
 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

1

I ĮVADAS 

UŽSAKOVAS:  

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 

KOMPLEKSAS:  

INŽINERINIŲ TINKLŲ ATVEDIMO Į SLĖNIO “NEMUNAS” TERITORIJĄ IR LŽŪU 
BANDYMŲ STOTIES PASTATĄ, KAUNO RAJ. SAV., NOREIKIŠKIŲ K. TECHNINIS 
PROJEKTAS 

PROJEKTAS: 

INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS (SLĖNIS) “NEMUNAS” 

 

PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. 
KOREKTŪRA 

ŽYMUO: 

PP_C10_0427 
Situacijos planas – Slėnio NEMUNAS antroji pakopos aprūpinimas inžinerinėmis komunikacijomis 

 



 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

2

 

II PROJEKTO TURINYS 

I ĮVADAS............................................................................................................................................1 

II Projekto turinys ............................................................................................................................... 2 

III BENDROJI DALIS............................................................................................................................ 4 

1 Kompleksai .............................................................................................................................. 4 
2 Projekto rengimo pagrindas: ...................................................................................................4 
3 Bendros žinios, apibendrinimas: ............................................................................................ 4 

3.1 Bendra informacija............................................................................................................. 4 
3.2 Programos  Slėnis “Nemunas” kūrimo ir plėtros sąlygos  LŽŪU teritorijoje ................... 4 
3.3 Programos  Slėnis NEMUNAS antros pakopos vystymo praktinės galimybės pasirinktoje 
teritorijoje........................................................................................................................................ 5 

IV INŽINERINIAI TINKLAI................................................................................................................ 14 

4 Poreikis tiesti inžinerinius tinklus iki  Slėnio “Nemunas“ teritorijos ir Bandymų stoties 
pastato 14 
5 Lauko vandentiekio/nuotėkų  tinklai .................................................................................... 19 
6 Lauko elektros tinklai ............................................................................................................ 30 
7 Lauko dujotiekio tinklai (gamtinės dujos ir biodujos) .......................................................... 35 
8 Inžinerinių tinklų atvedimo iki Slėnis NEMUNAS teritorijos pasekmių vertinimas ............ 39 
9 Esminių statinio (inžinerinių magistralinių tinklų) reikalavimų išpildymas ......................... 39 

V STATINIO (magistraliniai lauko inžineriiai tinklai) STATYBOS PAGRINDIMO     IŠVADA                                                                                                                                            
. 39 



 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

3

VI Orientacinių statybos kaštų nustatymo lentelė ........................................................................... 41 

VII PRIEDAI, SCHEMOS ..................................................................................................................... 44 

Priedas nr.1  Slėnio NEMUNAS ūkio subjektų energijos ir kitų gamtos išteklių poreikio analizė 
Priedas nr.2  SĄMATA pagal sutambintus statybos kainos palyginamuosius ekonominius rodiklius 
Priedas nr.3  UAB „Kauno vandenys“ Projektavimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotėkų šalinimui.               
2008-10-22, nr. 54-2322. 
Priedas nr.4  AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Projektavimo sąlygos. 2008-12-05, nr. 08-30983. 
Priedas nr.5  AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Raštas lėl LŽŪU bandymų stotie dujofikavimo  
2009-01-26, nr. (k19) S-105 
Priedas nr.6  Slėnio "Nemunas" verslo zonos esamų sklypų struktūros schema 
Priedas nr.7  Slėnio "Nemunas" verslo zonos numatomų objektų ir esamų statinių išdėstymo schema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

4

III BENDROJI DALIS 
1 Kompleksai 
Projektas: Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) “Nemunas” 
Kompleksai: 

 01 LŽŪU  mokymo įstaigos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko pastatas, Kauno raj. sav., 
Akademijos mstl. Universiteto g. 8A. Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Komunikavimo ir 
technologijų perdavimo centras. Ypatingas statinys. Nauja statyba. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR 
INVESTICINIS PASIŪLYMAS.  

 02 Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU bandymų stoties pastatą, 
Kauno raj. sav., Noreikiškių k techninis projektas. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS 
PASIŪLYMAS.  

 
2 Projekto rengimo pagrindas: 

 Projekto korektūros rengimo sutartis nr.C10-0427, data 2010 m. spalio 21 d. 
 Lietuvos respublikos Vyriausybės 2007 03 21 nutarimas Nr.321 “Dėl integruotų mokslo, studijų ir 

verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimoą” (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 

3 Bendros žinios, apibendrinimas: 

3.1 Bendra informacija 

UŽSAKOVAS: LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 
ADRESAS:  Lietuvos žemės ūkio universitetas, Akademijos miestelis, 

Karkliškių k., Ringaudų sen., Kauno raj., Lietuva 
LŽŪU REKTORIUS Prof. Antanas Maziliauskas  
SLĖNIO “NEMUNAS” 
ASOCIACIJOS DIREKTORIUS 

Prof. Albinas Kusta 

KONTAKTINIS ASMUO: Inž. Juozas Lisauskas 
PAREIGOS (kontaktinio asmens): Techninės tarnybos vadovas 
DARBO VIETA: LŽŪU centriniai rūmai, kab. 228 
TELEFONO/ FAKSO NUMERIS:  8 37 752399 
MOBILAUS TELEFONO NUMERIS: 8 686 01466 
ELEKTRONINIS PAŠTAS tt@lzuu.lt 
ADMINISTRUOJANTI ĮMONĖ:  LŽŪU 
INFORMACIJĄ PROJEKTO PAGRINDIMUI IR INVESTICINIAM PASIŪLYMUI PATEIKĖ: 

Eil.N
r. 

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, elektroninis paštas Parašas 

1 Techninės tarnybos 
vadovas 

Inž. Juozas 
Lisauskas 

8 37 752399, 8 686 01466 
tt@lzuu.lt 

 

2 Techninės tarnybos 
vyr.inžinierius 

Žydrūnas Vycius 8 37 752399 
zydrunas.vyciust@lzuu.lt 

 

3 Plėtros ir investicijų 
paieškos skyriaus 
vedėjas 

Alvydas Žibas 8 37 752216, 8 614 25057 
alvydas.zibas@lzuu.lt 

 

4 Inžinierius (Bandymų 
stotis) 

Sigitas Cekanauskas Sigitas.Cekanauskas@lzuu.lt  

3.2 Programos  Slėnis “Nemunas” kūrimo ir plėtros sąlygos  LŽŪU teritorijoje 
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 
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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. 

