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1.

BENDRA INFORMACIJA
o
Sutarties pavadinimas: Geležinio vilko gatvės ir šeškinės komplekso prieigų paviršinių
nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio
darbo projekto trimatėje aplinkoje parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos.
o

Statytojas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).

o

Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Ypatingasis

o
Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai
tinklai, nuotekų šalinimo tinklai
o

Statybos rūšis: statinio (-ių) statyba.

o
Lėšų pobūdis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Vilniaus miesto savivaldybės
biudžeto lėšos.

2.

o

Projekto stadija: Techninis darbo projektas

o

Statybos vieta: Vilniaus m. Geležinio Vilko g. Ozo g.

o

Projektavimo organizacija: UAB „Sweco Lietuva“

REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTAS
Vilniaus regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros
įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11
d. nutarimu Nr. 1184 „Dėl regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros
projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo 1, 2, 3, 8 punktais,
atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. 1593 „Dėl siūlymo teikimo Vilniaus regiono plėtros tarybai projektą „Paviršinių nuotekų sistemų
tvarkymas Vilniaus m. pripažinti regioninės svarbos projektu“, 2016-09-07 nutarimu „Dėl
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-Apva-R-007 „Paviršinių nuotekų
tvarkymas Vilniaus mieste“ pripažinimo regioninės svarbos projektu“ Nr. 30 šį projektą pripažino
regioninės svarbos projektu.
Šis projektas yra didelės apimties bei statybos teritorijos yra nutolusios viena nuo kitos, todėl
buvo nuspręsta projektą skaidyti į etapus bei projektavimo darbus atlikti atskirais techniniais –
darbo projektais:
I Etapas: „Paviršinių nuotekų tinklų Geležinio Vilko g. ir Ozo g. Vilniaus m. sav. statybos
projektas“;
II Etapas: „Paviršinių nuotekų tinklų Konstitucijos pr., Upės g., nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus
m. sav. statybos projektas“;
III Etapas: „Paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje g., Ukmergės g., Ozo g. bei kaupyklos Ozo g.
statybos ir tinklų Miglos g., Paribio g. Vilniaus m. sav. rekonstravimo projektas“;
IV Etapas: „Paviršinių nuotekų valyklų statybos projektas“.
Šis techninis darbo projektas skirtas I – mo etapo statybos darbams.
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3.

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Šis projektas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
Vilniaus mieste“ (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.1.1-APVA-R-007 priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ finansuojamas veiklas.
Teisės aktai, reglamentuojantys nuotekų tvarkymą:
Eil.
Nr.
1
1
1-1

1-2

1-3

Teisės akto pavadinimas
2
ES teisės aktai
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva
2000/60/EB, 2000 m. spalio
23 d. nustatanti Bendrijos
veiksmų vandens politikos
srityje pagrindus

Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimas Nr.
2455/2001/EB, 2001 m.
lapkričio 20 d. nustatantis
prioritetinių medžiagų
vandens politikos srityje
sąrašą ir papildantis
Direktyvą 2000/60/EB
Europos Parlamento ir

Informacijos
šaltinis
3

Teisės akto esmė ir sąsaja su vertinimo
objektu
4

https://eurlex.europa.eu/l
egalcontent/LT/TX
T/PDF/?uri=C
ELEX:02000L0
06020141120&fro
m=EN

