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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. I Bendroji dalis  
2. II Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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1. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Dokumento/Brėžinio indeksas 
Lapų 

skaičius 
1.  Sąlygos projektui rengti  2 

2.  
Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašas 

 2 

3.  Valstybinės žemės panaudos sutartis  4 
4.  Prašymas dėl sutikimo (ASU)  1 

5.  
Aplinkos Apsaugos Agentūros raštas „Dėl 
pakoreguotos pirmos tarpinės ataskaitos“ 

Nr.(3.5)-A4-5534 1 

6.  Kvalifikacijos atestatai  3 

7.  
Reguliuojamų ir kontrolinių drenažo sistemų 
planas M1:2000 

28TP-2014-81-KONTRDR-1 1 

8.  
Drenažo rinktuvų profiliai MH1:2000; 
MV1:100 

28TP-2014-81-KONTRDR -2...9 8 

9.  
Principinis reguliavimo – matavimo šulinio 
brėžinys 

28TP-2014-81-KONTRDR-10 1 

10.  Suderintų topografinių planų kopijos  2 
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2. TECHNINIAI RODIKLIAI 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Vnt. Kiekis 

 1. DRENAŽAS   
1.1 Bendras sausinamas plotas (šiuo atveju baseino dydis) ha 72,91 
1.2 Iš jo reguliuojamas (šiuo atveju baseino dydis) ha 21,06 
2.1 Drenažo žiotys PE 110 vnt. 3 
2.2 Drenažo žiotys PE 160 vnt. 5 
2.3 Drenažo žiotys PE 200 vnt. 1 
3.1 Drenažo nuotėkio reguliavimo šuliniai vnt. 10 
4.1 Latakas L-50PE vnt. 1 
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

3.1. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimo kriterijai 

Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimui vietos turi būti parenkamos pagal tam tikrus 
kriterijus. Vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 
sausinimo-šliuzavimo sistemos įrengiamos tuo atveju, kai yra palankios reljefo, dirvožemio ir 
vandens šaltinio padėties sąlygos. Todėl svarbiausi veiksniai, nulemiantys ploto tinkamumą 
reguliuojamam drenažui rengti, yra paviršiaus nuolydis, dirvožemio tipas ir gylis iki vandensparos. 
1. Žemės paviršius reguliuojamo drenažo plote turėtų būti išlygintas, be didesnių įdubų, kad 

vandens lygis nuo žemės paviršiaus būtų vienodame lygmenyje ir garantuotų vienodas augalų 
augimo sąlygas visame plote. 

2. Žemės paviršiaus nuolydis neturi būti didesnis kaip 1 proc. Esant didesniam nuolydžiui, 
norimam vandens lygiui palaikyti reikia daugiau nuotėkio reguliavimo šulinių, o tai didina 
įrengimo kainą ir gali būti ekonomiškai nenaudinga. 

3. Turi vyrauti lengvos ir vidutinės granuliometrinės sudėties dirvožemiai, kurių laidumas 
vandeniui aukščiau drenų yra gana aukštas, o žemiau drenavimo lygio yra gruntai, turintys 
mažesnį laidumą. Tai padeda greičiau susidaryti patvankos kreivei ir išvengti sukaupto 
vandens nuostolių dėl filtracijos į gilesnius gruntinius vandenis. Pageidautina, kad gruntinio 
vandens lygis būtų 1,5-2 m nuo žemės paviršiaus. 

4. Reguliuojamas drenažas projektuojamas laukuose, kur jau yra įrengtas sisteminis drenažas.  

3.2. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimo vietovė 
Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimui buvo pasirinktas Graisupio (kodas 13010742) 

(Smilgos intakas) baseinėlis, kuris yra Nevėžio pabaseinyje ir priklauso rizikos vandens telkinių 
kategorijai. Ši vieta patvirtinta pirmąja tarpine ataskaita bei AAA raštu Nr.(3.5)-A4-5534. 
 

 
3.2.1. pav. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimo vieta 
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3.2.2. pav. Žemės sklypo, kuriame numatoma rengti drenažo nuotėkio valdymo sistemas, 

(kad.Nr.5327/0013:403) ribos 
 

3.3. Ploto reljefo charakteristikos, dirvožemio savybės, hidrologinis režimas, esama 

infrastruktūra 
Žemės paviršius reguliuojamo drenažo plote išlygintas, nuolydis neviršija 1%, todėl atitinka 

techninius reikalavimus. Dauguma rinktuvų, kuriuos numatoma tvenkti, pakloti minimaliu 0,2% 
nuolydžiu (brėž. 28TP-2014-81-KONTRDR-2). Esant didesniam nuolydžiui, norimam vandens 
lygiui palaikyti reikia daugiau nuotėkio reguliavimo šulinių, o tai didina įrengimo kainą ir gali būti 
ekonomiškai nenaudinga.  

