilchlorido (PVC), atitinkantiems 3 
punkte nurodytų standartų reikalavimus bei polipropileno (PP) ir polietileno (PE) lygiasieniams bei 
struktūriniams vamzdžiams. 
NUORODOS 
LST EN 1401-1:2002 arba lygiavertis. Neslėginio požeminio drenažo ir nuotekyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos 
aprašai. 
STR1.07.02:2005. Žemės darbai (Valstybės žinios., 1999 Nr. 54-2147) arba lygiavertis. 
STR 1.01.05:2007. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (Valstybės žinios 2007, Nr. 13-5326) 
arba jiems lygiaverčių. 
Kelių eismo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 
1950 (Valstybės žinios 2003 Nr.7-263) arba jiems lygiaverčių. 
TRANSPORTAVIMAS 
Vamzdžių, kurie yra išsikišę už transporto priemonės gabaritų, pervežimą reguliuoja Kelių eismo taisyklės 
(žr. 6 punktas). 
Atsižvelgiant į vamzdžių iš plastiko specifines savybes, reikia laikytis šių papildomų reikalavimų: 
Vamzdžius reikia vežti tik turinčiais kėbulą sunkvežimiais arba automobiliais, su šoninėmis atramomis, 
atstumas tarp kurių siekia 2 metrus, o vamzdžiai gali būti išlindę už automobilio kėbulo ne daugiau kaip 1 
metrą. 
Jeigu yra pervežami pavieniai vamzdžiai, tai juos kraunant į krūvas 
automobilyje, reikia laikytis tų pačiu taisyklių, kaip ir sandėliuojant. Vamzdžių krūvos aukštis 
automobilyje neturi viršyti automobilio borto aukščio daugiau kaip l m. 
Laisvai kraunami vamzdžiai turi būti apsaugoti gofruotu kartonu ar lentelėmis nuo subraižymo bei surišti 
grandinėmis, sutvirtinančiomis šonines atramas. 
SANDĖLIAVIMAS 
Pagrindinė taisyklė vamzdžių sandėliavimui: vamzdžiai turi būti saugomi originaliame gamykliniame 
įpakavime. 
Pavienių vamzdžių sandėliavimas: 
Vamzdžiai sukraunami į krūvas ant ne siauresnių, kaip 10 cm, ir ne plonesnių, kaip 2.5 cm padėklųj 
Rekomenduojamas sandėliuojamų pavienių vamzdžių krūvos aukštis 1.5 m; 
Kraunant vamzdžius, jų movos turi būti nukreiptos į priešingas puses, o sluoksnius reikia atskirti mediniais 
tarpikliais; 
Vertikaliomis atramomis iš šonų krūva apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdžių nuslydimo. 
Jeigu sandėliuojami vamzdžiai per 12 mėnesių nebus sumontuoti, juos reikia apdengti nepermatoma 
plėvele iš PVC ar PE arba uždengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio. 
Uždengti reikia taip, kad laisvai cirkuliuotų oras. 
Galimas vamzdžių spalvos pasikeitimas dėl saulės spindulių poveikio nereiškia jų atsparumo sumažėjimo. 
Atskirus vamzdžius iškrauti arba pernešti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o supakuotus 
vamzdžius krauti į krūvas galima: 
keltuvu; 
kranu; 
tam reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversa su dviguba pakaba iš minkšto lyno, pvz. 
medvilnės-kanapių. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio paviršiuje. 
Atskirų vamzdžių nuleidimas į tranšėją: 
-iki 315 mm (imtinai) skersmens vamzdžius gali tiesti vienas ar keli darbuotojai rankiniu būdu. 
-400 mm ir didesni vamzdžiai: darbus galima atlikti su kranu, tam tikslui panaudojant juostas arba traversą 
su dviguba pakaba iš minkšto lyno, pvz. medvilnės-kanapių, kurios tvirtinamos medinio skersinio 
paviršiuje. 
ŽEMĖS DARBAI, VAMZDYNŲ TIESIMAS IR MONTAVIMAS 
Žemės darbai, susiję su plastikinių vamzdžių nuotekų sistemų tiesimu ir montavimu, turi būti atliekami 
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, statybos normų ir taisyklių. 
Darbo apsaugos ir higienos taisyklės, taikomos sandėliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. 
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Tranšėjų, tranšėjų pagrindų paruošimas, vamzdžių tiesimas 
Tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių apsauga priklauso nuo tranšėjos lokalizacijos, hidrogeologinių sąlygų bei 
jos gylio. Visi šie duomenys yra nurodomi techninėje dokumentacijoje. 
Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranšėjos su vertikaliomis sienelėmis, kurios iš vidaus 
sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros tranšėjos su šlaitinėmis sienelėmis be 
sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos tranšėjos: 
tranšėjos apsaugos zonoje siauros, o aukščiau - plačios, šlaitinėmis sienelėmis. 
Įvertinant sąlygas, kuriomis vėliau vykdomas vamzdžių apibėrimas, tranšėjos sienelės vamzdžių apsaugos 
zonoje turi būti sutvirtinamos 10-15 cm pločio lentomis. 
Lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles, reikia išiminėti palaipsniui, užberiant vamzdį ir sutankinant 
užbėrimo sluoksnį. 
Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų: 
 - Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje, norint užtikrinti gravitacinį vandens nutekėjimais 
tranšėjos jos dugnu. 
Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam gruntui 
- apie 20 cm aukščiau. 
Kasant mechaniniu būdu, nepriklausomai nuo grunto rūšies, reikia palikti grunto sluoksnį, esantį 20 cm 
aukščiau projekte nurodyto tranšėjos dugno. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš tranšėjos dugno 
rankiniu būdu. 
Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to, remiantis technine 
dokumentacija, suformuoti pagrindą. 
Atliekant žemės darbus, negalima pažeisti natūralaus tranšėjos dugne esančio grunto (negalima, kad jis 
būtų sujudintas, išmirktų arba užšaltų). Todėl žemės darbus reikia atlikti kruopščiai ir kaip galima greičiau, 
ilgai nelaikant tranšėjos atviros. 
Sujudint gruntą reikia išimti iš tranšėjos dugno, pakeičiant jų mažiausiai 20 cm storio sutankinto smėlio 
sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo iškasta per gili tranšėja. 
Pagrindą kartu su išlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. 
Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 savo skersmens remtis į pagrindą, tai yra reikia 
labai kruopščiai sutankinti gruntą. 
Siekiant sudaryti norimą vamzdžių nuolydį draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, akmenis ar 
plytas. 
Tiesiant vamzdynus būtina naudoti tik vamzdžius ir fasonines dalis su nepažeistu paviršiumi (be 
įspaudimų, įtrūkimų, įbrėžimų) 
Tranšėjos užpylimas ir grunto sutankinimas 
Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. 
Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: 
I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki 1/2 
vamzdžio skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 
II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 
Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją bei tiesiant 
vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų: 
Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (paprastai smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių betarpiškame 
kontakte su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada 
negali būti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). 
Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų 
nuolaužų. 
Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 
užpildytų vis ertmę po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus 
ar mechanines priemones. 
Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis 
sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi 
būti didesnis nei 30 cm. 
Užberiant kiekvieną sluoksnį reikia nuimti lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles. Reikia atkreipti dėmesį 
į tai, kad išėmus lentą, būtina sutankinti gruntą, atsiradusi laisvoje erdvėje. 
Sandarinimui skirtų sienelių, panaudotų atsižvelgiant į grunto sąlygas ir aukštą gruntinio vandens lygį išimti 
nereikia. 
Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, kol 
sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 
Vykdant apibėrimą draudžiama pilti žemes ant vamzdžio tiesiai iš savivarčio. 
Užpilant tranšėja reikia laikytis šių reikalavimų: 
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Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. 
Vamzdyno užpylimui skirtos medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti 
visi duotos vietovės rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus). 
Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu, jei tai atitinka techninėje dokumentacijoje nurodytus 
reikalavimus. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra didelių akmenų ir riedulių 
Užpilant tranšėją palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinančios lentos. Jos turi būti išimamos ypač atsargiai, 
kad nesugriūtų tranšėjos sienelės. 
Grunto sutankinimo būdai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali būti pateikti techninėje 
dokumentacijoje. 
Būdų, kuriais galima pasiekti sutankinimo laipsnį 85% ir 90%, priklausomybę nuo panaudotų įrenginių 
rūšies ir grunto pateikti 1 lentelėje. 

1 Lentelė 
Maksimalus sluoksnio 
storis (prieš sutankinimą)  

Ciklų (važiavimų) skaičius Sutankinimo būdas ir 
įrenginių rūšis 

Svoris 
[kg] 

žvyras, 
smėlis 

dumblas 
molis 

Minimalus 
apsauginio 
sluoksnio 
storis virš 
vamzdžio (m) 

85% 
modifikuoto
s Proctor 
vertės 

85% 
modifikuoto
s Proctor 
vertės 

Sutrypimas - 0,1 - - 1 3 
Rankinis tankinimas Min. 

15 
0,15 0,10 0,30 1 3 

Vibracinis plūktuvas 50-100 0,30 0,2-0,025 0,50 1 3 
Vibratorius ant 
paskirstamosios 
vibracinės plokštės** 

50-100 0,20 - 0,50 1 4 

Plokštuminis 
vibratorius 

50-100 0,15 - 0,50 1 4 

Plokštuminis 
vibratorius 

100-
200 

0,20 - 0,40 1 4 

Plokštuminis 
vibratorius 

400-
800 

0,40 0,20 0,80 1 4 

*- iki kol sutankinimui virš vamzdžio lygio bus panaudoti įrenginiai; 
** - sutankinimui vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių 
Sutankinant gruntą reikia laikytis šių taisyklių: 
Sutankinant rankiniu būdu ar sutrypiant, maksimalus apibėrimo sluoksnių storis negali būti didesnis nei 
10-15 cm; sutankinant mechaniniu būdu, maksimalus sluoksnių storis neturi viršyti 1 lentelėje pateiktų 
dydžių. 
Rekomenduojama vartoti tokius įrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdžio pusėse. 
Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruopščiai turi būti sutankintas po vamzdynu. Tai atliekama 
panaudojant medinius plūktuvus. Naudoti metalinius plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo  
vamzdžio. 
Pirmieji sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis neišsikeltų. Kai 
apibėrimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukščio, sluoksniai  
Tankinami nuo tranšėjos sienelės vamzdžio kryptimi.  
Mechaniškai tankinti gruntą virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis 
sluoksnis, kurio minimalus storis yra nurodytas 1 lentelėje. 
Vamzdyno montavimas 
Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5oC iki +6O0C, o vamzdžius 
iš PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo-20oCiki+70oC. 
Kiekviena sandarinimo tarpinė iš gumos turi būti tepama specialia montavimo pasta prieš ją naudojant 
atskirų vamzdyno detalių sujungimui. 
Prieš pradedant montavimą į tranšėją nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai. 
Montuoti reikia laikantis projekte numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. 
Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. 
Laisvieji vamzdžių galai _kišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos linijiniam 
plėtimuisi kompensuoti. 
Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio movą bus įkišamas kito vamzdžio laisvasis galas, prieš kitą sujungimą turi 
būti stabilizuotas jį apiberiant nurodytu būdu. 
Struktūrinių vamzdžių derinimas su lygiais vamzdžiais. 
Jei struktūrinio vamzdžio mova jungiama su lygaus vamzdžio bemoviu galu, naudojamas specialus 
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sandarinimo žiedas su fiksavimo žiedu. 
Jei struktūrinio vamzdžio lygus galas jungiamas su lygaus vamzdžio moviniu galu, naudojamas specialus 
perėjimas į lygaus vamzdžio movą. 
Šulinių montavimas.  
Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius galima būtų laisvai sujungti su šuliniu. Sis sujungimas 
atliekamas analogiškai, kaip ir movinių vamzdžių sujungimas (šulinio dugnas turi tarpinių sistemą). Po 
šuliniu turi būti toks pats pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Dažniausiai šio sluoksnio storis siekia 
15 cm. 
Pagrindas, ant kurio įrengiamas šulinys, gali būti formuojamas dviem būdais: 
Tranšėją gilinant, o šulinį pastatant ant neišjudinto tranšėjos grunto. 
Atvežtą birų gruntą suberiant į tranšėją ir lengvai sutankinant 
Šulinio pagrindui ir užpylimui aplink vamzdį gali būti panaudotas iš tranšėjos 
iškastas ar atvežtas gruntas. Gruntas, kuriuo apiberiamas šulinys, o tuo pačiu ir šulinio stovas, turi 
būti toks pats, kaip ir vamzdžio apibėrimui. Tranšėjos užpylimui naudojamame grunte negali būti 
riedulių, aštrių akmenų, molio luitų, kreidos ar sušalusios žemės. 
Šulinio montavimui taikomi reikalavimai: 
Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos tuščios 
ertmės po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdžiai. Vamzdžius 
sujungus su šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukščio, kuris yra 15 cm aukščiau už jo angas. 
Šulinio dugną reikia paruošti stovo montavimui. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjūklu 
sutrumpinę, sutepta montavimo pasta. 
Stovo galą reikia nušlifuoti dilde, pašalinti šerpetas. 
Prieš įstatant stovą į šulinio dugną, reikia išmatuoti atstumą tarp vidinio šulinio dugno susiaurėjimo ir jo 
viršutinės briaunos. Taip išmatuotą atkarpą reikia pažymėti ant šulinio stovo apatinės dalies. 
Paruoštą stovą reikia rankomis įstatyti į šulinio dugną, o po to įsprausti iki pažymėtos vietos. 
Aplink šulinio dugną ir stovą reikia labai kruopščiai atlikti apibėrimą ir, reikiamai sutankinus, užpilti 
tranšėją. 
Teleskopo sandarinimo žiedą reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo pasta. 
Sumontavus šulinio stovą nivelyru reikia nustatyti ketinio rėmo lygį. 
Teleskopą su ketaus rėmu įkišti į pagrindinį vamzdį. Teleskopo su ketaus rėmu montavimui keliami 
reikalavimai: 
ketaus rėmas turi būti nugrimzdęs į asfaltą ne mažiau, kaip 100 mm; 
pradinėje darbų fazėje ketinis rėmas turi būti ištrauktas virš asfalto apie 50 mm, kad užtektų vietos kitiems 
darbams atlikti. Ketinio rėmo aukštį galima reguliuoti teleskopo, kuris yra pritvirtintas prie ketinio rėmo, 
pagalba;  
svarbiausia yra nuo viršutinės šulinio dalies visiškai pašalinti smėlį ar žvyrą. Asfaltas turi pilnai priglusti 
prie ketinio rėmo; 
ketinis rėmą sutankintas po rėmu; 
viršutinė ketinio rėmo plokštuma turi idealiai sutapti su asfalto paviršiumi, ji negali būti nei iškilusi, nei 
įdubusi; 
kelio paviršių galima voluoti kartu su ketaus rėmu; 
reikia laikytis tokių atsargumo priemonių, kad žvyras, smėlis ar asfaltas įrengimo metu nepatektų į šulinio 
vidų; 
sumontavus šulinį teleskopas (teleskopo ilgis - 1 m) turi būti ne mažiau kaip 30 cm įleistas į šulinio stovą, 
ir ne mažiau kaip 50 cm ištrauktas iš šulinio stovo. 
Plastikiniai šuliniai naudojami vamzdynams valyti bei patikrinti. Jie yra neatskiriama kanalizacijos ir 
drenažo sistemų dalis, šuliniai yra unifikuoti, tai leidžia, naudojant tuos pačius šulinio elementus, montuoti 
skirtingos paskirties, konstrukcijos ir charakteristikų šulinius. Pagal šulinių paskirti šuliniai skirstomi į tris 
rūšis: 
šuliniai, skirti nuotekoms; 
šuliniai, skirti lietaus vandeniui; 
šuliniai, skirti gruntiniam vandeniui (drenažo). 
Standartinio šulinio komplektą sudaro trys pagrindinės dalys: šulinio dugnas DN 110 - 630 mm tiesia 
prabėga arba su dviem šoniniais įvadais (atšakomis), DN 400 mm šulinio stovas ir DN 315 mm teleskopas 
su ketaus dangčiu arba grotelėmis. PP šuliniai yra pakankamai erdvūs, tad juose telpa TV patikros kamera. 
Žaliava šulinio dugnas ir stovas yra pagaminti iš polipropileno (PP) kaip ir Pragma® vamzdžiai, todėl jiems 
būdingos tos pačios savybės, kuriomis pasižymi ši medžiaga. Teleskopas gaminamas iš polietileno (PE). 
Šulinio dangtis gaminamas iš ketaus arba plastiko (PP). Standartiniai šulinio pagrindai su tiesia prabėga DN 
250 -DN 630 mm gali turėti ir papildomas atšakas. Esant poreikiui, įvairaus skersmens atšakos gali būti 
privirintos įvairiais kampais tiesios prabėgos atžvilgiu.PP šuliniai taip pat gali būti naudojami renovuojant 
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senus vamzdynus arba kaip kanalo dalis naujame betoniniame šulinyje. Taip pat yra mažo skersmens (200 
mm) apžiūros bei didelės talpos PRO630, PRO800 bei PRO1000 (atitinkamai 630, 800 arba 1000 mm 
skersmens) valymo šulinius. PRO800 bei PRO 1000 šuliniai suprojektuoti taip, kad įjuos saugiai galėtų 
patekti žmogus. Tokio tipo plastikinio šulinio dugnas gali turėti tiesią prabėgą bei papildomas įvairaus 
skersmens atšakas, pasuktas bet kokiu kampu nuo 90° iki 270°. Šie šuliniai pasižymi dideliu stabilumu, 
visišku sandarumu gruntinio vandens atžvilgiu bei nesudėtingu montavimu. 
Visų tipų šuliniai montuojami analogiškai. Tiktai reikia parinkti šulinio dugną kuris gali būti su prabėga 
arba bejos bei įrengti atitinkamas įėjimo ir išėjimo angas. 
DARBŲ PRIĖMIMAS, SANDARUMO TIKRINIMAS 
Darbai, susiję su plastikinių nuotekyno vamzdžių įrengimu, priimami remiantis šiose taisyklėse pateiktomis 
rekomendacijomis. Atsižvelgiant į plastikiniams vamzdžiams keliamus reikalavimus, techninis priėmimas 
turi būti vykdomas įvertinant: 
- tranšėjos kokybę: nustatomas natūralaus grunto tvirtumas; 
- tranšėjos dugno kokybę: nepažeisto natūralaus grunto išsaugojimas, pagal projektą atlikti galimi 
pagrindo sutankinimo darbai, profiliavimo patikrinimas; 
-   apibėrimo kokybę: išmatavimų, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui patikrinimas; 
- vamzdyno sandarumą: eksfiltracijos ir infiltracijos bandymai; 
- vamzdyno užpylimo kokybę: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas; 
- vamzdžio deformaciją: (išlinkimo) atitikimo leistinai deformacijai nustatymas; 
Priklausomai nuo pasirinktos technologijos ir darbo organizavimo statybos objekte gali būti vykdomas 
dalinis ar galutinis darbų priėmimas. 
Darbai dalinai priimami prieš užkasant atskiras vamzdynų atkarpas. 
Vamzdynų ar jų atkarpų įrengimo darbai galutinai priimami prieš vamzdžių sistemą atiduodant 
eksploatuoti. 
Sandarumo eksfiltracijai nustatymas: 
Bandymą reikia atlikti tarpuose, kurių ilgis lygus nuotoliui tarp kontrolinių šulinių. 
Visa tikrinama vamzdžio atkarpa turi būti užpilta sutankintu gruntu iki ½ vamzdžio skersmens, o posūkių ir 
atsišakojimų vietose vamzdis turi būti laikinai apsaugotas nuo išjudinimo atramomis arba pilnai užpilant 
gruntu, kad bandymų metu nebūtų pažeistas sujungimų sandarumas. 
Visos bandomo vamzdyno angos turi būti uždaromos guminiais balionėliais, kamščiais ar diskais, 
pritvirtintais taip, kad būtų išvengta sujungimų pažeidimo bandymų metu. 
Bandymų metu gruntinis vanduo turi būti pašalintas iš tranšėjos. 
Jei užpildžius vamzdžius vandeniu aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje vandens lygis yra aukščiau už 
viršutinę išmetamąją angą, pilnai užpildytą vamzdyną reikia palikti 1 valandai, kad jis nusiorintų ir 
stabilizuotųsi vandens lygis šuliniuose. 
Vandens stulpas (4.0 m aukščio) gali būti sudaromas papildomai naudojant alkūnę ir vamzdį. 
Praėjus tam tikram laikui, vandens lygis viršutiniame šulinyje nebeturi keistis. Bandymų laikas: 
- 30 min - vamzdžio atkarpai iki 50 m; 
- 60 min - vamzdžio atkarpai virš 50 m. 
Sandarumo tyrimas panaudojant orą: 
Visa tiriama vamzdyno atkarpa (tarp šulinių) turi būti paruošta taip pat, kaip ir atliekant tyrimus 
eksfiltracijai nustatyti. 
Paduodamo į vamzdyną oro slėgis turi būti 4.0 m vand.st, po to reikia pradėti matuoti laiką ir slėgio 
kritimą. 
Slėgis gali nukristi 0.2 m vand. st. per 30 min.  
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Plastikiniams vamzdžiams taikoma garantija, jei transportuojant, sandėliuojant ir montuojant plastikinių 
vamzdžių sistemas, laikomasi šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. 
STANDARTAI 
LSTCEN/TS 13244-7:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties 
vandens, drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 7 dalis. Atitikties 
įvertinimo vadovas 
LSTCEN/TS 13476-4:2008 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) 
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 4 dalis. Atitikties įvertinimo vadovas 
LST CEN/TS 14758-2:2007 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Polipropilenas su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD). 2 dalis. Atitikties įvertinimo 
vadovas 
LST CEN/TS 14758-3:2006 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Polipropilenas su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD). 3 dalis. Įrengimo vadovas 
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LST CEN/TS 1852-3+Al:2005 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 3 dalis. Įrengimo vadovas 
LSTEN 12666-1:2006 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos aprašai  
LSTEN 12889:2000 arba lygiavertis. Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas 
LSTEN 13244-1:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 1 dalis. Bendrieji dalykai 
LSTEN 13244-2:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai 
LSTEN 13244-3:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės 
LSTEN 13244-4:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 4 dalis. Sklendės 
LSTEN 13244-5:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 5 dalis. Sistemos tinkamumas pagal 
paskirtį 
LSTEN 13380:2002 arba lygiavertis. Bendrieji dalių, naudojamų lauko nuotakų ir sausintuvų sistemoms 
atnaujinti ir taisyti, reikalavimai 
LSTEN 13476-1:2007 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų 
sienelių vamzdynų sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos  
LSTEN 13476-2:2007 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų 
sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų 
detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 
LSTEN 13476-3:2007+Al:2009 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) 
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus 
vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 
LSTEN 13508-1:2004 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 
LSTEN 13508-2:2003 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 2 dalis. Apžiūros kodavimo sistema 
LSTEN13508-2:2003/AC:2007 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 2 dalis. Apžiūros kodavimo 
sistema 
LSTEN13508-2:2003/P:2007 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 2 dalis. Apžiūros kodavimo sistema 
LSTEN 13598-2:2009 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo 
zonų ir gilių požeminių tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai 
LST EN 1437:2003 arba lygiavertis. Plastikinių vamzdynų sistemos. Požeminio drenažo ir nuotakyno 
vamzdynų sistemos. Bandymo metodas nustatyti atsparumą jungtinei ciklų temperatūrai ir išorinei apkrovai 
LST EN 14654-1:2006 arba lygiavertis. Išvadų ir nuotakų valymo darbų vadyba ir kontrolė. 1 dalis. 
Nuotako valymas 
LST EN 14801:2006 arba lygiavertis. Vandens ir nuotekų vamzdynų gaminių slėgio klasės nustatymo 
sąlygos 
LST EN 1610:2000 arba lygiavertis. Nuotakyno tiesimas ir bandymas  
LST EN 1671:2000 arba lygiavertis. Slėginiai lauko nuotakynai 
LST EN 1852-1:2009 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polipropilenas (PP). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai 
LST EN 1916:2003 arba lygiavertis. Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai  
LSTEN 1916:2003/AC:2008 arba lygiavertis. Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir 
jungliai 
LSTEN 1917:2003 (LST'EN19'17+AC:2006) arba lygiavertis. Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio 
šuliniai ir apžiūros šulinėliai 
LSTEN 1917:2003/AC:2008 arba lygiavertis. Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir 
apžiūros šulinėliai 
LST EN 588-2:2002 arba lygiavertis. Nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. 2 dalis. Šuliniai ir apžiūros 
šulinėliai.  
LST EN 752:2008 arba lygiavertis. Lauko nuotakynų sistemos 
LST L ENV 1852-2:2002 arba lygiavertis. Neslėginio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Vadovas  
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LSTEN 12390-1:2003 arba lygiavertis. Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandinių bei 
formų reikalavimai 
LST EN 12390- arba lygiavertis. Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti 
1:2003/AC:2005 arba lygiavertis. bandinių bei formų reikalavimai 
LST EN 12390-2:2003  arba lygiavertis. Betono bandymas. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas 
stipriui nustatyti  
LST EN 12390-3:2009 arba lygiavertis. Betono bandymas. 3 dalis. Bandinių gniuždomasis stipris LSTEN 
12390-4:2000      Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo (LSTEN 12390-4:2003)   mašinų 
techniniai reikalavimai  
LST EN 12390-5:2009 arba lygiavertis. Betono bandymas. 5 dalis. Bandinių lenkiamasis stipris L 
STEN 12390-6:2003 arba lygiavertis. Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių stipris tempiant skėlimu  
LST EN 12390-Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių stipris tempiant 6:2003/AC:2005 skėlimu 
LST EN 12390-7:2009 arba lygiavertis. Betono bandymas. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis  
LSTEN 12390-8:2009 arba lygiavertis. Betono bandymas. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant 
slėgiui 
LST L 1428.17:2005 arba lygiavertis. Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas 
ST 8871063.01:2002 arba lygiavertis. Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų 
kartotiniai konstrukciniai sprendimai.  
LST CEN/TS 14758-3:2006 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Polipropilenas su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD). 3 dalis. Įrengimo vadovas 
LST CEN/TS 1852-3+Al:2005 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 3 dalis. Įrengimo vadovas 
LSTEN 12666-1:2006 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos aprašai 
LSTEN 12889:2000 arba lygiavertis. Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas  
LSTEN 13244-1:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 1 dalis. Bendrieji dalykai 
LSTEN 13244-2:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai 
LSTEN 13244-3:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės 
LSTEN 13244-4:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 4 dalis. Sklendės 
LSTEN 13244-5:2004 arba lygiavertis. Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 5 dalis. Sistemos tinkamumas pagal 
paskirtį 
LSTEN 13380:2002 arba lygiavertis. Bendrieji dalių, naudojamų lauko nuotakų ir sausintuvų sistemoms 
atnaujinti ir taisyti, reikalavimai 
LSTEN 13476-1:2007 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų 
sienelių vamzdynų sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 
LSTEN 13476-2:2007 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų 
sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų 
detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 
LSTEN 13476-3:2007+Al:2009 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) 
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus 
vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 
LSTEN 13508-1:2004 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 
LSTEN 13508-2:2003 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 2 dalis. Apžiūros kodavimo sistema 
LSTEN13508-2:2003/AC:2007 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 2 dalis. Apžiūros kodavimo 
sistema 
LSTEN13508-2:2003/P:2007 arba lygiavertis. Lauko nuotakyno būklė. 2 dalis. Apžiūros kodavimo sistema 
LSTEN 13598-2:2009 arba lygiavertis. Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo 
zonų ir gilių požeminių tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai 
ST 8871063.02:2003 arba lygiavertis. Automobilių kelių stačiakampių gelžbetoninių vandens pralaidų 
kartotiniai konstrukciniai sprendimai. 
ST 8871063.05:2003 arba lygiavertis. Tiltų ir viadukų statybos darbai. 
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ST 188710638.07:2004 arba lygiavertis. Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 
kartotiniai konstrukciniai sprendimai.  
STR 1.05.06:2005 arba lygiavertis. Statinio projektavimas. 
R 38-01 LR arba lygiavertis. Automobilių kelių direkcija. Automobilių kelių projektavimas. 
R 38-01 2002 02 19 Nr. 67 LR arba lygiavertis. Automobilių kelių Direkcija 
STR 2.06.01:1999 arba lygiavertis. Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos  
KTR 1.01:2008 arba lygiavertis. Kelių  techninis reglamentas. Automobilių keliai. 
KPT SDK 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
STR 2.07.01:2003 arba lygiavertis. Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. 2003 07 21 AM Įsakymas nr.390 (ŽIN., 2003, NR. 83-3804) 
ŽEMĖS DARBAI  
Šis techninių specifikacijų skyrius (toliau TS) turi būti naudojamas kartu su paaiškinimais, instrukcijomis ir 
rekomendacijomis, nurodytais „Bendrojoje dalyje". Tai apima kelio žemės sankasos paruošimo ir vykdymo 
darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 
TS buvo ruošiamos kartu su techninėmis normomis ir kitomis šiuo metu jau galiojančiomis taisyklėmis, 
kurios detaliau papildė tam tikras sąlygas. Pagrindinės Lietuvos automobilių kelių tiesimo ir darbų 
priėmimo taisyklės yra ST 18871063 8.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas" (toliau ST 
188710638.06:2004) arba jom lygiavertės. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės 
darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus karjerų ir, kelio ir karjerų iškasas, iškastų gruntų priežiūrą, 
pylimų įrengimą ir sutankinimą žemės sankasos paruošimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat 
apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių 
rangovas privalo laikytis atlikdamas žemės darbus. 
MEDŽIAGOS 
Gruntai ir kitos medžiagos 
Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtintas (nesukibęs) arba lengvai sutvirtintas lengvai suardoma 
uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė-geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, jų 
gradacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos Lietuvos standarte LST EN13331-1:2003, LST EN 
14475:2006, LST EN 14731:2006 ir ST 188710638.06:2004, arba jiems lygiaverčiuose, nurodo 
pagrindines grunto naudojamo kelių statyboje charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamumo kelio 
pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus. Visi terminai, skirti grunto savybėms (šlapias ar sausas, svoris, 
dalelių dydis, drėgmės kiekis, tankumas, laidumas, suspaudimas ir t.t) yra pateikti ST 188710638.06:2004 
ir juose nurodytuose standartuose, kuriuose tiksliai nurodomi anksčiau paminėtų savybių nustatymo 
laboratoriniai metodai. 
Geosintetinės medžiagos 
Geosintetinės medžiagos naudojamos žemės darbuose (toliau „geotekstilė"), yra nurodyti ST 
188710638.06:2004 kaip pralaidūs tekstilės dirbiniai (pinti ir nepinti) suprojektuoti pirmiausia naudoti 
pylimuose, paklojant ant grunto, kurio yra maža laikomoji galia, arba tiesiog kaip pylimų sustiprinimas, 
kuomet naudojamos silpnos medžiagos. Geotekstilė, naudojama pylimuose, atlieka filtravimo, atskyrimo ir 
sustiprinimo funkcijas. Specialių geotekstilės tipų taikymas priklauso nuo grunto dalelių pasiskirstymo 
kreivės. Apžvalga tinkamų geotekstilės tipų, apimant jų fizinius -mechaninius parametrus, galimybes ir 
naudojimo metodus žemės darbuose kelių statyboje yra nurodyti ST 188710638.06:2004. 
GEOTINKLAI 
Austi, lieti, iš polimeriniu juostų ar strypų sujungti ir kitokių konstrukcijų geotinklai. Standesnieji geotinklai 
kartais vadinami geogrotelėmis. Visos rūšys turi dviem statmenomis kryptimis orientuotų strypų ir tarp jų 
esančios akučių struktūrą. Priklausomai nuo darbo konstrukcijoje pobūdžio, gaminami abiem kryptim 
vienodo arba skirtingo stiprumo geotinklai. Serijinių tinklų stiprumas paprastai būna nuo 20KN/m iki 
200KN/m, tačiau, reikalui esant, gaminami ir lOOOKN/m geotinklai. 
Dažniausiai gamybai naudojama žaliava — poliesteris, polipropilenas arba didelio tankio polietilenas, 
kartais poliamidas ar kiti polimerai. Pagal gamybos būdą tinklai skirstomi į minkštuosius ir kietuosius. 
Kietieji tinklai trūkio metu pailgėja apie 6-7%, tuo tarpu minkštieji trūkdavo prailgėję per 15%. Kai 
geotinklai naudojami atraminių sienučių su monolitinio betono apdaila įrengimui, naudotini polipropileno 
arba aukšto tankio polietileno geotinklai, nes poliesteris jautrus šarmo/rūgšties balanso pokyčiams betono 
kietėjimo metu 
Armuotos žemės pylimas statomas, klojant sluoksnius vienas virš kito aukštyn. Geosintetiniai gaminiai turi 
būti atsparūs atmosferos pokyčiams, kad užtikrintų armuoto grunto struktūros patvarumą neigiamam oro 
sąlygų poveikiui. Būtina tinkamai įvertinti grunto tankinimo poveikį konstrukcijai pagal jos panaudojimo 
sritį. Geosintetinių gaminių parinkimas priklauso nuo jų gebos atlaikyti tempimo jėgą ir nuo santykinio 
pailgėjimo. 
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Vertinant konstrukcijos savybes, tokias kaip: poreikį nusausinti vandeningus gruntus, gruntų akytumą ar 
jautrį šalčiui, būtina nepamiršti ir įvertinti paviršinio ir požeminio vandens galimą poveikį Geotinklų 
naudojimo pavyzdžiai. 
o Šlaitų armavimas; 
o Atraminių sienų armavimas; 
o Poliais sutvirtintų pylimų pagrindo armavimas; 
o Pylimų, statomų ant silpnų (turinčių mažą laikomąją galią) gruntų armavimas; 
o Apkrautų kelio dangos konstrukcijos sluoksnių armavimas; Pakrautų geležinkelio angos konstrukcijos 
sluoksnių armavimas; 
o Paviršinio šlaito grunto sluoksnio armavimas; 
o Pylimų, statomų virš potencialaus sėdimo zonų, armavimas; 
o Ant minkšto (plastiško) grunto pagrindų statomų konstrukcijų armavimas; 
Pamato pado armavimas 
Neaustinė asfaltinė plyšių stabdymo tekstilė pagaminta iš polipropileno pluoštų. Naudojama asfaltinių 
dangų remontui, siekiant sustabdyti esamų plyšių plitimą į naują dangą ir naujų plyšių atsiradimą. Tai akyta 
medžiaga, lengvai absorbuojanti bituminę jungiamąją medžiagą. Paklota su atitinkamu kiekiu bituminės 
jungiamosios medžiagos, sulaiko atsispindintį skilinėjimą ir sukuria pastovų drėgmės barjerą. Atspari 
aukštoms temperatūroms 
Asfaltinių dangų remontui, kai pagrindų standumai yra nevienodi -platinant kelią, senos ir naujos dangos 
sujungimui skirta geokompozitinė medžiaga. Tai neaustinė tekstilė, papildomai armuota stiklo pluoštu arba 
poliesteriu. Ši medžiaga sukurta siekiant užkirsti kelią atsispindinčiam skilinėjimui ir sklidimui ir per šį 
efektą smarkiai sumažinti šalčio daromą žalą pagerinti kelio dangos ilgaamžiškumą ir padėti lygiai 
paskirstyti krūvius. 
Ypač tvirta geokompozitinė medžiaga gali būti naudojama padidėjusio saugumo atvejais -atsispindinčio 
skilinėjimo stabdymas asfaltinėse dangose, įrengtose ant esamų betoninių dangų oro uostų pakilimo 
takuose arba ant suskilinėjusių nuožulnių betoninių kelio dangų. 
Užteršti ir nuodingi gruntai 
Tais atvejais, kai vietos įvertinimo rezultatai parodo, kad gruntas yra pavojingas sveikatai (užteršta 
toksinėmis, radioaktyviomis medžiagomis ir t.t.), jų pašalinimo metodas turi būti nurodytas projekto 
dokumentuose, bendradarbiaujant su vietinėmis aplinkos apsaugos instancijomis, kurios pateikia galutinį 
sprendimą 
 