Šios direktyvos tikslas – nustatyti vidaus
paviršinių vandenų, tarpinių vandenų,
pakrančių vandenų ir požeminio vandens
apsaugos sistemą, kuri: a) neleistų toliau
prastėti vandenų ekosistemų, taip pat
sausumos ekosistemų (atsižvelgiant į jų
vandens poreikius) bei šlapžemių, tiesiogiai
priklausomų nuo vandenų ekosistemų,
būklei, ją apsaugotų ir pagerintų; b) skatintų
subalansuotą vandens vartojimą, remiantis
ilgalaike turimų vandens išteklių apsauga;
c) siektų geriau apsaugoti ir gerinti vandenų
aplinką ypatingomis priemonėmis, skirtomis
laipsniškai mažinti prioritetinių medžiagų
išleidimą, išmetimą bei nuostolius, nutraukti
ar
laipsniškai
sustabdyti
prioritetinių
pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą ar
nuostolius;
d)
užtikrintų
laipsnišką
požeminio vandens taršos mažinimą ir
užkirstų kelią jo tolesniam teršimui; e)
prisidėtų prie potvynių bei sausrų sukeltų
padarinių švelninimo.
Pagal 10 straipsnio 1 punktą valstybės
narės užtikrina, kad šios direktyvos 2 dalyje
minimas teršalų išleidimas į paviršinius
vandenis būtų kontroliuojamas taikant
šiame straipsnyje nurodytus bendruosius
principus.
Šiuo sprendimu yra priimtas prioritetinių
medžiagų sąrašas, į kurį įtrauktos
medžiagos, pagal Direktyvos 2000/60/EB
16 straipsnio 2 ir 3 dalį identifikuotos kaip
prioritetinės pavojingos medžiagos. Šis
sąrašas yra išdėstytas šio sprendimo priede
ir
yra
pridedamas
prie
Direktyvos
2000/60/EB kaip X priedas.
Siekiant geros paviršinio vandens cheminės

https://eurlex.europa.eu/l
egalcontent/LT/TX
T/PDF/?uri=C
ELEX:32001D
2455&from=LT
https://eur-
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Tarybos Direktyva
2008/105/EB, 2008 m.
gruodžio 16 d. dėl aplinkos
kokybės standartų vandens
politikos srityje, iš dalies
keičianti ir panaikinanti
Tarybos direktyvas
82/176/EEB, 83/513/EEB,
84/156/EEB, 84/491/EEB,
86/280/EEB ir iš dalies
keičianti Europos
Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2000/60/EB
1-4 Europos Parlamento ir
Tarybos Direktyva
2013/39/ES, 2013 m.
rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies
keičiamos direktyvų
2000/60/EB ir 2008/105/EB
nuostatos dėl prioritetinių
medžiagų vandens politikos
srityje.
1-5 HELCOM rekomendacija
23/5 „Dėl teršalų išmetimų iš
urbanizuotų teritorijų
mažinimo, tinkamai tvarkant
paviršines nuotekas“
2
LR teisės aktai
2-1
1. LR aplinkos apsaugos
įstatymas

lex.europa.eu/l
egalcontent/LT/TX
T/PDF/?uri=C
ELEX:32008L0
105&from=EN

būklės ir laikantis Direktyvos 2000/60/EB 4
straipsnio nuostatų ir tikslų, šia direktyva
nustatomi aplinkos kokybės standartai
prioritetinėms medžiagoms ir tam tikriems
kitiems teršalams, kaip numatyta tos
Direktyvos 16 straipsnyje.

https://eurlex.europa.eu/l
egalcontent/LT/TX
T/PDF/?uri=C
ELEX:32013L0
039&from=LT

Šios direktyvos tikslas pasiekti gerą
paviršinio vandens cheminę būklę nustatant
prioritetinių medžiagų ir tam tikrų kitų
teršalų aplinkos kokybės standartus, todėl
direktyvos 2000/60/EB ir 2008/105/EB yra iš
dalies keičiamos.

2-2
2. LR vandens įstatymas

https://www.etar.lt/portal/lt/le
galAct/TAR.B3
CC2C0B9BD2/
xeVnLzmDzu

http://www.helc
om.fi/Recomm
endations/Rec
%2023-5.pdf

https://www.etar.lt/portal/lt/le
galAct/TAR.E2
780B68DE62/
FJOInnNaTi

Įstatymas
reguliuoja
visuomeninius
santykius aplinkosaugos srityje, nustato
pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises
ir pareigas išsaugant LR būdingą biologinę
įvairovę,
ekologines
sistemas
bei
kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią
aplinką,
racionalų
gamtos
išteklių
naudojimą LR, jos teritoriniuose vandenyse,
kontinentiniame šelfe ir ekonominėje
zonoje, atsakomybę, ekonomines sankcijas
už juridinių asmenų padarytus aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus
siekiant
veiksmingos
šių
pažeidimų
prevencijos ir nuostatas dėl bylų dėl
ekonominių sankcijų skyrimo teisenos.
Įstatymas
reglamentuoja
santykius,
atsirandančius naudojant, valdant ir saugant
gamtinėje
aplinkoje
esantį
vandenį.
Įstatymas taikomas asmenims, kurie valdo,
naudoja ar saugo Lietuvos Respublikoje
esančius vandens telkinius ir juose esantį
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2-3

