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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 

Projektinių pasiūlymų dalies pavadinimas Psl. sk. 

1. Aiškinamasis raštas (statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, 

statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas, paaiškinami ir pagrindžiami 

projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių 

atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų 

rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiamas gamybos ar kitos veiklos 

rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), 

nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis 

energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų 

išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai, statybos kainos pagrindimas) 

26 

2. Alternatyvų nagrinėjimas 5 

3. Grafinė dalis (žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine 

aplinka schema, pastato (-ų) aukštų planų schemos, pastato (-ų) charakteringų 

pjūvių schemos, pastato (-ų) fasadai) 

6 

4. Statytojo pateikiami dokumentai (žemės sklypo ir statinio statybinių tyrinėjimų 

(jeigu jie parengti) dokumentų kopijos, Zapyškio vandens gerinimo įrenginių 

statybos projektinių pasiūlymo rengimo užduotis, geriamojo vandens tyrimų 

protokolai, artezinio gręžinio įrengimas Zapyškio mstl., Zapyškio sen., Kauno r. 

sav. vandentiekio ir elektros tinklų schema, vandentiekio kontrolinė išpildomoji 

nuotrauka Zapyškio vandenvietės, Kultūros paveldo departamento Kauno 

teritorinio padalinio raštas. 

21 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

 

2014 metų gruodžio mėnesį UAB ,,Giraitės vandenys“ baigė įgyvendinti projektą ,,Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Kluoniškiuose, 

Dievogaloje, Kačerginėje)“. Įgyvendinus šį projektą sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklo 

prisijungti 1596 gyventojams. Geriamasis vanduo yra tiekiamas iš vienintelės vandenvietės esančios 

Zapyškio miestelio teritorijoje, jos plotas 2,4 ha. Ši vandenvietė yra vienintelė iš kurios geriamasis 

vanduo yra tiekiamas visoms keturioms gyvenvietėms. Seni du arteziniai gręžiniai yra įrengti: 

• 1995 metais Nr. 20569, dabartinis našumas – 2 m³/val. 

• 1999 metais Nr. 26538, dabartinis našumas – 5 m³/val. 

Seni gręžiniai yra nepajėgūs aprūpinti visus vartotojus geriamuoju vandeniu, taip pat užtikrinti 

priešgaisrinius reikalavimus. Gerimojo vandens kokybė neatitinka higienos normos HN24:2003 

reikalavimų – geležies kiekis viršija normą iki 20 kartų, amonio kiekis iki 2 kartų, viršytas manganas, 

drumstumas, vanduo nepriimtinas vartotojams.  

Siekiant išspręsti Zapyškio, Kluoniškių, Dievogalos, Kačerginės vartotojų aprūpinimą 

HN24:2003 reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus 

būtina atlikti šiuos projektavimo ir statybos darbus: 

1. Suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius Zapyškio vandenvietėje. 

2. Suprojektuoti ir pastatyti reikiamo našumo artezinį gręžinį Zapyškio vandenvietėje. 

Šie projektiniai pasiūlymai – tai vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis būtų rengiami 

techniniai arba techniniai darbo projektai, vadovaujamasi kaip medžiaga projektavimo ir statybos darbų 

Rangovui parinkti viešojo pirkimo konkursuose, būtų pagrįsta projektavimo ir darbų kaina. Šie 

projektiniai pasiūlymai atlikti pagal Užsakovo patvirtintą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. 

Zapyškio miestelio vandens gerinimo įrenginių statybos projektiniai pasiūlymai rengiami 

vadovaujantis šiais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl 2014-2020 

metų iš Europos Sąjungos fondų lėšomis planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų 

atrankos laikinosios tvarkos sąrašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d.  įsakymu Nr. D1-237 patvirtintas 

aktualus 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
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5.3.2. konkretaus uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas; 

• Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-385 

patvirtintas Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialusis planas; 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl 

aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir 

informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.76-2944); 

• STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos; 

• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai; 

• RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“; 

• RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“; 

• A.Sakalauskas, V.Šulga, J.Jankauskas. Vandentieka. Vandens ruošimas. Mokomoji knyga. 

Vilnius: Technika, 2007. 576 p. 

 

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose pagrindžiami Zapyškio miestelio vandens gerinimo 

įrenginių projektavimo ir statybos darbų sprendiniai, pastato laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų 

pasirinkimo motyvai ir kita. Pateikiama geriamojo vandens gamybos, projektuojamos statinyje, 

technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, 

orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos ir kitų išteklių) kieis ir apsirūpinimo šaltiniai, 

projektiniai pasiūlymai bei techniniai sprendimai dėl numatomų statyti įrenginių našumo, projektinių 

rodiklių ir technologinių procesų. Taip pat pateikiamos įrenginių statybos vietos (sklypas), 

pagrindžiamas hidraulinis našumas, vandens užterštumas, vandens išvalymo laipsnis, principiniai 

technologiniai sprendimai, pagrindžiamos rekomendacijos technologijai ir įrangai. Vadovaujantis šiuose 

projektiniuose pasiūlymuose pagrįstais sprendiniais ir darbų kaina viešojo pirkimo būdu parenkamas 

Rangovas projektavimo ir statybos darbams atlikti, vadovaujamasi vandens gerinimo įrenginių 

projektavimo ir statybos konkurse, vadovaujamasi rengiant techninį arba techninį darbo projektą. 

Projektiniuose pasiūlymuose pagrįstas lėšų poreikis, reikalingas Zapyškio miestelio vandens 

gerinimo įrenginių projektavimui ir statybai. 

Rangovas laimėjęs konkursą turės suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius, juos 

išbandyti, atlikti paleidimo ir derinimo darbus, kol bus pasiekti higienos normos HN24:2003 



Projektiniai pasiūlymai   

 

Zapyškio miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba  6 
 

reikalavimai geriamajam vandeniui. Pasiekus hiegienos normos reikalavimus, pastatytą objektą perduoti 

Užsakovui. 

Projekto tikslas nurodytas 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų paramos veiksmų programos 

projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ 5.3.2 konkrečiame uždavinyje - „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Šiuo atveju numatoma esamiems Zapyškio miestelio ir 

planuojamiems prijungti naujiems gyventojams užtikrinti kokybišką ir saugų geriamojo vandens tiekimo 

paslaugų teikimą. 

Pagrindiniai reikalavimai vandens gerinimui pateikti vadovaujantis ES Geriamojo vandens 

direktyva 98/83/EEC, Lietuvos higienos norma HN 24:2003 bei Lietuvos statybos techniniais 

reglamentais STR 2.07.01:2003, STR 2.02.04:2004 bei kitais teisės aktais. 

Šiame dokumente pateikiami vandens gerinimo įrenginių statybos projektiniai pasiūlymai kartu 

pastatant naują artezinį gręžinį.  

  

2. STATINIO STATYBOS VIETA, STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS, 

STATYBOS RŪŠIS, PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

 

Zapyškis – miestelis Kauno  rajone (žr. 1 pav.), prie krašto kelio Nr.140 Kaunas – Zapyškis – 

Šakiai, kairiajame Nemuno krante. 

 

2.1. Esama vandens tiekimo sistema 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Zapyškyje prižiūri ir tvarko UAB „Giraitės 

vandenys“. 

Zapyškio miestelio ir aplinkinių kaimų (Kluoniškiai, Dievogala, Kačerginė) gyventojai vandeniu 

aprūpinami iš vienos vandenvietės, esančios šiaurės – vakarinėje miestelio dalyje šalia Šakių plento 

(Nr.140). (žr. 1 pav.).  

2013-2014 metais UAB „Giraitės vandenys“ patiekė visiems savo vartotojams tokius kiekius 

geriamojo vandens: 

2013 m. – 1.046.556 m3; 

2014 m. – 1.084.230 m3. 

Iš to skaičiaus Zapyškio miestelyje yra pateikta geriamojo vandens: 

2013 m. – 11.760 m3; 

2014 m. – 11.643 m3. 
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Prognozuojama, kad iš Zapyškio mstl. vandenvietės 2016 m. Zapyškio, Dievogalos, Kluoniškių 

ir Kačerginės vartotojams bus pateikiami projektiniai geriamojo vandens kiekiai.  

 

  
Pav. 1 Zapyškio VGĮ situacijos schema. Šaltiniai: www.maps.lt ir VĮ „Registrų centras“ 

 

Vandenvietės sklypas aptvertas 1,2 m aukščio spygliuotos vielos tvora, dalyje vietų tvoros stulpai 

palinkę, išgriuvę, trūksta vielos, vartų nėra. Vandenvietėje yra 2 gręžiniai, tačiau pagrinde 

eksploatuojamas tik 1 gręžinys, kurio gylis – 20 m, našumas 5 m3/h. Kitas gręžinys rezervinis, jo gylis 

18 m, tačiau realus našumas sumažėjęs iki 2 m3/h. Eksploatuojamo gręžinio, siurblio našumas 5 m3/h. Iš 

gręžinio su dažnumine pavara vanduo tiekiamas vartotojams. Instaliuotas elektros galingumas 

vandenvietėje 59 kW. Gręžinys šiuo metu naudoja 5,5 kW. Šiuo metu vandenvietės teritorijos į miestelį 

išeina trys linijos. Viena iš linijų vandenį tiekia į kalną. Ant kalno (kitapus Šakių pl.) esantis vandens 

bokštas šiuo metu yra nenaudojamas, tačiau ateityje planuojama renovuoti. Vandenvietėje yra 

eksploatuojamas 50 m3 tūrio švaraus vandens rezervuaras su II kėlimo siurbline. Vandentiekio tinklai 

kurie pastatyti pagal darbo projektą, parengtą A.Žilinskio ir ko UAB, projektinis kėlimo II kėlimo 

siurblių debitas į Kačerginę (tuo pačiu tiekiamas vanduo ir Zapyškio mstl. gyventojams) yra 20 l/s, slėgis 

75 m., debitas į Dievogalos, Kluoniškių kaimus yra 15 l/s, slėgis 90 m. Pagal šiuos parametrus 

sukomplektuota slėgio pakėlimo stotelė su trimis vertikaliais daugiapakopiais siurbliais 3 x 22 kW. 

Lygiagrečiai dirbdami du siurbliai duoda reikalingą debitą ir slėgį. Visi siurbliai yra su dažnio keitikliais. 