LŽŪU yra vienas iš slėnio “Nemunas” steigėjų ir iniciatorių, kuris rengia žemės, miškų ir vandens ūkio 
specialistus, vykdantis su šiomis sritimis susijusius mokslinius tyrimus.  
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 - rėmiantis Slėnio “Nemunas” plėtros programa 2009-2011 m. LŽŪU 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 LŽŪU 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 

 

3.3 Programos  Slėnis NEMUNAS antros pakopos vystymo praktinės galimybės pasirinktoje teritorijoje 
 
 
Slėnio „Nemunas“ plėtrai paskirtas ir patvirtintas sklypas susideda iš 3 žemės sklypų (žiūr. priedą nr.6): 

 žemės sklypas (kadastrinis nr.: 5250/0008:614-4); 
 žemės sklypas (kadastrinis nr.: 5250/0008:614-3); 
 žemės sklypas (kadastrinis nr.: 5250/0008:0087). 

Šią teritoriją sudaro ~39 ha. 
Sklype esamų pastatų ir planuojamų ūkio subjektų naujai statyti pastatų išdėstymo schema apteikta priede 
nr.7. 
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO SLĖNIO NEMUNAS PLĖTRA KAUNO RAJONO BENDROJO 
PLANO KONTEKSTE 

TERITORIJOS GRETIMYBIŲ ANALIZĖ PAGAL KAUNO RAJONO BENDRĄJĮ PLANĄ (2007-2017 m.) 

                                                                       
 „Slėnio Nemunas“ plėtrai numatytas žemės plotas (~39 ha)                 

                                                                                 (ištrauka iš Kauno raj. bendrojo plano) 

 

 sutartinis žymėjimas apribojimai ir galimybės pagal bendrąjį planą: 

1. 
 

Prioritetinės teritorijos 
gyvenamųjų teritorijų plėtrai 

Tai naujoms statyboms skirtos teritorijos, kuriose rekomenduojama 
koncentruoti gyvenamųjų teritorijų plėtrą. Gyvenviečių plėtrai skirtose 
teritorijose turi būti numatomos gyvenimo ir darbo vietos, socialinė ir kt. 
aptarnavimo sistema, poilsiui skirtos teritorijos. 
Urbanistinio komplekso planais (detalizuojančiais bendrojo plano 
sprendinius) turi būti numatyti visi kokybiškam gyvenimui reikalingi 
komponentai - gyvenimas ir poilsis, paslaugos ir darbas, socialiniai objektai, 
transportiniai, inžineriniai ryšiai. 

2. 
 

Teritorijos pramonės, 
logistikos ir komercijos 
objektams 

 

3. 
 

Žemės ūkio teritorijos Rekomenduojama ekologinio ūkio plėtra.  Ūkinė veikla gamtinio karkaso 
teritorijose gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus šios 
veiklos poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, numačius ir 
įgyvendinus priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam 
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti ir suderinus su 
regioninėmis aplinkosaugos institucijomis. 

4. 
 

Prioritetinės miškų ir želdynų 
plėtros teritorijos 

 

5. 
 

Neprioritetinės gyvenviečių 
plėtros/ žemės ūkio 
teritorijos 

Neprioritetinėse plėtros/žemės ūkio teritorijose atsižvelgiant į numatomą 
gyventojų skaičių teritorijas planuoti kaip mažų miestų ar miestelių teritorijas 
numatant pilnaverčiam gyvenimui, darbui ir poilsiui visą reikalingą socialinę 
ir inžinerinę infrastruktūrą, viešųjų erdvių, atskirųjų rekreacinės paskirties ir 
priklausomųjų želdynų plotus. 
Naujų kelių tinklo plėtra turi būti planuojama taip, kad būtų kuo mažiau 
naujų įsijungimų į esamą kelių tinklą. 
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6. 
 

Gamtinio karkaso/ 
tausojančio žemės ūkio 
teritorijos 

Lietuvos Respublikos bendrajame plane, kuris nuo partvirtinimo dienos taip 
pat turi įstatymo galią, nustatytos tokios gamtinio karkaso  teritorijų tvarkymo 
(naudojimo ir apsaugos) kryptys:  
a) išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis;  
b) palaikomas ir didinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas;  
c) gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. 

7. 

 

 

IŠVADA: LŽŪU Slėnio NEMUNAS antrai pakopai vystyti parinkta teritorija neprieštarauja Kauno rajono bendrajam planui, 
ji organiškai įsijungia į jo kontekstą ir jį papildo sukurdama virš 150 naujų darbo vietų aplink esamiems gyvenamiesiems 
rajonams. 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IŠDĖSTYMO ANALIZĖ 

 

  
IŠVADA: Teritorija dėkinga ir tuo, kad joje nėra saugomų kultūros paveldo objektų nėra. Todėl ir šiuo 
požiūriu ji dėkinga LŽŪU Slėnio Nemunas plėtros numatytai programai.  
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URBANISTINIŲ APRIBOJIMŲ ANALIZĖ 

 

:  

IŠVADA: Jokie apribojimai planuojamai urbanizuoti teritorijai bendruoju planu nėra nustatyti ir jie visai 
neapriboja joje numatomos įsikurti gamybinės ir mokslo veiklos. 
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GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ ANALIZĖ 

 

  
IŠVADA: LŽŪU Slėnio Nemunas perspektyvinio vystymo teritorijoje gamtinio karkaso darinių, kurie trukdytų 
planuojamai veiklai, nėra. Todėl ir šiuo požiūriu šis sklypas tinkamas Slėnio Nemunas plėtrai.  

 



 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

10

 

SUSISIEKIMO SISTEMOS ANALIZĖ 

 

 
IŠVADA: susisiekimo sistema išplėtota, susisiekimas su planuojama urbanizuoti teritorija patogus. Planuojama teritorija 
lokalizuota labai geroje urbanistinėje vietoje – greta magistralinio kelio VIA Baltika (A5/ Kaunas - Suvalkai) – 
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transeuropinio automobilių transporto koridoriaus, bei yra netoli rajoninio kelio, kuriuo ji susisiekia su Akademijos, 
Noreikiškių ir kitomis gyvenvietėmis. Vietinis keliukų ir privažiavimų tinklas taip pat išvystytas. Taigi toje teritorijoje 
įkurdinant naujus ūkio subjektus visai nebus poreikio naujų kelių ar privažiavimų statybai, išskyrus privažiavimus 
kiekvieno ūkio subjekto teritorijos viduje. O tai priklausys nuo konkretaus kiekvieno ūkio subjekto teritorijos išplanavimo, 
kas bus daroma tolimesnėse projekto vystymo stadijose.  

