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Bendrieji duomenys
Projektuojamo statinio pavadinimas – Vandens gerinimo įrenginių Paupio g., 22 Simnas.,
Alytaus r., sav., statybos projektas.
Projekto Nr.: IT156
Statybos adresas: Paupio g. 22, Simnas Alytaus r., sav.
Užsakovas ir statytojas – SĮ „Simno komunalininkas“. Adresas: Vytauto g. 28 , LT-64305,
Simno m., Alytaus r., sav. Telefonas: 831560758, Faksas: 831560758 El. paštas:
info@simnokomun.lt
Projekto etapas: Projektinis pasiūlymas.
Statinio projektuotojas – UAB „Infes technologijos“. Proj. vadovas – Raimondas Dagelis,
kval. atest. Nr. 26409 Tel.:85 2111431
Statinio kategorija – neypatingas statinis.
Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys.
Statybos rūšis- nauja statyba.

Statinių sąrašas
Statinys:
Statinio žymuo:
Statybos rūšys:
Naudojimo paskirtis:
Statinio kategorija:
Pažymėjimas sklypo plane

Vandentiekio tinklai
Nauja statyba
Inžineriniai tinklai. Vandentiekio tinklai
Neypatingasis statinys
V1

Statinys:
Statinio žymuo:
Statybos rūšys:
Naudojimo paskirtis:
Statinio kategorija:
Pažymėjimas sklypo plane

Vandentiekio tinklai
Nauja statyba
Inžineriniai tinklai. Vandentiekio tinklai
Nesudėtingasis statinys, II grupės
V11; V2
Projekto pažintiniai duomenys

Simnas – miestas Alytaus rajone, 24 km į vakarus nuo Alytaus miesto. Simno
gyventojus vandeniu aprūpina vandenvietė kuri yra Paupio g., 22. Simno mstl. 2011 metų
surašymo duomenimis, gyvena 1514 gyventojų, dalis jų naudojasi centralizuotu vandentiekiu.
Numatomas vandens poreikis per parą 150 m3. Gyvenvietėje vandentiekio tinklas šakotinis,
vietomis sužiedintas, yra gaisriniai hidrantai, todėl numatomas vandens tiekimas gaisrų
gesinimui. Šiuo metu vandenvietės teritorijoje yra du vandens veikiantys gręžiniai, vienas iš
jų eksploatuojamas. Esami gręžinio siurbliai veikia pagal vandens bokšto lygį.
Eksploatuojamo gręžinio vandens cheminė sudėtis neatitinka HN 24:2017 reikalavimų,
geležies yra 4,02 mg/l, amonio 3,58 mg/l, mangano 0,05 mg/l. Pagal higienos normą HN
24:2017 geriamame vandenyje geležies turi būti ne daugiau kaip 0,2 mg/l, amonio ne daugiau
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negu 0,5 mg/l,, mangano ne daugiau 0,05 mg/l. Žemiau pateikiami požeminio vandens
cheminės analizės rezultatai:
1 lentelė. Vandenvietės požeminio vandens cheminės analizės rezultatai.

Eil. Nr.

Vandens
kokybės rodiklio
vertė

Analitė

Gręžinio vanduo

Leidžiama
didžiausiai
analizės vertė
pagal LR HN
24:2017

1

pH, pH vienetai

7,44

6,5 – 9,5

2

Savitas elektros laidis, µS/cm

740

≤ 2500

3

Geležis, mg/l

4,02

0,2

4

NH4+, mg/l

3,58

≤ 0,5

5

Manganas, mg/l

0,05

0,05

6

Kaliforminių bakterijų skaičius

0

0

7

Žarnyno lazdelių (escherichis coli) skaičius

0

0

Pagrindinis principas, kuriuo vadovaujamasi projektuojant vandens gerinimo įrenginius
– galimybė patiekti reikalingą vandens kiekį maksimalaus vartojimo valandą, esant
maksimaliam paros suvartojimui. Numatant vandens ruošyklos pajėgumą atsižvelgiama į
prognozuojamus vandens debitus, netolygų vandens suvartojimą, įrenginių plovimo
ypatumus ir darbo režimą. Žemiau pateikiamos lentelės su vandens našumo duomenimis.
2 lentelė. Vandens ruošyklos ir II kėlimo stotelės pajėgumai.