DARBŲ VYKDYMAS 
Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų pylimų, iškasų ir karjerų paviršiai turi būti išvalyti nuo 
medžių, kelmų, krūmų, žolės, tvorų, sienų, pastatų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir 
šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą 
Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose 
vietose pagal ST 188710638.06:2004 arba jiems lygiaverčius reikalavimus. Panaudojimas ateityje turi būti 
apibrėžtas projekto dokumentuose ir Inžinieriaus detaliau paaiškintas darbų eigoje. Kiti darbai, pavyzdžiui 
vietos drenažas, laikinų aptvėrimų pastatymas, triukšmo sumažinimas ir kt. turi būti įtraukti 
[paruošiamuosius darbus. 
Iškasos 
Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, taip pat jų pašalinimą ar pakrovimą (transporto priemones. Taip pat 
apima bendrus drenažo kasimo, karjerų tranšėjų, šulinėlių ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas 
yra pateiktas ST 188710638.06:2004. Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, 
kurie yra pateikti brėžiniuose. 
Karjerai ir kelio iškasos 
Karjerų projektavimas turi remtis grunto tyrimais ir apimti karjero eksploatacijos organizacijos ir apsaugos 
aprašymą. Prieš darbų pradžią karjeras turi būti išvalytas nuo atliekų, statinių ir kitų kliūčių. Taip pat turi 
būti nuimtas dirvožemis. Kasimo metu karjeras turi būti taip prižiūrimas, kad būtų išvengta grunto savybių 
pablogėjimo. Projekto dokumentuose turi būti nurodyti matavimai, kurie bus atlikti pabaigus kasti karjerą, 
taip pat ir karjero rekultivacija. 
Kelio kasimo darbai apima visus iškasų tipus, išskyrus drenažo sistemų ir požeminių komunikacijų 
(drenažo, žiočių, šachtų, šulinėlių, nutekamųjų griovių kasimo darbus, kolektorių kanalus ir kt.), iškasos 
konstrukcijų pamatams (tiltų, atraminių sienučių, ekranams) ir karjeruose, jei tie darbai yra nurodyti kitose 
TS skyriuose. Iškasos plotis priklauso nuo projektuojamos sankasos pločio, šlaito nuolydžio pagal KTR 
1.01:2008 arba lygiavertį. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai. reikalavimus. Į kelio iškasas 
įeina ir pakelės išilginiai grioviai, numatyti pagal suprojektuotus skersinius ir išilginius profilius. 
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Iškasos konstrukcijoms. 
Duobių ir tranšėjų tiltų vamzdžių, atraminėms ir triukšmo slopinimo sienutėms ir kitų konstrukcijų 
pagrindams kasimas turi būti atliekamas pagal brėžinius arba pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo, 
kuris duoda teisę vykdyti kasimo darbus žemiau projektinio lygio. Iškasos negali būti užpilamos arba 
klojamas pagrindo betonas, tol kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti Statinio statybos 
techninį prižiūrėtoją kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. Iškasoms, kurios yra žemiau 
vandens lygio, turi būti naudojamos laikinos dambos, kad būtų užtikrintas vandens nepraleidžiamumas į 
iškasą. Statomos dambos turi būti 0,5 m aukštesnės už numatomą vandens lygį atliekamų darbų metu 
 