ESAMŲ TARŠOS ŠALTINIŲ ANALIZĖ 

 
IŠVADA: Planuojamoje LŽŪU Slėnis Nemunas urbanizuoti teritorijoje ir jos gretimybėse jokių taršos židinių nėra, išskyrus 
toje teritorijoje esantis LŽŪU Mokamojo ūkio fermos. Tačiau šią taršą numatoma slopinti dviem būdais. Pirmasis etapas – 
esamas ir naujai planuojamas pastatyti bei rekonstruoti galvijų fermas planuojama apsupti želdinių (spygliuočių ir 
lapuočių) juosta. Antra priemonė – mėšlo ir srutų surinkimas ir padavimas į biodujų jėgainę, kurioje bus gaminama 
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energija (šiluminė ir elektros). Ši energija bus naudojama pirmiausiai visų Slėnis Nemunas darinių šilumos ir elektros 
poreikiams kompensuoti.  

 

TERITORIJOS GALIMYBIŲ ANALIZĖ PAGAL KAUNO RAJONO BENDRĄJĮ PLANĄ (2007-2017 m.) 

 
 

 sutartinis žymėjimas galimybės pagal Kauno raj. bendrąjį 
planą 

galimi objektai 

1. 
 

Prioritetinės teritorijos 
gyvenamųjų teritorijų 
plėtrai 

Teritorijos dalis, galima vystyti 
veiklą, kuri būtų skirta kokybiškam 
gyvenimui gerinti – kurti naujas 
darbo vietas, socialinės/mokslo 
infrastruktūros plėtrai. Plėtojant 
švietimo objektus, padidėja 
teritorijos visuomeninis 
patrauklumas. 

vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo 
cechas;  
eksperimentinis šiltnamis daržovėms; 
eksperimentinis šiltnamis gėlėms; 
energetinių augalų granulių deginimo 
tyrimo eksperimentinis kompleksas 

2. 
 

Prioritetinės miškų ir 
želdynų plėtros teritorijos 

Palaikoma gamtinė aplinka, 
gausinami kraštovaizdžio 
natūralumą atkuriantys elementai. 

miško medžių biotechnologijų ir 
molekulinės genetikos tyrimų ir 
komercializacijos centras su medelynu 
 

3. Žemės ūkio teritorijos 

4.  Neprioritetinės gyvenviečių 
plėtros/ žemės ūkio 
teritorijos 

Teritorija dalis, kurioje galimas 
žemės ūkio vystymas., prioritetas - 
ekologinis ūkis. 

bandymų stotis; 
pieno perdirbimo cechas; 
250 vietų melžiamų karvių ferma su 
skysto mėšlo rezervuarais; 
eksperimentinė biodujų jėgainė; 
elektros gamybos iš saulės kolektorių 
eksperimentinis centras; 
biokuro granulių gamybos iš energetinių 
augalų įmonė 

IŠVADA: įvertinus esamą situaciją, nustatyta, kad planuojama teritorija yra labai patraukli ir tinkama vystyti 
universitetui ir mokslui svarbius objektus, taip suteikiant potencialias galimybes Lietuvos Žemės Ūkio 
Universiteto, Kauno miesto ir visos Lietuvos įvaizdžiui gerinti. Planuojama veikla sudaromos visos sąlygos 
išsaugoti gamtines vertybes, nepadaryti joms neigiamos įtakos, puikiai įsijungti bei numatytas rajono vystymo 
kryptis plėtoti. 
 
 
 
 
 
 
 

„Slėnio Nemunas“ plėtrai 
numatytas žemės plotas
(~39 ha)
(ištrauka iš Kauno raj. 
bendrojo plano) 

 

Tinkamai išvystytas kelių 
tinklas. 
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TERITORIJOS APRŪPINIMO INŽINERINIAIS TINKLAIS SCEMA 

 
IŠVADA: Įvertinus planuojamos urbanizuoti Slėnio NEMUNAS teritorijos gretimybes, nustatyta, kad techninės 
galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų yra tinkamos. 
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IV INŽINERINIAI TINKLAI 
Statinio rūšis – inžineriniai statiniai, grupė – inžineriniai tinklai, pogrupiai – elektros tinklai, 
vandentiekio tinklai, nuotėkų šalinimo tinklai, dujų tinklai (dujotiekis) 

4 Poreikis tiesti inžinerinius tinklus iki  Slėnio “Nemunas“ teritorijos ir Bandymų stoties 
pastato 

Slėnio „Nemunas“ steigėjai - iniciatoriai Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos 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 LŽŪU 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.1. ~ 39 ha, įsikuria ~ 11 naujų verslo subjektų, 
persitvarko ir reorganizuojasi 2 teritorijoje esantys LŽŪU 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 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 
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efektyvumą, panaudoti įdiegtas technologijas Universiteto studentų ir magistrantų studijų procese. 
Siekdama atpiginti žaliavą UAB „Elinta“ planuoja bendradarbiauti su šalia esančiu LŽŪU 
mokomuoju ūkiu, kuris taip pat yra pareiškęs norą vykdyti inovatyvią veiklą Slėnyje.  
 
Siekiant aprūpinti jėgainę žaliava LŽŪU 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 teritorijos šalia LŽŪU bandymų stoties pastato turima 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.  
LŽŪU 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. 1 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. 
 
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 LŽŪU 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 technines sąlygas.  
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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. 

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 (žiūrėti schemą nr. 2); 
 panaudojant teritorijoje esančius 2 vandens gręžinius ir papildomai įrengiant naujus dar 2 naujus 

giluminius gręžinius bei sumontuojant prie jų vandens valymo įrangą (žiūrėti schemą nr. 2); 
 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. 3). 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 schema nr. 2 nustatytos vandens tiekimo trasos, kurios vėliau, gavus 
patikslintas technines sąlygas, būtų tikslinamos. Trasos bus tikslinamos ir renkamas detaliai 
išanalizavus visą trasos ruožą, įvertinant planuojamus susikirtimus su kitais inžineriniais tinklais, 
įvertinus gerbūvio elementų (asfalto dangos, pėsčiųjų šaligatviai ir pan.) atstatomuosius darbus.  
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Norint pilnai aprūpinti visą Slėnio NEMUNAS teritorija vandeniu, magistraliniai ir kvartaliniai 
tinklai sudalinti į kelis etapus. Pirmojo kaštai įtraukiami į šį pagrindimą. 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.  