Nuotekų tvarkymo
reglamentas

Žin., 2006-0525, Nr. 59-210
https://eseimas.lrs.lt/po
rtal/legalAct/lt/
TAD/TAIS.276
576/bJLwtUrc
Mj

vandenį nepaisant jų paskirties bei
nuosavybės formų.
Reglamentas
nustato
pagrindinius
aplinkosaugos
reikalavimus
nuotekų
surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant
apsaugoti aplinką nuo taršos. I sk. 2 p.
nurodo, kad „šio Reglamento nuostatos
taikomos visiems fiziniams ir juridiniams
asmenims, planuojantiems išleisti arba
išleidžiantiems nuotekas į gamtinę aplinką
arba į kitiems asmenims priklausančias
nuotekų tvarkymo sistemas, taip pat
institucijoms,
išduodančioms
sąlygas
objektų, susijusių su nuotekų išleidimu,
projektavimui,
išduodančioms leidimus
nuotekų
išleidimui,
vertinančioms
planuojamų išleisti arba išleidžiamų nuotekų
poveikį aplinkai ir kitaip reguliuojančioms
nuotekų išleidimą“.
I sk. 3 p. pažymi, kad „šis Reglamentas
netaikomas atskirai renkamoms ir
tvarkomoms paviršinėms nuotekoms,
jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip“.
III sk. 7.2 p. nurodo, kad nuotekų surinkimo
sistemose „turi būti užtikrintas reikalavimus
atitinkantis sandarumas, kad nuotekos
neprasiskverbtų į aplinką ir vanduo iš
aplinkos nepatektų į sistemą“, o 7.3 p., kad
„paviršinės nuotekos turi būti surenkamos,
valomos, apskaitomos ir vykdoma jų
užterštumo kontrolė atskirai nuo buitinių,
komunalinių ir gamybinių nuotekų, išskyrus
nuotekų tvarkymą mišriosiose nuotekų
tvarkymo sistemose, įrengtose iki šio
Reglamento įsigaliojimo“.
Reglamento 1-ame priede yra nurodytas
prioritetinės pavojingosios medžiagos bei jų
DLK nuotekose ir aplinkos kokybės
standartai, 2-ame priede - pavojingos ir
kitos kontroliuojamos medžiagos bei jų
DLK nuotekose ir aplinkos kokybės
standartai. 14. Vandens naudotojai ar
abonentai į gamtinę aplinką ar į nuotakyną
išleidžiantys
nuotekas,
kuriose
yra
pavojingų medžiagų, privalo laikytis šio
Reglamento 1 ir/ar 2 prieduose bei kituose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų šioms
medžiagoms išleisti (atitinkamai DLK į
aplinką
arba
DLK
į
nuotakyną)
nepriklausomai nuo išleidžiamų nuotekų
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kiekio,
išskyrus
numatytas išimtis.
2-4
1. Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamentas

https://eseimas.lrs.lt/po
rtal/legalAct/lt/
TAD/TAIS.295
779/GlXvnrhzV
J

šiame

Reglamente

Reglamentas
nustato
aplinkosaugos
reikalavimus paviršinių nuotekų surinkimui,
valymui ir išleidimui, siekiant apsaugoti
aplinką nuo taršos. Reglamento nuostatos
taikomos visiems asmenims, valdantiems
(naudojantiems) teritorijas, ant kurių
susidaro arba gali susidaryti paviršinės
nuotekos, rengiantiems tokių teritorijų
planavimo dokumentus, statybos (statinių)
projektus,
projektuojantiems
paviršinių
nuotekų tvarkymo sistemas, planuojantiems
išleisti arba išleidžiantiems paviršines
nuotekas į aplinką arba kitiems asmenims
priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas,
taip pat institucijoms, reguliuojančioms ir
kontroliuojančioms
paviršinių
nuotekų
tvarkymą.