Maksimalus valandos
debitas m3/h

Paros debitas m3/d

9,5

150,0

Siurblių skaičius

Debitas, m3/h

II kėlimo siurbliai

2

13,5

Gaisriniai siurbliai

1

36

Technologinė grandis
Vandens ruošimo įrenginių našumas

2 lentelė. Vandens ruošyklos ir II kėlimo stotelės pajėgumai

Technologinė grandis

Projektuojami vandens gerinimo įrenginiai ir jiems aptarnauti skirti statiniai
nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektuojami inžineriniai tinklai turi savo apsaugos
zonas. Vandentiekio ir nuotekų tinklai po 2,5 m į abi puses, ryšio tinklai po 2 m į abi puses, o
elektros tinklai po 1 m į abi puses.
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Ruošiant statinio projektą buvo naudojamos AutoCad ir Microsoft Office
kompiuterinės programos.
Kadangi vandens kokybė neatitinka higienos reikalavimų, projekte numatomi nauju
vandens gerinimo įrenginiai su jiems skirtasi aptarnauti inžineriniais statiniais.
Objekte numatomi šie statiniai:
• Vandens gerinimo įrenginių pastatas su įranga (Nesudėtingasis I kategorijos
statinys);
• Švaraus vandens rezervuaras (Nesudėtingasis I kategorijos statinys);
• Vandentiekio tinklai (Nesudėtingasis I kategorijos statinys; Neypatingasis
statinys);
• Elektros tinklai (Nesudėtingasis I kategorijos statinys);
• Paplavų tinklai (Nesudėtingasis I kategorijos statinys);
• Aikštelė (Nesudėtingasis I kategorijos statinys);
Statybos vietos klimatiniai duomenys:
Pagal STR 2.05.04:2003:
- Sniego apkrovos rajonas II, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė
Sk= 1,6 kN/m2;
- Vėjo apkrovos rajonas I, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s,
atskaitinis vėjo slėgis qref= 1,25/2*242=0,36 kN/m2, vietovės tipas B.
Kiti klimatiniai duomenys nustatyti remiantys RSN 156-94. Remiamasi leidinyje
pateikiamais arčiausiai Simno m., esančių meteo stočių duomenimis.
-

vidutinė metinė oro temperatūra (2.1 lent.) –
absoliutus oro temperatūros maksimumas (2.2 lent.) –
absoliutus oro temperatūros minimumas (2.3 lent.) –
metinis santykinis oro drėgnumas (3.2 lent.) –
vidutinis kritulių kiekis per metus (6.1 lent.) –
maksimalus paros kritulių kiekis (6.2 lent.) –
maksimalus žemės įšalo gylis 1 kartą per 10 metų (9.1 lent.) –
maksimalus žemės įšalo gylis 1 kartą per 50 metų (9.1 lent.) –

+6,1°C;
+36,8°C;
-40,5°C;
79%;
658 mm;
95,6 mm;
108 cm;
138 cm

Saugomos teritorijos
Planuojami vandens gerinimo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas. Planuojamų
vandens gerinimo įrenginių poveikis Natura 2000 teritorijai nenagrinėjamas, nes VGI
teritorija nepatenka ir nesiriboja su Natura 2000 teritorijomis. Nei VGI statybos, nei
eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijai nebus.
Saugomos teritorijos
Planuojami vandens gerinimo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas
ir jų apsaugos zonas.
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Projektiniai sprendiniai
Inžineriniai tinklai
Pavadinimas

Mato
vienetas

1. Vandentiekio tinklas vandenvietės sklype
Vandentiekio tinklas iš gręžinių
Vandentiekio tinklas į švaraus vandens rezervuarą
Vandentiekio tinklas iš švaraus vandens rezervuaro
Vandentiekio tinklas į gyvenvietės tinklus
VISO
2. Paplavų tinklas vandenvietės sklype
Paplavų tinklas iš vandens gerinimo įrenginių pastato
Nuskaidrintų paplavų tinklas
VISO