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 
pirmuoju etapu 

 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 
pirmuoju etapu 

 6 2   

nuo gręžinių iki 
bandymo stoties 
pastato (objektas nr. 1) 0,59 

 7 3   

nuo gręžinių iki 
biodujų jėgainės 
(objektas nr. 3) 0,2 

vykdoma kitais 
etapais 

 8 4   
pasijungimai į ūkio 
subjektus 1,58 

vykdoma objektų 
valdytojų lėšomis 

 

Planuojama nuo esamų stogų šiltuoju metų laikotarpiu surinkti lietaus vandenį, kuris būtų 
nukreipiamas į priešgaisrinį tvenkinį, naudojamą gaisro atveju, mechaniniam vandens apvalymui, 
techninėms reikmėms, kurioms nekeliami dideli rūgštingumo reikalavimai (panaudojimas biodujų 
jėgainėje ir pan.). Nuo planuojamų tam paruošti stogų ploto per metus galima būtų surinkti ir 
panaudoti lietaus vandens iki 2300 m3 per metus.  
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5 Lauko vandentiekio/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 LŽŪU Mokomojo ūkio poligono. Gręžinys 
priklauso LŽŪU. Teritorija apželdinta, aptverta, turi 
apsauginę zoną. Lauko nuotėkų tinklai – vietiniai, nuotėkos 
renkamos į rezervuarus. Gamybinių nuotėkų nėra.  

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. 1  
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. 

 Vykdant “Slėnio” programą esami vandentiekio/nuotėkų 
tinklai negalės užtikrinti naujai statomų bei rekonstruojamų 
pastatų  kokybiško funkcionavimo  – jie neatitinka techninių, 
higieninių ir kitų reikalavimų.  

 

Informacija 
surinkta pagal 
užsakovo pateiktus 
duomenis ir Kauno 
rajono bendrojo 
plano dokumentus 

Poreikis 

Poreikis 
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 

pagal užsakovo ir 
visų, planuojančių 
ateityje įsikurti 
Slėnio NEMUNAS 
teritorijoje 
pateiktus raštiškus 
duomenis 
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bei planuojamų naujai įrengti 3-jų giluminių gręžinių, kurie 
bus įrengiami Karkiškių km. greta esamų šiuo metu gręžinių 
prie LŽŪU 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. Šie tinklai 
numatomi kloti etapais. Pirmasis etapas nuo Noreikiškių 
gyvenvietėje esančio taško A iki Bandymų stoties. Antrasis 
etapas klosis priklausomai nuo komplekso vystimosi 
eiliškumo. 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.  

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 
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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.  

 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 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 Nr.2.) 
 

Linijos ilgis: 
Planuojami pirmajame etape pakloti magistralinių tinklų trasos: 
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- vandentiekis ~1,16km,  
- vandentiekio tinklai iš gręžinio ~0,69 
- buitinės nuotekos ~1,63km,  
- lietaus nuotėkos ~1,12km, 
 

Pastaba: kadangi išduotose techninėse vandens ir nuotėkų 
pasijungimo sąlygose nėra nurodytos konkrečios 
pasijungimų ir neparinktos trasų vietos, išvestas ilgio 
vidurkis iš galimų variantų) 

Finansavimas:  
iš užsakovo lėšų 
 

Trasos 
parinkimas 

Konkrečios trasos parinkimas bus atliekamas techninio projekto 
metu, gavus konkrečias UAB “Kauno vandenys” technines sąlygas. 
Trasos parinkimas derinamas su užsakovu, taip pat apie planuojamą 
tiesti trasą informuojami visi tretieji asmenys siekiant nepažeisti jų 
interesų. 
 

 

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 

Bendri techniniai reikalavimai: 
Spaudiminio vamzdyno tinklų posūkių vietose įrengiamos betoninės 
atramos. Klojant vamzdžius, gruntinio vandens lygis pažeminamas 
30cm žemiau klojamo vamzdžio. Geriamo vandens tiekimui 
naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti neigiamos 
įtakos geriamo vandens kokybei. Požeminių komunikacijų žymėjimo 
ženklai turi būti unifikuoti. Šulinių g/b elementams naudojamas 
betonas turi būti  pagal atsparumą gniuždymui - klasės C20/ 25, 
pagal atsparumą šalčiui - markės F100, pagal vandens nepralaidumą- 
markės W6. 
 

Žemės darbai: 
Ekskavatoriaus judėjimo zonoje buldozeriu išlyginamas žemės 
paviršius. Atliekasmas 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.  
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 
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yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai 
išbandyti vamzdynai, patikrinti pagrindai.  
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 25-60 cm, 
priklausomai nuo naudojamo grunto ir tankinimo mechanizmo. 
Vamzdžiai ir šuliniai užpilami, vienu metu iš abiejų pusių. Pilti ir 
tankinti sekantį grunto sluoksnį galima tik tada, kai sutankintas ir 
patikrintas apatinis sluoksnis. Sutankinimui naudojami gruntai turi 
atitikti SNiP 3.02.01-87 7 lentelėje nurodytus reikalavimus. 
 