Žemiau išvardintais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais (aktualios redakcijos iki
projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos):
Eil.
Dokumento šifras
Dokumento pavadinimas
Nr.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (1996 m. kovo 19. Nr.I1.
1240)
2

STR 1.04.04:2017

3

STR 1.05.01:2017

4
5
6
7
8
9

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.01.01:2005
STR 1.01.02:2016
STR 1.06.01:2016
LST 1516:2015

10

STR 2.07.01:2003

11
12
13
14
15
16
17

STR 1.04.02:2011
LST 1569:2012
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

18

STR 2.01.01(6):2008

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
Statinių klasifikavimas
Statinio statybos rūšys
Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
Normatyviniai statybos dokumentai
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas

Paviršinių nuotekų tinklų Geležinio Vilko g. ir Ozo g. Vilniaus m. sav. statybos projektas

18140.01-00-SPP-BD.BAR-01
Lapas 6 Lapų 16 Laida 0

19
20

21

22

4.

ES Nr. 305/2011

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. liepos
13 d. įsakymu Nr. X-764)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d.
įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų,
išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d.
įsakymas Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI
Šis projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu (patvirtintu Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519), šiuo metu keičiamu.
Pagal šiuo metu keičiamą Vilniaus bendrąjį planą Vilniaus m. paviršinių nuotekų sistema visiškai
neturi rezervo. Kietų dangų ir stogų mieste nuolat daugėja. Remiantis „Klimato kaitos prognozės
Vilniaus miestui XXI a., remiantis A1B scenarijumi”, kritulių kiekio padidėjimas prognozuojamas
15%, taip pat trumpesnės ir intensyvesnės liūtys
Pav. Paviršinių nuotekų tinklai 2016 m. probleminės vietos
(http://www.vilnius.lt/index.php?1430199938)
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Šis projektas rengiamas vadovaujantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiuoju planu“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-03 sprendimu Nr.
1-2136.
Pagal specialiojo plano „Sprendinių bylos“ 2.3.punktą
„Paviršinių nuotekų
infrastruktūros probleminės vietos“ minimas ir 59 baseinas.
5.

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS
Paviršinių nuotekų statybos vieta yra Vilniaus m. Geležinio Vilko g. ir Ozo g dviejų lygių
sankryžos ribose, išeinant iš gatvių raudonųjų linijų. Žemės kasimo darbai numatomi tik
neasfaltuotose plotose, nepažeidžiant gatvių dangų. Šiose Vilniaus gatvėse yra intensyvus
eismas. Geležinio Vilko g. yra antra pagal ilgį Vilniaus mieste. Statybos darbai turi būti
suorganizuoti taip, kad kuo mažiau trukdytų eismą šiose gatvėse.

6.

TRUMPAS SPRESTINŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS
Atitekėjusios nuo Ozo g. kalno paviršinės nuotekos ties Geležinio Vilko g. ir Ozo g. sankryža
jungiasi į esamą kolektorių DN 1800x2000 mm. Žemės paviršiaus altitudžių skirtumas tarp Ozo
ir Geležinio Vilko g. ties prisijungimu yra apie 12 m, atstumas apie 50 m. Nors esamuose
šuliniuose yra kritimai, tačiau šioje atkarpoje susidaro labai dideli greičiai.

Paveikslėlyje Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju plano duomenys
Paviršinių nuotekų tinklai į esamą kolektorių pajungti stačiu kampu. Todėl esant dideliems
greičiams ir debitams paviršinės nuotekos negeba sklandžiai įsilieti į tėkmę, veržiasi per šulinio
dangtį.
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7.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojamas paviršinių nuotekų vamzdynas nuo šulinio Nr. 231 Ozo g. iki Geležinio Vilko g.
Darbai numatomi vykdyti mikrotuneliavimo būdu. Vamzdyno diametras DN/OD 1200 mm.
Projektuojamo tinklo ilgis – 90 m. Mikrotuneliavimo įrangai įrengiamos darbo ir įrangos iškėlimo
duobės. Duobių dydžiai numatomi pagal įrangos matmenis. Tikslūs duobių matmenys bus
nustatyti techninio darbo projekto metu. Darbo duobės įrengiamos ne važiuojamosiose gatvių
dalyse, žaliosiose zonose, todėl autotransporto eismas nebus trikdomas.