Apsauginės dangos 
Rangovas turi parūpinti apsaugines dangas išramstymams karjeruose ir tranšėjose visais atvejais, kai to 
reikalauja darbo saugumas, sienų stabilumas arba jeigu numatyta projekte, o taip pat pagal Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo instrukcijas. Visais kitais atvejais rangovas turi pats nuspręsti kokius 
metodus: naudoti - lakštus, šlaitus ar kitais tinkamais metodais užtikrinti saugumą ir stabilumą darbo 
vietoje bei šalia jos. Apsauginės dangos įrengimas turi užtikrinti saugumą žemiau iškasos šlaitų ir apsaugoti 
gretimų gruntų sluoksnių nulinkimą. Taip pat turi apsaugoti nuo nuošliaužų ir nestabilumo pavojaus, kuris 
gresia gretimiems gruntų sluoksniams, užbaigus darbus, ar vykstant statybai. Vidiniai sutvirtintos erdvės 
matmenys turi būti tokie, kad leistų patogiai dirbti. Jeigu darbų eigoje pasikeičia žemės stabilumas, 
rangovas turi pritaikyti apsauginės dangos tipą ir dydį pagal vietos geologines sąlygas. Pašalinant 
apsauginę dangą reikia būti labai atsargiems, kad nebūtų pažeistas betono paviršius ar kitos naujos 
struktūros. Erdvė tarp iškasų sienų ir naujų konstrukcijų turi būti užpildyta ir sutankinta arba užbetonuota, 
kaip reikalaujama projekto brėžiniuose ir ST 188710638.06:2004 arba lygiaverčiame. 
Iškasų apsauga nuo potvynio 
Iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų nutraukti 
darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių - siurblių žarnų ir kt., reikalingų vandeniui nuleisti iš 
iškasos dugno, įrangą ir priežiūrą per visa Statinio statybos techninio prižiūrėtojo numatytą laikotarpį. 
Potvynio ir liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta žala o 
tam turi būti išvalyti grioviai ir kitos esamos konstrukcijos. Valydamas ar nuleisdamas potvynio vandenį 
rangovas nedelsiant turi įdiegti adekvačias priemones. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų 
išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 
Duomenys, gauti pavasario metu duobėje arba iškasos kasimo darbų vietoje, turi nustatyti drenažo ar 
vandens išpumpavimo reikalingumą, atkreipiant dėmesį į drenažo vamzdžių šulinių ir t.t., 
poreikius/priklausomai nuo vandens srovės intensyvumo. Tokiu atveju, jei techniniai matavimai nėra 
įtraukti į projekto dokumentus, jie turi būti, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinus, įtraukti kaip 
papildomi. 
Iškasos dugno apsauga 
Iškasos dugnas turi būti išvalytas prieš statybos darbų pradžią, kad būtų išvengta žalos dėl vietinio eismo ar 
klimatinių sąlygų. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su ypatingu dėmesiu apsaugai. 
Iškasos dugno paruošimas (pvz. pakeitimas gruntų, turinčių žemą keliamąją galią, taikymas akyto betono ir 
kt.) turi būti aprašytas projekto dokumentuose. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir 
uolienų nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama projekte. Baigti visi iškasos darbai turi būti raštiškai 
patvirtinti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
Upelių reguliavimas 
Upelių reguliavimas turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta potvynių. Statybvietė, naudojant projekto 
dokumentus arba Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus, turi būti apsaugota nuo galimų 
nelaimingų įvykių. 
Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 
Sandėliavimo vietos turi būti nustatytos projekte arba Statinio statybos techninio prižiūrėtojo, atsižvelgiant 
į iškastos medžiagos kiekį, žemės sankasos pastovumą. Laikinų ir pastovių sandėliavimo vietų sąlygų 
sukūrimas atliekamoms medžiagoms yra aprašyti ST 188710638.06:2004 arba lygiaverčiame. Medžiagos, 
kurios laikinai bus sandėliuojamos šalia karjerų iškasų, tranšėjų ar šulinių turi būti apsaugotos, kad 
neįgriūtų į iškasas. Iškasos turi būti aptvertos mažiausiai 0,5m atstumu aiškiomis juostomis. 
Pylimų supylimas 
Žemės sankasos paruošimas 
Prieš pylimų supylimą (sandėliavimo vietas) žemės paviršius turi būti labai kruopščiai paruoštas. Turi būti 
pašalinta visa augmenija, dirvožemis, atliekos ir įrengtas nusausinimas. Netinkamos medžiagos (dumblas, 
durpės ir kt.) turi būti pakeistos į labiau tinkančias užpylimui medžiagas arba parinktos kitos tinkamos 
techninės priemonės žemės sankasos kokybei pagerinti (geotekstilė, sankasos gruntų stabilizacija cementu, 
kalkėmis ir t.t). Jeigu projektavimo dokumentacija nenurodo tokių priemonių arba nepakankamai jas 
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detalizuoja, rangovas turi paruošti savo atitinkamus pasiūlymus ir pateikti juos Statinio statybos techniniam 
prižiūrėtojui kaip papildomus.. Norint padidinti pylimų, rengiamų didesniuose negu 20% nuolydžio 
šlaituose stabilumą statmenai kelio ašiai įrengiamos 3,0 - 4,0 m pločio pakopos. Pagrindo pakopos turi 
būti įrengtos su 4 - 5% nuolydžiu žemėjančia kryptimi, kad būtų užtikrintas drenažas. Jeigu žemės 
nuolydis pasiekia 3 0%, turi būti pastatytos atraminės sienos šlaito pade. 
Įvairūs galimi pylimo paruošimo būdai sankasoje su nepakankama laikomąja galia arba dideliu šlaito 
nuolydžiu yra nurodyti ST 188710638.06:2004. 
Grunto paskleidimas 
Pylimai turi būti įrengti pagal plano ir išilginio profilio elementus ir skersinius profilius, detalizuotus 
projekto brėžiniuose. Gruntas turi būti paskleistas sluoksniais per visa projektinį sankasos plotį ilgiais, 
leidžiančiais naudoti paskleidimo ir tankinimo įrengimus, kad gauti vienodo storio sluoksnius, 
priklausomai nuo medžiagų savybių ir tankinimo priemonės efektyvumui. Jeigu yra naudojama daugiau 
gruntų tipų, atskiri sluoksniai turi būti taip paskleidžiami, kad būtų išvengta jų sumaišymo. Rišlūs gruntai 
turi būti paskleidžiami ir tuoj pat tankinami. Perdrėkusių gruntų pilti negalima. Nerišlūs gruntai turi būti 
klojami esant vėsiam orui ir jeigu yra užtikrinamas patenkinamas dalelių ryšys. Draudžiama paskleisti 
prisotintą gruntą ant sušalusios žemės. 
Gruntų drėgnis prieš sutankinimą neturi skirtis nuo optimalaus drėgnio. Tais atvejais kai yra nukrypimai, 
Inžinierius gali patvirtinti kitą sureguliavimo įrengimo metodą pasiūlytą rangovo, pagal ST 
188710638.06:20 arba lygiaverčius reikalavimus. 
Rangovas turi užtikrinti paviršinio vandens nutekėjimą per visa darbo laiką Lietingu laikotarpiu turi būti 
įdėmiai stebima drėgmė ir žemės darbai, jeigu reikią turi būti nutraukiami. Krituliai turi būti pastoviai 
pašalinami nuo pylimų paviršiaus ir šlaitų. Pylimų, įrengtų iš rišlaus grunto, nuolydis turi būti mažiausiai 
6%. Gruntas kiekvieną dieną prieš darbų pabaigą turi būti sutankintas, kad būtų išvengta lietaus poveikio. 
Atskiri sluoksniai neturi turėti vietinių įdubimų išilgine kryptimi. Mechanizmai ir transporto priemonės turi 
važiuoti išilgai pylimo taip, kad būtų išvengta transporto priemonių judėjimo viena vėže. 
Supilant pylimus, gruntas turi būti tuo pačiu metu ir tankinamas. Tankinimo būdai turi būti nurodyti 
projekto dokumentuose. Mažiausi sutankinimo kiekiai kiekvienam gruntui yra pateikti ST 
188710638.06:2004. 
Kelio statinių užpylimas 
Užpylimas turi būti atliekamas kaip parodyta brėžiniuose, užpilant ir sutankinant medžiagas sluoksniais, 
kurių drėgnis atitinka tankinimo būdus. Medžiagos tinkamumas naudojimui turi būti patvirtintas Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo. Užpylimas (pvz. vamzdžių) turi būti atliekamas tuo pačiu metu, iš abiejų 
konstrukcijos pusių, kad būtų išvengta nevienalyčio suspaudimo. Lakštai ar kiti iškasos sustiprinimai, 
ypatingai jeigu yra medis, turi būti pašalinti prieš užpylimą (ST 188710638.06:2004). Jeigu bus mechaninis 
užpylimas, tai jis turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta vamzdžių, šulinėlių, ir kitų konstrukcijų 
sužalojimų. Bet kokią padarytą žalą turi atlyginti rangovas is savo lėšų. Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas. Užpylimo plotis turi būti toks, kokio reikalaujama pagal projekto dokumentus arba kaip 
reikalauja Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Medžiagos tipas ir sutankinimo laipsnis užpilant tranšėjas, šulinėlius, atramines sienutes ir kitas iškasas turi 
būti nustatytas projekto dokumentuose. Tuo atveju, jeigu tranšėja ar iškasa yra suprojektuota kaip kelio 
konstrukcijos dalis ir jeigu yra pasiekiamas veikimo zonos gylis, medžiagos, skirtos užpylimui ir 
papildomam užpylimui turi būti sutankintos pagal kriterijus, nustatytus p. 3.4.2. 
Pereinamos zonos nuo pylimų į tiltus apima dalį žemės darbų, skirtų tiltų atramoms. Projektavimas ir 
pritaikymas tokių žemės darbų turi atitikti ST 188710638.06:2004 arba jam lygiaverčius reikalavimus. 
Tokioms konstrukcijoms turi būti naudojamas tik labai geras, tinkamas grunto tipas pagal LST EN13331- 
1:2003, LST EN 14475:2006, LST EN 14731:2006 ir ST 188710638.06:2004  arba jiems lygiaverčius 
reikalavimus. Reikalingas užpylimo sutankinimo laipsnis turi būti toks pats kaip ir žemės sankasos 
konstrukcijai. Atskiri sluoksniai neturi būti storesni, nei 0,3 m. Rangovas turi pasiūlyti, o Statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas patvirtinti reikalingą sutankini zonoje, priklausomai nuo medžiagos, kuri bus 
naudojama užpylimui. Atskirų sluoksnių storiai turi būti grafiškai pažymėti ant atramos ir sekami darbo 
eigoje. Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį sutankinimą pereinamojoje zonoje, kad būtų sumažinti 
vertikalios deformacijos nusėdimų skirtumai tarp konstrukcijos ir pylimo, kas gali nepageidaujamai 
atsiliepti dangos lygumui ir eismui. Rangovas turi pranešti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui darbų 
pradžios data mažiausiai prieš dvi dienas. 
Grunto nusėdimo stebėjimas 
Projekte turi būti numatytas reikalavimas matuoti grunto nusėdimą aukštuose pylimuose pagal siūlomus 
metodus ir rekomendacijas deformacijų stebėjimui. Tokių stebėjimų rezultatų duomenys turi būti 
prieinami visiems projekto dalyviams, informuojant juos apie ypatingas pylimų esamas deformacijas ir apie 
būtinus papildomus matavimus ir skaičiavimus parenkant naujų parametrų įvedimą. Matavimų, atliktų 
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įvairiomis stygomis rezultatai, gali būti naudojami kaip nurodymai kai yra įvertinami kiti panašūs pylimai, 
turintys panašų geometrinį, pjūvį ir sankasos geologines sąlygas. 
Sankasos ir pagrindo paruošimas 
Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai ir ST 
188710638.06:2004 arba jiems lygiaverčiuse. 
Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ar aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ar šalčio turi būti 
sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumui. Sankasos laikomoji galia gali 
būti padidinta sureguliavus vandens režimą. 
Visada turi būti įvertinta galima žala sankasai dėl atmosferos ir šalčio poveikio ir jeigu reikia, turi būti 
pasiūlytos apsaugos priemonės. Priklausomai nuo gruntų tipo, tokių priemonių įvairios galimybės yra 
pateiktos ST 188710638.06:2004. 
Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti TS šio skyriaus 4 dalies reikalavimus ir 
taisykles. Jeigu konstrukcijoje bus rasta netikslumų tarn tikruose parametruose, tai ji turi būti išardoma, 
panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Visi 
pataisymai turi būti atlikti rangovo lėšomis. Tolimesnius darbus pradėti tik priėmus Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui. 
Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų laikymas 
ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus. Jeigu prieš žiemą danga 
nebuvo paklota, tai turi būti pertankinta sekančiame kelių tiesimo sezone ir toks pertankinimas, 
atsižvelgiant į aukščius, taisyklingumą ir sutankinimo laipsnį, turi būti Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo patvirtintas. Išlaidas atsiradusias dėl anksčiau minėtų sankasos pataisymų dengia rangovas. 
Pylimo šlaitų įrengimas 
Rekomenduojami pylimų ir iškasų nuolydžiai, jų projektavimas, įvertinimas ir pritaikymas, reikalaujamas 
tikslumas šlaito darbams yra pateikti KTR 1.01:2008. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai ir ST 
188710638.06:2004 arba jiems lygiaverčiuose. Pylimo šlaitai, įrengti pagal brėžinius turi būti apsaugoti 
nuo erozijos (vandens, krušos, vėjo ir t.t.).Tokios apsaugos metodai turi pirmiausiai priklausyti nuo 
sankasos aukščio ir šlaitų nuolydžių, medžiagų, naudojamų statyboje ir nuo vietovės charakteristikų. 
Apsauginių priemonių projektavimas turi apjungti mechaninius ir biologinius metodus. Tinkamai pritaikyta 
augmenija (sėklų pasėjimas, krūmų ir medžių pasodinimas ir t.t., įvairūs geotekstilės tipai kartu su 
augmenija gali būti sėkmingai naudojami šlaitų stabilizacijai. Tais atvejais, kuomet šlaitai yra status, esant 
šalia upeliui arba esant didelėms mechaninėms apkrovoms, veikiančioms paviršių, galima naudoti 
augmenija, betoninius ar kitus blokus, arba ištisinį betoną. Jeigu projektuojant padaryta klaida neįtraukiant 
reikalingų priemonių ir jeigu Inžinierius nusprendė, kad tai turi būti padaryta, rangovas turi detaliai 
paruošti projektą ir pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinti kaip papildomą darbą. 
Sustiprintos žemės konstrukcijos 
Žemės konstrukcijų sustiprinimas geotekstile 
Žemės konstrukcijų, sustiprintų geotekstile, projektavimo principai turi priklausyti nuo tikslo, užpylimo 
medžiagų savybių, geologinių sąlygų ir projekto sudėties. Konstrukcijos, naudojant geotekstile, turi būti 
suprojektuotos pagal taikomus technologinius reikalavimus, nurodytus 2.2 dalyje. Geotekstilės tipas (austa, 
neaušta) ir klasė turi būti detalizuota projekte, atsižvelgiant į jos funkcijas ir pritaikymą. Geotekstile turi 
atlikti šias funkcijas: 
-skirtingų gruntų tipą atskyrimą ir apsaugojimą nuo sumaišymo (filtro funkcija), apsaugojimą nuo smulkių 
dalelių išplovimo, tuo sumažinant grunto stiprumą -perdavimą tąsumo jėgų is aplinkos, tuo padidinant 
stabilumą. 
Geotekstile gali būti naudojama konstrukcijos elementuose pagrinde dėl sekančių priežasčių: -dviejų 
gretimų gruntų sluoksnių atskyrimui, -šlaitų apsaugai nuo erozijos, -hidroizoliacijos apsaugai nuo 
sužalojimų, -žemės sankasos armavimui, -filtruojantiems sluoksniams, -vandeningų gruntų nusausinimui, 
hidroizoliavimui nuo vandens arba skysčių su kenksmingomis medžiagomis. 
Pylimų sustiprinimo su geotekstile metodai yra pateikti ST 188710638.06:2004 arba jam lygiaverčiame. 
3.7.2. Gruntų sustiprinimas rišikliais 
Jeigu gruntai yra per drėgni, tai jie turi būti džiovinami maišant frezomis, suardant paviršius arba 
apdorojant maltomis (negesintomis) kalkėmis. Numatomo sustiprinti grunto sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis kaip 15 cm. 
Gruntus stiprinti kalkėmis reikia ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki prasidedant šalčiams. Vėluojant atlikti 
darbus, sustiprinti gruntai turi būti apsaugoti nuo šalčio. 
Gruntų sustiprinimo rišikliais metodai yra pateikti ST 188710638.06:2004 arba jam lygiaverčiame. 
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BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
Medžiagų savybių bandymai 
Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 
naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžineriniais geologiniais tyrimais, projektavimo 
stadijoje arba papildomais tyrimais, jeigu karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 
pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

- drėgmės kiekis, 
- sauso grunto tankis, 
- sutankinamumas, 
- dalelių dydžio pasiskirstymas ir bandymų rodikliai (natūralus drėgmės kiekis, plastiškumo riba, 

plastiškumo rodiklis) ir smėlio ekvivalentas. 
Kontroliniai bandymai 
Bandymų rūšis ir numeris 
Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta ST 188710638.06:2004 arba jam lygiaverčiame. 
Darbų priėmimas 
Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą ir po 
to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus teisinga linkme. Rangovas turi pateikti žemės 
darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui 
pagal anksčiau nustatytą forma nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. 
Rangovas turi naudotis svarbiausia dokumentacija laboratorijoje ir, jeigu reikia, pateikti Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui patikrinti. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi pastoviai kontroliuoti darbo 
eigą ar atitinka pagal projektą ir TS, kad būtų užtikrinta statybos ekonomiškumas, projekto tarnavimo 
laikas. Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 
- sutankinimas, 
- bandymų skaičius ir būdas, 
- sankasos konstrukcijos keliamoji galia, 
- paviršiaus lygumas, 
- šlaitų tikslumas, 
- sankasos konstrukcijos atitikimas projektui (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis ir 
šlaitų nuolydis. 
Kelio konstrukcijos laikomoji galia turi atitikti projektinius reikalavimus ir jos matai turi būti apibrėžti pagal 
nustatytą metodą. Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi 
būti atlikti rangovo, priimant Statinio statybos techninio prižiūrėtojo. Visi matavimo duomenys turi atitikti 
leidžiamus nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles, papildytas ar detalizuotas TS šiame 
skyriuje. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi patvirtinti darbų priėmimą statybos žurnale. 
Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta, jeigu nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis 
prieš žiemą. Jeigu padaryta tokia klaida ir konstrukcija yra priimta, turi būti iš naujo atliekamas 
sutankinimas ir patvirtinimo ir priėmimo procedūras turi būti pakartotos, įskaitant ir pilną bandymų 
pavyzdžių paėmimą sutankinimo nustatymui. Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą 
paremtą galutiniais kontrolinių bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento trys kopijos 
turi būti įteiktos Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar 
jų dalies užbaigimą. Darbų priėmimas turi būti atliekamas pagal sutarties sąlygas, taip pat, kaip nurodyta 
TS „Bendrosios dalies" 1 skyriuje. 
STANDARTAI 
ST 188710638.06:2004 arba lygiavertis. Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas 
R 33-01 LR automobilių kelių direkcija Automobilių kelių žemės sankasa 
LST CENISO/TS 17892-10:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai (ISO/TS 17892-10:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-10:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginiai kirpimo bandymai (ISO/TS 17892-10:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 
(ISO/TS 17892-11:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-11:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas veikiant pastoviam ir 
krintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2004) 
LSTCENISOyTS 17892-12:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Aterbergo ribų nustatymas (ISO/TS 17892-12:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-1:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas (ISO/TS 17892-1:2004) 
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LST CEN ISO/TS 17892-1:2005/AC:2006 arba lygiavertis.  Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drėgnio nustatymas (ISO/TS 17892-1:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-2:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus grunto tankio nustatymas (ISO/TS 17892-2:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus grunto tankio nustatymas (ISO/TS 17892-2:2004). 
LST CEN ISO/TS 17892-3:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas (ISO/TS 17892-3:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-3:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas (ISO/TS 17892-
3:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-4:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO/TS 17892-4:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-4:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO/TS 17892-4:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-6:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 6 dalis. Bandymas kūgiu (ISO/TS 17892-6:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-6:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 6 dalis. Bandymas krintančiu kūgiu (ISO/TS 17892-6:2004)  
LST CEN ISO/TS 17892-7:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 7 dalis. Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymas (ISO/TS 17892-7:2004) LST 
CEN ISO/TS 17892-7:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis. Smulkaus grunto neriboto gniuždymo bandymas (ISO/TS 17892-
7:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-8:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 8 dalis. Nekonsoliduoto nedrenuoto grunto triašio gniuždymo bandymas (ISO/TS 17892-
8:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-8:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 8 dalis. Nekonsoliduoto nedrenuoto grunto triašio gniuždymo bandymas 
(ISO/TS 17892-8:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-9:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai 
grunto bandymai. 9 dalis. Vandens prisotinto konsoliduoto grunto triašio gniuždymo bandymas (ISO/TS 
17892-9:2004) 
LST CEN ISO/TS 17892-9:2005/AC:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 9 dalis. Vandens prisotinto konsoliduoto grunto triašio gniuždymo 
bandymas (ISO/TS 17892-9:2004) 
LST CEN ISO/TS 22475-2:2007 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo 
metodai ir gruntinio vandens matavimai. 2 dalis. Įmonių ir personalo kvalifikavimo kriterijai (ISO/TS 
22475-2:2006) 
LST CEN ISO/TS 22476-10:2005 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 
10 dalis. Svorinio zondavimo bandymas (ISO/TS 22476-10:2005) 
LST CEN ISO/TS 22476-11:2006 arba lygiavertis. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 
11 dalis. Bandymas plokščiuoju dilatometru (ISO/TS 22476-11:2005) 
LSTEN 13331-1:2003 arba lygiavertis. Tranšėjų klojinių sistemos. 1 dalis. Gaminių specifikacija 
LST EN 14475:2006 arba lygiavertis. Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Armuotosios sanpylos 
LST EN 14731:2006 arba lygiavertis. Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Grunto apdorojimas 
giluminiu vibravimu 
LST EN 15237:2007 arba lygiavertis. Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Vertikaliojo drenažo 
įrengimas.  
LST EN 1536:2003 arba lygiavertis. Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai 
LST EN 1537:2001 arba lygiavertis. Specialieji geotechnikos darbai. Inkarai 
LST EN 1537:2001/AC:2006 arba lygiavertis. Specialieji geotechnikos darbai. Inkarai 
LST L ENV 1997-1:2001 arba lygiavertis. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrosios 
taisyklės 
LST L ENV 1997-2:2001 arba lygiavertis. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Laboratoriniai 
bandymai 
LST L ENV 1997-3:2001 arba lygiavertis. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 3 dalis. Lauko 
bandymai 
STR 1.05.06:2005 arba lygiavertis. Statinio projektavimas. 



B kompleksas 
47 

 