Parinktame plote vyrauja lengvi priemoliai bei priesmėliai ant lengvo priemolio (3.3.1 pav.). 
Podirvis drenavimo gylyje kietokas (1,61-1,82 g/cm3), silpnokai ir vidutiniškai laidus vandeniui 
(filtracijos greitis 0,06-2,08 m/d). Gruntinio vandens lygis tradicinio drenažo plote pakyla 
vidutiniškai iki 0,84 m nuo žemės paviršiaus balandžio mėnesį ir nukrenta iki 1,58 m liepą ir 
rugpjūtį.  

Nuotėkio valdymo sistemų hidrologinis režimas priklausys nuo meteorologinių sąlygų 
(sniego tirpsmo, atmosferos kritulių), dirvožemio fizinių savybių bei gruntinio paviršinių 
dirvožemio sluoksnių vandens lygio. Klimatinius teritorijos rodiklius geriausia apibūdina Dotnuvos 
met. st. duomenys (3.3.1 lentelė). 
 

3.3.1 lent. Dotnuvos hidrometeorologinės stoties duomenys (2000-2014 m.) 
Metų kritulių kiekis, 

mm 
Vegetacijos laikotarpio 

kritulių kiekis, mm 
Temperatūra, oC 

Min-max vidurkis Min-max vidurkis Min-max vidurkis sausio liepos 
418-736 576(590)* 291-514 396(399) 6,2-8,23 7,46(6,17) -3,8(-5,4) 19,2(17,0) 

*skliausteliuose – standartinė klimato norma (SKN) 
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3.3.1. pav. Viršutinio dirvožemio sluoksnio granuliometrinės sudėties ir drenažo sistemų planas 
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3.4. Esama melioracijos statinių būklė 
Plotas, kuriame numatoma įrengti drenažo nuotėkio valdymo sistemas, nusausintas 

sisteminiu drenažu 1961 m. (projektas 5327_P11960). Numatoma rekonstruoti dalį drenažo 
sistemų, kurių žiotys nuvestos į griovį G-1 (iš abiejų griovio pusių). Griovio G-1 ilgis – 1,57 km. 
Kadangi plotas priklauso buvusio Vandens tyrimų instituto lauko bandymų skyriui (dabar 
Aleksandro Stulginskio universitetui), jame nuo seno atliekami įvairūs lauko bandymai. Minėtas 
griovys taip pat buvo mokslinių tyrimų objektas. Jame buvo atliekami melioracijos griovių 
apželdinimo galimybių tyrimai ir poveikis drenažo sistemų funkcionavimui ir aplinkai. Tam tikslui 
1991 m. griovys specialiai buvo apželdintas įvairiomis medžių rūšimis. Buvo stengiamasi ties 
žiotimis palikti neapsodintus tarpus, tam, kad išvengti drenažo užaugimo šaknimis. Prieš 
apželdinimą drenažo žiotys nebuvo pakeistos. Dauguma jų - gelžbetoninės. Dabar griovyje 
augantys medžiai jau yra suaugę (kai kurių skersmenys >32 cm), o žiočių būklė yra prasta (sulūžę, 
be tvirtinimų, kai kurios užneštos, užaugę krūmais). Nepaisant žiočių pažeidimų, sausinamo ploto 
melioracinė būklė gera, užmirkusių plotų nėra, todėl esamų drenažo sistemų remontuoti nereikia, 
pakanka pakeisti drenažo g/b žiotis. Kai kurių sistemų žiotys jau yra pakeistos plastmasinėmis, 
tačiau nėra pažymėtos signaliniais stulpeliais. Pats griovys mažai uždumblėjęs, todėl jo valyti ištisai 
nereikia. 

3.5. Projektiniai sprendimai 
Projekte numatyta pakeisti esamas g/b žiotis atitinkamo skersmens plastikinėmis, pažymint 

jas melioraciniais stulpeliais PMS-200.  
Šiems darbams atlikti kliudys griovyje augantys medžiai ir krūmai, todėl numatyta ties 

žiotimis 10 m atkarpose (po 5 m į abi puses) juos pašalinti. Kertant medžius reikia stengtis kuo 
daugiau jų išsaugoti, kad nesugadinti apželdintų ruožų. 