Dievogalos ir Kluoniškių kaimuose yra eksploatuojami seni vandentiekio tinklai, priešgaisrinių hidrantų 

nėra. Gaisro gesinimas numatytas iš atvirų vandens telkinių. Tarp Kluoniškių ir Dievogalos kaimų ir 

vandenvietės yra 46 m geometrinis aukštis. Todėl aukščiau minėtiems kaimams vandens tiekimas 

numatytas maksimaliems gyventojų poreikiams užtikrinti. Kačerginės ir Zapyškio miesteliuose yra 

įrengti priešgaisriniai hidrantai. Panaudojus visus esamus vandens šaltinius ir talpyklas priešgaisriniai 

reikalavimai yra užtikrinami. 

VGĮ vieta 



Projektiniai pasiūlymai   

 

Zapyškio miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba  8 
 

Vandenvietėje bus įrengtas naujas 25 m3/h našumo vandens gręžinys (7,5 kW). Įrengus naują 

gręžinį planuojama ir toliau naudoti senus eksploatuojamus gręžinius. Gręžinių valdymo automatika bus 

perkelta į naujų vandens gerinimo įrenginių technologinį pastatą ir visa inžinerinė įranga bus naujai 

pritaikyta naujai statomiems vandens ruošimo įrenginiams, tinkamam valomo bei plovimo vandens 

tiekimui. 

Zapyškio vandenvietė geriamuoju vandeniu aprūpina ne tik Zapyškio, bet ir Kluoniškių, 

Dievogalos ir Kačerginės gyvenviečių gyventojus bei organizacijas. 

Šiuo metu didžiausios vandens kokybės  problemos –  išgaunamas požeminis vanduo neatitinka 

geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003). Vadovaujantis Kauno rajono vandenviečių vandens kokybės 

vidinio monitoringo  programos 2014-2015 m. duomenimis, pagrindinių žalio vandens cheminės 

sudėties rodiklių vertės pateiktos 1 lentelėje. 

 

Lentelė 1 Požeminio žalio vandens savybės 
Savybė Mato vienetas Reikšmė 

pH pH vnt. 7,33-7,57 
SEL µS/cm 494-737 
Cl- mg/l 9-39,1 
SO4

2- mg/l 7-26,8 
NO3

- mg/l <0,05 - <1,33 
NO2

- mg/l <0,01 - <0,05 
NH4

- mg/l 0,283-1,0 
Bendra geležis mg/l 0,64-3,152 
Manganas µg/l 63-119 
Permanganato skaičius mg/l O2 1,58-3,2 
Drumstumas DV 1,18-20 
Spalva mg/l Pt 7-125 

 

Pagal požeminio vandens kokybės monitoringo duomenis Zapyškio vandenvietėje išgaunamas 

požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003) parametrų pagal geležį, amonį, 

manganą, drumstumą ir spalvą. 

Prieš teikiant konkursui pasiūlymą dėl vandens gerinimo Zapyškio vandenvietėje projektavimo ir 

statybos Rangovas privalės savo sąskaita atlikti pakartotinius geriamojo vandens tyrimus ir pateikti 

technologinius pasiūlymus. 

 

2.2. Vandenvietės sklypas 

Projektuojamas vandens gerinimo įrenginių sklypas nėra suformuotas ir priklauso valstybei, šiuo 

metu neįregistruotas. Neregistruoto (numatyto) sklypo plotas 2,337 ha.  

Vandenvietės teritorija aptverta. Teritorijoje yra esami vandenvietės statiniai: pastatas (N), 

gręžinys, kiti inžineriniai statiniai – tvora, vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklai. 
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Iki vandenvietės teritorijos yra privažiavimas nuo Šakių plento Muziejaus g., žvyro keliuku, o iki 

pat sklypo važiuojama grunto keliuku. Vandenvietės sklypo teritorijos altitudė kinta nuo 21 iki 25 m virš 

jūros lygio. Statybos darbams vykdyti bus pateiktas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai dėl darbų 

vykdymo valstybinėje žemėje.  

 

2.3. Geologinės sąlygos 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – AM) turimus duomenis 

šalia planuojamų vandens gerinimo įrenginių teritorijos yra gręžinys Nr.1237, gręžinys Nr.25069, 

gręžinys Nr.15120, gręžinys Nr.20809, gręžinys Nr.2261. Pagal šių gręžinių stulpelių duomenis 

konkursą laimėjęs dalyvis gali preliminariai vadovautis teikdamas pasiūlymus, tačiau vis tiek turi atlikti 

visus reikalingus detalius geologinius ar kitus techninius inžinerinius tyrinėjimus įrenginių teritorijoje, 

jei jis laiko juos būtinais ir jei jie privalomi, siekiant parengti statybos projektą ir jį įgyvendinti. 

Geologiniai tyrimai turės būti atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Vandenvietėje esančių gręžinių žemėlapis pateiktas 2 

paveiksle. 

Geologiniu požiūriu vandenvietėje yra vyraujantis holocenas ir vėlyvasis ledynmetis ir priklauso 

Nemuno žemupio lygumai, Užnemunės lygumai. Litologiją sudaro iki 7 m smėlis su žvirgždu, gyliau 

rudas molis, gruntinis vanduo sutinkamas 4-5 m gylyje. 

 

 

Pav. 2 Gręžinių žemėlapis. Šaltinis www.lgt.lt 
 

 

 VGĮ 
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2.4. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Kauno rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

(arčiausia stotis Kauno): vidutinė metinė oro temperatūra 6,6 oC, maksimali oro temperatūra 34,9 oC, 

minimali oro temperatūra - 36,3 oC, metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %, vidutinis 

metinis vėjo greitis – 4,0 m/s, maksimalus vėjo greitis – 30 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 630 

mm, maksimalus paros kritulių kiekis 83,1 mm, vidutinis sniego dangos storis per žiemą 20 cm, 

maksimalus sniego dangos storis per žiemą 33 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas 

vieną kartą per 10 metų – 90 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per per 

50 metų – 125 cm. 

 

2.5. Saugomos teritorijos 

Planuojami Zapyškio vandens gerinimo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas. Planuojamų 

vandens gerinimo įrenginių poveikis Natura 2000 teritorijai nenagrinėjamas, nes VGĮ teritorija 

nepatenka ir nesiriboja su Natutra 2000 teritorijomis (3 pav.). Arčiausiai esanti saugoma teritorija Natura 

2000 Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų saugoma teritorija yra maždaug 80 

m rytų kryptimi. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tikslas: Mažosios žuvėdros (Sterna 

albifrons) apsaugai. Nei VGĮ statybos, nei eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijai 

nebus. 

 

Pav. 3 Zapyškio VGĮ situacijos schema saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stk.am.lt/portal 
 
 

2.6. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

Planuojami Zapyškio vandens gerinimo įrenginiai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir 

jų apsaugos zonas. Vandens gerinimo įrenginiai pateka į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vizualinės 

apsaugos zoną ir dalis sklypo patenka į Zapyškio senojo miesto vietą. Situacijos schema kultūros 

paveldo obektų atžvilgiu pateikta 4 pav. 
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Pav. 4 Zapyškio VGĮ situacijos schema kultūros paveldo objektų ir teritorijų atžvilgiu 
Šaltinis: kvr.kpd.lt/heritage 

 

Arčiausiai planuojamo objekto esančios kitos saugomos teritorijos ir atstumas iki jų pateiktos 2 

lentelėje. 

Lentelė 2 Atstumai iki kultūros paveldo objektų 
Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus 
kodas 

Atstumas ir kryptis nuo planuojamo 
objekto iki kultūros paveldo objekto / 
apsaugos zonos 

Zapyškio senojo miesto vieta (17226) 0,01 km, Š 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (972) 0,124 km, ŠR 
Kapinės (10922) 0,76 km, ŠV 

 

Planuojami vandens ruošimo įrenginiai patenka į kultūros paveldo teritorijas, vandens gerinimo 

įrenginių sklypo riba kertasi su Zapyškio senojo miesto vieta. 

 Miestelio vandens gerinimo įrenginiai planuojami maždaug 0,01 km nuo artimiausio kultūros 

paveldo objekto teritorijos, tačiau planuojamo projekto tikslas pagerinti ir švarinti aplink esančią gamtą, 

t.y. sutvarkyti ir įrengti modernius vandenruošos įrenginius kurie naudos minimaliai elektros energiją, 

bus saugūs dėl paplavų ir nuotekų pratekėjimų, derės prie vietos kraštovaizdžio, todėl trumpalaikis ir 

nežymus neigiamas poveikis šiai teritorijai numatomas tik objekto statybos metu, o pastačius naujus 

vandens gerinimo įrenginius, vandentiekio ir nuotekų tinklus bus užtikrintas saugus vandens ruošimas. 

Šalia kultūros paveldo objektų statant planuojamus vandens gerinimo įrenginius ir aptikus 

kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant informuoti Kultūros paveldo 

departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. Statomų vandens gerinimo įrenginių pastatas, jo 

spalva, architektūra bus maksimaliai priderinti prie esamo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo objektų, 

kad nebūtų sukelta vizualinė tarša. 
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3. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ PARAMETRAI 

 

Vandens gerinimo įrenginių projektiniai parametrai skaičiuojami pagal įprastinius projektavimo 

taikomus metodus ir skaičiuotinus dydžius. Projektiniai parametrai siūlomi įvertinant esamus Zapyškyje, 

Dievolagos k., Kluoniškių k. ir Kačerginės mstl. bei 2016-2017 metais numatomus prijungti naujus 

vartotojus. Šiuo metu prie vandentiekio prijungti 422 gyv. bei yra galimybė prijungti dar 1596 gyv. Iš 

viso planuojama, kad vandens gerinimo įrenginiai turėtų aptarnauti apie 2018 gyv. ir viešuosius 

objektus, prisijungusius prie vandentiekio tinklo. 

Vidutinis skaičiuotinas vieno gyventojo suvartojamo vandens (imamo iš vandentiekio sistemos) 

kiekis vertinamas pagal RSN 26-90 nustatytas normas, numatoma norma žmogui 150 l/d. Viešieji 

objektai suvartoja apie 30 m3/d. 