Lauko vandentiekio tinklai 
Projektuojami vamzdžiai turi atitikti ISO 9001 ir DS 972 standartus.  
Paklotų tinklų bandymas atliekamas stiprumui ir sandarumui -  
vamzdynų bandymas atliekamas 2 dviem etapais: pirminis 
vamzdynų stiprumo išbandymas, kai jie dar neužpilti gruntu ir 
neprijungta armatūra ir galinis priėmimo vamzdynų stiprumo ir 
hermetiškumo išbandymas, užpylus gruntu, bet neprijungus 
armatūros. Bandymas slėgiu atliekamas pagal DS 455. Pasibaigus 
bandymui, prieš priduodant eksploatacijai, vamzdynai kruopščiai 
praplaunami, išsterilizuojami.  
Lauko vandentiekio tinklai klojami iš plastikinių (PE) vamzdžių.  
Klojant vandentiekio tinklus būtina laikytis šių reikalavimų: grunto 
sluoksnis virš vamzdžio ne aukštesnis už 6.0 m; važiuojamoje dalyje 
grunto sluoksnis virš vamzdžio ne plonesnis negu 0.6m, jei 
netaikomos papildomos priemonės transporto apkrovos įtakai 
sumažinti; vamzdžiai klojami ant paruošiamojo smėlio pagrindo, 
sutankinti iki Ksut>0.95; smėlio (žvyro) išlyginamasis pagrindas po 
vamzdžiais turi būti supurenamas, išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai; išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima 
naudoti medžiagų, turinčių aštrių nuolaužų, grunto dalelės neturi 
viršyti 16mm, grunto medžiaga neturi būti sušalusi; aplinkinis 
užpildo sluoksnis ir lOcm sluoksnis virš vamzdžio turi būti 
sutankintas >0.93% (SP), virš vamzdžio esantis užpildas turi atitikti 
reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, 
grindinys).  
Gruntinio vandens pažeminimas darbų vykdymo metu atliekamas 
adatinių filtrų pagalba.  
Apvalūs vandentiekio šuliniai įrengiami vandentiekio tinklų 
mazguose. Šuliniai iš g/b elementų, statomi šlapiuose gruntuose, kur 
aukštas gruntinio vandens lygis. Esant gruntiniams vandenims šuliniai 
įrengiami ant betoninio pagrindo (betono klasė gniuždymui C6/7.5, 
h=0.10m) su hidroizoliacija. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta 
išorinė šulinio hidroizoliacija, aptepant karštu bitumu 2 kartus, 0.5m 
aukščiau gruntinio vandens lygio, taip pat vidinė izoliacija - dugno 
(30mm) ir sienų (20mm) padengimas latekscemento torkrettinku; gali 
būti ir kita lygiavertė medžiaga. 
Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės ir landos Aplink dangtį 
apibetonuojama nuolaidi priegrinda nuo dangčio pusės. Šuliniams 
važiuojamoje dalyje numatoma kelio plokštė po dangčiu, o dangtis - 
viename lygyje su važiuojamąja dalimi. 
Baigiant statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. 
Supiltas gruntas sutankinamas iki projektinio tankio ky=0.9. Šulinių 
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žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastato sienų ar plieninių stulpelių, 
taip pat  atliekamos statomų požeminių komunikacijų išpildomosios 
geodezinės nuotraukos. 
 
Savitakiniai nuotekynės tinklai 
Projektuojami vamzdžiai turi atitikti ISO 9001 ir DS 972 standartus.  
Savitakiniai nuotekų tinklai bandomi du kartus: pirmą kartą bandoma 
prieš tinklus užpilant, o antrą kartą - juos užpylus. Užpylus 
vamzdyną gruntu, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir jų 
sandūrų kokybė patikrinama televizinės aparatūros pagalba. 
Savitakinių nuotekų tinklų šulinių, kuriuose įrengta vidinė 
hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, kiek nuteka 
vandens. Šuliniuose, kuriuose įrengta išorinė hidroizoliacija, - 
nustatant, kiek priteka vandens. Nuotekų šuliniai bandomi, bandant 
tinklus arba atskirai. Savitakinių nuotekų tinklų sandarumas 
bandomas tarpais tarp kontrolinių šulinių. Televizinės aparatūros 
pagalba nustačius, kad užpilto vamzdyno nuolydis, vamzdžių ir 
sandūrų kokybė geri, vamzdyno hermetiškumas priėmimo bandymo 
metu tikrinamas pagal pritekėjusio gruntinio vandens kiekį 
apatiniame šulinyje. 
Lauko nuotekų tinklai klojami iš PVC vamzdžių. Klojant tinklus iš 
PVC vamzdžių, būtina laikytis šių reikalavimų: grunto sluoksnis virš 
vamzdynų ne aukštesnis už 6.0m; važiuojamoje dalyje grunto 
sluoksnis virš vamzdžio ne plonesnis negu l.0m, jei nesiimama 
papildomų priemonių transporto apkrovos įtakai sumažinti 
(pabrėžtinas šoninio užpylimo grunto sutankinimas >93% (SP)); 
vamzdžiai klojami ant paruošiamojo smėlio pagrindo, sutankinto iki 
Ksut>0.95; smėlio (žvyro) išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi 
būti supurenamas, išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai; 
išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, 
turinčių aštrių nuolaužų, grunto dalelės neturi viršyti 16mm, grunto 
medžiaga neturi būti sušalusi; aplinkinis užpildo sluoksnis ir l0cm 
sluoksnis virš vamzdžio turi būti sutankintas >0.93% (SP); virš 
vamzdžio esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus 
konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys). 
Gruntinio vandens pažeminimas darbų vykdymo metu atliekamas 
adatinių filtrų pagalba.  
Apvalūs nuotekynės šuliniai įrengiami iš monolitinio latako, dugno 
plokštės, sieninių žiedų, perdengimo plokštės ir landos žiedų. 
Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta išorinė šulinio hidroizoliacija, 
aptepant karštu bitumu 2 kartus, 0.5m aukščiau gruntinio vandens 
lygio. Šulinių ir landų žiedus užtaisyti l0mm storio cementinio 
skiedinio S10 sluoksniu. 
Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės ir landos. Dangčiai gazonuose ir 
vejose pakelti aukščiau žemės paviršiaus: neužstatytoje teritorijoje - 
20cm, užstatytoje - 5cm. Aplink dangtį apibetonuojama nuolaidi 
priegrinda nuo dangčio pusės. Šuliniams važiuojamoje dalyje 
numatoma kelio plokštė po dangčiu, o dangtis - viename lygyje su 
važiuojamąja dalimi. 
Baigiant statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. 
Supiltas gruntas sutankinamas iki projektinio tankio ky=0.9. Sulinių 
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žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastato sienų ar metalinių stulpelių, 
taip pat  atliekamos statomų požeminių komunikacijų išpildomosios 
geodezinės nuotraukos. 
 
 
 

 

IŠVADA.  

Šiame pagrindime pirmajame statybos etape : 

- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUITINĖS NUOTEKOS 
 
ESAMA PADĖTIS. Esamų buitinių nuotėkų tinklų toje teritorijoje nėra. Tačiau pagal galiojančias 
higienos normas jos privalo būtį įrengtos net ir dabar funkcionuojantiems LŽŪU mokymo 
objektams, t. y. Bandymų stočiai ir Mokomajam ūkiui.  

POREIKIS. 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 nr. 3. 
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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.  