STR 2.06.01:1999 arba lygiavertis. Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos.  
KTR 1.01:2008 arba lygiavertis. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai.  
KPT SDK 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės.  
STR 2.07.01:2003 arba lygiavertis. Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai.  
2003 07 21 AM Įsakymas nr. 390 (ŽIN., 2003, NR. 83-3804) arba lygiavertis. 
KELIŲ PAGRINDAI 
Šis skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su techninių specifikacijų (TS) 1 skyrium. Siame skyriuje aprašomas 
kelio pagrindo sluoksnių, šaligatvių ir kitų sustiprintų paviršių (dangų) paruošimas, paklojimas, tikrinimas, 
priėmimas. Šios TS yra paruoštos pagal veikiančius Lietuvos techninius standartus (LST), KTR 1.01:2008 
Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai. (toliau KTR 1.01:2008), Automobilių kelių dangos  
konstrukcijos rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas TRA MIN 07 (toliau, ĮT SBR 07, TRA MIN 07) ir pagal kitus techninius ir 
technologinius nuostatus, detaliau aprašančius ar papildančius kai kuriuos norminių dokumentų ir 
standartų skyrius. 
Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 
(nusidėvėjimo) sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis pagrindo sluoksnis, apatinis pagrindo 
sluoksnis ir apsaugos nuo šalčio sluoksnis. Jų paskirtis -paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės 
sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės ir temperatūros režimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius, 
tipas ir storis yra nurodyti projekto dokumentacijoje, priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, 
klimato sąlygų žemės sankasos pagrindo sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų 
medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir 
įvertinami pagal KTR 1.01:2008. Kituose šios dalies skyriuose pagrindo sluoksniai klasifikuojami pagal 
statybinių medžiagų tipą ir darbų metodus: -sluoksniai be rišiklių, sluoksniai su rišikliais; 
- sutankinti asfaltbetonio pagrindo sluoksniai. 
Kiti rečiau kelių statyboje naudojami sluoksniai ar kiti sutvirtinti paviršiai (dangos), kurie gali būti įtraukti į 
projektinę dokumentaciją, (pvz.: žvyro danga pagal KTR 1.01:2008) bus detaliau aprašyti Bendrojoje 
Informacijoje (toliau žymima „BI") 
- sluoksniai be rišiklių 
Pagrindo sluoksniai, šaligatvių ir kitos dangos bus klojami ir tikrinami pagal ĮT SBR 07, TRA MIN 07 ir 
jame nurodytus kitus techninius dokumentus bei Lietuvos standartus LST arba jiems lygiaverčius 
dokumentus. Šiuose leidiniuose aprašytas pagrindo sluoksnio mišinių paruošimas, naudojant tinkamas 
mineralines medžiagas be rišiklių. Šie sluoksniai rengiami iš: 
- mechaniškai sutankinto mineralinių medžiagų mišinio, sudaryto iš smėlio, žvyro ir skaldos. Mišinys bus 
ruošiamas maišyklėse paskleistas ir sutankintas taip, kad už-tikrintų didžiausią įmanomą laikomąją galią; 
apatinis apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis bus rengiamas iš natūralaus smėlio ir jo mišinio su žvyru 
pagal LST 1331:2002 , LST 1333:1994 arba lygiaverčius. 
Sluoksniai su rišikliais 
Kad padidinti gruntų bei mineralinių mišinių atsparumą eismo apkrovoms ir klimatiniams poveikiams, yra 
įmaišoma hidraulinio rišiklio, vandens ir sutankinama (KTR 1.01:2008). Hidrauliniai rišikliai - cementas, 
kalkės. 
Sutankinti asfaltbetonio pagrindo sluoksniai ir/arba kiti sustiprinti paviršiai bus klojami ir tikrinami pagal 
KTR 1.01:2008 ir jame nurodytus kitus techninius dokumentus bei Lietuvos standartus LST. Šiuose 
leidiniuose aprašomi reikalavimai užpildų mineralinių medžiagų mišiniams su nustatyta granuliometrinės 
sudėties kreive, mineraliniams milteliams ir bitumui. Visas mišinys paruošiamas maišyklėje, klojamas 
klotuvu ir sutankinamas iki reikiamo tankumo. 
MEDŽIAGOS 
Mineralinių medžiagų mišiniai 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas, naudojant žvyro ir smėlio mišinius ZB, ŽG, ZP, smėlius, 
SB, ZB, SG, SP pagal Lietuvos standartą LST  1331:2002, LST 1333:1994 arba jiems lygiaverčius. Dalelių 
mažesnių kaip 0,06 mm, kiekis gali sudaryti ne daugiau kaip 7 % mišinio masės. Kartu turi būti 
atsižvelgiama į visus kitus KTR 1.01:2008 arba jam lygiaverčius reikalavimus. 
Pagrindo be rišiklių sluoksniai turi būti rengiami iš smėlio, žvyro ir skaldos mišinių. Naudojamų 
mineralinių medžiagų mišinių granuliometrinė sudėtis turi tenkinti ĮT SBR 07, TRA MIN 07 reikalavimus, o 
asfaltbetonio mišinys 0/32 naudojamas apatiniam asfaltbetonio pagrindui. Rekomenduojamas sluoksnio 
storis sutankintoje būklėje h>= 8 cm. Pagrindo asfaltbetonio mišinių užpildų, granuliometrinė sudėtis turi 
tenkinti ĮT SBR 07, TRA MIN 07 reikalavimus. 
Bituminiai rišikliai 
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Pagrindo asfaltbetonio mišiniams bus naudojami 50/70 arba 70/100 markės klampieji naftos bitumai pagal 
LST 1266 standartą. Bitumus galima naudoti tik gavus teigiamus tyrimų rezultatus. Reikiamas bitumo tipas 
ir/arba priedų tipas bei kiekis nustatomi projektinėje mišinio sudėtyje. 
Priedai 
Pagrindo asfaltbetonio mišiniai gali būti gaminami su įvairiais priedais (polimerais ir/arba kitais 
plastifikatoriais), pagerinančiais sukibimą tarp bitumo ir mineralinių medžiagų arba pagerinančių 
reologines bitumo savybes. Tokių priedų tipas ir reikiami kiekiai bus pagrįsti kokybiniais testais, o jų 
panaudojimui turi pritarti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
Vanduo 
Vanduo pagrindo sluoksnių įrengimui bus naudojamas pagal ĮT SBR 07, TRA MIN 07 arba lygiaverčius. 
DARBŲ VYKDYMAS 
Pagrindo sluoksniai pagal projektinę dokumentaciją bus klojami tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio ir/arba jau pakloto sluoksnio viršaus. Sankasa turi atitikti visus TS 4-ame skyriuje „Žemės darbai" 
nurodytus reikalavimus, t.y. laikomoji galia, paviršiaus lygumas ir altitudes ties nurodytomis profilių 
vietomis. 
Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją vėl priima Inžinierius ir pakartotinai paimti 
pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 
Projekto dokumentacija nurodo, kad pagrindo sluoksniai klojami tiesiogiai ant apsauginio sluoksnio arba/ir 
jau pakloto pagrindo sluoksnio viršaus. Sankasa turi atitikti visus TS „Žemės darbų" 4 skyriaus nurodytus 
reikalavimus, pagrindinį dėmesį skiriant nurodytam apkrovimui paviršiaus lygumui ir aukščių lygiams 
pateiktuose profiliuose. Turi būti galutinai įrengta projekto dokumentuose reikalaujama drenažo sistema. 
Projektas reikalauja, kad ant šalčiui jautrių gruntų būtų klojamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis be 
rišiklio. Sankasa, kuri paliekama neuždengta, po žiemos periodo turi būti vėl sutankinta, ją turi priimti 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Sutankinimo rodikliui nustatyti, turi būti padaryti visi reikalingi 
bandymai. Pagrindo sluoksnis neklojamas ant užšalusios sankasos. 
Kiekvieną pagrindo sluoksnį turi priimti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Kitas sluoksnis gali būti 
klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą molį, užšalusį gruntą ar 
kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai buvusių statybos darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti 
remontuojami sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. Pagrindo sluoksnių kraštai 
nuožulniai nupjaunami pagal reikalaujamus kampus ir išlyginami. Atskiri sluoksniai klojami atitinkamai 
plačiau nei kiti sluoksniai. Kiekvienas pagrindo sluoksnis klojamas taip, kad atitiktų projekto 
dokumentacijoje ir atitinkamuose techniniuose dokumentuose bei standartuose nurodytus parametrus. 
Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkamas taip, kad būtų galima užtikrinti kiekvieno sluoksnio 
nepertraukiamą klojimo ir .tankinimo procesą Visus įrengimus, kuriuos būtina gerai užlaikyti, turi 
patvirtinti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi patvirtinti bet kokį leidžiamą 
eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia 
arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius 
būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas, pagal Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo instrukcijas. 
Nesurišti pagrindo sluoksniai 
KTR 1.01:2008 nurodo leidžiamus nesurištus pagrindo sluoksnius priklausomai nuo transporto apkrovos 
(dangos konstrukcijos) klasės. Pagrindiniai pagrindo iš birių medžiagų sluoksniai klojami ant apsauginio 
šalčiui atsparaus sluoksnio. Jei nepasiseka pasiekti KTR 1.01:2008 nurodytų apsauginio sluoksnio 
atsparumo rodiklių, tai sankasos viršų reikia sustiprinti arba naudoti kitas ĮT SBR 07, TRA MIN 07 
numatytas priemones. 
3.1.1. Mišinių projektavimas ir gamyba 
Paruoštų mineralinių medžiagų mišinių skirtų mechaniniam tankinimui, galutinė dalelių granuliometrinės 
sudėties kreivė turi atitikti ĮT SBR 07, TRA MIN 07 nurodytas reikšmes. 
3.1.2. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 
Apatinis pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu 
turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 
įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti 
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus 
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 
Paskleidimas ir tankinimas 
Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba klojimo 
įrengimus. Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 
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Tankinimas gali būti vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius 
projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 
Ankstesnius sluoksnius rekomenduojama drėkinti vandeniu. 
Jei paviršius išgaubtas, kiekvienas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centre, kitais atvejais nuo 
žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 
reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 
Kiekvienas nesurištas sluoksnis turi būti padengtas kitu sluoksniu kiek įmanoma greičiau. Prieš klojant 
pagrindo asfaltbetonio mišinius paviršiai padengiami rišikliu nuo 0,2 iki 0,5 kg/m2 pagal ĮT SBR 07, TRA 
MIN 07. 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai 
Pagrindo asfaltbetonio mišinių sandara ir projektavimas 
Mineralinių medžiagų mišinį sudaro stambūs ir smulkūs užpildai ir mineraliniai milteliai. Galutinė sudėtis 
turi atitikti kokybinius bandymus, nurodytus ĮT SBR 07, TRA MIN 07. 
ĮT SBR 07, TRA MIN 07 nustato asfaltbetonio mišinio sudėtį ir optimalų bitumo.kiekį. Mišinio fizinių-
mechaninių savybių bandymus reikia atlikti pagal Maršalą. Kokybinių ir kontrolinių bandymų rezultatai 
turi atitikti ĮT SBR 07, TRA MIN 07 reikalavimus. 
Asfaltbetonio mišinio projektavimas turi numatyti eismo apkrovimo klasę, mišinio tipai, sluoksnio storį ir 
paklojimo vietą, taip pat vietines, klimatines ir ekologines sąlygas. Atskiroje projekto dokumentacijoje yra 
nurodyta visa paminėta informacija. 
Asfaltbetonio mišinių gamyba ir transportavimas 
Asfaltbetonio mišiniai, kurie bus naudojami pagrindo sluoksniui gaminami maišyklėse užtikrinant 
mineralinių medžiagų džiovinimą ir kaitinimą, bitumo kaitinimą, tikslų atskirų medžiagų tiekimą, 
nurodytos temperatūros palaikymą ir kruopštų mineralinių dalelių padengimą bitumu. Prieš paduodant į 
maišyklę visos žaliavos turi būti tiksliai pasvertos ir pakaitintos iki nurodytos sumaišymui tinkamos 
temperatūros. Prieš statybinio sezono pradžią, reikia patikrinti dozatorius ir kitus matavimo įrenginius, 
vėliau jie turi būti tikrinami kas mėnesį. ĮT SBR 07, TRA MIN 07 nurodytos asfaltbetonio mišinių maišymo 
temperatūros. Maišymo metu užpildo, bitumo ir paruošto mišinio temperatūros turi būti griežtai 
tikrinamos, leidžiamas nukrypimas ± 10 °C nuo nurodytos temperatūros. Perka itin tų ir drėgnų mišinių 
naudojimas draudžiamas. 
Gabenimo į statybvietę metu mišinio temperatūra negali nukristi žemiau atitinkamų instrukcijų nurodytos 
klojimo temperatūros 
Mišinį galima krauti į auto savivarčius su švariais ir nepralaidžiais kėbulais, kurių vidinis paviršius 
padengiamas minimaliu muiluoto tirpalo, parafininio aliejaus ar hidraulinių kalkių kiekiu, kad mišinys 
neprikibtų prie talpos sienelių. Norint apsaugoti mišinį nuo atmosferinės įtakos ir dulkių, kiekviena 
transporto priemonė aprūpinama brezentu arba imamasi kitų apsaugos priemonių. 
Prieš pradedant darbus, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi patvirtinti visų įrengimų 
maišyklių transporto priemonių, kelio dangos įrengimo mechanizmų tankinimo įrenginių) naudojimą, 
kurie visa laiką turi būti geros būklės. 
Klojimo sąlygos 
Asfaltbetonio mišinys skleidžiamas ant sauso (išimtiniu atveju ant vidutiniškai drėgno), neužšalusio ir 
švaraus pagrindo paviršiaus, pagal atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jei mišinys klojamas 
ant senų paviršių pastarojo nelygumai išilginėmis ir skersinėmis kryptimis neturi viršyti 20 mm. Pagrindo 
paviršius ir vertikalūs plotai (susijungimai su bordiūrais, latakais, kanalizacijos šuliniais ir pan.) turi būti 
padengti bitumu. Šio padengimo galima atsisakyti, jei tam pritaria Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
ir jei ant šviežio pagrindo sluoksnio klojamas storesnis kaip 40 mm sluoksnis. 
Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. 
Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. Mastikos asfalto ir poringojo asfalto sluoksnių lyjant lietui 
kloti negalima. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, 
paprastai, esant žemesnei kaip +5oC oro temperatūrai, nėra įrengiami. Asfalto pagrindo sluoksniai 
paprastai, esant žemesnei kaip -3oC oro temperatūrai, nėra įrengiami. Asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių 
storis yra mažesnis kaip 3 cm, ir asfalto viršutiniai sluoksniai iš poringojo asfalto paprastai, esant žemesnei 
kaip -10oC oro temperatūrai ir žemesnei kaip +5oC posluoksnio temperatūrai, nėra įrengiami. 
Klojimas ir sutankinimas 
Asfaltbetonio mišiniai turi būti nepertraukiamai klojami klotuvais. Tiesiant magistralinius kelius naudojami 
klotuvai su automatine lyginimo sistema ir pirminių sutankinimu. Norint, kad klojimas būtų be pertraukų 
reikia užtikrinti pastovų mišinio tiekimą. Daugiasluoksnės konstrukcijos išilginių ir skersinių sujungimų 
kraštai turi persidengti ne mažiau kaip 200 mm. Prieš klojimą sluoksnio kraštai turi būti išryškinami. 
Asfaltbetonio mišinys turi būti klojamas tokiu pakankamu storiu, kad po sutankinimo jis atitiktų nurodytą. 
Tankinimas atliekamas efektyvia įranga ir tinkamais būdais: plentvolių tipas, svoris, padangų slėgis, volų 
skaičius, jų paruošimas ir važiavimų skaičius nurodomas gamybos instrukcijoje (specifikacijoje) ir turi būti 
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patikrintas bandomajame ruože. ĮT SBR 07, TRA MIN 07 nurodo reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 
Tankinimas turi tęstis tol, kol nelieka plentvolių vėžių. Plentvoliams neprieinamos vietos (prie bordiūrų 
šulinių angų ir t.t.) tankinamos mechaniniais ir vibraciniais įrengimais rankiniu būdu. Naujas sluoksnis 
negali būti klojamas tol, kol prieš tai esantis nebus priimtas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
patvirtintas. 
BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
Bandymų tipai ir pavyzdžiai 
Reikalaujamas statybinių medžiagų mišinių ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbando-mos mišinio 
paruošimo metu po kiekvieno atskiro sluoksnio klojimo ir sutankinimo. Turi būti atliekami šios bandymų 
rūsys: 
kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų (užpildų, grunto, rišiklių, vandens ir t.t.) ir 
pagamintų mišinių tinkamumas nurodytam sluoksniui; 
kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms, mišinių savybėms ir kokybiniams 
bandymams atitikimaj priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas 
kiekvieno pabaigto sluoksnio priėmimui. Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba užsakyti 
iš profesionalios bandymų institucijos. Kainas rangovas įskaičiuoja į siūlymo kainą. Rangovas turi 
reguliariai Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir 
kitus kokybę įrodančius dokumentus, bet ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki atitinkamo sluoksnio 
priėmimo. Ne vėliau kaip 14 dienų prieš nustatytą priėmimo data rangovas pateikia Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui galutinę statybos ar bendrą bandymų ir matavimų rezultatų ataskaitą ir visus kitus 
reikiamus dokumentus. Detalesnes instrukcijas (specifikacijas) ar kitus kriterijus nustato rangovas. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal savo kokybės 
valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. Tokie kontroliniai 
bandymai atliekami Statinio statybos techninio prižiūrėtojo laboratorijose ar užsakomi nepriklausomose 
bandymų institucijose. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi reguliariai informuoti rangovą apie testų 
rezultatus, abi puses turi bendrai atlikti atitinkamų bandymų vertinimą. 
Jei dėl kontrolinių bandymų rezultatų rangovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas nepasiekia 
tarpusavio susitarimo, valstybinis bandymų institutas ar kita profesionali (akredituota) laboratorija (ne ta, 
kuri vykdė kontrolinius bandymus) gali atlikti reikalaujamos apimties arbitražinius bandymus. Jų rezultatai 
turi būti priimtini abiem pusėms, visas susijusias išlaidas padengia ta pusė, kurioje rasti nepageidautini 
rezultatai. 
Pagrindinių žaliavų, mišinių ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekamas pagal 
bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 
Betono, asfaltbetonio ar kitų mišinių bandiniai imami iškrovimo iš maišyklės ir transporto priemonių 
pakrovimo metu, iš klotuvo bunkerio bei iš sluoksnio ką tik pakloto klotuvu (greideriu) pagal naudojamo 
direktyvinio dokumento nurodymus. Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. 
Atsiradusias duobes rangovas privalo tuoj pat užpilti. Bandinys turi būti užregistruotas statybos žurnale ar 
aprašytas bandymo ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, 
sluoksnio tipas ir storis, bandinių skaičius ir bent apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, 
kiekvienas bandinys supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 
Rangovas turi reikalauti, kad Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 
ėmimo laiką ir vietą. Jei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas neatvyksta į aikštelę sutartu laiku, rangovas 
be jo žinios paima pavyzdžius ir atlieka bandymus. Jei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas reikalauja 
atlikti papildomus bandymus, kurių reikalavimai viršija nurodytus normatyviniuose dokumentuose, tai 
atlieka rangovas savo sąskaita. Rangovas gali paimti visų statybos medžiagų, pristatomų į aikštelę, 
bandinius ir išlaikyti juos iki darbų pabaigos, kad būtų atliekami arbitražiniai bandymai. Bandinius turi 
pasirašyti abiejų pusių atstovai. 
Statybinių medžiagų bandymai 
5 skyrius nurodo ir žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais tai 
užpildų, bitumo priedų ir/ar kitų medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 
Jei naudojamos kitos medžiagos (atvežtinės, iš vietinių šaltinių) arba medžiagos be kokybės sertifikato, 
rangovas turi pateikti kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos (akredituotos laboratorijos). 
Kokybės sertifikatai ir medžiagų tinkamumas, pateikti kokybės bandymų rezultatų forma, neturi būti 
senesni nei 6 mėnesių. Pakartotiniai kokybės bandymai atliekami toms statybinėms medžiagoms, kurių 
pasikeitė kokybė ir tipas, nes tai gali sukelti nukrypimą nuo Statybinių mišinių ar pabaigtų sluoksnių 
reikalaujamų savybių. Likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki darbų pradžios, rangovas Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas medžiagas ir 
laboratorijos bandymų metodus. 
Atskirų Statybinių medžiagų kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT SBR 07, TRA MIN 07 reikalavimus. 
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Statybinių mišinių bandymai 
Optimalią statybos mišinių sandarą atskiriems pagrindo sluoksniams nustato kokybės bandymai, vykdomi 
pagal LST standartus, naudojamus atitinkamam sluoksniui, 5 skyriuje nurodytus kokybės parametrus ir 
techninius reikalavimus. Statybiniai mišiniai gaminami ir klojami tik tada, kai Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas patvirtina kokybės bandymų rezultatus. Pakartotini kokybiniai testai atliekami tada, jei darbo 
eigoje pasikeitė medžiagos šaltinis, tipas, savybės ar gamybos būdas. Jei Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas reikalauja, kokybės bandymai gali būti tikrinami bandomąja gamyba, kokybės bandymai 
kartojami tol, kol mišinio sudėtis nepradeda visiškai atitikti nurodytus parametrus. Kontrolinių bandymų 
rezultatai turi atitikti kokybės bandymų reikalavimus su tam tikru standarto leidžiamu nuokrypiu. Be 
bandymų, rangovas gamybos metu gali reguliariai tikrinti gamybos įrangą, transporto priemones ir kitus 
mechanizmus, taip pat kaip laikomasi nurodytų gamybos būdų. Prieš mišinio klojimą ir jo metu turi būti 
tikrinami pagrindo sluoksnio kokybė, oro ir mišinio temperatūra, mišinio klojingumas, paskleidimo kokybė 
(lygumas, sluoksnių plotis ir storis), tarpų lyginimas, sujungimas su besiribojančiais paviršiais ir/ar kiti 
parametrai, priklausantys nuo pagrindo sluoksnio tipo. Visų kontrolinių bandymų rezultatai, kuriuos vykdė 
rangovas, turi būti užregistruoti statybos žurnale. Apie nepatenkinamus bandymų ir matavimų rezultatus 
reikia iš karto pranešti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 
Pagrindo sluoksnių bandymai 
Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai - tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 
priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išpjautus ar išgręžtus bandinius pagal 
ĮT SBR 07, TRA MIN 07 nurodytus Lietuvos standartus LST, naudojamus atitinkamo sluoksnio įrengimui. 
Turėtų būti šie pagrindo sluoksnių priėmimo bandymai (matavimai): 
- Storio matavimai; 
- Paviršiaus lygumo matavimai; 
- Projektinių aukščių matavimai; 
- Sutankinimo rodiklio nustatymas; 
Esant kitiems darbams (stovėjimo aikštelių įrengimas) Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali reikalauti 
paviršiaus lygumo, nuolydžių nukrypimo ir aukščių matavimų įvairiomis kryptimis. 
Jei kontrakte atskirai nenurodyta, tai bet koks reikalaujamų parametrų ar leidžiamų nukrypimų neatitikimas 
peržiūrimas ir vertinamas atskirai (sluoksnio pakeitimas, kainos išskaitymai ar kitos priemonės), 
priklausomai nuo sluoksnio tipo ir faktinės nukrypimų vertės. 
Darbų priėmimas 
Pabaigtų ruožų statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ir/ar pagal 
specialų susitarimą tarp rangovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo. 
Sąlygos ir reikalaujami dokumentai nurodyti šių TS 1 skyriuje „Bendroji dalis". Prieš įrengiant kitą sluoksnį 
prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad Statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas, turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų 
(kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių TS atskiros dalys. 
Reikalaujama dalinio priėmimo data Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui turi būti pranešta prieš 7 
dienas, darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra turi vykti 
nepertraukiant statybos darbų 
STANDARTAI 
LST 398.1:1995 arba lygiavertis. Automobilių kelių betonas. Betono užpildai. Terminai, apibrėžimai, 
reikalavimai ir kontrolė 
LST 398.3:1995 arba lygiavertis. Automobilių kelių betonas. Betono mišinių bandymo metodai.  
LST EN 13286-1:2003 arba lygiavertis. Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 1 dalis. 
Laboratoriniai sausojo tankio ir  drėgnio nustatymo metodai. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių 
ėmimas 
LST EN  4227-1:2004 (LSTEN 14227-1:2004) arba lygiavertis. Hidrauliškai surišti mišiniai. Techniniai 
reikalavimai. 1 dalis. Cementu surišti kelio pagrindų mišiniai.  
LST EN 15381:2008 arba lygiavertis. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios 
charakteristikos naudojant kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams.  
LSTEN 15382:2008 arba lygiavertis. Geosintetinės užtvaros. Būtinosios charakteristikos naudojant 
transporto infrastruktūroje. 
LST L ENV 13282:2007 arba lygiavertis. Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai. 
TRA MIN 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas.  
TRA SBR 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas  
TRA MIN 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas.  
STR 1.05.06:2005 arba lygiavertis. Statinio projektavimas.  
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STR 2.06.01:1999 arba lygiavertis. Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos.  
KTR 1.01:2008 arba lygiavertis.Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai.  
KPT SDK 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
STR 2. 07.01:2003 arba lygiavertis. Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. 
2003 07 21 AM įsakymas nr. 390 (ŽIN., 2003, NR. 83-3804) arba lygiavertis. 
KELIŲ DANGOS 
Šis skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su techninių specifikacijų (TS), 1 skyrium Šiame skyriuje aprašomas 
asfaltbetonio dangų mišinių paruošimas, klojimas, kontrolė, priėmimas ir matavimai. Dangos sluoksnių 
paruošimas, įrengimas, bandymai detaliai yra aprašomi „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 
be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 07, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės“ ĮT ASFALTAS 08, „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas“ TRA MIN 07, „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ TRA SBR 07, „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 
bitumų techninių reikalavimų aprašas“  TRA BITUMAS 08, „Automobilių kelių bituminių emulsijų 
techninių reikalavimų aprašas“ TRA BE 08 (toliau ĮT SBR 07, ĮT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA 
BITUMAS 08, TRA BE 08) 
MEDŽIAGOS 
Mineralinės medžiagos 
Esamu apatiniu sluoksniu laikomas tas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. 
Pagal šių Taisyklių reikalavimus, ant esamo apatinio sluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, 
kai esamas apatinis sluoksnis tenkina reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio 
atitikties, lygumo. 
Laikoma, kad esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują sluoksnį, jeigu jis tenkina 
reikalavimus pagal ST 188710638.06:2004 [5.2] ir šias Taisykles arba jiems lygiaverčias. 
Keliams už gyvenvietės ribų, kuriuose dangos skersinis profilis yra vienšlaitis ir pirmasis PSBR yra 
pratęsiamas iki žemės sankasos šlaito arba vandens nuleidimo įrenginių, nurodoma sąlyga, kad aukštesnės 
briaunos zonoje žemės sankasos paviršius turi turėti priešingos krypties ne mažesnį kaip 4% nuolydį. 
Priešingos krypties nuolydžio pradžia yra 1,0 m atstumu, matuojant nuo važiuojamosios dalies krašto link 
jos vidurio (žr. 3-7 paveikslus). 
Kitu atveju turi būti patikrinama, ar neturi būti numatomos specialios priemonės. Turi būti įvertinamas 
atliekant darbus įrengiamų sausinimo įrenginių poveikis. 
Kartais pylimuose po kelkraščiu tikslinga rengti drenažą užuot pratęsus apatinį pagrindo sluoksnį iki žemės 
sankasos šlaito. Tai taikoma: 
žemiausiose įgaubtų vertikaliųjų kreivių vietose; 
kai žemės sankasa nelaidi vandeniui; 
kai iš gretimos iškasos pogriovinį drenažą reikia pratęsti iki vandens išleidimui tinkamos vietos. 
Jeigu žemės sankasa įrengta iš šalčiui jautrių gruntų, o gruntinio vandens lygis nuolat ar periodiškai yra 
aukščiau žemės sankasos viršaus, tuomet žemės sankasos viršuje turi būti įrengtas drenažas. 
Numatant drenažą turi būti atsižvelgta į ST 188710638.06:2004 [5.2] arba jiems lygiaverčius nurodymus. 
Įrengiant sluoksnius, sausinimo įrenginiai turi būti apsaugomi nuo sužalojimo ir užtikrinamas normalus jų 
funkcionavimas. 
Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio priklausomai nuo tiekiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinių stambiausio grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis kaip: 
12 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 32 mm; 
15 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 45mm; 
18 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 56 mm; 
20 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 63 mm. 
Sluoksnių be rišiklių storiai ir jų vieta dangos konstrukcijoje turi būti parenkami pagal KPT SDK 07 [5.1] 
arba jiems lygiaverčius nurodymus, atsižvelgiant į bendrą dangos konstrukcijos storį ir į mažiausią leistiną 
šalčiui atsparios kelio dangos konstrukcijos storį. 
Jeigu, remiantis techniniu statybos ir funkcionavimo pagrindimu, reikia parinkti kitokius sluoksnių storius, 
taikomi šių taisyklių VE, VHI, IX skyrių trečiuosiuose skirsniuose aptarti sluoksnių 
įrengimo būdo sąlygojami ir priklausomi nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 
mažiausi sluoksnio storiai. 
Sluoksnių paviršius turi turėti kiek galima vienodesnes savybes ir pakankamą nuolydį vandeniui nuleisti. 
PSBR ir SNS ilgesnį laiką neturi būti leidžiamas eismas ir jie neturi būti paliekami žiemai neapsaugoti. Kai 
to negalima išvengti, turi būti numatomos atitinkamos priemonės. 
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Sluoksnių briaunos turi būti sutvirtinamos nuožulniai išlyginant šlaitelius, jeigu jos netvirtinamos bordiūrais 
ar kitokia konstrukcija. Be to, sluoksniai vienas kito atžvilgiu turi būti platesni (lyginant su aukščiau 
rengiamo sluoksnio pločiu). 
Briaunų formavimas detaliau pavaizduotas 3-7 paveiksluose. 
Pagrindo sluoksnis po eismo juosta iš betono turi būti abiejose pusėse numatomas platesnis tiek, kiek 
reikia pagal betono sluoksnio klojimo metodą (klojinius arba įrenginio veikimui reikalingą plotą), tačiau 
visada šis sluoksnis abiejose pusėse turi būti ne mažiau kaip 35 cm platesnis. 
Naudojant dirbtines ir antrines (RC) mineralines medžiagas, turi būti atsižvelgiama į šiuos arba jiems 
lygiaverčius dokumentus: 
TRAMIN07[5.3]; 
TRASBR07[5.4]; 
LST 13108-8:2006 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai turi atitikti sluoksniui keliamus reikalavimus pagal 
TRASBR 07 [5.4] arba jiems lygiaverčius. 
Jeigu statybos sutartyje nėra jokių kitų reikalavimų, tuomet bandymų rezultatų išsibarstymas dėl tiekimo 
nuokrypių, ėminių ėmimo bei bandymų atlikimo gali ne daugiau kaip 5% (santykinai) viršyti viršutinę 
SZ/LA vertę, nurodytą TRA MEN 07 
Dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant 
specialias priemones bus išlaikyta darbų kokybė. 
Jeigu prieš darbų pradžią nebuvo nurodytos esančių inžinerinių komunikacijų, kabelių, latakų, ženklinimo, 
kliuvinių ir kitokių statybinių įrenginių padėtys, jų išžvalgymas atliekant darbus yra nenumatyti darbai. 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 
atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija). 
Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, 
visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 
Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks eismas 
arba jis bus paliekamas žiemai, tai reikalaujamais atvejais turi būti taikomos papildomos priemonės. Šių 
priemonių atlikimas yra nenumatyti darbai, jeigu šiems darbams atlikti yra užsakovo raštiškas nurodymas. 
Laikinų įvažų, nuovažų padarymas, išskyrus 31 punkte nurodytus darbus, yra pagalbiniai darbai. 
Sutvirtinimų (laikinų dangų), skirtų palaikyti viešojo ir vietinio transporto normalų eismą, įrengimas, 
priežiūra ir pašalinimas, jeigu šie darbai nebuvo numatyti darbų sąraše, yra nenumatyti darbai. 
Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant susalusio esamo apatinio sluoksnio. 
Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų 
visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 
Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti 
turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 
Sluoksnių naudojimas tolesniems darbams tęsti nekeičia sutartyje numatytų rangovo įsipareigojimų 
užtikrinti saugų eismą ir jį reguliuoti. 
Mineralinių medžiagų kokybė kontroliuojama pagal statybos produkcijos sertifikavimo nuo-status paruoštų 
normatyvinių dokumentų reikalavimus, atsižvelgiant į panaudojimo tikslą. 
Mineralinės medžiagos ir naudojamos rišamosios medžiagos turi turėti gerą sukibimą. 
Asfaltbetonio mišiniams gaminti turi būti naudojami tik aktyvinti mineraliniai milteliai, gaminami iš 
tinkamų karbonatinių uolienų, jas sumalant. Mineralinių medžiagų mišinio dalyje, kurios dalelės 
smulkesnės kaip 0,09 mm turi būti ne mažiau kaip 50% masės aktyvintų mineralinių miltelių t.y. aktyvintų 
mineralinių miltelių ir mineralinio dulkių santykis turi būti ne mažesnis kaip 1:1. Asfaltbetonio mišiniams 
gaminti naudojamas gamtinis smėlis, kuriame yra ne daugiau kaip 3% masės smulkesnių kaip 0,063 mm 
dalelių, ir atsijos, kuriose tokių dalelių yra ne daugiau kaip 7% masės. Abiem atvejais molio gabaliukų gali 
būti ne daugiau kaip 0,5% masės. Skaldelės briaunos turi būti aštrios ir tvirtos. 
Kiekvienoje mineralinių medžiagų siuntoje turi būti sertifikatas, nurodantis jų kokybės parametrus pagal 
atitinkamus standartus ir tiekėjo atsakingo asmens parašas. 
 