Taip pat įvertintas gaisrinio vandens tiekimas gyventojams. Pagal įgyvendintą projektą, parengtą 

A.Žilinskio ir ko UAB, į Kačerginę ir Zapyškį vandentiekio linijoje pastatyti gaisriniai hidrantai. Šia 

linija numatyta aptarnauti 998 gyventojus. Projekte priimtas didesnis gyventojų skaičius ir siurbliai pilnu 

pajėgumu neveiks. Realus II kėlimo siurblinės našumas 71 m3/h (vartotojams (poreikis įvertintas VGĮ 

skaičiavimuose) – 35 m3/h, gaisrams – 36 m3/h). Vandens kiekis gaisro gesinimo metu būtų:  3 val x 

(gaisrų gęsinimo trukmė + Qhvid) = 3 val x (36m3/h + 17 m3/h) = 159 m3. Gaisro atveju bus įjungiamas 

rezervinis 5m3/h gręžinys. Gręžiniais į vandentiekio sistemą per 3 val. patiektas vandens kiekis bus: 32 

m3/h x 3 = 96 m3. Papildomai reikalingas sukaupti vandens kiekis: 159-96 = 63 m3. Reikiamas vandens 

kiekis bus kaupiamas 50 m3 talpos švaraus vandens rezervuare. Rekomenduojama švaraus vandens 

rezervuaro talpą padidinti. Dievogalos-Kluoniškių tinklų sistemoje yra 25 m3 talpos bokštas, kurį 

reikalinga renovuoti priešgaisrinių reikalavimų užtikrinimui. 

Reikalingo vartotojams tiekti vandens kiekio ir siūlomo vandens gerinimo įrenginių našumo 

skaičiavimo duomenys pateikti 3 lentelėje. 

 

Lentelė 3 Vandens kiekių skaičiavimo bei VGĮ našumo parametrai 

Parametras Reikšmė 

Numatomas aptarnauti gyventojų skaičius (Kačerginė, Dievogala, Kluoniškiai ir Zapyškis) 2018 

Sąlyginė vartojimo norma, (l/d) žm. (gyvenvietėse) 150 
Gyventojų vandens poreikis, m3/d 303 
Viešų objektų vandens poreikis, m3/d 30 

Vandens ištėkio (netekties) koeficientas 1,18 

Paros vandens poreikis, m3/d 393 

Paros vandens vartojimo netolygumo koef. 1,4 

Maksimalus vandens poreikis po plėtros, m3/d 550 

Vidutinis valandos vandens poreikis po plėtros, m3/h vid. 16 

Valandos vandens vartojimo netolygumo koef. 2,1 
Maksimalus valandos vandens poreikis po plėtros, m3/h maks. 34,4 
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Siūlomas projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/hmaks. 35 

Siūlomas projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/dmaks. 600 

 

Siūlomi vandens gerinimo įrenginių rodikliai yra pakankamai saugūs ir apskaičiuoti su atsarga. 

 

4. REIKALAVIMAI VANDENS IŠVALYMUI 

 

Pagrindiniai vandens gerinimo projektavimo kriterijai nustatyti pagal ES Geriamojo vandens 

direktyvos 98/83/EEC normas ir Lietuvos Higienos normą HN 24:2003 ir Lietuvos Statybos Techniniais 

Reglamentais STR 2.07.01:2003 ir STR 2.02.04:2004 bei kitais teisės aktais. Žemiau lentelėje 

apibendrintai parodyti šiems projektams taikomi geriamojo vandens standartai. 

 

Lentelė 4 Geriamojo vandens standartai 
Parametras Mato vienetas EB direktyva 98/83/EB Lietuvos higienos norma 

HN 24:2003 
Mikrobiologiniai parametrai   
E.coli Skaičius 100 ml 0/100 ml 0/100 ml 
Enterokokai Skaičius 100 ml 0/100 ml 0/100 ml 
Cheminiai parametrai Didžiausia leistina 

koncentracija 
Didžiausia leistina koncentracija 

Parametras Mato vienetas EB direktyva 98/83/EC Lietuvos higienos norma  HN 24:2003 

Akrilamidas µg/l 0,1 0,10 
Stibis µg/l 5 5 
Arsenas µg/l 10 10 
Benzenas µg/l 1 1 
Benzo-a-pirenas µg/l  0,010 
Boras µg/l 1 1 
Bromatas µg/l 10 25 (nuo 2008 12 26 – 10) 
Kadmis µg/l 5 5 
Chromas µg/l 50 50 
Varis mg/l 2 2 
Cianidas µg/l 50 50 
1,2-dichloretanas µg/l 3 3 
Epichlorohidrinas µg/l 0,1 0,1 
Fluoridas mg/l 1,5 1,5 
Švinas µg/l 10 25 (nuo 2008 12 26 – 10) 
Gyvsidabris µg/l 1 1 
Nikelis µg/l 20 20 
Nitratai mg/l 50 50 
Nitritai mg/l 0,5 0,1 
Pesticidai  
 

µg/l 0,1(kiekvieno atskiro 
pesticido) 
0,5 (visų pesticidų) 

0,1 (kiekvieno atskiro pesticido) 
0,5 (visų pesticidų) 

Policikliniai 
aromatiniai 
angliavandeniai 

µg/l 0,1 0,1 
 

Selenas µg/l 10 10 
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Parametras Mato vienetas EB direktyva 98/83/EB Lietuvos higienos norma 
HN 24:2003 

Tetrachloretanas ir 
trichloretanas 

µg/l 10 (bendrai) 10 (bendrai) 

Vinilo chloridas µg/l 0,5 0,5 

Indikatoriniai parametrai 

Parametras Mato vienetas EB direktyva 98/83/EC Lietuvos higienos norma  HN 
24:2003 

Aliuminis mg/l 0,2 0,2 
Amonis mg/l 0,5 0,5 
Chloridas mg/l 250 250 
Klostridijų skaičius 100ml 0 0 
Spalva mg/Pt 

(λ=436 nm) 
 30 

Laidumas µS cm-1 esant 
20oCg/l 

2 500 2 500 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH skaičius >6,5 ir <9,5 6,5 – 9,5 

Geležis mg/l 0,2 0,2 
Manganas mg/l 0,05 0,05 
Kvapas  Priimtina vartotojams, be 

nenormalių pokyčių 
Priimtina vartotojams, be nenormalių 
pokyčių 

Permanganatinė 
oksidacija 

mg/l O2 5,0 5,0 

Sulfatai mg/l 250 250 
Natris mg/l 200 200 
Skonis  Priimtina vartotojams, be 

nenormalių pokyčių 
Priimtina vartotojams, be nenormalių 
pokyčių 

Kolonijų skaičius 
22o 

 Be nenormalių pokyčių Be nenormalių pokyčių 

Koliforminės 
bakterijos 

Skaičius  100ml 0 0 

Bendras organinės 
anglies kiekis 

 Be nenormalių pokyčių Be nenormalių pokyčių 

Drumstumas NTU 
 
mg/l 

<1,0 NTU  Priimtina 
vartotojams, be nenormalių 
pokyčių 

Priimtina vartotojams, be nenormalių 
pokyčių 
4 

Tritis Bq/l 100 100 
 

Projektuojami vandens gerinimo įrenginiai turi būti pajėgūs pašalinti visas vandens kokybę 

bloginančias priemaišas. Po ruošimo vanduo, tiekiamas vartotojams, turi atitikti visus HN 24:2003 

parametrus. Konkursą laimėjęs dalyvis privalės pasitikrinti visas žalio vandens savybes savo sąskaita. 

 

 

5. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBAI 

 
Siūloma statyti standartinius vandens gerinimo įrenginius – slėginius filtrus, nes nėra papildomų 

išvalymo reikalavimų ir kitokių kliūčių, kurios verstų naudoti specifinius įrenginius. Įvertinant, kad 

esamos vandenviеtės teritorijoje įmanoma pastatyti reikiamo našumo vandens gerinimo įrenginius, naujo 
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sklypo formuoti nereikia. 

Siūloma klasikinė vandens gerinimo technologija atsižvelgiant į tai, kad tokios technologijos yra 

labiausiai prieinamos, geriausiai žinomos, gali būti be jokių apribojimų naudojamos. Tokie vandens 

gerinimo įrenginiai susideda iš aeravimo sistemos, filtravimo sistemos ir paplavų sistemos.  

Yra daug būdų kaip šalinti geležies perteklių iš požeminio vandens, tačiau populiariausiu 

laikomas oksidavimu oro deguonimi, kuris slėginėse technologijose dažniausiai įterpiamas orapūte ar 

kompresoriumi. 

Geležies šalinimas iš požeminio vandens grindžiamas Fe2+ pavertimu (oksiduojant) netirpiais 

Fe3+ junginiais, atskiriamais nuo vandens. Geležis oksiduojama oro deguonimi kartu naudojant geležį 

oksiduojančias bakterijas arba naudojant kitus stipresnius oksidatorius (permanganatą, chlorą, ozoną ir 

kt.). Oksiduoti reikalingo deguonies gaunama aeruojant ruošiamą vandenį arba maišant su deguonies 

prisotintu vandeniu. Geležis gerai oksiduojasi katalizatoriaus (geležies hidroksidų, fermentų) aplinkoje, 

kai vandenyje nėra stipresnių už Fe2+ reduktorių (pavyzdžiui, sulfidų). Ji gali būti oksiduojama 

savarankiškame reaktoriuje arba oksidacijos produktus atskiriančioje terpėje. Oksidavimo produktai 

nukošiami apdorotam vandeniui tekant pro košimo terpę. 

Požeminiam vandeniui ruošti ir šalinti priemaišas, kurios  viršija higienos normų nustatytas 

ribines reikšmes, buvo pasirinktas oksidatorius – oro deguonis. Deguonies poreikis požeminiame 

vandenyje esančių reduktorių oksidavimui yra skirtingas, t.y. 1 mg Fe2+ oksiduoti reikia 0,14 mg O2, 1 

mg Mn2+ oksiduoti reikia 0,29 mg O2 ir 1 mg NH4
+ oksiduoti reikia  3,31 mg O2. Taip pat turi būti 

numatyta likutinė ~3 mg/l deguonies koncentracija po vandens ruošyklos. 

 
5.1. Vandens gerinimo įrenginių vieta ir sudėtis 

Siūlomam vandens gerinimo įrenginių našumui galima panaudoti tipinius gamyklinius vandens 

gerinimo įrenginius. Įrenginiai turi būti uždari, statomi uždaroje patalpoje vandenvietės teritorijoje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl 

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, kiekvienai požeminio vandens vandenvietei 

apsaugos zonos nustatoms atskirai, vadovaujantis požeminio vandens ir vandenviečių ir vandentiekio 

vamzdynų apsaugos zonų projektavimo ir priežiūros higienos normomis bei tasyklėmis HN 44-1993. 

Vandenvietės SAZ jau yra nustatyta. 