 

 

LAUKO NUOTEKŲ IR LIETAUS TINKLAI 

 nr. variantas 
trasos 
dalis paaiškinimas 

siūlomos įgyvendinimo 
apimtys (trasos ilgis, km) pastabos 

   NUOTEKŲ CENTRALIZUOTI TINKLAI:   

 1 1 A-B 

nuo Kauno vandenys 
centralizuotų tinklų 
Noreikiškėse iki miško 
medžių tyrimų centro 
(objektas nr. 10) 1,63 

vykdoma pirmu 
etapu 

 4 4   
pasijungimai į ūkio 
subjektus 2,03 

vykdoma 
objektų 
valdytojų 
lėšomis 

   LIETAUS TINKLAI:   

 5 1   

nuo miško medžių 
tyrimų centro 
(objektas nr. 10)iki 
vandens telkinio 1,12 

vykdoma pirmu 
etapu 

 6 2   

nuo esamų pastatų į 
priešgaisrinį vandens 
telkinį 0,98 

vykdoma kitais 
etapais 

 7 4   
pasijungimai į ūkio 
subjektus 2,03 

vykdoma 
objektų 
valdytojų 
lėšomis 

 

ALTERNATYVA. Įvertinus sąlyginai nedidelį buitinių nuotėkų kiekį tokioje didelėje 39 ha teritorijoje 
perspektyvoje ateityje planuojama nagrinėti buitinių nuotėkų surinkimą ir biologinų valymo 
įrenginių įrengimą. Biologiškai išvalytas vanduo  galėtų tarnauti fermų valymui, takų ir kelių 
plovimui. Tačiau šiame etape nėra tokių galimybių, nėra pakankamai tam tikslui reikalingos 
teritorijos, nėra norinčios tai administruoti įmonės. 

IŠVADA.  

Šiame pagrindime pirmajame statybos etape : 

- įtrauktos buitinės nuotekos.  

- neįtraukta lietaus nuotėkų sutvarkymas.  

- taip pat neįvertintas lietaus vandens surinkimas nuo stogų, jo išvalymas ir 
nukreipimas į naujai suformuotus vandens telkinius. 
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GAMYBINĖS NUOTEKOS 
ESAMA PADĖTIS. Esamų gamybinių nuotekų planuojame urbanizuoti sklype nėra.  

POREIKIS. Gamybinės nuotekos bus tik iš kelių ūkio subjektų – mokomojo ūkio fermų, pieno 
cecho, daržovių cecho. Visos gamybinės nuotekos surenkamos į atskirą vamzdyną ir nukreipiamos į 
biodujų jėgainę. Tokiu būdu poreikio įrenginėti specialius gamybių nuotekų įrenginius – nėra.  

Laboratorijose naudojamų cheminių medžiagų kiekiai labai nedideli, jie planuojami surinkti į 
specialias talpas ir utilizuoti ne per nuotekų tinklų sistemą.  

 

IŠVADA. Gamybinės nuotekos bus įrengiamos įsikuriant paskirtose zonose kiekvienam iš 
suplanuotų ūkio subjektų. Visa tai bus įgyvendinama ne šiame pirmajame magistralinių inžinerinių 
komunikacijų klojimo etape.  

 
SLĖNIO NEMUNAS APRŪPINIMAS ELEKTRA.  
 
ESAMA PADĖTIS IR POREIKIS. Slėnio NEMUNAS elektros energijos reikalingi galingumai ir 
apytikriai metiniai  poreikiai pateikti priede nr. 1. 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.  

 

Schemoje nr. 1 

LAUKO ELEKTROS TINKLAI 

 nr. variantas 
trasos 
dalis paaiškinimas 

siūlomos įgyvendinimo 
apimtys (trasos ilgis, km) pastabos 

   ELEKTROS TINKLAI:   

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

vykdoma pirmu 
etapu 

 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 

vykdoma kitais 
etapais 

 4 4   
pasijungimai į ūkio 
subjektus 1,69 

vykdoma objektų 
valdytojų lėšomis 

 

Esamų transformatorinių pastočių išsidėstimo schema komplekso teritorijoje, netoli jos ir 
planuojamos vykdyti elektros tinklų trasos pateiktos  

Schemoje nr. 1 
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6 Lauko elektros tinklai 

Esama padėtis 

Aprūpinimas  
Šiuo metu teritorija elektra aprūpinama iš kelių 
transformatorinių pastočių 
Mokomasis ūkis, šalia kurio planuojama statyti kogeneracinę 
jėgainę, aprūpinamas elektra iš pastotės Nr. N255 
Bandymų stotis elektra aprūpinama iš tranformatorinės pastotės 
Nr. N257, esančios Karkiškių km. LŽŪU Mokomojo ūkio 
poligone.  
Transformatorinės pastotės priklauso AB “LESTO” 

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 
Iki Bandymų stoties ateinantys elektros lauko tinklai jau dabar  
neužtikrina pakankamo aprūpinimo. Būtina didinti leistiną 
galingumą ir keisti pastato elektros tiekimo kategoriją. 
 

pagal 
užsakovo ir 
visų, 
planuojančių 
ateityje įsikurti 
Slėnio 
NEMUNAS 
teritorijoje 
pateiktus 
raštiškus 
duomenis 

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. 1 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 vieta bus numatytos pradėjus ruošti 
techninį projektą ir gavus iš AB “LESTO” technines sąlygas (žr. 
schemą Nr.1 su galimais prisijungimo variantais); preliminarios 
pasijungimo vietos - transformatorinė pastotė TP-953, TP-
N257, TP N255. Numatomas dviejų pastčių rekonstravimas 
pastatant papildomus transformatorius.   

 
Elektros trasų apytikrai 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); 

 



 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

31

 iki miško medžių tyrimo centro ~ 0, 39 km. 
 

Finansavimas: iš užsakovo lėšų, dalinis (20%) 
 

Trasos parinkimas 

Konkrečios trasos parinkimas bus atliekamas techninio projekto 
metu, gavus konkrečias AB “LESTO” technines sąlygas. Trasos 
parinkimas derinamas su užsakovu, taip pat apie planuojamą 
tiesti trasą informuojami visi tretieji asmenys siekiant nepažeisti 
jų interesų. 
 

 

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. 
 

 

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 
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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. 

 
 

IŠVADA. Schema akivaizdžiai rodo, kad esamose transformatorinėse neužtenka galios ir reikalinga 
kelių transformatorinių rekonstrukcija, statant naujus transformatorius ir padidinat jų galią.  

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.  
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SLĖNIO NEMUNAS APRŪPINIMAS DUJOMIS.  
ESAMA PADĖTIS. Slėnio NEMUNAS dujotiekio tinklų šiuo metu nėra.  

POREIKIS. Energijos kiekiai, reikalingi ūkio subjektams, pateikti priede nr. 1. 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 . 