DARBŲ VYKDYMAS 
Konstrukcijos parinkimo principai 
Parenkant dangos sluoksnių storius ir jų išdėstymo tvaiką, atsižvelgiama į KTR 1.01:2008. „Kelių techninis 
reglamentas. Automobilių keliai“, KPT SDK 07 , „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės“ reikalavimus. Parenkant asfaltbetonio mišinio rūšį ir markę, mineralines medžiagas 
bei jų mišinius, būtina atsižvelgti (dangos konstrukcijos klases pateiktas normose ir taisyklėse KTR 
1.01:2008. „Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai“, KPT SDK 07. „Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ bei įveikiančias apkrovas: normalias arba 
ypatingas. Kelių dangas gali veikti tokios ypatingos apkrovos: 
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- viena juosta judantis sunkusis transportas 
- lėtaeigis sunkusis transportas 
dažnas transporto stabdymas ir greitėjimas (sankryžose, prieš kelio ženklus ir pan.) Be to, ypatingų apkrovų 
poveikį didina tokios klimatinės sąlygos: 
- aukštos ilgalaikės temperatūros; 
- intensyvus saulės spinduliavimas. 
Įrengimai 
Įrengimai susiję su šiose TS paminėtais darbais: mišinių gamyklos, transporto priemonės mišinių 
pervežimui, klotuvai, tankinimo priemonės. Visi išvardyti įrengimai turi būti patvirtinti Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo, būti gerame stovyje ir tinkamai eksploatuojami. 
Tankinimo įrengimai 
Reikiamam tankiui pasiekti, turi būti naudojami lygių ratų, vibruojantys ar kombinuoti volai, esantys geros 
būklės ir galintys tolygiai judėti. Plieninių ratų volai turi būti laistomi vandeniu tiek, kad vanduo nebėgtų 
ant kelio dangos paviršiaus ir kad neliptų tankinamas mišinys. Taip pat naudojami volai su pneumatinėmis 
padangomis arba kombinuoti volai. Visų volų pneumatinių padangų slėgis turi būti vienodas. Bent vienas 
volas turi būti atsarginis. Ten, kur volai negalės privažiuoti (pvz. kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama 
rankiniu mechaniniu ar vibruojančiu įrengimu. 
TIKRINIMAS IR PRIĖMIMAS 
Bandymų tipai ir mėginiai 
Reikalingos statybinių medžiagų, asfaltbetonio mišinių ir užbaigtų sluoksnių savybės yra tikrinamos 
paruošimo stadijoje, po kiekvieno dangos sluoksnio įrengimo. Visi bandymų tipai yra nurodyti ĮT SBR 07, 
ĮT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA BITUMAS 08, TRA BE 08 taisyklėse: 
- tinkamumo bandymai atliekami, norint nustatyti atskirų medžiagų ir paruošto asfaltbetonio mišinio 
tinkamumą nustatytam darbui atlikti, 
- kontroliniai bandymai atliekami tam, kad būtų užtikrintas medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų 
kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams, 
- bandymai prieš priimant darbus. Jų rezultatai yra naudojami kaip dokumentacija darbų priėmimui. 
Atskirus bandymus atlieka profesionalios kvalifikuotos įstaigos. Rangovas, su bandymais susijusias išlaidas 
įtraukia į išlaidų straipsnius savo siūlyme. Rangovas bandymų rezultatus, kitus kokybę patvirtinančius 
dokumentus reguliariai pateikia Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui , bet ne vėliau kaip 24 vai. prieš 
priimant atitinkamą kelio dangos sluoksnį. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali atlikti savo kontrolinius bandymus pagal savo paruoštą 
kokybės valdymo sistemą, jeigu kyla abejonė dėl darbų tikslumo ir rangovo pateiktų bandymo rezultatų. 
Tokie kontroliniai bandymai gali būti atliekami Statinio statybos techninio prižiūrėtojo laboratorijose arba 
užsakyti atlikti bandymus nepriklausomoje institucijoje. 
Jeigu Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo bandymų rezultatai nesutampa tuomet daromi 
arbitražiniai tyrimai, kuriuos atliks valstybinė tyrimų instancija, kompetentingas ekspertas ar kita 
profesionali laboratorija. Tokių tyrimų rezultatai yra galutiniai ir neapskundžiami 
Paklotų sluoksnių tikrinimas 
Kiekvieno užbaigto sluoksnio tikrinimo rezultatai yra pagrindinė dokumentacija, kuria remiantis priimami 
atskiri kelio sluoksniai. Tikrinant prieš darbų priėmimą matuojami užbaigti sluoksniai ir tikrinami kiekvieno 
sluoksnio pavyzdžiai. Tikrinant prieš priimant darbus, kontroliuojamas sluoksnio storis, nelygumai išilgine 
ir skersine kryptimi, statybinės pakylos ir sutankinimo koeficientai reikalingi parametrai ir leistinos 
nuokrypos nurodytos ĮT SBR 07, ĮT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA BITUMAS 08, TRA BE 08. Jei 
sutankinimo koeficientai bus skirtingi, nulems iškartų ir gręžtinių pavyzdžių tikrinimo rezultatai. Pastoviai 
turi būti atliekami asfaltbetonio mišinių atsparumo deformacijai bandymai pagal ĮT SBR 07, ĮT ASFALTAS 
08, TRA MIN 07, TRA BITUMAS 08, TRA BE 08. Viršutinio dangos sluoksnių šiurkštumo savybės yra 
paprastai nustatomos pagal ĮT SBR 07, ĮT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA BITUMAS 08, TRA BE 08, bet 
gali būti naudojami kiti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinti įrengimai. Atitikimas 
projektiniams aukščiams yra kontroliuojama niveliuojant Vidutiniai nukrypimai turi būti ne didesni kaip ±5 
mm. 
Jei kitaip nenurodyta kontrakte, už neleistinus įvykdytų darbų nukrypimus, reikalaujamus pagal 
parametrus, bus baudžiama (sluoksnio perklojimas, išskaitymas is kainos ar kitokios priemonės), 
priklausomai nuo kelio charakteristikos, sluoksnio tipo ir nukrypimų skaičiaus. 
Darbų priėmimas 
Darbų priėmimo procedūros bus atliekamos pagal rangovo ir Inžinieriaus susitarimą, papildytą, kaip 
reikalauja šių techninių specifikacijų dalis.Rangovas pateikia Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
kokybės ataskaitą kartu su prašymu pradėti darbų priėmimą Dalį ataskaitos sudaro visų matavimų, 
kontrolinių bandymų ir tikrinimo prieš priimant darbu apžvalgos, duomenys apie datas, kada buvo pakloti 
atskiri dangos sluoksniai. Taip pat nurodom; apie faktinį asfaltbetonio mišinių sunaudojimą ir atitinkamų 
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bandymų skaičių. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba jo paskirta organizacija paruošia atliktų 
darbų bendrą įvertinimą ir pristato jo kopiją rangovui. Vertinama remiantis rangovo ataskaita bei Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo atliktų bandymų ir matavimų rezultatais. Vertinimas užbaigiamas palyginus 
visus rezultatus su TS ir taikomų standartų reikalavimais ir įvertinus pasiūlymus perkloti dangos sluoksnius, 
arba išskaityti iš kainos arba imtis kitų priemonių (jeigu tai atsitiko). 
STANDARTAI 
LST 1331:2002 arba lygiavertis. Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 
LST 1360.1:1995 arba lygiavertis. Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas 
LST EN 13036 arba lygiavertis. Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
7:2004/P:2009 metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu. 
LST EN 13036 arba lygiavertis. Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
8:2008/P:2009metodai. 8 dalis. Skersinio nelygumo rodiklių nustatymas.  
LST EN 153 81:2008 arba lygiavertis. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios 
charakteristikos naudojant kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams. 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 arba lygiavertis. 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas TRA SBR 07 arba lygiavertis. 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 
08 arba lygiavertis. 
Automobilių kelių bitumų emulsijų techninių reikalavimų aprašas BE 08 arba lygiavertis. 
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08 arba lygiavertis. 
RSN 123-91 arba lygiavertis. Maršrutinių autobusų ir troleibusų sustojimo vietų įrengimo bei priežiūros 
instrukcija SUM, 1991-04-10 įsakymas Nr. 43 
R 36-01 LR automobilių kelių direkcija Automobilių kelių sankryžos R 36-01 2002 02 19 Nr. 67 LR 
automobilių kelių Direkcija arba lygiavertis. 
STR 1.05.06:2005 Statinio projektavimas arba lygiavertis. 
STR 2.06.01:1999 Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos arba lygiavertis. 
KTR 1.01:2008 Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai arba lygiavertis. 
KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės arba lygiavertis. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai arba lygiavertis.  
2003 07 21 AM įsakymas nr. 390 (ŽIN., 2003, NR. 83-3804) arba lygiavertis. 
KELIO ŽENKLAI 
Šis techninių specifikacijų skyrius (toliau TS) turi būti naudojamas kartu su paaiškinimais, instrukcijomis ir 
rekomendacijomis, nurodytais „Bendrosios dalies" 1 skyriuje. 
Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas bei eismo reguliavimo įrengimai turi atitikti "Kelių eismo taisyklių" 
reikalavimus. 
Kelio ženklai apima įspėjamuosius ženklus, draudžiamuosius ženklus, informacinius nurodomuosius 
ženklus bei papildomosios informacijos lenteles, kurios patikslina arba riboja ženklų, su kuriais jos 
statomos, galiojimą. Paprasti, kaip nurodyta atitinkamame dokumente, kelio ženklai tvirtinami prie atskiros 
atramos ar specialaus statinio. 
Kaip nurodyta standartuose, kelio danga ženklinama dažais arba naudojamas kitas visiems aiškus metodas. 
Eismo reguliavimo įrenginiai, naudojami statybos aikštelėje statybos metu yra tokie: 

-barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 
-kelio ženklai; 
-signaliniai stulpeliai su atšvaitu ar be jo; 
-mirksinčios oranžinės ar geltonos įspėjimo šviesos; 
-atitvarai ir t.t. 

Vertikalių kelio ženklų įrengimas ir kelio dangos ženklinimas atliekamas pagal LST 1335:1994, LST EN 
13422:2005 , LST 1405:1995 ir LST 1379:1995 arba jiems lygiaverčius. Kelio bei dangos ženklų vieta, 
tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. Bet kurie specialūs statiniai ar nestandartiniai kelio 
ženklai ir/arba įrenginiai turi būti aiškiai apibūdinami Bendrojoje Informacijoje (toliau BI). 
MEDŽIAGOS 
Kelio ženklai 
Vertikalūs kelio ženklai paprastai tvirtinami prie atramų, stovinčių ant surenkamo ar monolitinio betono 
pamato. Pamato matmenys mažiausiai 200x200 mm ant žemės ir 250x250 mm po žeme. Vidutinis pamato 
įleidimo gylis 800 mm. Kelio ženklų atramos daromos iš plieninių vamzdžių. Atramų medžiaga, matmenys 



B kompleksas 
56 

 

ir spalva turi atitikti LST 1335:1994, LST EN 13422:2005 arba lygiaverčius. Ženklo pritvirtinimui prie 
stulpo naudojamos kabės ar universalios sąvaržos. 
Vertikalių kelio ženklų išmatavimai, medžiaga, spalva ir užrašas nurodyti LST 1335:1994, LST EN 
13422:2005 arba lygiaverčius. Ženklo paviršius lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Ženklų pastatymo 
vietą bei jų tipą (atspindintys, šviečiantys ir t.t.) būtina nurodyti projekto dokumentacijoje. Bendrojoje 
Informacijoje pateikiami reikalavimai atspindinčių bei šviečiančių ženklų įrengimui. 
Dangos ženklinimas 
Dažai ar kita padengiamoji medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 
naudojamiems prieš plikšalą. Naudojamos tik tokios 
medžiagos, kurios neskatina dangos nusidėvėjimo. Dangos ženklinimui 
naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. Naudojamos medžiagos tipas turi būti nurodomas projekto 
dokumentacijoje ar kontrakte. Dangos ženklinimo išmatavimai, forma, spalva ir savybės turi atitikti LST EN 
1433:2003, LST EN 1433:2003/A1:2005, LST 1379:1995 arba lygiaverčius. 
Eismą reguliuojantys įrenginiai 
Barjerai, uždarant kelią ar kelio kliūčių vietose, statomi uždaromo ruožo pradžioje per visa kelio plotį arba 
per pusę kelio pločio. Dalinio kelio uždarymo atveju, kai kairioji eismo juosta paliekama neuždaryta, 
papildomai pastatomas eismą nukreipiantysis ženklas 146 arba 147. 
Mirksinčios oranžinės ar geltonos įspėjamosios šviesos dedamos šalia kelio kliūties, ant eismo krypties 
skydelių ir t.t. Jų tikslas atkreipti ypatingą vairuotojų dėmesį, ypač esant blogam matomumui. 
Kai kelio ženklas nebereikalingas, jis uždengiamas nepermatoma medžiaga (audiniu, folija, plastiko ar 
metalo apdangalu) arba nuimamas. Kelio ženklai uždengiami ar nuimami rangovo sąskaita, o išlaidos 
įtraukiamos į kontrakto kainą. 
Signaliniai stulpeliai, tai eismą nukreipiančioji priemonė, statoma kelio kraštuose. Stulpeliai yra patvirtinto 
tipo ir statomi pagal LST EN 1433:2003/Al :2005, LST 1379 arba lygiaverčius reikalavimus. 
DARBŲ VYKDYMAS 
Kelio ženklai 
Atramų pamatai betonuojami tik po to, kai stulpai reikiamai įtvirtinti reikalingoje vietoje. Surenkamieji 
pamatai klojami šis anksto paruoštas duobes su smėlio sluoksniu apačioje. Kelio ženklai tvirtinami prie 
atramų pagal nustatytą tvirtinimo metodą 
Dangos ženklinimas 
Dangos paviršius turi būti sausas ir švarus. Kad dažai gerai sukibtų su danga purvas, tepalai, smėlis ar 
molis pašalinami. Ženklinimo vieta nustatoma pagal brėžinius, matavimo būdu. 
Dažymas statybos aikštelėje atliekamas skiriant ypatingą dėmesį į aplinkai kenksmingų atliekų pašalinimą., 
pvz. tuščių konteinerių, tepalų panaudotų šepečių ir pan. 
Eismo reguliavimo įrenginiai 
Nuolatinių ar/ir laikinųjų eismo reguliavimo įrenginių įrengimo eiga nurodyta brėžiniuose ar gamintojo 
instrukcijose. 
BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
Pristatymas, laikymas ir kokybiškumo bandymas 
Prieš pristatant kelio ženklų atramas į vietą, jų paviršius padengiamas apsauginiu sluoksniu. 
Kelio ženklus ir eismo reguliavimo įrenginius pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
uždengtose ir sausose saugyklose, saugant jas nuo irimo ir drėgmės. 
Medžiagos, naudojamos kelio ženklinimui, nešildomose saugyklose gali būti laikomos daugiausia 6 mėn. 
Būtina atkreipti dėmesį į jautrias šalčiui ir/arba didesnėms temperatūroms medžiagas. Sandėliavimo metu 
medžiagų savybės neturėtų pasikeisti. Gamintojas turi atlikti kokybiškumo bandymus ir suteikti tiekiamoms 
medžiagoms kokybės sertifikatus. 
Atrankinė kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų, dangos ženklinimo ir šviesoforų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios 
institucijos pagal LST 1335:1994, LST EN 13422:2005 . Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas 
tikri-namas nakties metu, naudojantis ilgosiomis transporto priemonių šviesomis. Įprastinėmis oro 
sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi jau iš 100 m atstumo. Geometrinis ženklų tikslumas 
tikrinamas specialiais matuokliais. 
Priėmimas ir matavimai 
Kaip nurodyta TS 4.3 skyriuje, priimant darbus, patikrinama kelio ženklų ir dangos ženklinimo tolerancija. 
Pagal patvirtintus brėžinius patikrinamas darbo tikslumas ir išbaigtumas. 
Bet kokie trūkumai (pažeisti ženklai ar dažai, kelio dangos ženklų netikslumas ar neužbaigtumas, t.t.) 
ištaisomi rangovo sąskaita. 
STANDARTAI 
LST 1335:1994 arba lygiavertis. Kelio ženklai 
LST 1405:1995 arba lygiavertis. Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas 
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LST 1379:1995 arba lygiavertis. Kelių ženklinimas  
LSTEN 13422:2005 arba lygiavertis. Vertikalūs kelio ženklai. Kilnojamieji deformuojamieji įspėjamieji 
įtaisai. Kilnojami kelio ženklai. Kūgiai cilindrai.  
LST EN 1433:2003 arba lygiavertis. Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, 
projektavimo bandymo reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas. 
LST EN 1433:2003/A1:2005 arba lygiavertis. Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. 
Klasifikavimas, projektavimas, 
bandymo reikalavimai, ženklinimas ir atitikties įvertinimas. 
LST EN 1433:2003/AC:2004 arba lygiavertis. Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. 
Klasifikavimas, projektavimas, bandymo reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas 
LST EN 1436:2007+A1:2009 arba lygiavertis. Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 
horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 
STR 1.05.06:2005 arba lygiavertis. Statinio projektavimas. 
R 38-01 LR Automobilių kelių projektavimas arba lygiavertis. 
STR 2.06.01:1999 Statybos techninių reikalavimų reglamentas miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos arba lygiavertis. 
KTR 1.01:2008 arba lygiavertis. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai. 
KPT SDK 07 arba lygiavertis. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės.  
slėgiminio vamzdyno montavimo darbai 
Vamzdynas turi būti tiksliai paklotas pagal rangovo patvirtintus brėžinius suderinus su užsakovo atstovu. 
Vamzdžiai turi būti pakloti, išlaikant minimalų 0,20 procentų nuolydį. Moviniai vamzdžiai turi būti klojami 
mova pirmyn. Ties jungtimis turi būti iškastos duobelės. Minimalus duobelės gylis 50 mm, matuojant nuo 
jungties apačios iki tranšėjos dugno. 
Prieš darydamas brt kokią jungtį, rangovas turi užtikrinti, kad kiekvieno vamzdžio ar fitingo vidus yra 
švarus ir lieka švarus. Visos jungtys turi būti surinktos ir suveržtos pagal gamintojo instrukcijas. Po to, kai 
kiekviena jungtis užbaigiama, bet kokia apsauginė danga turi būti sutvarkyta ir kiekvienas padengimas turi 
būti nedelsiant atliktas. Bet kuri metalinė jungtis, kai dar nėra padengta, turi būti nuvalyta ir nudažyta dviem 
sluoksniais bituminių dažų. 
 
SLĖNIO NEMUNAS APRŪPINIMAS ELEKTRA.  
Teritorijos aprūpinimo elektra aprašas pateiktas infomacinio pobūdžio. Elektros tinklų projektavimas ir 
tiesimas bus vykdomas kitu pirkimu, tačiau projektuojant kitas šiuo pirkimu numatytas lauko tinklų 
trasas, būtina atsižvelgti į perspektyvinius numatomus elektros tinklus ir jų padėtį planuojamojoje 
teritorijoje. 

ESAMA PADĖTIS IR POREIKIS. Slėnio NEMUNAS elektros energijos reikalingi galingumai ir apytikriai 
metiniai  poreikiai pateikti priede nr. 6. Taip pat nurodyti galimi elektros pagaminimai projekto Slėnis 
NEMUNAS dalyvių, kurie galėtų ir būti čia pat suvartojami, tokiu būdu mažindami realius suminius 
komplekso poreikius. 

Sklype ir gretimybėse esančių transformatorinių galingumai nepatenkina komplekso planuojamo išvystyti 
modelio suminio poreikio elektros energijai. Todėl būtina bus jas rekonstruoti pristatant naujus 
transformatorius arba greta statant naujas transformatorines. 

LAUKO ELEKTROS TINKLAI 

nr. variantas trasos dalis paaiškinimas 

siūlomos 
įgyvendinimo 
apimtys (trasos ilgis, 
km) 

pastabos 

1 1 A-B nuo TP 953 iki TP 
N255 1,01 vykdoma kitu 

pirkimu 

2 2 B-C 
nuo TP N255 iki miško 
medžių tyrimų centro 
(objektas nr.10) 

0,39 

3 3 C-D 
nuo A-B trasos iki 
biodujų jėgainės 
(objektas nr. 3) 

0,18 

 

4 4  pasijungimai į ūkio 
subjektus 1,69 vykdoma objektų 

valdytojų lėšomis 
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Esamų transformatorinių pastočių išsidėstimo schema komplekso teritorijoje, netoli jos ir planuojamos 
vykdyti elektros tinklų trasos pateiktos priede nr.11. 

LAUKO ELEKTROS TINKLAI 
Esama padėtis  
Sklypo aprūpinimas elektros tinklais:  
Šiuo metu teritorija elektra aprūpinama iš kelių transformatorinių pastočių. 
Mokomasis ūkis, šalia kurio planuojama statyti kogeneracinę jėgainę, aprūpinamas elektra iš pastotės Nr. 
N255 
Kiti vartotojai aprūpinami iš tranformatorinės pastotės Nr. N257, esančios Karkiškių km. ASU Mokomojo 
ūkio poligone.  
Transformatorinės pastotės priklauso AB “LESTO” 
Aprūpinimas  
Galingumas:  
transformatorinių pastočių Nr. N255 ir N257 galingumai po 630kW 
Pagrindiniai vartotojai: technologinė įranga, apšvietimas, šildymas 
Vykdant “Slėnio” programą teritorijoje įsisteigus verslo subjektams būtina aprūpinti pakankamais elektros 
galingumais ir reikalingomis tiekimo kategorijomis naujai statomus objektus, taip užtikrinant kokybišką jų 
funkcionavimą 
Poreikis 
Siekiant užtikrinti pakankamą naujai įsikūrusių Slėnio NEMUNAS verslo ir mokslo objektų aprūpinimą, 
planuojamos naujos požeminės kabelių linijos nuo pasirinktų transformatorinių pastočių iki planuojamų 
objektų. Taip pat planuojama esamų transformatorinių rekonstrukcija pristatant papildomus 
transformatorius.  
Reikalingas galingumas: 
pagal priede nr. 6 pateiktą elektros energijos poreikių visiems ūkio subjektams reikalingas kompleksui 
galingumas ~3120 kW.  Bendras metinis suvartojimas ~3 000 000 kWh.  
Reikalinga tiekimo kategorija: 2                                                                                                   
Prisijungimo vieta: 
konkrečios pasijungimo vietos bus numatytos po naujo pirkimo - pradėjus ruošti techninį projektą ir gavus 
iš AB “LESTO” technines sąlygas (žr. schemą Nr.11 su galimais prisijungimo variantais); preliminarios 
pasijungimo vietos - transformatorinė pastotė TP-953, TP-N257, TP N255. Numatomas dviejų pastočių 
rekonstravimas pastatant papildomus transformatorius. Trasos parinkimas derinamas su užsakovu. 
Elektros trasų apytikriai ilgiai: 
 iki kogeneracinės  jėgainės ~ 0,18 km (pagal užsakovo pateiktus duomenis); 
 iki bandymų stoties teritorijos ~ 1,01km požeminio kabelio linija (kadangi nėra išduotų sąlygų, 
išvestas ilgio vidurkis iš galimų pasijungimo variantų); 
 iki miško medžių tyrimo centro ~ 0, 39 km. 
 