Įvertinus žalio požeminio vandens kokybę siūloma naudoti bereagentę vieno laipsnio slėginio 

aeravimo ir vieno laipsnio slėginio filtravimo technologinę schemą. Šios technologinės schemos esmė 

yra tokia: kompresoriaus pagalba į žalią požeminį vandenį įterpiamas oksidacijos reakcijoms reikalingas 

oro kiekis. Šis vandens – oro mišinys per maišytuvą patenka į oksidacinę talpą (oksidatorių) ir iš jo į 

filtrą/filtrus. Schemoje turi būti numatyta oksidatoriaus atjungimo galimybė ruošyklos darbui be 

oksidatoriaus. Principinė vandens ruošimo technologinė schema pateikta 5 pav. 
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Pav. 5 Siūloma principinė vandens gerinimo įrenginių schema 
 

Aeruotas vanduo, kuriame susidarys geležies hidroksidas, pateks į filtrą/ filtrus, kur netirpios 

geležies nuosėdos bus nufiltruotos ant kvarcinio smėlio užpildo.  

 

5.2. Vandens tiekimas 

Įvertinus esamų gręžinių siurblių technines chrakteristikas (našumą, pakėlimo aukštį) bei būklę, 

nenumatomas esamų siurblių pakeitimas naujais gręžinių siurbliais. Esamo ir kitu projektu numatomo 

įrengti gręžinio dažnio keitikliai turės būti perkelti į naujai statomą VGĮ pastatą. 

Vanduo atvedamas į projektuojamą VGĮ pastatą iš dviejų gręžinių iš vienos kameros. 

Visi gręžiniai su dažnio reguliavimo pavaromis. Gręžinių siublių slėgis turi būti reguliuojamas 

pagal slėgį esantį po filtrų. Švarus paruoštas vanduo tiekiamas į baigiamą įrengti švaraus vandens 

rezervuarą, kur antrojo kėlimo siurbliais bus tiekiamas į gyvenvietes. 

Vandens gerinimo įrenginių sistema veiks pilnai automatiniu režimu: siekiant palaikyti 

maksimalų švaraus vandens rezervuaro lygį filtracija vyks gręžinių vandeniu per slėginius vandens 

gerinimo filtrus. Švaraus vandens rezervuarams užsipildžius, pirmo kėlimo siurblinės tolygiai 

sustabdomos ir vėl paleidžiamos vandens lygiui švaraus vandens rezervuaruose pasiekus nustatytą 

„paleidimo“ lygį. Tokiu būdu, prijungus papildomus vartotojus perspektyvoje, sistema automatiškai 

prisiderins prie padidėjusių valandos ir paros debitų. 

 

5.3. Aeravimas 

Vanduo, pratekėjęs pro vandens skaitiklį ir aeracinį vamzdį į kuri tiekiamas oras iš 

kompresoriaus, susimaišo su kompresoriaus tiekiamu oru ir tiekiamas į aeratorių (oksidacinę talpą). 

Numatomos po vieną prieš slėginius filtrus plastikinės oksidacinės talpos, kurios turi būti tinkamos 

sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Vienam gramui Fe(II) suoksiduoti reikia 0,14 gramų deguonies, o 
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vienam gramui mangano suoksiduoti reikia 0,29 g deguonies, o amonio gramui suoksiduoti reikia 3,31 g 

deguonies. 

Reikalingo įvesti oro kiekio skaičiavimai: 

a) deguonies kiekis, reikalingas suoksiduoti Fe2+: 

Qdeg.Fe2+= 2,43 x 0,14 = 0,34 g/m3 

čia: 2,43 – Geležies Fe2+ kiekis vandenyje (g/m3); 0,14 – Fe2+ oksidacijos koeficientas. 

 

b) deguonies kiekis, reikalingas suoksiduoti NH4
- : 

Qdeg.NH4= 0,87 x 3,31 = 2,87 g/m3; 

čia: 0,87 – Amonio NH4
- kiekis vandenyje (g/m3); 3,31– NH4

- oksidacijos koeficientas. 

 

c) deguonies kiekis, reikalingas suoksiduoti Mn2+ : 

Qdeg.Mn2+= 0,12 x 0,29 = 0,035 g/ m3; 

čia: 0,12 – Mangano Mn2+ kiekis vandenyje (g/m3); 0,29 – Mn2+ oksidacijos koeficientas. 

 

d) oro kiekis reikalingas vandens aeracijai: 

Qoro= (4,5 + 0,33 + 2,87+0,035) x 5 x 35,0) / 1000 / 1,20 / 0,30= 3,76 m3/h= 62,7 l/min. 

čia: 4,5 – ištirpinto deguonies likutis po filtracijos mgO2/l; 5 – deguonies pervedimo į orą 

koeficientas; 35,0 – maksimalus vandens debitas m3/h; 1,2 – vieno kubinio metro oro svoris, kg; 

0,3 – deguonies vandenyje įsisavinimo koeficientas, kg. 

 

Įvertinant tai, kad vandens kokybė gali svyruoti ir kisti, šie skaičiavimai ir tiekiamo deguonies 

kiekis gali koreguotis. Aeracinės sistemos darbo trukmė ir parametrai galutinai turi būti suderinti 

paleidimo – derinimo metu. Vandens išbuvimas oksidatoriuje turėtų siekti 3 min. Siūlomi du 

plastikiniai, slėginiai aeratoriai, kurių kiekvieno išmatavimai 927 mm skersmens ir 2305 mm aukščio, 

atlaikomas slėgis aeratoriuje turi siekti 10 bar. 

Oro perteklius per automatinius orlaidžius išeina į atmosferą, o vanduo iš oksidacinės talpos 

tiekiamas į vandens ruošimo filtrą. Teršalų oksidavimui siūlome naudoti tik atmosferos deguonį. Oro 

tiekimui turi būti numatomas vienas darbinis ir vienas atsarginis kompresorius. Kompresoriai tepaliniai, 

su oro filtrais. 

Įvertinus tai, kad kompresoriui dažnas junginėjimasis nėra naudingas ir norint užtikrinti 

patikimesnį vandens ruošyklos darbą priimame didesnio našumo oro kompresorių. Efektyviam aeracijos 

procesui užtikrinti turi būti tiekiama apie 400 ltr/min oro. Numatomas kompresorius, kuris tiekia 500 
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litrų/min (atiduodamas 400 litrų/min), slėgis reguliuojamas 0–10 bar, oro rinktuvo talpa ne mažiau 250 

litrų. 

Tiekiamo oro kiekis turi būti sureguliuotas paleidimo metu. 

Oro pašalinimui iš aeratoriaus ir filtro kolonos turi būti įrengiami orlaidžiai. Orlaidžių dydis turi 

būti pakankamas pašalinti pertekliniam dujų kiekiui, kuris negali ištirpti vandenyje. 

 

5.4. Filtrai 

Po deguonies įterpimo, vanduo tiekiamas į slėgines vandens ruošimo įrenginių linijas. Filtruose 

vyksta nugeležinimas.  

Pirmiausiai filtruose vyksta nugeležinimo procesas, po to seka mangano šalinimo ir galiausiai 

amonio šalinimo procesas. Pagal požeminio vandenes kokybinius parametrus rekomenduojamas 

filtravimo greitis iki 8-10 m/h. 

Rekomenduojami filtrų korpusai plieniniai iš išorės ir vidaus dengti antikorozinėmis 

medžiagomis ir turi būti tinkami sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. 

Siūlomi filtrai, kurių kiekvieno skersmuo 1600 mm, bendras aukštis 3500 mm cilindrinės dalies 

aukštis 2400 mm. Vieno filtro filtravimo plotas  S= 2 m2, dviejų filtrų atitinkamai S2= 4 m2. 

Filtrais maksimalią valandą turės pratekėti Qhf=35,0 m3/h. Filtracijos greitis filtre: 

vf = Qhf / S2 = 35,0 / 4 = 8,75 m/h. 

Filtrams plauti skirto vandens atsargos rezervuare turi būti sukauptos per 36 – 48 valandas. 

Kaupiant vandens atsargas plovimo vandens rezervuare per filtrus turėtų būti tiekiama 36 m3/h vandens. 

filtracijos greitis bus Vf = 36 / 4 = 9,0 m/h. Filtracijos greitis 9,0 m/h atitinka STR 2.02.04:2004 

reikalavimus. 

Vandens gerinimo filtruose siūloma skirtingų frakcijų kvarcinio smėlio, žvyro įkrova: grūdelių 

dydis: nuo 0,8 iki 1,2 mm, nuo 1,2 mm iki 2 mm, nuo 3 mm iki 5 mm. Drenažiniam sluoksniui filtruose 

siūlomas žvyras, dalelių dydis 3-5 mm. Leistini slėgio nuostoliai filtre iki 4 m. 

Parenkant filtro aukštį reikia turėti omenyje tai, kad filtro plovimo metu filtruojantis užpildas 

išsiplės 25–30 %. Tkislūs filtrų matmenys ir filtravimo greitis turės būti parinkti techninio projekto 

rengimo metu. 

 

5.5. Filtrų plovimas 

Po tam tikro laiko filtrai prikaupia geležies, netirpių junginių nuosėdų. Padidėja slėgio nuostoliai 

per filtrus. Kad būtų atstatytas pradinis darbingumas, būtinas filtrų įkrovų periodinis praplovimas.  

Filtrus rekomenduojama plauti sutapdintuoju būdu. Šis plovimo būdas susideda iš 4 etapų: 

1. Vandens stulpo aukščio virš filtruojančiojo užpildo sužeminimas iki 50 cm. 

2.  Filtruojančiojo užpildo purenimas vien oru: 



Projektiniai pasiūlymai   

 

Zapyškio miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba  19 
 

– suslėgto oro tiekimo intensyvumas – 60-85 m3/m2 ·  h; 

– oro tiekimo trukmė – 1-2 min.  

3. Filtruojančiojo užpildo plovimas oro ir vandens mišiniu: 

– suslėgto oro tiekimo intensyvumas – 60-85 m3/m2 ·  h; 

– vandens tiekimo intensyvumas  – 10–15 m3/m2 ·  h; 

– šio etapo trukmė – 3-6 min. 

4. Filtruojančiojo užpildo plovimas vien vandeniu: 

– vandens tiekimo intensyvumas  – 25-30 m3/m2 ·  h; 

– šio etapo trukmė – 3-4 min. 

Tikslus plovimo intensyvumas ir laikas turi būti nustatyti įrenginių paleidimo ir derinimo metu. 

Įkrovų išpurenimui naudojamas oras turi būti tiekiamas iš orapūtės. 

Filtrus rekomenduojama plauti švariu vandeniu. Tam tikslui siūlome įrengti tinkamo tūrio 

požeminį plovimo vandens rezervuarą. Šiame rezervuare vanduo turi būti pratekantis ir jis negali būti 

chloruojamas. Vienu metu plaunamas tik vienas filtras. 