Projektuojamame šulinyje Nr. L1-1 numatomas paviršinių nuotekų kritimas, kuris nuslopins
nuotekų greitį. Projektuojam paviršinių nuotekų tinklai prie esamo kolektoriaus prijungiami
šulinyje Nr. 81, apatinėje šulinio dalyje.
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8.

MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS
Privažiuoti prie darbų vykdymo zonų galima esamomis gatvėmis. Rangovas turi užtikrinti, kad
privažiavimo bei praėjimo vietos visuomet būtų švarios ir be kliūčių. Rangovas atsako už žalą
padarytą privažiavimo keliams - gatvėms, praėjimo vietoms. Statybos metu galimi laikini
nepatogumai gyventojams dėl statybos darbų.

9.

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS, KERTAMI MEDŽIAI
Projektuojami statiniai nepatenka į Valstybinių miškų ribas.
https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0 duomenys

Šiame projekte medžių kirsti nenumatoma.
10.

INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS
Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar
įrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir
vibracijos padidėjimą. Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant
darbo valandas (statybų darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir statybos
transporto judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą,
kuri atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo
triukšmo valdymas“ reikalavimus.
Tinklų statybos poveikis vietovės darbo rinkai turės nežymų teigiamą poveikį statybų ir
laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų statybos sektoriuje.
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Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomą
dirvožemio nukasimą, nustūmimą, galimą dirvožemio sluoksnių sumaišymą bei suspaudimą
(sutankinimą).
Poveikis dirvožemiui galimas šiais planuojamos veiklos etapais: naujų objektų metu, objektų
normalios eksploatacijos metu ar ekstremalių situacijų metu. Didžiausias poveikis derlingam
dirvos sluoksniui statybos metu bus naujų objektų statybos prieigose.
Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį
dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos
sutvarkymui. Statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o
susidariusios atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą poveikį
dirvožemiui.
Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.
Pastatytų šiuo projektu statinių eksploatacijos metu poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms
nenumatomas.
Statybos metu buitinės nuotekos bus kaupiamos rezervuaruose ir reguliariai išvežamos į
nuotekų valymo punktus.
Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai
nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs
konteineriai tepalų surinkimui.
Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš
statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.
Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos
aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl statybos
neįtakos materialinių vertybių. Statinių statyba nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo
poveikio dėl vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės)
spinduliuotės.
11.

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Projektiniais sprendiniais numatomai veiklai, pagal „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir
režimo taisykles“ (patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586),
planuojamos ūkinės veiklos objektui sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. statybos sklypas
neįeina į kitų statinių ar objektų sanitarinę, pavojingą gaisrui, sprogimui.
Projektuojami statiniai nepatenka į Natūra 2000 teritoriją.
Statybos darbai vyks šalia Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio tačiau į jo ribas nepateks.
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Paveikslėlis iš https://stk.am.lt/portal/
12.

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
Projektuojami statiniai patenka į Vizualinės Vilniaus senamiesčio apsaugos pozonį.
Šiuose vietovėse numatomi tvarkomieji statybos darbai - statybos ar griovimo darbai, kaip
apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje.
Visais atvejais, kai nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos metu atliekami tik
tvarkomieji statybos darbai arba kultūros paveldo apsaugos zonoje statomi, rekonstruojami,
kapitališkai remontuojami ar griaunami statiniai ar atliekami šios teritorijos aplinkos tvarkymo
statybos darbai, vadovaujamasi reikalavimais, nustatytais:
o

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

o
Statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis
į juos).
Visi projekte numatyti darbai neturės įtakos Vilniaus miesto senamiesčio vizualinės apsaugos
zonai.
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12.1