Bendri reikalavimai 
Planuojami darbai 
Bendri reikalavimai žemės darbams 
Žemės darbai pradedami tik gavus leidimą kasti žemę, taip pat turint suderintą techninį projektą, statybos 
darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. Žemės kasimo vietoje pažymimos esamų požeminių 
inžinerinių tinklų bei įrenginių vietos, imamasi priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei 
želdinius nuo galimos žalos. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos 
zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones. Užbaigus žemės darbus, žemės 
paviršiaus lygis atstatomas toks, koks buvo iki darbų pradžios arba keičiamas pagal projekto sprendinius, 
taip pat  atliekamos statomų požeminių komunikacijų išpildomosios geodezinės nuotraukos. 
Geodezinis trasos nužymėjimas 
Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 
pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, 
pastatant specialius ženklus. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. 
Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais, sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir 
pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 
Tranšėjų kasimas 
Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis - vienakaušiais, daugiakaušiais 
ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių klotuvais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne 
mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. Iškasta tranšėja išvaloma nuo akmenų, šiukšlių, 
įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o molyje arba priemoliuose įrengiamas smėlio 



B kompleksas 
59 

 

pagrindas. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: piltuose gruntuose iki 1,0 m 
gylio; priesmėliuose iki 1,25 m gylio; priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. Tranšėjų kasimas kabelių 
apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 
1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies, daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-5-1,5 m atstumu nuo esamo 
kabelio, kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. Esami elektros kabeliai 
atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 
Kabelių klojimas 
Kabelių klojimo gyliai: 6-10 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai - 0,7 m; kabeliai ariamoje 
žemėje - 1,0 m; kabeliai po keliais, gatvėmis - 1,0 m, melioruotose žemėse - 0,8 m. Minimalūs atstumai 
tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0,10 m; tarp kontrolinių kabelių - 
nenormuojamas; tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių - 0,25 m; tarp klojamo kabelio ir 
esamo kabelio priklausančio kitai organizacijai - 0,5 m. Kabelio klojimas vykdomas sausoje tranšėjoje, 
esant aukštiems gruntiniams vandenims jie pažeminami atviru būdu siurbliais arba adatinių filtrų pagalba, 
vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Žiemos metu (nuo -7 °C iki -20 
°C) kloti leidžiama kabelius su plastmasine izoliacija. Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, 
vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius.  
Tranšėjų užpylimas 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: priemoliuose - smėliu; 
smėliuose, priesmėliuose - gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. Įrengiama kabelių 
apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 6-10 kV įtampos kabeliai pakloti nedirbamose žemėse saugomi nuo 
mechaninių pažeidimų klojant signalinę juostą, žemos įtampos kabeliai 0,35 - 0,70 m gylyje ir dažnų 
kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdžiuose. Apsauginės juostos klojamos 0,3 m 
gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu " Dėmesio! Kabelis". Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais 
mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Perėjimuose per kelius, gatves 
tranšėja užpilama smėliu. 
Atsižvelgiant į tai, kad beveik visiems ūkio subjektams reikalingas nepertraukiamas elektros energijos 
tiekimas, planuojama kompleksą aprūpinti iš 4 transformatorinių pastočių ir užtikrinti 2 kategorijos elektros 
energijos tiekimą.  
Techninės specifikacijos visiems pagalbiniams tinklų klojimo darbams duotos prie vandentiekio ir nuotėkų 
tinklų. 
 
SLĖNIO NEMUNAS APRŪPINIMAS DUJOMIS.  
Teritorijos aprūpinimas dujotiekio tinklų poreikiu pateikiamas informacinio pobūdžio. Projektuojant kitus 
tinklus, būtina atsižvelgti į jų perspektyvinę padėtį. Dujotiekio tinklų projektavimas ir tiesimas vykdomas 
kitu pirkimu, šiuo pirkimu numatytas tik biodujų tinklų projektavimas ir tiesimas.  
Pateikti reikalavimai dujotiekio tiesimui, vadovaujantis “LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu” 
2011-05-12 nr. XI-1375, 6 sk. 31 str. “Reikalavimai, taikomi biodujų gamybos įrenginiams” ir 32 str. 
“Biodujų gamybos įrenginių prijungimas prie dujų sistemų”, galioja ir gamtinėms dujoms. 
 
ESAMA PADĖTIS. Slėnio NEMUNAS dujotiekio tinklų šiuo metu nėra.  
POREIKIS. Energijos kiekiai, reikalingi ūkio subjektams, pateikti priede nr. 6. Taip pat nurodyti kiek ir 
kokios energijos planuojama naudoti realizuojant Slėnyje NEMUNAS pagamintą produkciją. Tokiu būdu 
planuojama mažindami realius komplekso poreikius šiluminei energijai.  
Pagrindiniai gamtinių dujų vartotojai: 
- bandymų stotis (objektas nr.1); 
- eksperimentinė biodujų jėgainė (objektas nr.3). 
Gamtinės dujos būtinos biodujų jėgainei norint užtikrinti jos veikimą.  
Biodujų tinklų trasa planuojama atvesti iki šiuo metu atnaujinamo Žemės ūkio mašinų katedros pastato 
(ŽŪM).  
Šiame pastate pagal slėnio „Nemunas“ programą  bus įkurtos  Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos 
ir vandens inžinerijos centro  Biodujų bei Sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio 
laboratorijos, kurios biodujas naudos moksliniams tyrimams. 
Šalia atnaujinto ŽŪM pastato taip pat pagal slėnio „Nemunas“ programą  bus įrengti ir 400m2 ploto 
Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų centro mokslinių tyrimų šiltnamiai bei modelinių tyrimų aikštelė. 
Biodujos bus naudojamos šių šiltnamių šildymui. 
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LAUKO DUJOTIEKIO IR BIODUJŲ TINKLAI 

 nr. variantas trasos dalis paaiškinimas 

siūlomos 
įgyvendinimo 
apimtys (trasos 
ilgis, km) pastabos 

   DUJOTIEKIO TINKLAI:   

 1 1 A-B 

nuo dujų 
pajungimo 
taško iki 
biodujų 
jėgainės 
(objektas nr.3) 1,54 

vykdoma kitu 
pirkimu 

 2 2   
pasijungimai į ūkio 
subjektus 0,43 

vykdoma kitu 
pirkimu 

   BIODUJŲ TINKLAI   

 3 1   

nuo biodujų 
jėgainės iki 
ŽŪM pastato 
(Kauno r. sav., 
Akademijos 
mstl., Studentų 
g. 15a) 2,13 

vykdoma 
pirmu etapu 

Trasų galimi variantai pateikti priede nr. 12 
Esama padėtis 
Aprūpinimas:  
Šiuo metu visa teritorija nedujofikuota 
Poreikis 
Gamtinės dujos: 
Numatoma nauja trasa projektuojamai kogeneracinei jėgainei, bandymų stočiai ir kitoms naujai 
įsikursiančioms įmonėms. Poreikiai pateikti pagal priede nr. 6 pateiktus kiekvieno ūkio subjekto 
deklaruotus poreikius.  
Biodujų jėgainės procesui būtinos gamtinės dujos jos pastoviam veikimui užtikrinti.  
Gamtinės dujos taip pat būtinos ir kaip alternatyvi energijos rūšis, kol pilnai teritorijoje įsikurs ūkio 
subjektai ir ypač tie, kurie gamins šiluminę energiją.  
Ūkio subjektams, kurie tik vartoja šiluminę energiją patrauklu turėti ir gamtines dujas, tuomet biodujų 
jėgainei sustojus dėl gedimo, būtų alternatyva kitokios šilumos ir jie nepatirtų nuostolių (pvz. tai labai 
aktualu įvairių rūšių šiltnamiams).  
Reikalingas gamtinių dujų poreikis: 
● naujai statomiems objektams  - ~300m3/h (vidutinis slėgis) 
● pagal išduotas preliminarias dujofikavimo sąlygas numatomas suvartoti dujų kiekis Bandymų stotyje 135 
000m3/metus  
● biodujų jėgainė - ~27500m3/metus 
Prisijungimo vieta: 
konkreti pasijungimo vieta bus numatyta pradėjus ruošti techninį projektą.Trasos parinkimas derinamas su 
užsakovu, taip pat apie planuojamą tiesti trasą informuojami visi tretieji asmenys siekiant nepažeisti jų 
interesų. 
Linijos ilgis: 
~ perspektyvinė dujotiekio 1,54 km požeminio gamtinio dujotiekio vidutinio slėgio linija (kadangi 
išduotose sąlygose nėra nurodytos konkrečios pasijungimų ir trasų vietos, išvestas ilgio vidurkis iš galimų 
variantų) 
Linijos ilgis: 
~ 2,13  km požeminio dujotiekio linija  
Finansavimas:  
dalinai finansuojama užsakovo lėšomis  
Biodujos 
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Planuojama nauja biodujų trasa iki ŽŪM pastato (Kauno r. sav., Akademijos mstl., Studentų g. 15a). 
Žiūrėti schemą nr. 12 
Poreikis: 
~250 m3/h (žemo slėgio dujotiekis) 
Bendri reikalavimai 
Darbus galima vykdyti tik pagal suderintą techninį projektą, gavus visus būtinus tokio pobūdžio darbams 
reikalingus leidimus. 
Darbus gali vykdyti tik atestuota šioje srityje įmonė, darbams vadovauti gali tik atestuotas tos srities darbų 
vadovas. 
Darbai 
Dujotiekio įvadas į numatomą dujofikuoti pastatą bus projektuojamas nuo plieninio vidutinio slėgio 
dujotiekio. Prie vidutinio slėgio dujotiekio jungiamasi "šalta" įpjova. Išorinėje pastato sienos pusėje 
numatoma dujų slėgio keitykla su slėgio reguliatorium > 1.00 m atstume horizontalia ir vertikalia kryptimis 
nuo langų ir durų angų. Baigus dujotiekio tiesimo darbus atstatomos dangos, vejos užsėjamos žole, 
išvežamos statybinės atliekos ir liekamas gruntas.  
Bendri reikalavimai 
Visi numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti 
normatyvinius dokumentus. Parinkti medžiagas, nustatyti vamzdžių ir jungiamųjų detalių  SDR bei dydžius 
gali tik projektuotojas. Dujotiekio tiesimo darbus gali atlikti tik kvalifikuota statybos verslo įmonė.  
Medžiagos 
Plieniniai vamzdynai. Prisijungimo prie esamo plieninio dujotiekio vietoje statomas 1,00 m dujotiekis iš 
plieninio vamzdžio su polimerine izoliacija. Vamzdžiai gali būti tiesiasiūliai su spiraline siūle arba 
besiūliai iš gerai suvirinamo plieno, kurio sandaroje yra iki 0,25 % anglies, 0,056% sieros ir 0,046 % 
fosforo. Minimalus požeminio dujotiekio vamzdžio sienelės storis 3,0 mm. Vamzdžiai turi būti sertifikuoti 
Lietuvos respublikoje. 
Polietileniniai vamzdynai. Dujotiekio statybai naudojami didelio tankio polietileniniai vamzdynai. 
Dujotiekiui naudojami didelio tankio polietileno (PE80 ir PE100) vamzdžiai, atitinkantys Lietuvos standartą 
LST ISO 4437:1999 arba jam lygiavertį.  

 
 
Polietileniniai vamzdžiai tiekiami ritėje. Vamzdžių spalva geltona, oranžinė arba juoda su išilginėmis 
geltonos spalvos juostomis. Ant vamzdžių patvariais dažais ne rečiau kaip 1 m turi būti užrašyta 
gamintojas arba prekės ženklas, transportuojama medžiaga, matmenys, standartinis matmenų santykis, 
vamzdžio medžiaga ir klasė, nuoroda į standartą. "Šalto" įsipjovimo įranga. Naujo montuojamo dujotiekio 
prijungimui prie veikiančio dujotiekio dujotiekius eksploatuojanti organizacija privirina plieninę sklendę, 
leidžiančią įsipjauti į esamą dujotiekį nemažinant jame dujų slėgio.  
Jungiamosios dalys polietileninio dujotiekio montavimui. Jungiamosios detalės gali būti su kaitinamąja 
spirale arba be jos. Jungiamosios detalės ženklinamos iškiliais spaudos ženklais. Ant jų turi būti šie 
duomenys:  
 - gamintojas arba prekės ženklas (vardas arba simbolis);  
 - SDR;  
 - vamzdžio medžiaga ir klasė (pvz., PE80);  
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 - vamzdžio skersmuo.  
Kiekviena jungiamoji dalis turi būti hermetiškoje plastikinėje gamyklos fasuotėje kartu su individualia 
magnetine kortele elektrinio sulydymo aparatui. 
Dujų slėgio keitykla. Dujų slėgio sumažinimui projektuojamo objekto reikmėms ir pagal pastate 
numatomų sudeginti valandinį dujų debitą numatoma automatinė slėgio keitykla. Keityklą sudaro 
metalinėje rakinamoje spintelėje sumontuotas dujų slėgio reguliatorius su ant korpuso įspaustais galinio 
dujų slėgio ir valandinio dujų kiekio reikšmėmis, rutulinis movinis čiaupas. Keitykla įpakuota į atskirą tarą 
ir turi pasą su eksploatavimo instrukcija. 
Projektuoti dujotiekius gali tik kvalifikuota tarnyba (projektuotojas).  
Skirstomieji polietileniniai (PE) dujotiekiai turi būti projektuojami ir statomi (montuojami, tiesiami) pagal 
patvirtintas apskričių, miestų, miestelių ir kaimų dujofikavimo schemas arba specialiuosius planus, o 
nesant dujofikavimo schemų – pagal Lietuvos Respublikos teritorijų  įstatymo nustatytus planavimo 
dokumentus (Taisyklių 8 priedo 15 ir 16 punktai).  
Projektuojant ir statant (montuojant, tiesiant) skirstomuosius dujotiekius, būtina vadovautis statybos 
techniniais reglamentais, kitais teisės aktais bei norminiais techniniais dokumentais (Taisyklių 10 priedo 2, 
7, 8, 12 ir 14punktai) ir šių Taisyklių reikalavimais .  
Projektuojant miestų, miestelių, kaimų bei vartotojų dujų skirstymo sistemas turi būti priimami pažangiausi 
techniniai sprendimai, leidžiantys racionaliai vartoti dujinį kurą.  
Miestų, miestelių ir kaimų bei vartotojų skirstomieji dujotiekiai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų galima 
skubiai atjungti dalį vamzdyno, mikrorajonus, vartotojus, nuolat ir saugiai tiekti dujas.  
Skirstomuosius dujotiekius ir jų įrenginius tikslinga projektuoti panaudojant pramoniniu arba 
nepramoniniu (dirbtuvėse ar statybos aikštelėse) būdu pagamintus surenkamuosius mazgus, tipinius 
elementus ir detales.  
Projektinė dokumentacija turi būti suderinta su dujų skirstymo  įmone ir atitikti šios  įmonės pateiktas 
technines projektavimo sąlygas. Jeigu per 24 mėnesius objekto statyba, kurioje numatyti dujotiekio tinklai 
bei įrenginiai, nepradedama, tai statybos projektus reikia derinti pakartotinai.  
Miestų, miestelių ir kaimų dujotiekių projektai turi būti atliekami ant topografinių planų, masteliais: M 
1:500, M 1:1000. Projektuojant dujotiekius tarp miestų, miestelių ir kaimų, paženklinus natūroje trasos ašį, 
leidžiama projektus atlikti ant M 1:1 000 mastelio planų. Leidžiama nepateikti išilginio profilio brėžinių 
dujotiekio atkarpų, tiesiamų lygaus reljefo vietovėmis ir jeigu nėra susikirtimų su natūraliomis kliūtimis bei 
statiniais.  
Skirstomųjų dujotiekių polietileniniai (PE) vamzdžiai turi būti numatyti tiesti požeminiu būdu.  
Projektuojant rekonstruojamus bei remontuojamus skirstomuosius dujotiekius, turi būti laikomasi tų pačių 
normų, kaip ir projektuojant naujus dujotiekius.  
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
(Taisyklių 10 priedo 2 punktas) reikalavimus.  
Skirstomuosius dujotiekius ir dujotiekio  įvadus projektuoti ir statyti (montuoti, tiesti) gali Lietuvos 
Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka  įregistruotos projektavimo ir statybos verslo  įmonės, atestuotos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  įgaliotų priežiūros institucijų ir turinčios atestatą šiai  
veiklai (Taisyklių 10 priedo 12 punktas).  
Įrenginiai, vamzdžiai, jungiamosios detalės, medžiagos, prietaisai ir uždarymo įtaisai, naudojami statant 
(montuojant, tiesiant) dujotiekius, turi būti statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 (Taisyklių 10 
priedo 3 punktas) nustatyta tvarka sertifikuoti ir įteisinti naudoti Lietuvoje.  
Naudojami vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo  įtaisai ir izoliacinės medžiagos turi būti su kokybę 
patvirtinančiais atitikties sertifikatais (arba jų kopijomis).  Įrenginiams, mazgams, jungiamosioms detalėms 
ir izoliacinėms jungtims gamintojai privalo pateikti techninius pasus.  
Žemės darbai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 1.07.02:2005 (Taisyklių 10 priedo 4 
punktas).  
Statomiems (montuojamiems, tiesiamiems) dujotiekiams sudaromi jų statybos techniniai pasai (Taisyklių 3 
ir 4 priedai). Šie statybos techniniai pasai užregistruojami dujų įmonėje.  
Metiniai dujų suvartojimo kiekiai vartotojams turi būti nustatomi pagal Skirstomųjų plieninių dujotiekių 
įrengimo taisyklių V skyrių.  
Didžiausią darbinį slėgį Pd kiekvienu konkrečiu atveju dujofikavimo techninėse sąlygose nurodo  
dujų įmonė.  
Projektinės dujų skirstymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių savybės nustatomos pagal formulę:  