Vieno filtro plovimui reikalingas vandens kiekis skaičiuojamas taip: 

a) praplovimas oro – vandens mišiniu: S1 x qv m3/m2 ·  h x t h. = 2 x 14 x 0,083 = 2,3 m3; 

b) galutinis plovimas, skalavimas vandeniu: S1 x qv m3/m2 ·  h x t h. = 2 x 25 x 0,066 = 3,3 m3. 

Bendras vieno filtro plovimo vandens kiekis apie 5,6 m3 vandens. 

Ant švaraus vandens padavimo į rezervuarą linijos numatoma elektrinė sklendė, kuri užsidarys 

rezervuare pasiekus maksimalų vandens lygį. Rezervuare numatomas talpinti vienam filtrui praplauti 

reikalingas švaraus vandens kiekis. Rezervuaras siūlomas iš PE, tūris apie 8 m3. Vanduo filtrų plovimui 

siūlomas paduoti naujame vandens gerinimo įrenginių pastate montuojamais sauso tipo plovimo 

vandens siurbliais, tačiau techninio projekto rengimo metu galės būti numatyti ir rezervuare talpinami 

panardinami siurbliai. Numatomas 1 darbo ir 1 rezervinis siurblys. Siurbliai valdomi per dažnio keitiklį. 

Plovimo vandens siurblio našumas: 

Qv = (7x2,0x3600)/1000 = 50,4 m3/h 

čia: 7 – priimtas įkrovos plovimo vandens intensyvumas, l·m2/s; 2,0 – koštuvo skerspjūvio 

plotas, m2. 

Įvertinus tai, kad ateityje koštuvai gali kalmatuotis, parenkamas tokių parametrų plovimo 

siurblys: Qv = 51 m3/h; slėgis 21,0 m.v.st.; galia 4 kW. 

Tikslūs plovimo siurblio parametrai turi būti nustatyti projekto rengimo metu.  

Filtrų plovimui pagerinti vandens ruošimo įrenginiuose projektuojama viena darbinė ir viena 

atsarginė orapūtės su triukšmo slopinimo gaubtais. 

Reikalingas filtro įkrovos purenimui oro kiekis: 
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Qoro = qoro x 2,0 = 70,0 x 2,0 = 140 m3/h 

čia: 70,0 – priimtas įkrovos oru purenimo intensyvumas, m3/m2 ·  h; 2,0 – filtro skerspjūvio plotas, m2. 

Orapūtės parametrai:  5,5 kW, 140 m3/h, slėgis 7 m.v.st. 

Pastabos: Tinkamo našumo orapūtę būtina parinkti pagal naudojamų filtrų skerspjūvio plotą. 

Žalio požeminio vandens tiekimo ir filtrų plovimo vandens linijose būtina įmontuoti elektroninius 

debitomačius, kurie leis kontroliuoti vandens filtravimo greitį, o taip pat plovimo vandens debitą.  

Oksidatoriaus ir filtro dugne turi būti įrengtos nuosėdų ir kito dumblo išleidimo vietos. 

Periodiškas nuosėdų išleidimas iš reakcijos kamerų (oksidatorių) į paplavų skaidrinimo rezervuarą 

užtikrintų kokybišką įrenginių darbą. Tai taip, esant reikalui, būtų sudaryta galimybė dezinfekuoti šią 

oksidatorių atskirai nepakenkiant filtrų mikrobiologijai. 

 

5.6. Paplavos 

Paplavos turi būti išleidžiamos į vandenvietės teritorijoje siūlomą įrengti paviršinį infiltracinį 

įrenginį – kūdrą. Prieš tai paplavos turi būti nuskaidrinamos paplavų skaidrinimo rezevuare. 

Filtrus plaunant kas tris dienas paplavų susidarys apie: 

5,6 m3 x 122 (plovimų sk./metus) x 2 (filtrų sk.) = 1366,4 m3/metus. 

Iš vandens pašalinamas geležies kiekis: 

600 m3/d x 2,43 g/m3 = 1458 g/d = 1,458 kg/d = 532 kg/metus. 

Iš vandens pašalinamas amonio kiekis: 

600 m3/d x 0,87 g/m3= 522 g/d = 0,52 kg/d = 191 kg/metus. 

Iš vandens pašalinamas mangano kiekis: 

600 m3/d x 0,082 g/m3= 49,2 g/d = 0,049 kg/d = 18 kg/metus. 

Išleidžiamų nuotekų kiekis būtų lygus panaudoto plovimo vandens kiekiui, todėl ant plovimo 

vandens linijos būtinas debitomatis. Paplavų skaidrinimo rezervuaras numatomas pylimuotas, tam kad 

sausai pastatomo plovimo siurbliai negalėtų užsiorinti. Paplavų skaidrinimo rezervuaro preliminarus 

tūris 10 m3.  Nuskaidrėjusios palavos iš skaidrinimo rezervuaro nuvedamos kūdrą, kur infiltruosis į 

gruntą. Nuosėdos iš skaidrintuvo rezervuaro maždaug du kart per mėnesį bus išsiurbiamos ir išvežamos į 

nuotekų valymo įrenginius. 

Priėmus, kad kūdros gylis bus 2 m (naudingas gylis apie 1,5 m) ir kūdroje talpinamas dviejų 

filtrų plovimo vanduo (2 x5,6 m3 = 11,2 m3), reikalingas plotas 11,2 / 1,5 = 7,5 m2. Priimame, kad 

kūdros plotas bus apie 8 m2. 

Pagal preliminarią geologinę sandarą (iki 7 m smėlis su žvirgždu), tikėtinas filtracijos 

koeficientas gali būti 10-16 m/parą. Priimame filtracijos koeficientą 10 m/parą. Tada dviejų filtrų 
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plovimo nuskaidrintas vanduo susifiltruos per 1,5 / 10 = 0,15 paros. Tai yra pakankamas laikas 

infiltracijai tarp filtrų plovimų. 

Tikslūs paplavų skaidrintuvo rezervuaro ir kūdros tūriai turės būti nustatyti techninio projekto 

metu. 

 

5.7. Elektros darbai 

Šiuo metu į vandenvietę yra patiesti du 0,4 kV maitinimo kabeliai. VGĮ maitinimui siūlome 

panaudoti abudu įvadinius kabelius, apkrovą paskirstant abiems kabeliams pagal jų skerspjūvį. 

Maitinimo kabelius iš trazitinio elektros skydo, esančio vandenvietės teritorijoje numatoma įvesti į VGĮ 

pastato elektros įrenginių patalpą. Šioje patalpoje bus sumontuoti elektros paskirstymo bei automatikos 

valdymo ir duomenų perdavimo skydai, perkelti esami siurblių dažnio keitikliai. Technologinio pastato 

viduje kabeliai turi būti variniai. 

Vandenvietėje kitu projektu įrengiamos II kėlimo siurblinės darbo siurblių 2 po 22 kW bendra 

galia 44 kW, esamo gręžinio galia 5,5 kW, kitu projektu planuojamo įrengti gręžinio galia 7,5 kW. 

Bendra įrenginių be VGĮ galia siekia 57 kW. Vandenvietėje instaliuota galia 59 kW, todėl VGĮ 

įrengimui reikės vandenvietėje padidinti galią. Iki esamos apskaitos turės būti suprojektuotas ir įrengtas 

naujas atvadas. 

VGĮ elektros tiekimui būtina gauti AB „Lesto“ prijungimo sąlygas . AB „ Lesto“ priklausančią 

elektros tiekimo dalį  įgyvendina pati AB „Lesto“. Rangovas privalo įgyvendinti Vartotojo elektros 

tiekimo dalį. 

 

5.8. Buitinės nuotekos 

Darbuotojams technologiniame pastate numatomas WC. Numatoma, kad buitinės nuotekos bus 

kaupiamos nuotekų kaupimo rezervuare ir maždaug kartą per mėnesį bus išvežamos į Zapyškio mst. 

buitinių nuotekų valymo įrenginius. Numatoma buitinių nuotekų kaupimo įrenginių talpa apie 2-3 m3. 

 

5.9. Mėginių ėmimas 

Ant žalio vandens, plovimo vandens, valyto vandens tiekimo linijų, po oksidatoriaus, prieš ir po 

filtrų turi būti įmontuoti vandens mėginių ėmimo čiaupai - mėginių ėmimo vietos. Vandens nubėgimui 

turi būti įrengtos plautuvės. Jos turi būti įrengtos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems 

vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje deguonies mėginio 

paėmimą. Tai pat turi būti atvestas vandentiekio vamzdis į projektuojamą pastatą iš pasijungimo 

kameros po valymo. 
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5.10. Dezinfekavimas 

Dezinfekavimui bus naudojamas gamykloje paruoštas natrio hipochlorito tirpalas. Preliminari 

natrio hipochlorito dozė 0,008 l/m3, kas atitinka 1,0 g/m3 aktyvaus chloro dozę. Dezinfekuojantį tirpalą į 

valyto vandens vamzdyną įleisti dozavimo siurbliu. Tiekiamo tirpalo siurblys turi būti sujungtas su 

valyto vandens debitomačiu, todėl tirpalas dozuojamas proporcingai valomam vandens debitui. Tirpalo 

dozatoriaus debitas paleidimo derinimo metu turi būti sureguliuotas taip, kad veikliojo chloro likutis 

būtų ne mažesnis kaip 0,1 mg/l ir ne didesnis kaip 0,3 mg/l. Nutrūkus žalio vandens tiekimui į vandens 

ruošyklą, dezinfekcinio tirpalo dozavimo siurblys turi būti stabdomas. 

Dezinfekanto į vandenį įvedimo taškas turi būti ruošyklos patalpoje kaip galima arčiau 

dezinfekanto dozatoriaus.  

Dozavimo įrenginys skirtas Natrio hipochlorito tirpalo dozavimui (NaOCl). Turi būti pateikta 

atsarga ne mažiau kai 1 mėnesiui.  

Rekomenduojama/ privaloma vandens dezinfekavimo įrenginių komplektacija: 

1. Aliarminė sistema ir chloro dujų patalpoje detektorius; 

2. Dozavimo siurblių perjungimo ir valdymo sistema; 

3. Dezinfekavimo sistemos valdymo ir vizualizacijos sistema. 

Dozavimo siurblio slėginėje linijoje turi būti įrengtas daugiafunkcinis vožtuvas, kuris padidėjus 

slėgiui vandentiekio linijoje, nukreipia chemikalus atgal į reagentų rezervuarą.  

Dozavimo įranga turi būti pritaikyta dirbti sąlygomis prie oro temperatūros nuo +5ºC iki + 40ºC.  

Visos dozavimo įrangos dalys turi būti atsparios agresyviam reagentų poveikiui, ir turi būti 

tinkamos reagentų dozavimui geriamojo vandens sistemose.  