 

 

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 
pirmuoju etapu 

 2 2   
pasijungimai į ūkio 
subjektus 0,43 

vykdoma 
objektų 
valdytojų 
lėšomis 

   BIODUJŲ TINKLAI   

 3 1   

nuo biodujų jėgainės 
iki katilinės 
Akademijoje 2,13 

vykdoma pirmu 
etapu 
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Trasų galimi variantai pateikti Schemoje nr. 4 
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7 Lauko dujotiekio tinklai (gamtinės dujos ir biodujos) 

Esama 
padėtis 

Aprūpinimas:  
Šiuo metu Bandymų stotis ir greta esančios teritorijos nedujofikuotos 

 

 

Poreikis 

Gamtinės dujos: 
Numatoma nauja trasa projektuojamai kogeneracinei jėgainei ir 
bandymų stočiai. Poreikiai pateikti pagal priede nr. 1 pateiktus 
kiekvieno ūkio subjekto deklaruotus poreikius.  
Po bandymų stoties rekonstrukcijos šildymui planuojama įrengti dujinė 
katilinė - jos ekspoatavimui būtinas dujotiekis iki Bandymų stoties 
pastato. 
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 energija 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 ir gavus iš AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo patikslintas 
technines sąlygas; pagal išduotas preliminarias sąlygas planuojama dujų 
sistemų prijungimo vieta - Noreikiškių k., Kauno raj. (žr. schemą Nr.4); 
dujotiekio diametras prijungimo vietoje 40mm 
 

Linijos ilgis: 
~ 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) 
 

Finansavimas:  
dalinis iš užsakovo lėšų  
 

Biodujos 
Planuojama nauja biodujų trasa iki katilinės, esnačios greta 
universitetinio miestelio. Žiūrėti schemą nr. 4 
 

Poreikis: 
~250 m3/h (žemo slėgio dujotiekis) 
 

Linijos ilgis: 
~ 2,13  km požeminio dujotiekio linija  

pagal 
užsakovo ir 
visų, 
planuojan-
čių ateityje 
įsikurti 
Slėnio 
NEMUNAS 
teritorijoje 
pateiktus 
raštiškus 
duomenis 
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Finansavimas:  

iš užsakovo lėšų  
 

Trasos 
parinkimas 

Konkrečios trasos parinkimas bus atliekamas techninio projekto metu, 
gavus konkrečias AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo technines sąlygas. 
Trasos parinkimas derinamas su užsakovu, taip pat apie planuojamą 
tiesti trasą informuojami visi tretieji asmenys siekiant nepažeisti jų 
interesų. 
 

 

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. 
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. Vamzdziai 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. 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, sandartinis 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 su šiais duomenimis: gamintojas 
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arba prekės ženklas, SDR, medžiaga ir klasė, 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. 
 

Vamzdynų montavimo ir suvirinimo darbai 
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. 
Dujotiekį montuoti esant sausam orui ir ne žemesnei -5° C aplinkos 
temperatūrai. Lydymo metu laisvi vamzdžio galai turi būti uždengti, kad 
nesusidarytų terminė trauka vamzdžių viduje.  
 

Tranšėja 
Mažiausias tranšėjos dugno plotis dn+0,15 m, bet ne mažesnis kaip 0,2 
m. Jei vamzdžiai jungiami tranšėjoje, šis plotis ne mažesnis už 0,6 m. 
Tranšėja turi būti apsaugota nuo užgriuvimo ar nuošliaužų. Dujotiekis 
tiesiamas tik į sausą tranšėją. Jei jos dugno kietų dalelių frakcijos 
stambesnės kaip 20 mm, tranšėją pagilinti 0,1 m ir užpilti suplūktu 
smėliu. 
Nuleidžiant vamzdį į tranšėją būtina išvengti jo lenkimo, sukimo ar kitų  
įtempimų. Natūraliai išlenkti vamzdį leidžiama ne mažesniu kaip 25xdn 
lenkimo spinduliu. Įvertinant didelį polietileno šiluminio plėtimosi 
koeficientą, vamzdžius tiesti neįtemptai. Nuleidus vamzdį į tranšėją 
atlikti išpildomąją geodezinę nuotrauką. Nuleidimo dieną vamzdį  
užpilti 0,1 m storio apsauginiu smėlio sluoksniu. Galima naudoti ir 
iškastą gruntą, jei jo frakcijų kietos dalelės nestambesnės kaip 20 mm. 
Apsauginis užpilas turi būti sutankintas rankiniu būdu.  
Kad dujotiekio vamzdį būtų galima rasti neatkasant, prie jo tvirtinamas 
izoliuotas varinis viengyslis 1,5 mm2 skerspjūvio ploto indikacinis 
kabelis. Dujotiekio vamzdžio apsaugai nuo galimų pažeidimų 



 

UAB “CEDRA”   
Inžinerinių tinklų atvedimo į slėnio “Nemunas” teritoriją ir LŽŪU Bandymų stoties pastatą, Kauno raj. sav., Noreikiškių k . 
techninis projektas.                        PROJEKTO PAGRINDIMAS IR INVESTICINIS PASIŪLYMAS. KOREKTŪRA-2011-06-02 
 

38

eksploatacijos metu vykdant kasinėjimo darbus virš dujotiekio 0,3 m 
atstumu tiesiama 10 - 15 cm pločio įspėjamoji polietileninė juosta su 
užrašu "dujos". Galutinis užpylimas gruntu ir jo sutankinimas turi būti 
atliekamas sluoksniais,kad išvengti galimo grunto slūgimo. 
 

Dujotiekio bandymas ir pridavimas eksploatuoti  
Požeminiai dujotiekiai turi būti patikrinti slėgio bandymu. Bandymui 
naudoti azotą arba sausą švarų orą. Prieš bandymą vamzdynai turi būti 
išvalyti prapučiant jų vidų azotu arba sausu oru. Bandoma slėgiu 1,5 
karto didesniu už darbinį slėgį. Vienu metu bandomo dujotiekio ilgis iki 
6000 m. Bandymo metu slėgio sumažėjimo neturi būti.  
Po bandymo dujotiekis priimamas naudoti, nustatyta tvarka atliekami 
pastatyto dujotiekio inventorizacija ir teisinė registracija. 

 
IŠVADA. Dujotiekio trasa reikalinga bandymų stočiai ir eksperimentinei biodujų jėgainei 
nepertraukiamai biodujų gamybai užtikrinti. 