        
čia:  
C - bendrasis projektavimo arba saugos koeficientas. Jis degiosioms dujoms turi būti didesnis arba  
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lygus 2. Lietuvos Respublikoje C vertė turi būti ne mažesnė kaip 2,85;  
σLCL  
- ribinis stipris (laikinasis atsparumas tempiant) megapaskaliais;  
SDR - standartinis matmenų santykis.  
DUJOTIEKIŲ ĮGILINIMAS  
Skirstomieji PE dujotiekiai tiesiami grunte 0,8 m - 1,0 m, o dujotiekio  įvadai 0,6 m - 0,8 m gylyje. 
Didžiausias įgilinimas turi būti ne daugiau kaip 2,0 m iki vamzdžio viršaus. Tiesiant dujotiekį po 
važiuojamąja gatvės ar kelio dalimi, dujotiekis turi būti  įgilintas ne mažiau kaip 1,0 m. Dujotiekio, 
nutiesto apsauginiame dėkle, įgilinimas matuojamas nuo žemės paviršiaus iki apsauginio dėklo viršaus.  
Tais atvejais, kai negalima išlaikyti 33 p. nurodytų normų, vamzdžio  įgilinimas gali būti sumažintas:  
- skirstomųjų dujotiekių - iki 0,5 m nuo žemės paviršiaus iki apsauginio dėklo viršaus. Jei polietileninis 
dujotiekio vamzdis yra apsauginiame polietileniniame ar plieniniame dėkle ir naudojamos apsauginės 
gelžbetoninės plokštės, atstumas nuo apsauginės plokštės apačios iki apsauginio dėklo viršaus per visą 
sumažinto  įgilinimo ilgį turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. Apsauginės plokštės plotis turi būti toks, kad ji 
būtų išsikišusi  į abi puses nuo apsauginio dėklo ne mažiau kaip po 0,30 m, šios plokštės storis turi būti ne 
mažesnis kaip 0,10 m;  
- dujotiekio įvadų - iki 0,4 m nuo žemės paviršiaus iki apsauginio dėklo viršaus. Atstumas nuo apsauginės 
plokštės apačios iki apsauginio dėklo viršaus turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m.  
- Vietose, kur yra rizika, kad žemės savininkas, dirbdamas žemę, gali pažeminti žemės lygį, dujotiekiai turi 
būti tiesiami ne mažesniame kaip 1,0 m gylyje.  
ATSTUMAI IKI STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ  
Dujotiekis turi būti nutiestas taip, kad netrukdytų kitiems statiniams bei inžineriniams tinklams. Statiniai 
bei inžineriniai tinklai taip pat neturi trukdyti dujotiekiui.  
Atstumas iki kitų inžinerinių tinklų turi būti pakankamas remonto darbams atlikti.  
Horizontalus atstumas tarp dviejų, viename lygyje nutiestų dujotiekio vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 
0,30 m.   
Mažiausi  leidžiamieji atstumai nuo PE dujotiekių iki statinių ir inžinerinių tinklų nurodyti Taisyklių 1 
priedo 2 lentelėje.  
DUJOTIEKIO TIESIMAS IR REMONTAS  
BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
Dujotiekio vamzdžių tiesimo darbus gali atlikti tik kvalifikuota tarnyba – statybos verslo įmonė.  
Leidimai tiesti dujotiekius išduodami pagal  statybos techninio reglamento STR 1.07.01:1999 (Taisyklių 10 
priedo 5 punktas) reikalavimus.  
PE vamzdžiai tiekiami tiesūs arba susukti  į rites. Jungiamosios detalės tiekiamos gamyklos pakuotėje–
konteineriuose.  
Tiesių vamzdžių ryšuliams ar ritėms pakrauti, iškrauti ir  perkelti rekomenduojama naudoti mechanines 
priemones. Pakraunant vamzdžius kranu turi būti naudojamos tekstilinės ar panašios medžiagos juostos. 
Naudoti metalinius lynus draudžiama.  
Patalpose vamzdžiai bei jungiamosios detalės turi būti sandėliuojami sausose, švariose vietose, išlaikant 
tokį atstumą nuo šilumos šaltinių, kad vamzdžio paviršiaus temperatūra neviršytų 20°C.  
Vamzdžio paviršiaus įšilimas daugiau kaip 30°C laikomas šiluminiu pakenkimu, tokie vamzdžiai neturi 
būti naudojami.  
Jeigu vamzdžiai,  įpakuoti  į prilaikančius rėmus, sukrauti ant žemės, tai rietuvės aukštis negali būti 
daugiau kaip 2 m. Iš abiejų rietuvės pusių turi būti atramos.  
Kai atskiri vamzdžiai sukrauti piramidės forma, apatiniai vamzdžiai gali deformuotis, ypač esant šiltam 
orui. Todėl piramidės aukštis turi būti ne didesnis kaip 1 m.  
4Visos atviros vamzdžių ir jungiamųjų detalių angos turi būti uždengtos dangteliais arba jungiamosios 
detalės  įpakuotos plastikinėje pakuotėje. Taip turi būti transportuojama, sandėliuojama ir saugoma iki 
montavimo.  
Kartu su PE gaminiais negali būti sandėliuojamos aktyvios cheminės medžiagos. 48. Susukti į rites 
vamzdžiai sandėliuojami horizontalioje padėtyje. Jeigu ritės kraunamos viena ant kitos, bendras svoris 
neturi viršyti 2 000 kg. Susuktas į ritę vamzdis neturi būti laikomas pakabintas.  
Vamzdžius saugoti po atviru dangumi galima ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų pagaminimo datos. 
Tiesioginiai ultravioletiniai saulės spinduliai (UV) blogina vamzdžių kokybę. PE vamzdžiai gali būti 
paveikti ne didesne kaip 3,5 gJ/m2 UV spinduliuote. (Lietuvoje vidutinė metinė saulės UV spinduliuotė - 
3,14 gJ/ m2 (Taisyklių 10 priedo 9 punktas).  
Saugojimo trukmė gali būti pratęsta, apsaugant vamzdžius nuo UV spinduliuotės.  
Transportuojamus PE vamzdžius būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir apkrovų.  
Atsižvelgiant  į vamzdžio skersmenį, jie gali būti vežami supakuoti  į prilaikančius rėmus arba sukrauti 
transporto priemonėje nesupakuoti.  
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Vamzdis neturi būti ilgesnis už transporto priemonės pagrindo ilgį daugiau kaip 0,5 m.  
Vežami vamzdžiai turi būti  įtvirtinti taip, kad būtų sumažintas judėjimas tarp vamzdžių ir jų atramų.  
Susukti į rites dn ≤ 63 mm vamzdžiai transportuojami ant medinių skridinių. Mediniai skridiniai turi būti 
pritvirtinti prie transporto priemonės. Susukti į rites dn > 63 mm vamzdžiai transportuojami be medinių 
skridinių (Taisyklių 10 priedo 9 punktas).  
Nerekomenduojama transportuoti PE vamzdžių esant aplinkos temperatūrai žemesnei kaip minus 15°C.  
MEDŽIAGŲ PATIKRA  
Visos pateiktos medžiagos turi būti su vamzdžių ir jungiamųjų detalių gamintojų sertifikatais.  
Prieš pradedant montavimo darbus, gautos siuntos vamzdžių ir jungiamųjų detalių pavyzdžiai turi būti 
atrinkti patikrai:  
a) ženklinimo (pagal Taisyklių 8 ir 13 punktų reikalavimus);  
b) matmenų (skersmens ir sienutės storio – pagal Taisyklių 7 punkto, o apvalumo, sienutės storio  
nuokrypių – pagal Taisyklių 60 punkto reikalavimus);  
c) išorinio vaizdo (išorės ir vidaus paviršiai pagal Taisyklių 61 punkto, o spalvos pagal Taisyklių 8 punkto 
reikalavimus).  
Patikros apimtis nurodyta Taisyklių 1 priedo 3 lentelėje.  
Žiūrint be padidinamųjų priemonių, vidinis ir išorinis vamzdžio paviršiai turi būti lygūs, švarūs, be 
subraižymų ar iškilimų, kitų paviršiaus defektų, kurie gali turėti  įtakos eksploatuojant vamzdį. Vamzdžio 
galai turi būti švariai ir tiesiai (statmenai vamzdžio ašiai) nupjauti bei uždengti PE dangteliais. Vamzdžiai ir 
jungiamosios detalės, kurių paviršiaus įbrėžimai yra gilesni kaip 10% sienutės storio en,  arba vamzdžiai, 
kurie viršija didžiausią buvimo ultravioletiniuose spinduliuose ribą (žr. Taisyklių 49 punktą), neturi būti 
naudojami.  
Tais atvejais, kai vamzdis suvyniotas ant ritės, pagal Taisyklių 58 punkto reikalavimus turi būti patikrinami 
visų ričių laisvi vamzdžių galai.  
 VAMZDŽIŲ SUJUNGIMAS  
Vamzdžiai gali būti jungiami šiais būdais:  
- moviniu, elektriniu lydimu sulydant su jungiamosiomis detalėmis;  
- sandūriniu, sulydant vamzdžių galus.  
PE vamzdžiai ir jungiamosios detalės neturi būti jungiami sriegiais.  
Visi moviniai ir sandūriniai sujungimai turi būti atliekami esant vamzdžiuose atmosferiniam slėgiui. 
Elektrinio lydymo balnai gali būti montuojami ir esant vamzdžiuose dujų slėgiui.  
Vamzdžiams, jungiamosioms detalėms sujungti naudojama speciali lydymo  įranga.  Įranga turi būti 
tiekiama su gamintojo sudarytu techniniu pasu ir atitikties sertifikatu, ji turi būti Lietuvos Respublikoje 
nustatyta tvarka  įteisinta ir atestuota. Atestavimo rezultatai turi būti  įrašyti  į lydymo įrangos atestavimo 
protokolą, prie kurio pridedamas atitikties sertifikatas. Atestavimo rezultatai galioja 12 mėnesių.  
PE vamzdžių lydymo įranga turi būti su kompiuterine lydymo proceso valdymo sistema.  
Lydyti PE dujotiekius leidžiama suvirintojams, išklausiusiems specialų mokymo kursą,  
atestuotiems ir įgijusiems atitinkamą pažymėjimą. Pažymėjimas galioja 3 metus.  
Lydytoji jungtis turi būti ženklinama nurodant suvirintojo žymenį ir datą.  
Prieš pradėdamas dirbti objekte (jei suvirintojas per 4 mėnesius neatliko lydymo darbų), suvirintojas visais 
lydymo būdais kiekvienai vamzdžių skersmenų grupei turi lydyti bandomąsias lydytąsias jungtis.  
Rekomenduojamos vamzdžių skersmenų grupės:  
Skersmenų grupė  Vamzdžio skersmuo, dn, mm  
1  dn ≤ 40  
2  40 < dn ≤ 90  
3  90 < dn ≤ 200  
4  200 < dn  
Bandomoji lydytoji jungtis, suvirintojo sulydyta naudojant movą su elektrine kaitinimo spirale, taip pat 
galioja ir kitoms, jo lydytoms, šio tipo jungiamosioms detalėms (trišakiams, perėjimams ir kt.).  
Visų bandomųjų lydytųjų jungčių patikros rezultatai turi būti surašyti protokole. Lydymo procedūrų 
(bandomojo sandūrinio lydymo) patikros protokolo rekomendacinė forma pateikiama šių Taisyklių 5 
priede (informacinis).  
Bandomosios lydytosios jungtys turi būti lydomos esant normalioms oro sąlygoms (oras sausas,  
ne daugiau kaip 85 % drėgnumo, temperatūra aukštesnė kaip -5°C).  
Visos bandomosios lydytosios jungtys turi būti išpjautos ir išbandytos mechaniniu būdu, lenkiant 180° 
kampu.  
Lydytąsias jungtis apžiūri, įvertina ir mechaniniu būdu išbando spec. laboratorija.  
Sujungtų vamzdžių 0,5 m ilgio bandomasis pavyzdys nupjaunamas vienodais atstumais  į abi puses nuo 
lydytosios siūlės ar jungiamosios detalės.  
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Bandomasis pavyzdys perpjaunamas į dvi dalis išilgai per centrą (pjūklu smulkiais dantukais). Elektrinio 
lydymo balnų ir panašių jungiamųjų detalių nuopjova turi būti atlikta per jungiamosios detalės centrą.  
- Viena bandomojo pavyzdžio dalis perpjaunama išilgai į tris lygias bandymo atraižas ir atraižų  
paviršiai nulyginami. Jungiamųjų detalių su elektrine kaitinimo spirale analogiška bandomojo  
pavyzdžio dalis pjaunama į dvi lygias atraižas.  
- Atraižos lenkiamos į vidinę pusę 180° kampu suvedant galą su galu.  
- Vertinimo kriterijai:  
a. nupjauto pavyzdžio lydymo zonoje neturi būti jokių nešvarumų, įdubų arba lydymo defektų žymių;  
b. po lenkimo bandymo pagrindinėje medžiagoje ir lydimo zonoje neturi būti jokių plyšių žymių.  
- Jungtis pripažįstama tinkama, jeigu pagal Taisyklių 78 punkto reikalavimus nustatomos ne daugiau kaip 
dvi lydymo klaidos, kurios gali būti traktuojamos kaip suvirintojo klaidos. Jeigu nustatoma trečia ar 
daugiau klaidų, suvirintojas turi pakartotinai išklausyti mokymo kursą ir gauti naują pažymėjimą. Po to, 
prieš pradėdamas dirbti objekte, jis privalo sulydyti naujas bandomąsias jungtis.  
  
VAMZDYNŲ MONTAVIMAS  
Bendrieji reikalavimai.  
Tarnyba virinanti plieninį dujotiekį, privalo aprašyti ir tvirtinti suvirinimo procedūras. Suvirintojo suteiktas 
asmeninis numeris (žymuo), kurį jis privalo prilydyti 30-50 mm atstumu nuo jo suvirintos sandūros 
matomoj pusėje, naudojama įranga ir medžiagos turi būti vyriausybės nustatyta tvarka įteisinti naudoti 
Lietuvos respublikoje. 
Dujotiekis montuojamas pagal darbo projektą, darbų technologijos projektą, galiojančių statybos norminių 
dokumentų ir  LD-SND-06:2000 (plieno vamzdynams) reikalavimus.  
Vamzdžius ir detales sandėliuoti sausoje švarioje vietoje, kad jų paviršiaus temperatūra neviršytų +20°C. 
Tiesioginiai saulės spinduliai blogina vamzdžių ir jungiamųjų detalių kokybę. Vamzdžių galai iki pat 
montavimo darbų turi būti uždengti dangteliais. Transportuojamus vamzdžius saugoti nuo mechaninių 
pažeidimų ir apkrovų. 
Visi sujungimai turi būti atliekami esant vamzdžių viduje atmosferiniam slėgiui. Sujungimams atlikti 
naudojama speciali lydymo įranga su kompiuterine proceso valdymo sistema, įteisinta Lietuvos 
respublikoje ir atestuota. 
PE dujotiekis montuojamas esant sausam orui ir ne žemesnei kaip -5°C aplinkos temperatūrai.  
Lyjant arba kai temperatūra žemesnė kaip -5°C, lydymas turi būti atliekamas po laikina  
priedanga (palapinė) ir, jeigu reikia, šildant joje orą. Palapinė gali būti šildoma  įvairiais būdais.  
Priedangos vidus turi būti vėdinimas, kad ant lydomų vamzdžių ar jungiamųjų detalių nesusidarytų 
kondensatas. Pradedant lydyti PE vamzdžių galai pašildomi karštu oru, kad medžiagos temperatūra būtų  
nuo 0°C iki 30°C, bet ne mažiau kaip 5°C didesnė už temperatūrą po laikina priedanga.  
Temperatūrų skirtumas tarp lydomų vamzdžių ir jungiamųjų detalių turi būti ne didesnis kaip 6 °C. 
Vamzdžių galams ar jungiamosioms detalėms pašildyti naudojamas karštas oras.  
Lydimo metu laisvi vamzdžio galai turi būti uždengiami, kad nesusidarytų kamino efektas  
(terminė trauka).  
Visos jungtys suvirintojo arba techninio prižiūrėtojo turi būti apžiūrėtos ir patikrintos, ar atitinka Taisyklių 
78 punkto reikalavimus. Šis patikrinimas turi būti atliktas prieš nuleidžiant vamzdį  į  tranšėją.  
Visos netinkamai sulydytos jungtys, kurias nustatė suvirintojas, techninis prižiūrėtojas ar lydymo  įrangos 
kompiuterinė kontrolės sistema, turi būti nedelsiant išpjautos ir paženklintos, nurodant datą, vietą ir 
suvirintojo identifikaciją.  
Sandūrinės jungtys.  
- Sulydant galus neleidžiama jungti skirtingų SDR PE vamzdžių ar jungiamųjų detalių.  
- Sandūriniu būdu sulydomiems galams suveržti naudojami specialūs mechaniniai įtaisai.  
- Parengiant lydyti vamzdžių ir (arba) jungiamųjų detalių galus, turi būti atliktos šios procedūros:  
a. nuvalyti vamzdžių ir (arba) jungiamųjų detalių galų bei įkaitintų instrumentų paviršiai;  
b. apsisaugoma nuo dulkių ir kitų užteršimų poveikio;  
c. suveržti vamzdžio ir (arba) jungiamųjų detalių galai;  
d.  patikrintas paviršiaus nulyginimas bei tarpelis tarp jungiamųjų detalių ir (arba) vamzdžio galų;  
e. ovalūs vamzdžiai suapvalinti suapvalinimo prietaisu;  
f.  nulyginti lydomų vamzdžių galai;  
g.  sureguliuotas lydymo įrangos veikimas.  
- Lydoma turi būti pagal lydymo įrangos darbo technologinę instrukciją. Sujungimas jungiamosiomis 
detalėmis su elektrine kaitinimo spirale.  
- Šio sujungimo principas - elektros laidų vijų,  įtaisytų vidiniuose jungiamosios detalės  
paviršiuose (lydymo paviršiuose) kaitinimas elektros srove, sukeliantis prigludusių prie jų medžiagų 
tirpimą, lydantis vamzdžio ir jungiamosios detalės paviršiams.  
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- Jungiamosios detalės su elektrine kaitinimo spirale gali būti naudojamos linijiniam vamzdynui sujungti, 
vamzdžių atšakoms prijungti, taip pat vamzdžiams iš skirtingų PE medžiagų ar su skirtingais SDR jungti.  
- Parengiant vamzdžius ir jungiamąsias detales lydymui turi būti atliktos šios procedūros:  
a. nuvalyti vamzdžių galų ir jungiamųjų detalių (jeigu reikia) paviršiai;  
b. apsisaugoma nuo dulkių ir kitų užteršimų poveikio;  
c. suveržti vamzdžių ir jungiamųjų detalių (jeigu reikia) galai;  
d. ovalūs vamzdžiai suapvalinti suapvalinimo prietaisu;  
e. nugramdyti lydomų vamzdžių galai;  
f. paženklinti vamzdžių ir jungiamųjų detalių galų įėjimo į lydymo movas gyliai;  
g. sureguliuotas lydymo įrangos veikimas.  
- Sujungimo technologijos (žr. Taisyklių 2 priedo 2 paveikslą) etapai: du vamzdžio galai įstumiami  į 
jungiamąją detalę (1, 2), lydymo aparato elektros kabelis prijungiamas prie jungiamosios detalės, jos 
elektrinės apvijos kaitinamos nustatytą laiką (3) ir jungtys atvėsinamos (4).  
- Lydymo procesas turi vykti pagal lydymo įrangos darbo technologinę instrukciją.  
- Lydytųjų jungčių regimosios patikros kriterijai.  
- Sudurtinės jungties kokybės patikra.  
a. Jungties forma. Geros kokybiškos jungties briaunelė per visą vamzdžio perimetrą turi būti lygi, 
simetriška.  
b. Nešvarumai, pažeidos. Ant jungties neturi būti jokių nešvarumų ir pažeidų žymių, tokių kaip 
nudaužimai, gilūs įspaudimai ir pan.  
c. Briaunelės  įduba. Briaunelės  įduba A neturi tęstis žemiau paties vamzdžio paviršiaus (žr. Taisyklių 2 
priedo 3 paveikslą)  
 

 
d. Centravimas. Centravimo paklaida V neturi viršyti 10 % vamzdžio sienutės storio, en   (žr. Taisyklių 2 
priedo 4 paveikslą)  
 

 
 
V ≤ 0,1×en             (2)  
 Centravimas gali būti patikrintas išmatuojant tarpą tarp vamzdžio ir jungiamosios detalės paviršių arba  
dviejų jungiamųjų detalių paviršių. 
f.Briaunelių plotis. Rekomenduojamas sandūrinių vamzdžių jungčių briaunelių plotis B (žr. Taisyklių 2 
priedo 5 paveikslą)  
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nurodytas Taisyklių 1 priedo 4 lentelėje.  

 
 
g. Vidutinis briaunelės plotis (žr. Taisyklių 2 priedo 6 paveikslą).  

 
Vidutinis briaunelės plotis  
neturi viršyti ±20% briaunelės pločio vidurkio:  
BV.BV = (Bmax + Bmin)/2         (3)  
 Bmin ≥ 0,8×BV;  
Bmax ≤ 0,8×BV.  
  
h.  Briaunelių pločio skirtumas. Skirtumas tarp dviejų atskirų briaunelių pločių  (∆S) ties  
matavimo tašku neturi viršyti X% nuo B tame pačiame taške (žr. Taisyklių 2 priedo 7 paveikslą).  
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Smin,  
Smax  - vienos briaunelės plotis;  
B   - bendras briaunelių plotis;  
∆S = Smax  
– Smin           (4)  
  
        X = (∆S×100)/B %.  
Jungtis - vamzdis ir vamzdis:     X ≤ 10 %, ∆S ≤ 0,1×B.  
 Jungtis - vamzdis ir jungiamoji detalė:    X ≤ 20 %, ∆S ≤ 0,2×B.  
 Jungtis - jungiamoji detalė ir jungiamoji detalė:   X ≤ 20 %, ∆S ≤ 0,2×B.  
- Elektrinio lydymo jungiamosiomis detalėmis patikra.  
a.  Centravimas. Turi būti patikrinta, kad vamzdžiai ir jungiamosios detalės būtų tinkamai  
centruotos (žr. Taisyklių 2 priedo 8 paveikslą) ir atitiktų lydymo procedūrų aprašą.  

 
b. Kaitinimo indikatoriai. Jei jungiamoji detalė su kaitinimo indikatoriais išlindusi per juos,  
minkšta PE masė rodo, kad sujungimas užbaigtas (žr. Taisyklių 2 priedo 9 paveikslą).  
 
c.  Lydomų dalių nuskutimas. Per visą movos perimetrą turi aiškiai matytis ištisinis ir  
efektyvus nuskutimas (žr. Taisyklių 2 priedo 10 paveikslą).  
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d.  Jungiamosios detalės montavimas. Jungiamų vamzdžių galai turi būti visiškai  įleisti  į  
jungiamąją detalę ir pasiekti jos viduje esančius ribotuvus. Tai nustatoma pagal ant jungiamų vamzdžių  
galų prieš jungiamosios detalės sumontavimą paženklintus žymenis (tašką arba liniją) (žr. Taisyklių 2 
priedo 11 paveikslą).  

 
 
e.  Medžiagos lydymasis. Jungiamosios detalės išorėje neturi matytis lydymosi proceso pasekmių ir 
išlindusios kaitinimo spiralės (žr. Taisyklių 2 priedo 12 paveikslą).  

 
f.  Išsikišimas. Vamzdžio medžiaga neturi irti. Nedidelis išsikišimas už lydymosi zonos ribų gali būti 
leidžiamas, bet neturi viršyti 50 % vamzdžio vardinio sienutės storio en (žr. Taisyklių 2 priedo 13 
paveikslą).  

 
 
g.  Lydymo nutekėjimo gylis. Išsilydžiusi jungiamosios detalės medžiaga, jeigu tokia yra, neturi viršyti 50 
% vamzdžio vardinio sienutės storio  en, bet neturi būti didesnė kaip 5 mm (žr. Taisyklių 2 priedo 14 
paveikslą).  
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h. Lydymo zona. Lydymo zona (L) visame lydymo ilgyje turi būti vienalytė. Tačiau leidžiamos  
nedidelės neišsilydimo zonos (l) aplink kelis laidus, jeigu šios zonos yra ne didesnės kaip 20 %  
jungiamosios detalės lydymo ilgio kiekvienam vamzdžio galui (žr. Taisyklių 2 priedo 15 paveikslą).  

 
 
Valstybinės priežiūros institucijų ekspertai turi teisę reikalauti papildomai patikrinti sulydytų sandūrų 
kokybę išpjaunant kontrolines sandūras mechaniniams bandymams pagal Taisyklių 74 punkto 
reikalavimus.  
 
TRANŠĖJOS PARUOŠIMAS IR VAMZDŽIŲ TIESIMAS  
Dujotiekių tiesimo žemės darbai turi būti atliekami pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 
(Taisyklių 10 priedo 4 punktas - Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 ,,Žemės darbai“, 
patvirtintas Lietuvos  
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569).  
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999 ,,Leidimų statyti ir griauti statinius  
išdavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d.  įsakymu  
Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 84-2510).) reikalavimus , t.y. vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, 
patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymu nr. D1-629 (Žin., nr.151-5569).  
Prieš kasant tranšėją pagal projektą turi būti pažymėta dujotiekio trasos ašis.  
Mažiausias tranšėjos dugno plotis turi būti dn+0,15 m (dn – vamzdžio vardinis skersmuo), bet ne mažesnis 
kaip 0,2 m. Jeigu vamzdžiai jungiami tranšėjoje, šis plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m.  
Tokio pločio tranšėja jungimo vietoje turi būti ne trumpesnė kaip 1,5 m.  
Rekomenduojami tranšėjos matmenys, esant asfalto ir pan. dangai ir be jos, pateikti Taisyklių 2 priedo 16 
ir 17 paveiksluose.  
Tranšėja turi būti apsaugota nuo užgriuvimo ar nuošliaužų. Jei reikia, naudojami sutvirtinimai. Jie turi būti 
įrengti taip, kad horizontalus atstumas nuo tiesiamo vamzdžio iki sutvirtinimo būtų ne mažesnis kaip  0,2 
m.  
Dujotiekis turi būti tiesiamas tik į sausą tranšėją.  
Jeigu tranšėjos dugnas akmenuotas (kietųjų dalelių frakcijos stambesnės kaip 20 mm), tranšėja pagilinama 
0,1 m ir šis sluoksnis užpilamas žvyro ir smėlio mišiniu arba smėliu (kietųjų dalelių frakcijų stambumas turi 
būti ne didesnis kaip 20 mm). Naująjį grunto sluoksnį reikia gerai suplūkti rankiniu arba mechanizuotu 
būdu.  
Ant tranšėjos krašto lydomi PE vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.  
Nuleidžiant vamzdį į tranšėją, būtina išvengti jo lenkimo, sukimo ar kitų įtempių.  
Natūraliai išlenkti vamzdį leidžiama ne mažesniu kaip 25·dn lenkimo spinduliu.  
Neleidžiama lenkti PE vamzdžių mechanizmais arba pašildžius.  
Įvertinant didelį polietileno šiluminio plėtimosi koeficientą, vamzdžiai turi būti tiesiami neįtemptai, kad 
liktų vietos galimiems temperatūriniams pailgėjimams. Esant aukštai vamzdžio temperatūrai (pvz., 
vamzdžiai buvo įkaitę nuo saulės spindulių), prieš sujungiant būtina juos atvėsinti.  
Arčiau kaip 20·dn atstumu nuo vamzdžių jungties (lydymo vietų) neturi būti jokių vamzdžio įlinkių (tiek 
vertikalių, tiek horizontalių).  
Vamzdžiai sujungiami, taip pat nuleidžiami į tranšėją turi būti taip, kad vamzdžio žymenys būtų viršuje.  
Kad būtų galima vamzdį surasti jo neatkasant, prie vamzdžio tvirtinamas indikacinis laidas (1,5 mm2 
skerspjūvio viengyslis dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas). Laidas turi būti skirtas kloti į 
gruntą – požemio darbams.  
Indikacinis laidas prie vamzdžio  tvirtinamas prieš nuleidžiant vamzdį  į tranšėją. Laidas tvirtinamas ne 
mažesnio kaip 15 mm pločio lipnia juosta, ją apsukant ≥ 3 kartus aplink vamzdį:  
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- kas 1 m, kai laidas tvirtinamas prie vamzdžio viršutinės dalies arba kai dujotiekis dedamas  į apsauginį 
dėklą;  
- ne toliau kaip 50 mm nuo indikacinio laido jungčių.  
Laido iškėlimui į žemės paviršių ir pritvirtinant kapose naudoti tik hermetines dėžutes.  
Indikacinis laidas turi būti sujungiamas specialiomis, apsaugotomis nuo drėgmės poveikio, kabelinėmis 
jungtimis.  
Indikacinio laido kontrolės punktų  įrengimo vietą nustato projektuotojas. Visais atvejais atstumas tarp jų 
turi būti ne didesnis kaip 400 m. Neapgyvendintose teritorijose rekomenduojama įrengti kolonėles iškeltas 
virš žemės paviršiaus 1,0 m.. Indikacinio laido kontrolės punkto ir kontrolinio punkto įrengimo variantų 
įvadinėje spintoje rekomendaciniai pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 6 priede.  
Dujotiekio įvaduose indikacinis laidas turi būti išvedamas į žemės paviršių dujotiekio apsauginio dėklo 
viduje.  
Jei dujotiekio  įvado ilgis daugiau kaip 100 m, indikacinio laido kontrolės punktas papildomai įrengiamas 
įvado prijungimo prie skirstomojo dujotiekio vietoje.  
Nutiesus dujotiekį arba dujotiekio  įvadą, turi būti patikrintas indikacinio laido bei jo jungčių ir atšakų 
elektrinis vientisumas.  
Nuleidus vamzdį  į tranšėją, atliekama geodezinė nuotrauka pagal teisės akto (Taisyklių 10 priedo 8 
punktas – . Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos 
teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka”, patvirtintas 
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 
m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 (Žin., 1999, Nr. 42-1356) reikalavimus, ir vamzdis užpilamas 0,1 m storio 
apsauginiu smėlio arba žvyro ir smėlio mišinio sluoksniu. Galima panaudoti ir iškastą gruntą, jeigu jo 
frakcijų kietosios dalelės ne stambesnės kaip 20 mm.  
Apsauginis smėlio sluoksnis vietinis ir/ar atvežtinis birus gruntas turi būti užpiltas tą pačią dieną, vamzdį 
nuleidus į tranšėją.  
Apsauginis 0,1 m storio užpilas virš vamzdžio turi būti sutankintas rankiniu būdu.  
PE vamzdžio apsaugai nuo galimų pažeidimų eksploatacijos metu kasant gruntą, virš dujotiekio vamzdžio 
0,3 m atstumu (matuojant nuo vamzdžio viršaus) tiesiama 10-15 cm pločio  įspėjamoji polietileninė juosta 
su užrašu ,,Dujos”.  
Galutinis, tranšėjoje nutiesto dujotiekio užpylimas gruntu ir jo sutankinimas turi būti atliekamas 
sluoksniais, kad ateityje būtų išvengta galimo grunto slūgimo.  
Kad būtų galima nutraukti dujų paskirstymą atskiroms atšakoms ar atjungti  įvadus, gali būti įrengiami 
uždaromieji įtaisai.  
Uždaromųjų įtaisų įrengimo tikslingumą ir išdėstymo vietą dujotiekio projektavimo techninėse sąlygose 
nurodo dujų įmonė. PE uždaromojo įtaiso įrengimo rekomendacinis pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių 7 
priede.  
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PE UŽDAROMOJO ĮTAISO ĮRENGIMAS 

 
Dujotiekio vamzdyje mažiau kaip 20·dn atstumu nuo uždarymo įtaiso neturi būti jokių vingių ar posūkių.  
108. Vartotojams, kurie suvartoja iki 160 m3/h (400 m3/h) dujų, rekomenduojami dujotiekio  įvadų 
skersmenys ir ilgiai pateikti Taisyklių 2 priedo 5 lentelėje. Dujotiekio  įvado  į pastatą ir  įrengimo variantų 
pavyzdžiai pateikiama šių Taisyklių 8 priede.  
 