 

5.11. Vandens ruošyklos pastatas  

Vandens ruošyklos technologiniam pastatui siūloma naudoti lengvas konstrukcijas. Statinys turi 

būti įžemintas ne tik dėl  žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi 

būti apsauga nuo žaibų iškrovos. 

Objekto apsaugai nuo žaibo, siūlomi 2 strypiniai žaibolaidžiai ant technologinio pastato stogo. 

Vartotojo inžinerinių sistemų apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, 

projektuojamos viršįtampių apsaugos. 

Technologiniame pastate įrengiama antro lygio apsauginė signalizacija. Pastato apsauginės 

signalizacijos sistemos signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. 

Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų atidarymą ir įsilaužimą, sienų, lubų, grindų 

pralaužimą. Signalizacija antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos 

maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus 

dingus įtampai tinkle. 
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Pastate įrengiama priešgaisrinė signalizacijos sistema vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“, šalia pastato įrengiamas priešgaisrinis 

skydas. 

Preliminarūs pastato išmatavimai: ilgis 10 m, plotis 7 m, aukštis apie 5 m. Atsižvelgiant į šalia 

vandenvietės esančias nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes siūlomas dvišlaitis pastato stogas, 

labiau atitinkantis vietos architektūrą. Pastatas turi būti iš daugiasluoksnių „Sandvič“ tipo plokščių, 

dengtas matine poliesterio danga. Statomo pastato forma, durys, stogo konstrukcija, o taip pat sienų, ir 

stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje, atitikti specialiuosius architektūros ir kultūros paveldo 

institucijų reikalavimus. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, 

lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžių paviršių ir infiltruojasi į gruntą. Kadangi paviršinės nuotekos nuo 

pastato stogo nėra užterštos kenksmingomis medžiagomis, jos gali būti išleidžiamos į aplinką be 

valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės (pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ 19 punktą). 

Išorės durys metalinės, apšiltintos, langai neprojektuojami, numatomi pakeliami vartai. Pastato grindys 

gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga. 

Naujai statomame vandens ruošimo įrenginių pastate neumatomos jokios papildomos patalpos 

(išskyrus WC), kurios nereikalingos technologiniam procesui. Į WC vanduo atvedamas iš šulinio po II 

kėlimo siurblinės. Iš to paties vandentiekio vamzdio tik iš kitos atšakos technologiniame pastate 

numatomas mėginių ėmimas. 

Pastato viduje numatyti šildymo sistema, užtikrinanti, kad temperatūra šalčiausiu metų 

laikotarpiu nenukristu žemiau +5ºC. Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas šiluminis išbandymas. 

Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos tikslinamos statinio projekte. Pastate turi būti numatyti 

drėgmės surinkėjai. 

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose numatoma mechaninė ir natūralaus 

vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema. Natūralaus vėdinimo sistema numatoma per groteles su 

reguliavimo sklendėmis, sumontuotomis pastato išorinėse sienose. Oro šalinimui numatyti kanaliniai 

ventiliatoriai, kurie taip pat montuojami pastato išorinėse sienose. Oro šalinimo sistemų ištrauktas oras 

išmetamas į lauką virš stogo. Vėdinimo sistemos išbandomos nustatant jų našumą, sandarumą, triukšmo 

lygį ir sudaromi sistemų pasai. Sklindantis garsas nuo vėdinimo įrengimų patalpose ir lauke yra ne 

didesnis nei numatyta  higieninėje normoje HN 33:2011, triukšmas mažinamas kanaliniais triukšmo 

slopintuvais, montuojamais prie kanalinių ventiliatorių į patalpos pusę. Visų vėdinimo sistemų kirtimo 

vietas perdangose, sienose bei vėdinimo įrangos pastatymo vietas, taip pat oro padavimo ir ištraukimo 

įrengimus tikslinti statinio projekte.   

Kadangi vandens ruošimo įrenginių pastate langai neprojektuojami, viduje numatomas buitinis 

apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestuma, paskirtį ir pobūdį, 
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bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su 

tuo susijusieji darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvieta, normalus ir saugus darbas 

(STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, 

visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi 

būti sertifikuoti Lietuvoje.  

Vandens gerinimo įrenginiuose vidaus vamzdynai siūlomi iš PVC-U, PE 100 vamzdžių. Slėginių 

vamzdynų slėgio klasė PN10. Vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai turi būti visiškai 

sukomplektuoti, su visomis sklendėmis/vožtuvais ir priedais, būtinais normaliai eksploatacijai, 

nurodytais principinėje schemoje. Kur įmanoma, grupėmis tiesiami vamzdynai turi būti sumontuoti taip, 

kad bendras vaizdas būtų tvarkingas. Vamzdžiai turi būti lygiagretūs tarpusavyje ir sumontuoti 

lygiagrečiai ar stačiu kampu esamų konstrukcijų atžvilgiu. Vamzdžiai turi būti montuojami taip, kad 

būtų užtikrintas maksimalus laisvas patalpos aukštis, ir palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Visi 

vamzdžiai, sklendės, sujungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ir ES standartus ir normas. 

Konkursą laimėjęs dalyvis atskiras patalpas gali planuoti savo nuožiūra, tačiau patalpų plotus ir 

aukščius turės parinkti taip, kad: 

• technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui numatyta priėjimo erdvė atitiktų Lietuvoje 

galiojančius darbo saugos reikalavimus; 

• technologinių patalpų aukštis turi būti pakankamas, kad technologinių įrengimų ir prietaisų 

aptarnavimui/iškėlimui būtų galima panaudoti pernešamus ar stacionarius (patalpoje montuojamus) 

kėlimo mechanizmus; 

Patalpų tikslius matmenys nustatys Konkurso dalyvis rengdamas techninį projektą. 

Pastato išorės sienų apdailai ir stogo dangai turi būti parenkamos spalvos, derančios prie 

kraštovaizdžio tradicinių spalvų. 

Visos technologinės talpos ir kanalai/latakai turi būti aptverti arba uždengti pagal Lietuvoje 

galiojančius darbo saugos reikalavimus. 

 

5.12. Proceso kontrolės įranga 

Vandens savybės nustatomos laboratoriškai. Tam prieš ir po kiekvieno vandens ruošimo 

įrenginio turi būti įrengtos mėginių ėmimo vietos. Jos turi būti įrengtos taip, kad būtų atsižvelgta į 

mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio 

vandenyje deguonies mėginio paėmimą. 

Rangovas turi patiekti laboratorinę įrangą, kuri leistų vykdyti sėkmingą vandens ruošyklos darbo 

priežiūrą. Visa įranga turi būti atestuota ir praėjusi patikrą pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius 

teisės aktus. Papildomai turi būti patiekta atitinkama pagalbinė įranga laboratorinių prietaisų pastatymui 

bei priežiūrai.  
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Rangovas turi patiekti žemiau išvardintą laboratorinę įrangą: 

– ištirpusio deguonies, pH, Eh, laidumo matuoklis (nešiojamas);  

– spektrofotometras ir reagentų rinkiniai geležies koncentracijoms matuoti (500 vnt.); 

– greito geležies koncentracijos nustatymo vandenvietėje testai (200 vnt.); 

– veikliojo chloro koncentracijos vandenyje nustatymo prietaisas. 

Papildomai turi būti patiekta atitinkama pagalbinė įranga laboratorinių prietaisų pastatymui bei 

priežiūrai.  

 
5.13. Automatika ir valdymas 

Technologinių procesų priežiūrai, valdymui ir duomenų perdavimui yra numatyta įrengti 

SCADA sistemą. Vandens ruošyklos darbas turi būti visiškai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti 

palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus 

loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Į bendrą valdymo bei duomenų 

perdavimo sistemą turi būti įjungti ir trys eksploatuojami gręžiniai ir vandens ruošimo įranga. 

Elektroninė įranga kuri bus naudojama turi atitikti naujausius standartus. 

Turi būti įrengta vandens gerinimo įrenginių automatinio valdymo sistema, kuri pagal užduotus 

parametrus valdytu vandens ruošimo procesą ir perduotų duomenis apie įrenginių darbą į dispečerinę: 

• Įtekio sklendžių padėtį; 

• Esamą įrenginių darbo režimą; 

• Plovimo dažnumą, trukmę; 

• Filtrų plovimo seką ir dažnumą; 

• Slėgio nuostolius filtruose; 

• Visų siurblių, orapūtės ir kompresoriaus darbinę būklę; 

• Tiekiamo į miestą vandens slėgį (šiuo metu kitu projektu įrengiama II kėlimo siurblinė); 

• Stebėti ir reguliuoti dozuojamą NaClO kiekį; 

• Visų gręžinių darbinę būklę; 

• Tiekiamo į miestą vandens debitą (šiuo metu kitu projektu įrengiama II kėlimo siurblinė); 

• Plovimo vandens debitą; 

• Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardytos, vandens ruošimo įrenginių 

komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinti stabilų įrenginių darbą ir reikiamą 

išvalymo efektyvumą; 

• Įsilaužimo atveju į vandenvietės teritoriją, įrenginius ir statinius perduodamas signalas į 

UAB „Giraitės vandenys“ nurodytus darbuotojų mobiliuosius telefonus. 
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5.13.1. Vandens debito matavimas 

Vandens debitomačiai turi būti įrengti: 

• Kiekviename gręžinyje (esami gręžinio žiočių šulinyje); 

• Bendroje linijoje, kuri atiteka į vandens gerinimo įrenginius; 

• Bendroje linijoje paruošto vandens; 

• Filtrų plovimo vandens linijoje. 

Turi būti įrengti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir 

personalinių kompiuterių operatorinėje, vandens gerinimo įrenginiuose. 

5.13.2. Kontroliuojami parametrai  

Vandens ruošykloje turi būti kontroliuojami šie parametrai:  

– žalio, paruošto, ir plovimo vandens debitai (nuolatos);  

– ištirpusio deguonies koncentracija (periodiškai); 

– pH ir Eh (periodiškai); 

– slėgis vandens ruošyklos įvade ir išvade – po šiuo metu kitu projektu įrengiamos II 

kėlimo siurblinės (nuolatos);  

– slėgio skirtumai įrenginiuose (nuolatos);  

– veikliojo chloro likutis slėgvamzdyje (periodiškai). 