BENDROJI IŠVADA: 
Pirmajame Slėnis NEMUNAS plėtros etape planuojama šie, žemiau išvardinti inžineriniai 
magistraliniai tinklai: 

- elektros perdavimo linijų tiesimas 0,4kV įtampos (gyslų skaičius ir skerspjūvis – 4x120-
4x150) kartu su žemės darbais ir dangų atstatymu, teritorijos sutvarkymu, daliniu 
transformatorinės (ių) rekonstrukcija – 1,01 km 

- vandentiekio tinklų tiesimas plastikiniais vamzdžiais d150-200 mm su žemės darbais, 
teritorijos tvarkymu nuo UAB Kauno vandenys duoto pasijungimo taško – 1,16 km 

- vandentiekio tinklų tiesimas plastikiniais vamzdžiais d50-100 mm su žemės darbai ir 
teritorijos tvarkymu nuo artezinių gręžinių – 0,69 km 

- nuotėkų tinklų tiesimas plastikiniais vamzdžiais d110-250 mm vamzdynais ir armatūra 
su žemės darbais ir teritorijos tvarkymu iki UAB Kauno vandenys duoto pasijungimo 
taško – 1,63 km 

- lietaus nuotėkų tinklų tiesimas plastikiniais vamzdžiais d110-250 mm vamzdynais ir 
armatūra su žemės darbais ir teritorijos tvarkymu iki artimiausio greta esančio vandens 
telkinio – 1,12 km 

- dujotiekio tinklų tiesimas plastikiniais vamzdžiais d75-100 mm su žemės darbais, 
teritorijos tvarkymu – 1,54 km  

- biodujų tinklų tiesimas, plastikiniais vamzdžiais d125 mm su žemės darbais, vamzdynais 
ir armatūra bei teritorijos sutvarkymu – 2,13 KM.   

Šių darbų sąmatą pagal sustambintus rodiklius žiūrėti priede nr. 2 
Finansinis poreikis  
Atvesti iki  Slėnio NEMUNAS teritorijos (~39 ha) visas inžinerines komunikacija – vandentiekis, 
buitinės nuotekos, lietaus nuotekos, elektra, dujos, biodujos – reikalinga investicija 3 348 473,23 Lt 
investicija  
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8 Inžinerinių tinklų atvedimo iki Slėnis NEMUNAS teritorijos pasekmių vertinimas  
 Inžinerinių tinklų atvedimas iki slėnio “Nemunas” teritorijos ir LŽŪU Bandymų stoties, 

leisiantis kokybiškai užtikrinti atsiradusių naujų funkcijų vykdymą, prisidės prie slėnio 
“Nemunas” strateginių tikslų įgyvendinimo: atnaujinta mokymo bazė ir infrastruktūra leis 
rengti tinkamos kvalifikacijos specialistus, prisidėti prie mokslo tiriamosios veiklos ir 
bendradarbiavimo su agroverslu ir pramone, teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias 
paslaugas. 

 Lėšos, panaudotos inžinerinių tinklų tiesimui iki slėnio “Nemunas” teritorijos ir Bandymų 
stoties taptų ilgalaikėmis investicijomis: LŽŪU turėtų tinkamai paruoštą teritoriją, kurioje 
galėtų steigtis inovatyvūs verslo subjektai. 

 LŽŪU inžinerinių tinklų infrastruktūros gerinimas didins teritorijos ekonominę vertę 
(teritorija su išplėtota ir sutvarkyta infrastruktūra tampa vertingesnė bei patrauklesnė 
tolimesnei plėtrai ir urbanizacijai).   

 

9 Esminių statinio (inžinerinių magistralinių tinklų) reikalavimų išpildymas 
Naujai tiesiami inžineriniai tinklai atitiks keliamus esminius statinio (inžinerinių tinklų) 
reikalavimus: 

 STR 2.01.01(1):2005 “Mechaninis patvarumas ir pastovumas” - projektiniai sprendiniai 
užtikrins statinio (inžinerinių tinklų) mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu.  

 STR 2.01.01(3):1999 “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” - projektiniai sprendiniai 
užtikrins, kad statinys (inžineriniai tinklai) bus suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų 
grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, 
pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio 
taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo, netinkamo nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų 
pašalinimo, drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 

 STR 2.01.01(4):1999 “Naudojimo sauga” – projektiniai sprendiniai užtikrins, kad statinys 
(inžineriniai tinklai) bus suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų 
išvengta nelaimingų atsitikimų rizikos (dėl paslydimo, kritimo, nudegimo, nutrenkimo ar 
susižalojimo elektros srove, sprogimo). 

 STR 2.01.01(5):2008 “Apsauga nuo triukšmo” – projektiniai sprendiniai užtikrins, kad 
statinys (inžineriniai tinklai) būs suprojektuotas ir pastatytas taip, kad šalia jo esančių 
žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei 
miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas.  

 
V STATINIO (MAGISTRALINIAI LAUKO INŽINERIIAI TINKLAI) STATYBOS PAGRINDIMO     
IŠVADA                                                                                                                                            .                   
 

Atvesti inžinerinius tinklus į slėnio “Nemunas” teritoriją ir iki LŽŪU bandymų stoties 
TIKSLINGA ir NAUDINGA: 

 Inžinerinių tinklų atvedimas iki slėnio “Nemunas” teritorijos, leisiantis kokybiškai 
užtikrinti atsiradusių naujų funkcijų vykdymą, prisidės prie slėnio “Nemunas” 
strateginių tikslų įgyvendinimo: atnaujinta mokymo bazė ir infrastruktūra leis rengti 
tinkamos kvalifikacijos specialistus, prisidėti prie mokslo tiriamosios veiklos ir 
bendradarbiavimo su agroverslu ir pramone, teikti pridėtinę vertę kuriančias, 
žinioms imlias paslaugas 
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 Lėšos, panaudotos inžinerinių tinklų tiesimui iki Bandymų stoties ir slėnio 
“Nemunas” teritorijos šalia jos taptų ilgalaikėmis investicijomis: LŽŪU turėtų 
tinkamai paruoštą teritoriją, kurioje galėtų steigtis inovatyvūs verslo subjektai. 

 LŽŪU inžinerinių tinklų infrastruktūros gerinimas didins teritorijos ekonominę vertę 
(teritorija su išplėtota ir sutvarkyta infrastruktūra tampa vertingesnė bei patrauklesnė 
tolimesnei statinių plėtrai).   

 
 