Ties naujai įrengtomis žiotimis iš griovio dugno rankiniu būdu pašalinti esamas sąnašas. 
Ties Ž-12 pk.3+13 numatoma įrengti lataką L-50PE pritekančiam paviršiniam vandeniui į 

griovį nuleisti. Šioje vietoje griovio šlaite yra išgrauža. 
Drenažo nuotėkio valdymo sistemos planuojamos rengti sudėtingose (su keliais šoniniais 

rinktuvais) sistemose, patvankos įrenginius statant arba dviejų drenažo rinktuvų susikirtimo vietoje 
(šiuo atveju viena sistemos dalis būtų tvenkiama, kita – veiktų įprastai ir būtų kontrolinė), arba ant 
drenažo žiočių (būtų tvenkiama žemutinė visos sistemos dalis, kontrolinė būtų greta esanti 
nepatvenkta drenažo sistema) (žr. 2 lentelę ir brėž. 28TP-2014-81-KONTRDR-1). 

Rinktuvų pajungimas į šulinius daromas lygiais atitinkamo skersmens PVC vamzdžiais (1,5 
m ilgio). 

Drenažo nuotėkio reguliavimo šuliniuose sumontuojama speciali įranga vandens lygiui 
pakelti ir nuotėkiui matuoti. Vandens lygis pakeliamas lanksčiu gofruotu vamzdžiu, kuris vienu 
galu jungiamas su norimu tvenkti rinktuvu, kitas galas tvirtinamas prie šulinio sienos su galimybe jį 
pakelti į norimą aukštį arba nuleisti (pagal poreikius) (28TP-2014-81-KONTRDR-3). 

Numatomame rekonstruoti plote nėra jokių inžinerinių komunikacijų, todėl jo įrengimo 
neriboja jokios papildomos apsaugos zonos. 
 

3.5.1. lent. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimas prie griovio G-1  
(Mištautų k. Keleriškių k.v., Kėdainių r. sav.) 

Sistemos 
Nr. 

Plotas, 
ha 

Tipas 
Šulinio 

Nr. 
Žiočių/šulinio 
koordinatės 

Pastabos 

2 6,50 kontr. - 490843 6131060 
Sistema netvenkiama, esamos g/b 
žiotys pakeičiamos į PE 160 mm 

3 2,04 reg. Š-3a 490890 6131318 

Tvenkiama visa sistema, esamos g/b 
žiotys pakeičiamos į PE 110 mm, 
patvenkiamasis šulinys statomas 
griovio šlaite 

4 6,12 kontr. - 490878 6131466 
Sistema netvenkiama, esamos g/b 
žiotys pakeičiamos į PE 160 mm 
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5 4,94 reg. Š-5a 490744 6131675 

Esamos g/b žiotys pakeičiamos į PE 
160 mm, patvenkiamasis šulinys 
statomas ant a rinktuvo už 116 m nuo 
žiočių 

4,05 kontr.    

6 
2,40 reg. Š-6b 490825 6131871 

Esamos g/b žiotys pakeičiamos į PE 
160 mm, šulinys statomas rinktuvų 
susikirtime, rinktuvas a kontrolinis, b 
reguliuojamas 

7 2,27 kontr. - 490926 6132077 
Sistema netvenkiama, esamos g/b 
žiotys pakeičiamos į PE 110 mm 

8 11,30 kontr. - 490974 6132163 
Sistema netvenkiama, esamos žiotys 
sure-montuojamos ir pakeičiamos į PE 
200 mm 

2,61 kontr.    
1,68 reg. Š-9b 490874 6131902 

9 
1,81 reg. Š-9c 491028 6131948 

Esamos g/b žiotys pakeičiamos į PE 
160 mm, patvenkiamieji šuliniai 
statomi rinktuvų susikirtimuose, 
rinktuvas a kontrolinis, b ir c 
reguliuojami  

0,85 kontr.    
1,51 reg. Š-10b 490939 6131688 10 
1,53 reg. Š-10c 491035 6131717 

Esamos g/b žiotys pakeičiamos į PE 
110 mm, patvenkiamieji šuliniai 
statomi rinktuvų susikirtime, rinktuvas 
a kontrolinis, b ir c reguliuojami 

7,73 kontr.    
2,28 reg. Š-11b 490908 6131386 11 
1,51 reg. Š-11e 490922 6131384 

Statomi 2 šuliniai rinktuvų 
susikirtimuose, rinktuvas a kontrolinis, 
b ir e reguliuojami 

2,37 kontr.    
12 

1,36 reg. Š-12b 490904 6131133 

Statomas šulinys rinktuvų susikirtime, 
rinktuvas a kontrolinis, b 
reguliuojamas 

3.6.  Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimui skirto ploto žemėnauda ir nuotėkio 

valdymo sistemų priežiūra 
Drenažo nuotėkio valdymo sistemos bus įrengtos valstybei priklausančiame žemės sklype, 

kadastrinis Nr. 5327/0013:403, kurio paskirtis – žemės ūkio. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų 
įrengimui parinktas plotas naudojamas įvairiems žemės ūkio augalams auginti (vyrauja intensyvi 
žemdirbystė). Sėjomainoje vyrauja grūdiniai augalai (3.6.1 pav.). 