 
5.14. Aptarnaujantis personalas 

Vandens gerinimo įrenginiai dirbs automatiniu režimu. Todėl planuojamas personalo poreikis 

turėtų būti ne daugiau 2 valandų per savaitę. Vandens gerinimo įrenginiai iš esmės veikia automatiškai, 

tačiau operatorius privalo periodiškai stebėti jų darbą. Pagrindiniai aptarnaujančio personalo darbai: 

vizualinė įrenginių darbo apžiūra, patikrinti kiekvieno įrenginio elektros energijos sąnaudas, kartą per 

ketvirtį paimti mėginius, sekti ir pasirūpinti nepertraukiamu elektros energijos tiekimu, prižiūrėti visų 

įrenginių veikimą ir užpildyti eksploatacinį žurnalą. Esant reikalui atlikti pakeitimus valdymo 

programoje. 

 
5.15. Vandens gerinimo įrenginių sklypas 

Vandenvietėje turi būti įrengtas apšvietimas. Keliai, pesčiųjų takai ir teritorija 2 m aplink visus 

pastatus būtų apšvieta ne mažiau kaip 30 lx.  

Apšvietimas ir saugumo užtikrinimas vandenvietėje turi būti įrengtas pagal Pagal aplinkos 

ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos 

reikalavimai“. Statomuose vandens gerinimo įrenginiuose ir visoje teritorijoje turi būti užtikrinti II lygio 

fizinės ir informacinės saugos reikalavimai, nurodyti šiame įsakyme. Turi būti numatyta visuma 
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organizacinių, teisinių, techninių ir specialiųjų priemonių, kurių tikslas – užtikrinti nepertraukiamą, 

stabilią bei saugią įmonės veiklą, darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatą bei saugumą, minimizuoti 

įmonės veiklos poveikį aplinkai. 

Vandenvietėje siūloma įrengti žvyro-skaldos privažiavimo kelią iki vandens gerinimo įrenginių, 

žvyro-skaldos aikštelę įrenginių aptarnavimui UAB „Giraitės vandenys“ transportui. Numatyti žvyro-

skaldos dangos takus iki technologinių įrenginių bei žvyro-skaldos dangos nuogrindas apie juos.  

Turi būti numatytas naujas perimetrinis vandenvietės teritorijos aptvėrimas. Tvoros aukštis 1,5 

m. Rekomenduojama tvora: pintos cinkuotos vielos aukštis 1,50 m. Tvora turi būti padengta plastizoliu, 

vielos storis 3 mm. Aptvėrimo stulpų žingsinis 3 m. 

Tvoros susikirtimo vietoje su įvažiavimo keliu rekomenduojama įrengti stumdomus vartus. 

Laisvas pravažiavimo plotis 4,0 m. 

Vandenvietės dalis patenka į kultūros paveldo objekto (Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 972) 

apsaugos zoną, yra šalia kito kultūros paveldo objekto (Zapyškio senojo miesto vieta, 17226) ir gali būti 

reikalingi žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai. 

 
5.16. Statybos trukmė 

Vandens gerinimo įrenginių statybos projektas ir statybą leidžiantis dokumentas galėtų būti 

paruoštas per 5-6 mėnesius nuo konkurso nugalėtojo paskelbimo. Vandens gerinimo įrenginių statyba,  

tinkamai suorganizavus darbus, turėtų užtrukti apie 8-10 mėn. Paleidimo ir derinimo darbai, galėtų 

užtrukti apie 1 mėnesi. Teritorijos tvarkymo, gerbūvio darbai gali užtrukti apie 1 mėnesį.  

 
5.17. Elektros energijos poreikis 

Žemiau lentelėje pateikiamas sąrašas įrenginių, kurie naudos elektros energiją vandenvietėje. 

Pateikiamas įrenginio ar elektros variklio galingumas ir darbinių įrenginių kiekis. Nurodytas įrenginio 

galingumas yra jo darbo metu, paleidimo metu momentinis elektros energijos poreikis bus gerokai 

didesnis (30 %). 

 

Lentelė 5 Pleriminarus VGĮ elektros energijos poreikis 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Galingumas, 
kW 

Kiekis, vnt. Bendras 
galingumas, kW instaliuotų veikiančių 

1.  I kelimo siurblys (esamas) 5,5 1 1 5,5 
2.  I kelimo siurblys (planuojamas 

įrengti kitu projektu) 
7,5 1 1 7,5 

3.  II kėlimo siurblinė (įrengiama 
mitu projektu, du darbiniai + 
atsarginis) 

22 3 2 44 

4.  Kompresorius 
(darbinis+atsarginis) 

3,0 2 1 3,0 

5.  Orapūtė (darbinė+atsarginė) 4,5 2 1 4,5 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Galingumas, 
kW 

Kiekis, vnt. Bendras 
galingumas, kW instaliuotų veikiančių 

6.  Plovimo siurblys 3,0 2 1 3,0 
7.  Valdymo spinta 1,0 1 1 1,0 
8.  Elektrinis šildymas 9,0 1 1 9,0 
9.  Vėdinimas 3,0 1 1 3,0 
10.  Dezinfekavimo įranga 0,5 1 1 0,5 
11.  Apšvietimas (vidaus) 1,5 1 1 1,5 
12.  Apšvietimas  (lauko) 3,0 1 1 3,0 
13.  Apšvietimas (avarinis) 0,5 1 1 0,5 

Iš viso: 86,0 
 

Apskaičiuotas elektros energijos suvartojimas vandenvietėje apie 86 kW, iš jų VGĮ poreikis – 

apie 29 kW. Tačiau realus maksimalus energijos suvartojimas bus mažesnis, nes visi įrenginiai neveiks 

vienu metu. Priimtas nevienalaikio veikimo koeficientas 0,7 Apskaičiuotas maksimalus elektros 

energijos poreikis VGĮ būtų apie 20 kW, o visos vandenvietės įrenginių – apie 60 kW. 

Pastaba: Galutinai nuspręsti apie realių sąlygų išėmimą ir realų elektros energijos poreikį reikėtų 

rengiant statinio projektą. 

 

5.18. Preliminari vandens gerinimo įrenginių statybos kaina 

Apskaičiuota preliminari vandens gerinimo renginių statybos darbų kaina. Skaičiavimai atlikti 

su prielaida, kad vandens gerinimo įrenginiuose bus įdiegta šiuose projektiniuose pasiūlymuose 

pasiūlyta (arba analogiška) technologija. Atliekant skaičiavimus buvo remtasi panašaus pobūdžio 

projektų (Kupiškio – 100 m3/h, Radviliškio – 300 m3/h, Klovainių – 17 m3/h, Petronių – 8 m3/h, 

Micaičių – 8 m3/h, Raudėnų – 8 m3/h, Pakalniškių – 8 m3/h, Tautkaičių – 10 m3/h, Taujėnų – 8 m3/h, 

Alkiškių – 7 m3/h, Naujasodžio – 5 m3/h, Šaukoto – 15 m3/h, Sidabravo – 15 m3/h) įgyvendinimo 

patirtimi Lietuvoje, numatytų pagrindinių statybos darbų apimtimis ir šiuose projektiniuose 

pasiūlymuose aprašytais technologiniais sprendiniais ir informacija surinkta iš pagrindinės technologinės 

įrangos tiekėjų (atstovų). 
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Lentelė 6 Preliminari VGĮ statybos darbų kaina 

Pastaba. Kainos detalizavimas pateiktas 1 priede. 
 

6. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-385 patvirtintas 

Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 

planas (2 priedas). 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Kaina, tūkst. Eur be 

PVM 
Bendrosios išlaidos 

1. Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas 1.000 
2. Statinio projektas ir projekto vykdymo priežiūra 17.840 
3. Inžineriniai tyrinėjimai (topografija ir geologija) 1.590 
4. Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai 4.500 
5. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos, personalo mokymai 1.500 
6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai 1.120 
7.  Paleidimo ir derinimo darbai 1.380 

Sklypo tvarkymo darbai 

8. 
Aplinkos tvarkymas, sklypo planiravimas, privažiavimo kelias, aikštelė, takai ir 
nuogrindos, dangų atstatymas 

22.850 

9. Teritorijos apšvietimas 6.500 
10. Aptvėrimas 20.880 
11. Vandentiekio prijungimo tinklai 22.650 
12. Paplavų ir kitų nuotekų nuvedimo tinklai 3.850 
13. Elektros ir valdymo kabeliai 10.370 

Technologinė įranga 
14. Slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai) su užpildu 101.400 
15. Aeratoriai 13.000 
16. Oro kompresoriai 4.070 
17. Orapūtės 15.000 
18. Plovimo siurbliai 2.480 
19. Technologiniai vamzdynai 40.000 
20. Chloravimo sistema 7.300 
21. Drėgmės surinkėjai 2.100 
22. Laboratorinė įranga 22.000 

Technologiniai statiniai 
23. Technologinis pastatas 60.700 
24. Technologinio pastato šildymas ir vėdinimas 6.200 
25. Technologinio pastato žaibosauga ir priešgaisrinė įranga 4.900 
26. Technologinio pastato apsauginė signalizacija 2.200 
27. Plovimo vandens rezervuaras 5.600 
28. Paplavų skaidrintuvas 6.700 
29. Nuskaidrintų paplavų infiltracinė kūdra 680 

30. Buitinių nuotekų kaupimo rezervuaras 1.670 

31. Vandens lygio matavimas statomame švaraus vandens rezervuare 2.000 
Automatinio valdymo sistema 

32. SCADA išplėtimas 2.900 
33. Elektros, ryšio įranga, valdymo aparatūra 47.000 

 Bendra kaina, tūkst. Eur be PVM 438.450 
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7. ALTERNATYVOS 

 

7.1. Vandens gerinimo įrenginių statybos alternatyvos 

 

• Gyvenamosios vietovės, turinčios du ar kelis vandens tiekimo šaltinius, vandens šaltinių 

skaičiaus sumažinimas; 

• Decentralizuotas gyvenamosios vietovės vandens gerinimas dviejų ar kelių vandens 

šaltinių sklypuose įrengiamuose atskiruose  gerinimo įrenginiuose; 

• Vandens tiekimo aglomeracijos formavimas nagrinėjamos gyvenamosios vietovės ir 

vienos ar kelių aplinkinių gyvenamųjų vietovių bendram vandens gerinimui; 

• Aglomeracijos formavimas nagrinėjamos gyvenamosios vietovės vandens gerinimui 

galimo didesnio aglomeracijos centro vandens gerinimo įrenginiuose; 

• Centralizuotas gyvenamosios vietovės vandens gerinimas vienuose vandens gerinimo 

įrenginiuose. 

 

7.1.1. Vandens šaltinių skaičiaus sumažinimas 

Nagrinėjamose aglomeracijose (Zapyškio, Kačerginės, Kluoniškių bei Dievogalos) yra tik vienas 

vandens tiekimo šaltinis (vandenvietė), todėl ši alternatyva daugiau nenagrinėjama, nes nebėra logikos 

toliau mažinti vandens tiekimo šaltinių kadangi nebus iš kur tiekti geriamojo vandens. 