Vilniaus senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis

Paveikslėlis iš https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
Unikalus objekto kodas 16073
Pilnas pavadinimas Vilniaus senamiestis
Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,
Įregistravimo registre data 1993-05-21
Statusas - Paminklas
Objekto reikšmingumo lygmuo - Nacionalinis
Rūšis - Nekilnojamas
Teritorijos KVR objektas: 3520855.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą Vietovė
Seni kodai
o

Kodas registre iki 2005.04.19: U1P

o

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UR1
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Vertingųjų savybių pobūdis
o

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);

o

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

o

Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);

o

Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

o

Kraštovaizdžio;

o

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

o

Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

o

Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Šiame projekte numatomi darbai neturės įtakos Vilniaus miesto senamiesčiui.
12.2

Naudotų teisės aktų bei informacijos šaltinių sąrašas
1.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994 m.
gruodžio 22 d. Nr. I-733
2.

STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“

3.

KVAD įsakymas; 1995-07-10; Nr. 103 ;

4.

Dėl paskelbimo kultūros paminklu; 1998-05-19; Nr. 612 ;

5.
490;

Dėl Vilniaus senamiesčio U1P apsaugos reglamento patvirtinimo; 2003-12-23; Nr. ĮV-

6.

Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. ĮV-190;

7.
Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir
patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo; 200702-0 ; Nr. 193;
8.
Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos specialiojo planavimo dokumentų ir
apsaugos reglamentų sąrašo patvirtinimo; 2008-05-15; Nr. Į-156;
9.
Dėl Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano
rengimo; 2008-07-01; Nr. Į-233;

13.

10.

Dėl 2008-07-01 įsakymo Nr. Į-233 pakeitimo; 2008-10-23; Nr. Į-432;

11.
440;

Dėl apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo; 2008-11-05; Nr. Į-

12.

Dėl teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo; 2010-10-18; Nr. ĮV-512;

13.

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ APSAUGOS ZONOS
Tinklų apsaugos zonos dydį reglamentuoja 1992 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.
343 patvirtintos „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje,
yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos
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tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų
ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra
žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių
apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o vandentiekio bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių –
ne mažiau kaip po 10 metrų nuo išorinių sienelių.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama:
o

sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

o

įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas

o

ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

o

vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

o
vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti
vandens telkinius, kasti bei siurbti jų dugną, cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją,
nesuderinus šių darbų su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija;
o

įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei kitos technikos aikšteles.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės
nustato sąlygas, kurių laikantis nurodytųjų tinklų ir įrenginių apsaugos zonose galima atlikti
šiuos darbus:
o

statyti pastatus ir įrenginius;

o
sodinti medžius ir krūmus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir įrenginiu
eksploatuojančiomis įmonėmis;
o

melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę;

o

kasti ir lyginti gruntą;

o
vykdyti geologines paieškas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu
ir grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu;
o
atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos šulinių bei kitų įrenginių angas,
vartus ar duris, atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes, išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio ar
elektros tiekimo įtaisus.
14.

DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
Planuojama ūkinė veikla – paviršinių nuotekų šalinimas. Planuojama ūkinė veikla dėl savo
pobūdžio nedaro reikšmingo poveikio aplinkai. Ši ūkinė veikla nėra įrašyta į planuojamos ūkinės
veiklos, kurios poveikis aplinkai turi būti vertinamas, rūšių sąrašą.

15.

APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS
Projekte, numatomi inžineriniai tinklai bei šuliniai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai
sulaužomi ar sugadinami. Nuotekų šulinių dangčiai numatomi raminami, kad nebūtų galimybės
pašaliniams asmenims jų atidaryti.

16.

DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ
REIKALAVIMAMS.
Statinys suprojektuotas taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos
reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose.
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17.

UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

STATINIŲ

PRITAIKYMO

NEĮGALIESIEMS

Techniniame darbo projekte bus numatyta tokia gaminių ir aplinkos forma, kad jais be
specialaus pritaikymo galės naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus asmenys,
neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės.

0
Laida

2019-08
Išleidimo data

Projektuotojas

UAB „Sweco Lietuva“

Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

7675

SPV

Eduardas Povilaitis

20805

SPVP

Dainius Gelžinis

35489

SPDV

Agnė Mankauskaitė
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