DUJOTIEKIO ĮVADAS Į PASTATĄ – 1 variantas 
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DUJOTIEKIO ĮVADAS Į PASTATĄ – 2 variantas 

 
 
DUJOTIEKIO ĮVADAS Į PASTATĄ – 3 variantas 
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DUJOTIEKIO ĮVADAS Į PASTATĄ – 4 variantas 

 
 
Tuo tarpu dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginio galimi montavimo įvairiose vietose variantų 
pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 9 priede.  
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Perėjos per kelius (žr. Taisyklių 2 priedo 18 paveikslą). 

 
- Dujotiekis kelius turi kirsti statmenai.  
- Už kelius atsakingai organizacijai leidus, dujotiekiai tiesiami atviroje tranšėjoje.  
- Jeigu nėra galimybės  įrengti kelio perėją atviroje tranšėjoje, dujotiekiui nutiesti mechaninėmis 
priemonėmis po keliu įrengiamas apsauginis dėklas.   
- Dujotiekis visuomet turi būti tiesiamas ištisiniame arba lydymo būdu sujungtame PE arba metaliniame 
apsauginiame dėkle. Apsauginis dėklas turi būti įgilintas ne mažiau kaip 1 m.  
- Apsauginiai dėklai turi būti švarūs ir sausi.  
- Dujotiekio apsauginis dėklas gali būti traukiamas arba  įstumiamas neviršijant 4,0 N/mm2 apkrovų, o 
dujotiekio vamzdis - neviršijant 2,0 N/mm2.  
Perėjos per geležinkelius.  
- Įrengiant dujotiekių perėjas per geležinkelius, rekomenduojama naudoti stūmimą arba kontroliuojamos 
krypties gręžimą.  
- Pradėti perėjos per geležinkelį statybos darbus galima tik turint geležinkelį eksploatuojančios  
organizacijos patvirtintą darbų tvarką ir raštišką leidimą.  
- Visi žemės kasimo darbai gali būti atliekami ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo geležinkelio apsauginės 
zonos ribų.  
- Minimalus horizontalus atstumas nuo dujotiekio sankirtos su geležinkeliu turi būti numatomas:  
a. iki geležinkelio tiltų 30 m;  
b. iki iešmų 10 m;  
c. iki kontaktinio tinklo atramų 3 m.  
- Dujotiekio įgilinimas po geležinkeliais turi būti priimamas atsižvelgiant į statybos darbų būdą ir grunto 
charakteristikas. Minimalus atstumas nuo bėgių pado iki apsauginio dėklo viršaus - 2 m.  
- Apsauginį dėklą po geležinkeliu būtina pratęsti atstumu ne mažesniu kaip po 10 m į abi puses nuo 
geležinkelio kraštinio bėgio ir 3 m nuo geležinkelio kraštinio vandens nuvedimo įrenginio (griovio, kanalo, 
pylimo griovelio).  
- Dujotiekių sankirtų su požeminiais inžineriniais tinklais apsauginiai dėklai.  
a. Sankirtų su kitais požeminiais inžineriniais tinklais vietose dujotiekio vamzdžių apsauginių dėklų galai 
turi būti išvedami ne mažiau kaip po 1 m į abi puses nuo kertamų inžinerinių tinklų.  
b. Dujotiekio vamzdžių ir apsauginių dėklų dydžiai nurodyti 6 lentelėje.  
c. Dujotiekio sankirta su daugiau kaip 1 kV  įtampos jėgos kabeliais ir šilumos tiekimo tinklais parodyta 
Taisyklių 2 priedo 19 ir 20 paveiksluose.  
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VAMZDYNŲ BANDYMAS  
Požeminiai dujotiekiai turi būti patikrinami slėgio bandymu.  
Bandymui naudojamos inertinės dujos (azotas) arba sausas švarus oras.  
Prieš bandymą vamzdynai turi būti išvalyti. Didesnio kaip 63 mm skersmens dujotiekio vamzdžių vidus 
išvalomas prapučiant juos sausu oru arba pratraukiant minkštą kamštį. Mažesnio kaip 63 mm skersmens 
dujotiekio vamzdžių vidaus išvalymas gali būti atliekamas prapučiant juos azotu arba sausu oru.  
Išvalius vamzdį, jo galai turi būti tuojau pat uždengti dangteliais.  
Slėgio bandymas.  
- Bandoma slėgiu 1,5 karto didesniu už darbinį slėgį, bet ne mažesniu kaip 3 bar.  
- Vienu metu bandomo dujotiekio ilgis turi būti ne daugiau kaip 6 000 m.  
- Vamzdynas su bandymo slėgiu turi būti paliktas mažiausiai 16 valandų slėgiui ir temperatūrai 
stabilizuotis.  
- Stabilizacijos trukmei pasibaigus bandymo slėgis galutinai sureguliuojamas. Vamzdyno bandymo trukmė 
- 24 valandos.  
- Faktiškas slėgio sumažėjimas dujotiekyje bandymo metu skaičiuojamas pagal formulę:  
∆P = (P1+B1)-(P2+B2)            
čia:  
P1 ir  P2 - perteklinis slėgis dujotiekyje pagal manometro rodmenis, bar (mm Hg st.) bandymo pradžioje ir 
pabaigoje;  
B1 ir B2 - tas pats pagal barometro rodmenis, bar (mm Hg st.).  
-. Bandymo metu slėgio sumažėjimo neturi būti, ∆P=0.  
- Bandant mažesnio kaip 5 litrų vidinio vamzdžio tūrio dujotiekio  įvadus, temperatūros ir slėgio 
stabilizacijos periodas nereikalingas, bandymo trukmė - 6 valandos. Slėgio sumažėjimo neturi būti, ∆P=0.  
- Bandymo metu slėgis turi būti kontroliuojamas pavyzdiniu ne žemesnės kaip 1 tikslumo  
klasės manometru. Skalė: 0 -1,5 bandymo slėgio.  
- Po bandymo dujotiekis pripažįstamas tinkamu naudoti statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 
(Taisyklių 10 priedo 6 punktas - Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo 
tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.  
įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475).  
nustatyta tvarka.  
VEIKIANČIŲ PE DUJOTIEKIŲ REMONTAS  
Bendrieji reikalavimai.  
- Remontuoti dujotiekį reikia nustačius vamzdžio mechaninius pažeidimus (deformacijos arba  
įbrėžiamai) ar užsikimšimus, dujų nuotėkį, uždaromųjų įtaisų gedimus arba jeigu būtina pakeisti atskiras  
vamzdyno dalis.  
- Atliekant remonto darbus būtina griežtai laikytis galiojančių darbų saugos ir technologijos  
instrukcijų.   
- Esant nepalankiems orams, remonto darbų vieta turi būti apdengta vandeniui nelaidžia palapine. Jeigu 
oro temperatūra palapinėje yra mažesnė kaip -5°C arba didesnė kaip 30°C, darbo vietą joje reikia arba 
šildyti, arba vėsinti.  
- Nuo vamzdžio vietos, kuri remontuojama, turi būti nuvalytas gruntas, visas vamzdžio lydymo plotas 
nuskustas skutikliu ir nušluostytas spirituota servetėle.  
- Jeigu pažeistas vamzdis yra deformuotas, suapvalinimo prietaisu turi būti suapvalintas vamzdžio 
skerspjūvis.  
- Remonto darbai atliekami pagal iš anksto sudarytą darbų planą ir pavojingų darbų su dujomis paskyrą - 
leidimą.  
- Remontuoti veikiančius PE dujotiekius gali tik kvalifikuota tarnyba.  
- Suremontuota vamzdžio vieta paženklinama dujotiekio techniniuose dokumentuose.  
Priemonės, apsaugančios nuo statinio elektros krūvio.  
- PE vamzdis, kuriuo transportuojamos sausos dujos, turi statinį elektros krūvį. Prinešus arti prie vamzdžio 
metalinį daiktą gali kilti kibirkštis, uždeganti sprogstamą oro ir dujų mišinį. Tokio atsitikimo tikimybė 
didėja:  
- jeigu oras yra sausas;  
- jeigu dujų greitis vamzdyje yra labai didelis;  
- vamzdžio suspaudimo taškuose, ne visiškai uždarytų uždarymo įtaisų bei dujų nuotėkio vietose.  
Prieš PE vamzdžio remonto darbus vamzdis ir dirvožemis turi būti elektriškai sujungti. Tai galima atlikti 
naudojant 2–3 mm storio ir apie 20 mm pločio vandenyje sumirkytą medvilninę atraižą. Esant aplinkos 
temperatūrai mažesnei kaip 0°C, reikia naudoti glikolio vandeninį tirpalą.  
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Vienas audinio galas apvyniojamas aplink vamzdžio dalį, kur bus atliekami remonto darbai (vamzdžio 
stiprinimas, pjovimas ar centravimas), o kitas įleidžiamas bent 15 cm į gruntą.  
PE vamzdis remonto darbų metu visą laiką turi būti sujungtas su gruntu, o medvilninė atraiža turi būti 
šlapia. Sujungimas su gruntu gali būti nuimtas tik kai nebėra dujų nuotėkio pavojaus.  
Jeigu gruntas yra sausas, PE vamzdžio ir atraižos sąlyčio su gruntu vietos iškasoje turi būti nuolat 
drėkinamos.  
Remontas, neišpjaunant atkarpų su nedidelėmis deformacijomis bei įbrėžimais.  
- Šios pažeidos gali atsirasti kasant gruntą. Remontuojama ant pažeistos vietos uždėjus ir pagal 77 p. 
prilydžius elektrinio lydimo balną ar remontinę apkabą.  
- Remonto darbai atliekami nemažinant dujų slėgio.  
Remontas, išpjaunant atkarpas su pažeidomis, nenutraukiant dujų skirstymo.  
- Kai remontuojant reikia išpjauti ir pakeisti vamzdį arba prijungti naujai nutiestą dujotiekį, o dujų 
paskirstymas neturi būti nutrauktas,  įrengiamas laikinasis apylankinis dujotiekis (žr. Taisyklių 2 priedo 22 
paveikslą).  

 
PE vamzdis įžeminamas pagal Taisyklių 115 punkto reikalavimus.  
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Prilydomi balnai su pragręžimo kamščiais taškuose A, D, G ir K, tarp taškų A ir K  
sumontuojamas iš anksto parengtas laikinas apylankinis dujotiekis, jame šalia taško K  įmontuojamas  
manometras.  
Vamzdis pragręžiamas taškuose A ir K.  
Uždarymo įtaisas mazge M atidaromas ir laikinas apylankinis dujotiekis prapučiamas dujomis  
per atvamzdį mazge L prieš sklendę.  
Mazge L atidaromas laikino apylankinio dujotiekio uždarymo įtaisas.  
Remontuojama atkarpa taškuose B, C, H ir I spaudikliais atjungiama. Atstumas nuo užspaudimo vietų iki 
jungiamųjų detalių turi būti ne mažesnis kaip 4·d.  
Užspaudimų skaičius tarp taškų A ir K nustatomas pagal vardinį vamzdžio skersmenį dv ir darbinį slėgį (žr. 
Taisyklių 1 priedo 7 lentelę).  

 
Vamzdis taškuose D ir G pragręžiamas ir atjungta vamzdžio atkarpa prapučiama azotu arba oru.  
Jei taškuose B, C, H ir I vamzdžių spaudikliai nepakankamai  sandariai uždaro dujotiekį, pažeidimo vieta 
papildomai atjungiama taškuose E ir F.  
Išpjaunama vamzdžio atkarpa ir jos vietoje prilydomas naujo dujotiekio trišakis.  
Ne anksčiau kaip po 30 minučių iš lėto atlaisvinami spaudikliai taškuose C ir B, suremontuota atkarpa per 
tašką G prapučiama dujomis.  
Nuotėkio aptikimo skysčiu (muilo tirpalu) patikrinamas lydytųjų jungčių sandarumas.  
Nuimami spaudikliai taškuose H ir I.  
Taškuose A, K, D ir G elektrinio lydymo balnų atvamzdžiai uždaromi į laikinąjį apylankinį dujotiekį, 
įsukant jų pragręžimo kamščius.  
Iš laikinojo apylankinio dujotiekio išleidžiamos dujos, jis prapučiamas oru ir demontuojamas.  
Taškuose A, D, G ir K ant balnų sumontuojamos aklės.  
Jeigu reikia, suapvalinimo  įtaisu visuose užspaudimo  taškuose vamzdžio skerspjūvis suapvalinamas.  
Kitas dujotiekio užspaudimas gali būti daromas ne arčiau kaip per 6·d nuo buvusio remonto vietos.  
Remontas nutraukiant dujų skirstymą (žr. Taisyklių 2 priedo 23 paveikslą).  
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- Veikiantis PE vamzdynas įžeminamas pagal Taisyklių 115 punkto reikalavimus.  
- Taškuose C ir G prilydomi balnai su pragręžimo kamščiais.  
- Spaudikliais atjungiama remontuojama atkarpa taškuose A, B, H ir I. Minimalus atstumas nuo 
užspaudimo vietų iki jungiamųjų detalių turi būti ne mažesnis kaip 4·d.  
- Jei kiekvienai vamzdžio atkarpai pagal Taisyklių 1 priedo 7 lentelę reikalingas tik vienas užspaudimas, 
taškuose B ir H spaudikliai nededami.  
- Taškuose C ir G vamzdis pragręžiamas ir atjungta vamzdžio atkarpa prapučiama azotu arba oru.  
- Jei taškuose A ir B vamzdžių spaudikliai nepakankamai sandariai uždaro dujotiekį, pažeidimo vieta 
papildomai atjungiama taške D.  
- Išpjaunama vamzdžio atkarpa ir jos vietoje prilydomas naujo dujotiekio trišakis.  
- Ne anksčiau kaip po 30 minučių iš lėto atlaisvinami spaudikliai taškuose A, B ir D, suremontuota atkarpa 
per tašką G prapučiama dujomis.  
- Nuotėkio aptikimo skysčiu (muilo tirpalu) patikrinamas lydytųjų jungčių sandarumas.  
- Nuimami spaudikliai taškuose H ir I.  
- Taškuose C ir G uždaromi elektrinio lydymo balnų atvamzdžiai,  įsukant jų pragręžimo kamščius.  
- Ant balnų taškuose C ir G įmontuojamos aklės.  
- Jeigu reikia, suapvalinimo prietaisu visuose užspaudimo taškuose vamzdžio skerspjūvis suapvalinamas.  
- Kitas dujotiekio užspaudimas gali būti daromas ne arčiau kaip per 6·d nuo atlikto remonto vietos.  
Naujo dujotiekio sudūrimas su veikiančiu (žr. Taisyklių 2 priedo 24 paveikslą).  

 
- Veikiantis PE vamzdynas įžeminamas pagal Taisyklių 115 punkto reikalavimus.  
- Taškuose A ir B spaudikliais atjungiamas  veikiantis dujotiekis. Mažiausias atstumas nuo  
užspaudimo vietų iki jungiamųjų detalių turi būti ne mažesnis kaip 4·d.  
- Jei pagal 7 lentelę reikalingas tik vienas užspaudimas, taške B spaudiklis nededamas.  
- Jei taškuose A ir B vamzdžių spaudikliai nepakankamai sandariai uždaro dujotiekį, pažeidimo vieta 
papildomai atjungiama taške D, taške C įrengiant prapūtimo atvamzdį.  
Nupjaunamos galinės movos, įstatoma naujo vamzdžio atkarpa ir prilydoma.  
- Ne anksčiau kaip po 30 minučių taškuose A, B ir D spaudikliai iš lėto atlaisvinami, naujai sumontuotas 
dujotiekis prapučiamas per tolimiausiąjį tašką.  
- Nuotėkio aptikimo skysčiu (muilo tirpalu) patikrinamas lydytųjų jungčių sandarumas.  
- Taške C uždaromas elektrinio lydymo balno atvamzdis, įsukant jo pragręžimo kamštį.  
- Ant balno taške C sumontuojama aklė.  
- Jeigu reikia, suapvalinimo  įtaisu visuose užspaudimo  taškuose vamzdžio skerspjūvis suapvalinamas.  
- Jungties vieta paženklinama dujotiekio techniniuose dokumentuose.  
- Kitas dujotiekio užspaudimas gali būti daromas ne arčiau kaip per 6·d nuo suremontuotos vietos.  
Naujo dujotiekio sujungimas su veikiančiu,  įmontuojant trišakį, nenutraukiant dujų skirstymo.  
- Darbai atliekami pagal Taisyklių 117 punkte nurodytą tvarką.  
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Naujo dujotiekio sujungimas su veikiančiu,  įmontuojant trišakį, nutraukiant dujų skirstymą.  
Darbai atliekami pagal Taisyklių 118 punkte nurodytą tvarką.  
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PAGRINDINIAI SKIRSTOMŲJŲ POLIETILENINIŲ DUJOTIEKIŲ MEDŽIAGAS, PROJEKTAVIMĄ, STATYBĄ 
IR REMONTĄ APIBŪDINANTYS DYDŽIAI (LENTELĖS)  
1 lentelė. Vardiniai PE dujotiekio vamzdžių dydžiai (pagal LST ISO 4437:1999)  

  
Pastaba. Dujotiekiui tiesti naudojami ne mažesnio kaip 3 mm sienutės storio polietileniniai  
vamzdžiai.  
  
2 lentelė. Mažiausi atstumai nuo PE dujotiekių iki statinių ir inžinerinių tinklų  

  
 Pastaba. Lentelėje nurodyti atstumai priimti atsižvelgiant  į tai, kad vidutinė PE vamzdžio paviršiaus  
temperatūra neviršys 20°C.  
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3 lentelė. Patikros apimtis  

  
 
4 lentelė. Sandūrinės jungties briaunelės plotis  

  
Pastaba. Lydytosioms jungtims: vamzdis ir jungiamoji detalė, jungiamoji detalė ir jungiamoji detalė,  
lentelėje nurodyti nuokrypiai gali būti padidinti ± 1 mm.   
1 PAVYZDYS. Lydytoji jungtis vamzdis ir vamzdis:  
sienutės storis 12,7 mm, lentelėje nuo 12,7 kilti aukštyn iki pirmojo skaičiaus (11), → briaunelės  
plotis (9 - 12) mm.  
2 PAVYZDYS. Lydytoji jungtis vamzdis ir jungiamoji detalė:  
sienutės storis 12,7 mm ↑ (11) → (9 - 12) ± 1 mm → briaunelės plotis (8-13) mm.  
  
5 lentelė. Dujotiekio įvadai  
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6 lentelė. Dujotiekio vamzdžių ir apsauginių vamzdžių dydžiai  

 
  
7 lentelė. Dujotiekio užspaudimų skaičius  

 
  
TEISĖS AKTAI IR STANDARTAI, Į KURIUOS PATEIKTOS NUORODOS   
TAISYKLĖSE  
 1. Lietuvos standartas LST ISO 4437:1999 „Požeminiai polietileniniai dujinio kuro tiekimo vamzdžiai. 
Metrinė serija. Techniniai reikalavimai“ arba jam lygiavertis.  
2. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 4-43).  
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. atitikties  įvertinimas ir „CE“ 
ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 
187 (Žin., 2002, Nr. 54-2140) arba jam lygiavertis. 
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 
2005-12-21 įsakymu nr. D1-629 arba jam lygiavertis. 
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 1999-05-14 įsakymu nr. 316 arba jam lygiavertis. 
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.  įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, 
Nr. 60-2475) arba jam lygiavertis.   
7. Elektros  įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT) 2 skyrius ,,Elektros linijos ir instaliacija“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos  ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 
63/47 (Žin., 1999, Nr. 18-483) arba jam lygiavertis. 
8. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje 
statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka”, patvirtintas Valstybinės 
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 
d. įsakymu Nr. 17 (Žin., 1999, Nr. 42-1356) arba jam lygiavertis..  
9. Lietuvos standartas LST EN 12007-2:2002 „Dujų tiekimo sistemos. Ne didesnio kaip 16 bar didžiausiojo 
eksploatacinio slėgio vamzdynai. 2 dalis. Specialiosios funkcinės rekomendacijos polietilenui (DES ne 
didesnis kaip 10 bar)“ arba jam lygiavertis..  
10. Lietuvos standartas LST EN 12007-4:2002 „Dujų tiekimo sistemos. Ne didesnio kaip 16 bar 
didžiausiojo eksploatacinio slėgio vamzdynai. 4 dalis. Specialiosios funkcinės rekomendacijos 
renovacijai“ arba jam lygiavertis..  



B kompleksas 
85 

 

11. Energetikos objektus ir  įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-
1321) arba jam lygiaverčiai.  
12. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32–788; 2001, NR. 101-3597).  
13. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2005 ,,Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų pareigas  įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų,  įgytų užsienio valstybėje, 
pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. 
birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-321 (Žin., 2005, Nr. 80-2914) arba jam lygiavertis..  
14. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) arba jam lygiavertis..  
15. Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).  
16. Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 
11 d. įsakymu Nr. 4-240/D1-330 (Žin., 2004, Nr. 97-3589) arba jom lygiavertės..  
Pastaba. Šie teisės aktai ir standartai išplečia Taisyklių reikalavimus. Nuorodos rašomos atitinkamose teksto 
vietose, o jų sąrašas pateikiamas šiame priede. Taikant Taisykles, turi būti naudojami tuo metu galiojantys 
nuorodose nurodytų norminių teisės aktų ir standartų leidimai.  
  
_______________________  
    
 
 
 
 