 

7.1.2. Decentralizuotas vandens gerinimas 

Nagrinėjamoje aglomeracijoje vartotojai aprūpinami geriamuoju vandeniu iš vienintelės 

vandenvietės esamais bei planuojamais vandentiekio tinklais, todėl ši alternatyva daugiau 

nenagrinėjama, nes decentralizavus sistema nebus vandens šaltinių, kurie aprūpintų geriamuoju 

vandeniu kiekvieną decentralizuotą vandens sistemą. 

 

7.1.3. Mažesnių aglomeracijų prijungimas 

Galimybė prie Zapyškio mstl. planuojamų vandens gerinimo įrenginių prijungti mažesnes 

gyvenamąsias vietoves nagrinėta 5 km atstumu nuo esamos vandens tiekimo sistemos. Šiuo metu prie 

Zapyškio vandens tiekimo sistemos (vandenvietės) yra prijungtos Zapyškio, Kačerginės, Kluoniškių ir 

Dievogalos gyvenvietės.  

Vertintas ne tiesus (trumpiausias) atstumas, tačiau realus, atsižvelgiant į esamą aplinkinių 

teritorijų užstatymą, žemės naudojimą, sklypus bei galimybę aptarnauti paklotus tinklus, t.y. jie turėtų 

būti šalia susisiekimo infrastruktūros. 

Kulautuvos gyvenvietė patenka į Zapyškio miestelio galimą aptarnauti teritoriją, bet ši 
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alternatyva nenagrinėjama, dėl to kad Kulautuvoje yra užtikrinama geriamojo vandens kokybė pagal 

HN24:2003 reikalavimus. Diukerio per Nemuną statyba, kad sujungti Zapyškio ir Kulautuvos 

vandenvietes preliminariai galėtų kainuoti apie 700 tūkst. eurų ir žymiai viršytų gerinimo įrenginių ir 

gręžinio įrengimo Zapyškio vandenvietėje kainą. 

 

 
 

 

Pav. 6 Zapyškio miestelis su aplinkinėmis gyvenvietėmis iki 5 km atstumu situacija. Šaltinis: www.maps.lt 

 

Išnagrinėjus šią alternatyvą ir įvertinus esamus ir naujai planuojamus prijungti gyventojus ir 

gyvenvietes, nustatyta kad galimybė prijungti mažesnes gyvenamąsias vietoves (išskyrus jau prijungtas 

šiuo metu), kurios yra 5 km atstumu nuo esamos vandens tiekimo sistemos – nėra. 

 

7.1.4. Prijungimas prie didesnės aglomeracijos 

Galimybė Zapyškio miestelio vandentiekio sistemą prijungti prie didesnės gyvenamosios 

vietovės nenagrinėjama, nes 10 km spinduliu. Matyti, kad didesnės aglomeracijos 10 km spinduliu nėra. 

Todėl toliau ši alternatyva nenagrinėjama. 

 

 
 

 

Pav. 7 Zapyškio miestelis su aplinkinėmis gyvenvietėmis iki 10 km atstumu situacija. Šaltinis: www.maps.lt 
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7.1.5. Centralizuotas vandens gerinimas 

Nagrinėjamos gyvenvietės aprūpinamos tik iš vieno vandens tiekimo šaltinio (vandenvietės) 

Zapyškyje. Vendenvietės sklype yra pakankamai vietos suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo 

įrenginius ir įrengti naują artezinį gręžinį. Geriamasis vanduo vartotojams tiekiamas centralizuotais 

vandentiekio tinklais. Aukščiau nagrinėtų alternatyvų įgyvendinimas nustatytas kaip netikslingas, todėl 

planuojama įgyvendinti centralizuotą vandens gerinimo sistemą nagrinėjamų gyvenviečių 

aptarnaujamose aglomeracijose (Zapyškio, Kluoniškių, Dievogalos ir Kačerginės gyvenvietėse). 

 

7.2. Vandens ruošimo metodo parinkimas 

Vandens gerinimui naudojami tokie metodai: 

• mechaninis metodas; 

• fizikinis-cheminis metodas; 

• cheminis metodas; 

• biologinis metodas; 

• mišrusis metodas. 

Mechaninis metodas yra toks, kai  vandens priemaišos šalinamos taikant fizikinių kūnų judėjimo 

ir sąveikos principus. Šiems metodams priskiarimas košimas, nusodinimas ir išplukdymas. Jais iš 

vandens šalinamos stambesnės neištirpusios, koloidinės ar stambiamolekulinės priemaišos ir planktonas.  

•  košimas - vyksta pro korytas pertvaras: grotas, sietus, mikrosietus. Taip atskiriamos 

neištirpusios priemaišos, kurių dalelės stambesnės už koštuvo angas: lapai, stagarai; 

plaušai, dumbliai ir kt.; 

• nusodinimas – veikiamas gravitacinėmis ar išcentrinėmis jėgomis, dėl ko iš vandens 

atskiriamos drumzlės; 

• plukdymas – drumzlės išplukdomos į vandens paviršių dujų (paprastai oro) burbulėliais. 

Fizikinis-cheminis metodas yra toks, kai priemaišoms šalinti taikomi fizikos ir fizikinės chemijos 

reiškiniai, nekeičiantys priemaišų medžiagos cheminių ryšių (t.y. nesusidaro naujų medžiagų). Šiai 

metodų grupei priskiariama: aeravimas, degazavimas, sugėrimas, krekinimas, dribsniavimas, garinimas, 

membraninis perskyrimas, elektrorezė, elektrodializė, magnetinis apdorojimas, švitinimas ir kt. Taip 

pašsalinamos iš vandens smulkiosios neištirpusios ir molekulinių tirpinių būvio priemaišos, taip pat 

bakterijos bei virusai. 

Cheminis vadinamas vandens ruošimo metodas, keičiantys priemaišų medžiagos cheminius 

ryšius (t.y. sudarantys naujas medžiagas). Cheminiams metodams priskiariama: oksidavimas, 

šarminimas, rūgštinimas, cheminis nusodinimas, jonų kaita, apdorojimas inhibitoriais ir kt. Jais 

šalinamos joninių tirpinių būvio vandens priemaišos, kai kurios orgaininės priemaišos ir naikinamos 
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bakterijos bei virusai. 

Biologiniu vadinamas toks vandens ruošimas metodas, kuriame vandens priemaišoms šalinti 

taikoma tam tikrų mikroorganizmų gyvybinė veikla. Taip iš vandens šalinamos kai kurios mineralinės 

priemaišos, pvz., mangnas, amonis, nepasiduodančios oksidavimui ištirpusiu deguonimi, taip pat 

geležis. 

Mišriuoju vadinamas vandens ruošimas, kai viename įrenginyje taikomi keliems metodams 

priskiarimi reiškiniai. Pvz., požeminio vandens geležis pašalinama košiant pro užpildą, kurio grūdeliai 

padengti oksidavimą katalizuojančia plėvele (vyksta oksidavimas ir košimas). 

Paprastai vanduo ruošiamas keliais, tam tikra tvarka technologinėje linijoje išdėstytais, metodais. 

Atsižvelgiant į žalio vandens sąvybes, reikiamą valyti vandens kiekį bei reikalingą išvalymą, 

siūloma įrengti mišrų vandens ruošimo būdą, apimantį mechaninį ir biologinį valymą. Atsižvelgiant į 

planuojamus valyti vandens kiekius siūloma slėginė vandens valymo sistema. 

Lyginant su įprastomis fiziniais ir cheminiais metodais pagristomis technologijomis geriamajam 

vandeniui ruošti, biologiniais procesais pagrįsta geležies, mangano ir amonio šalinimo iš požeminio 

vandens technologija pasižymi šiais pranašumais: 

a) mažesnės įrengimų statybos bei aptarnavimo išlaidos; 

b) ilgesnis filtrų eksploatavimo laikas;  

c) didelė paruošto vandens išeiga, nes filtrams plauti reikia mažiau filtruoto vandens;  

d) filtrų plovimo vanduo ekologiškai nekenksmingas. 

Siūlomame vandens gerinimo technologijos procese geležies, mangano ir amonio jonams šalinti, 

jokie reagentai nebus naudojami, taigi jų oksidavimas ir šalinimas vyks tik fizinių ir biologinių procesų 

eigoje. 

Vandens gerinimo įrenginiai, naudojant biologinius procesus plačiai taikomi. Analogiški metodai 

taikomi Vilniaus vandenvietėse: Antavilių, Sereikiškių, Kirtimų vandens gerinimo įrenginiuose, 

Klaipėdos III vandenvietėje, Palangoje, Prienuose, Joniškyje, Neringoje – Juodkrantėje, Kauno 

Petrašiūnų įrenginiuose, Utenoje, Kybartuose, Širvintose, Maišiagalos, Sudervės ir kitose gyvenvietėse. 

Įvertinus vidutines 2011-2012 metais panašaus našumo ir sudėties pasirašytų vandens gerinimo 

įrenginių statybos sutarčių kainas ir perskaičiavus jas pagal Lietuvos statistikos departamento 

pateikiamus statybos kainų indeksų pokyčius inžinerinių statinių statybai, nustatyta, kad vieno sąlyginio 

kubinio metro kaina gali siekti apie 683 Eur be PVM: 

 

Objektas Kaina, Eur be PVM Našumas Sąlyginio m3/d kaina, 
Eur be PVM m3/d m3/h 

Kupiškio VGĮ 688.042 1400 100 491 
Radviliškio VGĮ 1.416.242 2400 300 590 
Klovainių VGĮ 131.699 196 17 672 
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Petronių VGĮ 31.246 60 8 521 
Micaičių VGĮ 42.799 65 8 658 
Raudėnų VGĮ 68.006 65 8 1049 
Pakalniškių VGĮ 45.950 60 8 766 
Tautkaičių VGĮ 55.665 80 10 696 
Taujėnų VGĮ 31.771 65 8 489 
Alkiškių VGĮ 31.246 55 7 1206 
Naujasodžio VGĮ 38.126 100 5 381 

Vidutinė vieno sąlyginio kubinio metro kaina, Eur be PVM: 683 
 

Numatomas Zapyškio VGĮ našumas – 600 m3/d, orientacinė kaina – 0,410 mln. Eur be PVM, 

kuri pagal numatytus sprendinius patikslinta  5.18 skyrelyje „Preliminari vandens gerinimo įrenginių 

statybos darbų kaina“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