m

m

Kiekis

Diametras

31,0
51,3
60,9
1202
263,3

D63
D63
D110
D110

3,0
25,1
28,1

D110
D110

Vandens kokybės gerinimo įrenginių pastatas
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,,Statinių
klasifikavimas“ pastatas priskiriamas prie gamybinės paskirties negyvenamas pastatas:
aukštis - 5 m, didžiausias plotas (visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir
naudojamo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių
paviršių, suma)-neviršija 50 m2. Statant tokį statinį, taikomi I grupės nesudėtingiems
statiniams keliami reikalavimai. Vandentiekio tinklo skersmuo patenka į II kategorijos
nesudėtingus statinius, bet numatomas vandens tiekimas gaisrų gesinimui, todėl statant tokį
statinį, taikomi neypatingiems statiniams keliami reikalavimai..
Švaraus vandens rezervuaras
Projektuojami vandens gerinimo įrenginiai ir jiems aptarnauti reikalingi statiniai, skirti
tiekti gyventojams geriamos kokybės vandenį, bei tiekti vandenį ir gaisrų gesinimui. Todėl
yra numatomas švaraus vandens rezervuarai, kuriuose bus kaupiamas vanduo gaisrų
gesinimui, bei gyventojų poreikiams. Projektuojant vandens gerinimo įrenginius ir švaraus
vandens rezervuarą su II kėlimo ir gaisriniu siurbliais, buvo atsižvelgiama į „Lauko gaisrinio
vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ Todėl projektuojamos dvi
pasiurbimo linijos ir dvi tiekimo linijos. Taip pat pagal minimas taisykles rezervuarą turi
sudaryti ne mažiau kaip dvi sekcijos, todėl projektuojami du atskirti požeminiai rezervuarai.
Vandentiekio ir nuotekų tinklai
Šiuo metu vandenvietės teritorijoje yra du vandens veikiantys gręžiniai, vienas iš jų
eksploatuojamas, esamas vandens gerinimo įrenginių pastatas, bei esamas paplavų
nuskaidrintuvas su tinklais.
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Projektuojamas vandentiekio tinklas nuo esamo gręžinio (žiūr. Br. IT156-XX-PP-B01)
iki vandens gerinimo įrenginių pastato, kuriuo bus tiekiamas nevalytas gręžinio vanduo. Po
vandens gerinimo įrenginių išvalytas vanduo bus tiekiamas į projektuojamą švaraus vandens
rezervuarą. Po švaraus vandens rezervuaras II kėlimo siurblių pagalba išvalytas vanduo bus
tiekiamas gyventojams. Išvalyto vandens tinklas bus prijungtas prie esamų tinklų esamuose
vandentiekio šuliniuose ir valytas vanduo toliau bus tiekiamas į gyvenvietės tinklus.
Projektuojami valyto ir nevalyto vandentiekio tinklai iš PE100 PN10 d63 ir d110 vamzdžių.
Bendras valyto ir nevalyto vandentiekio tinklo ilgis 263,3 m.
Filtrų (koštuvų) plovimo metu susidarančios nuosėdos PVC D110 vamzdžiais bus
nuvedamos į projektuojamą paplavų vandens šulinį-skaidrintuvą. Projektuojamas
nusodintuvas iš gelžbetoninių šulinių žiedų, šulinio skersmuo 1,5 m, gylis apie 2,5 m. Iš
šulinio-skaidrintuvo nuskaidrintas švarus vanduo bus išleidžiamas į esamą nuotekų tinklą.
Bendras savitakinių PVC D110 vamzdžių ilgis 28,1 m.
Filtrų plovimo dažnis yra 2 – 4 kartus per savaitę. Tikslus plovimo ciklų skaičius bus
nustatomas įrenginių paleidimo – derinimo metu. Nuskaidrintos paplavos bus išleidžiamos į
esamą nuotekų tinklų šulinį, kur vanduo nutekės su bendrom nuotekom. Susikaupusios
nuosėdos nusodintuve, periodiškai bus išpumpuojamos asenizacine mašina ir bus išvežamos į
nuotekų valymo įrenginius.
Vandens kokybės gerinimo įrenginiai dirbs autonominiame-automatiniame režime,
todėl pastoviai dirbančio personalo nebus. Įrenginių priežiūra vykdoma periodiškai 1-2 kartus
per savaitę. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes, medžiagas ir padėtį plane
tikslinti vietoje statybos metu.
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