Įrengus reguliuojamą drenažą reikalinga vandens lygio lauke stebėsena, nes jis priklauso 
nuo oro sąlygų ir auginamų augalų vystymosi fazės. Daugeliui žemės ūkio augalų optimalus 
dirvožemio vandens lygis kinta nuo 0,5 iki 0,75 m nuo žemės paviršiaus, ankstyvoje vystymosi 
fazėje vandens lygis gali būti seklesnis, kad geriau išsivystytų šaknų sistema ir augalai būtų 
atsparesni sausroms. Todėl nuotėkio reguliavimo šuliniuose turi būti galimybės patvankos lygiui 
keisti, priklausomai nuo auginamų augalų poreikių. Maksimalus gruntinio vandens lygis 
reguliavimo įrenginyje projektuojamas 0,60-0,70 m nuo žemės paviršiaus. Tačiau reikia atsižvelgti į 
tai, kad vandens lygio pakėlimas nuotėkio reguliavimo įrenginyje ne iš karto atsiliepia dirvožemio 
vandens lygiui drenuojamame plote. Tai priklauso nuo dirvožemio savybių ir drenavimo atstumo 
bei kritulių kiekio.  
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3.6.1. pav. Žemės naudojimo pasiskirstymas nuotėkio valdymo sistemose 

3.7. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimo poveikis vandens telkiniams 
Drenažo nuotėkio valdymo sistemų poveikio vandens telkiniui skaičiavimui buvo panaudoti 

šie išeities duomenys:  
1. Vandens imtuvas į kurį sujungtos reguliuojamo drenažo sistemos – Graisupio upelis (į jį įteka 

griovys G-1).  
2. Graisupio upelio plotas – 1415 ha. 
3. Graisupio upelio nuotėkio aukštis vidutinis metinis – 159 mm. 
4. Reguliuojamų drenažo sistemų bendras plotas – 21,06 ha. 
5. Vidutinis metinis drenažo sistemų nuotėkio aukštis – 157 mm. 
6. Reguliuojamu drenažu sulaikomas drenažo nuotėkis – 28 proc. 
 
Poveikio vandens kokybei skaičiavimų rezultatai parodyti 3.7.1 lentelėje.  
 

3.7.1. lent. Reguliuojamo drenažo poveikio Graisupio upelio vandens kokybei skaičiavimų 
rezultatai 

Rodiklis N bendr N-NO3 P bendr. P-PO4 
Vid. met. koncentracija Graisupio upelyje, mg/l 5,9 4,81 0,157 0,116 
Vid. konc. drenažo sistemose, mg/l 19,08 15,56 0,0059 0,0043 
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Dėl reguliavimo sulaikomas medžiagų kiekis, kg/met 281,4 229,5 0,087 0,064 
Koncentracija Graisupio upelyje žemiau reg. dren., mg/l 5,77 4,71 0,157 0,116 
Koncentracijos upelyje sumažėjimas, mg/l 0,13 0,10 0 0 

 
Graisupio upelio vandens kokybė pagal vidutinius metinius rodiklius yra vidutinė, pagal 

nitratus – bloga. Drenažo vanduo stipriai užterštas azoto junginiais, bet mažai – fosforo. Kadangi 
upelio baseinas santykinai labai didelis, palyginus su reguliuojamomis drenažo sistemomis, tai 
poveikis upelio vandens kokybei dėl drenažo nuotėkio reguliavimo bus neesminis. 

3.8. Aplinkos apsauga 
Projekto tikslas – įrengti 10 drenažo nuotėkio valdymo sistemų. 
Vandens apsauga. Potencialių teršėjų tvenkiamo drenažo įrengimo plotuose nėra. Paviršinis 

polaidžių ir liūčių vanduo į griovį G-1 nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.  
Vykdant drenažo žiočių pakeitimo ir patvenkiamųjų šulinių statybos darbus vandens režimas 

griovyje pažeistas nebus. Prie griovio G-1 esanti apsauginė juosta geros būklės. Ji patikimai sulaiko 
nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas. 

Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimo darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais 
mechanizmais, kad nepatektų naftos produktų į atvirus vandens telkinius. Naftos produktams 
patekus į aplinką būtina kuo skubiau atlikti naftos produkto lokalizavimo priemones. Mechanizmų 
papildymą kuru ir tepalais atlikti tik už vandens telkinių apsauginės juostos ribų. Naftos produktų 
sandėliavimas objekte nenumatomas, kuras į objektą bus atvežamas autocisternomis. Atsitiktinai 
išsiliejus naftos produktams, būtina kuo skubiau imtis šių taršos vietų lokalizavimui. Vykdant 
darbus bus griežtai prisilaikyta darbo saugos reikalavimų dirbant žemės kasimo darbus. Visi 
dirbantys mechanizmai turi būti tik techniškai tvarkingi ir turėti techninės apžiūros talonus nustatyta 
tvarka išduotus atitinkamų žinybų. 

Augalijos apsauga. Drenažo nuotėkio valdymo sistemų įrengimo vietos nepatenka į 
draustinių arba kitokių gamtosauginių zonų ribas. Vertingų augalų ir saugotinų želdinių nėra. Visus 
griovyje G-1 augančius želdinius, kurie netrukdo drenažo rekonstravimo darbams, numatoma 
išsaugoti. 

Aplinkos oras. Orą gali teršti tik dulkės ir išmetamosios dujos, sukeliamos dirbančių 
mechanizmų ir įrengimą aptarnaujančių transporto priemonių. 

Dirvožemio apsauga. Prieš atliekant žemės kasimo darbus būtina nukasti derlingąjį 
dirvožemį, jį laikinai saugoti, o baigus statybos darbus paskleisti pažeistose vietose. Statybiniai 
mechanizmai ir transportas turi buti tvarkingi ir neteršti aplinkos. Įvykus avarijai ar pasklidus 
teršalams, nedelsiant informuoti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą, Kėdainių raj. 
agentūrą ir imtis priemonių aplinkos teršimui likviduoti. 

Atliekos. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinės atliekos 
turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-
637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (vadovaujantis aktualia redakcija). 

Statybos proceso metu statybinės medžiagos (plastmasiniai vamzdžiai, drenažo žiotys, g/b 
šuliniai, birios medžiagos) į objektą bus atvežami ir sumontuojami vietoje. Seni keraminiai 
vamzdžiai kasimo metu bus sutrupinami ir liks tranšėjoje kaip filtracijos pagerinimo priemonė. 
Statybos aikštelėje mechanizmų nešvarumams (skudurams ir kitoms atliekoms bus įrengtos laikinos 
talpos, kurios baigus statybos darbus bus išvežtos į atliekų lokalizavimo vietas per atestuotus atliekų 
tvarkytojus). 

Atliekant nuotėkio valdymo sistemų įrengimą visos reikalingos medžiagos bus atvežamos į 
objektą specialiomis transporto priemonėmis ir iš karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai 
pasiims kaip kuro medžiagą kūrenimui. Kitų atliekų objekte nenumatoma. 

Kraštovaizdis. Objekte vyrauja gamtinis kraštovaizdis. Visi aplinkiniai plotai naudojami 
žemės ūkio veiklai. Įrengtos nuotėkio valdymo sistemos jokio papildomo aplinkai reikšmingo 
poveikio neturės. 

Bus pašalinti tik keletas medžių augančių griovio G-1 šlaite ir trukdančių drenažo žiočių 
pakeitimui. Kitų želdinių šalinimas nenumatomas. 
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Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai 
susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie 
reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Vykdant statybos darbus, susidariusios atliekos (senos g/b drenažo žiotys) turi būti išvežtos į 
statybinių atliekų sąvartyną. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos statybos metu, (augmenija, medžiai, kelmai, ardymo 
atliekos ir kt.) turi buti sandėliuojamos tam numatytose vietose. 

Bet koks šių medžiagų panaudojimas turi buti fiksuojamas statybvietėje ir techninės 
priežiūros vadovo patvirtintas darbo pradžioje. 

Priemonių veikimo laikotarpis yra ilgaamžis (30-40), todėl teritorijų pertvarkymas 
įmanomas tik atliekant melioracijos sistemų atnaujinimo darbus (kai jos nusidėvės ir 
nefunkcionuos), tokiu atveju gali tekti modernizuoti ir drenažo nuotėkio valdymo sistemas 
(atsižvelgiant į šulinių ir kitų konstrukcinių elementų nusidėvėjimą, juos pakeisti ir t.t.). 
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