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1.

BENDRA INFORMACIJA
o

Statytojas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150;

o

Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Ypatingas statinys;

o

Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 9. Inžineriniai tinklai;

o
Statybos rūšis: Statinio (-ių) rekonstravimas, statinio (-ių) statyba (tikslinama projektavimo
metu);
o
Lėšų pobūdis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto
lėšos;

2.

o

Projekto stadija: Techninis darbo projektas;

o

Statybos vieta: Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseinas Nr. 61;

o

Projektavimo organizacija: UAB „Sweco Lietuva“;

LIETAUS VANDENS TVARKYMO TEISINIS REGULIAVIMAS
o
ES vandens struktūrinė direktyva 2000/60/EB patvirtinta 2000 metų gruodžio 20 d., siekiant
apsaugoti ir pagerinti šalies paviršinį vandenį, gruntinius vandenis, brastų ir pakrantės vandenis,
ekosistemų būklę bei skatinti subalansuotą vandens naudojimą, diegiant integruotą upių baseino
tvarkymo procesą.
o
Vandens struktūrinė direktyva nusako, kad visuose vandens objektuose turi būti pasiekta gera
ekologinė būklė.
o
Pagal struktūrinę direktyvą, upių baseinų sritims ruošiami upių baseinų tvarkymo planai,
kuriuose įvertinama upių baseinų regione esančių vandens objektų ekologinė būklė, identifikuojami
rizikos objektai ir priemonės gerai ekologinei būklei užtikrinti. Gera ekologinė kokybė visų pirma
susijusi su užterštumo mažinimu, todėl šiame kontekste svarbu identifikuoti vandens objektus ir
konkrečias vietas, kur lietaus vandens sukeliamas užterštumas gali nepasiekti geros ekologinės
būklės ir kur būtina įgyvendinti specialias lietaus vandens valymo priemones.
o
Vandens struktūrinės direktyvos reikalavimai įtraukti į Vandens tvarkymo įstatyme numatytus
upių baseinų tvarkymo planus.
Potvynių direktyva
•
ES potvynių direktyva 2007/60/EK patvirtinta 2007 metų lapkričio 26 d., siekiant mažinti ir valdyti
grėsmes, kurias potvynis sukelia žmogaus sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ūkinei veiklai.
•
Direktyva 2007/60/EK teigia, kad į vandens struktūrinėje direktyvoje numatytų upių baseinų
tvarkymo planų ir Direktyvoje 2007/60/EK numatytų potvynių rizikos valdymo planų paruošimą turi būti
integruotos upių baseinų tvarkymo priemonės. Direktyva paveda atlikti pirminį potvynių rizikos
įvertinimą visoje šalies teritorijoje, kuriuo remiantis nustatomos potvynių pavojuje esančios teritorijos ir
parengiami potvynių rizikos valdymo planai kiekvienai upių baseinų sričiai.
Miestų nutekamųjų vandenų direktyva
•
ES miestų nutekamųjų vandenų direktyva 91/271/EEK buvo patvirtinta 1991 metų gegužės 21
d., siekiant apsaugoti aplinką nuo miestų ir atskirų pramoninių sektorių nutekamųjų vandenų neišvalyto
vandens šalinimo negatyvių pasekmių. Direktyva aptaria buitinių nutekamųjų vandenų, nutekamųjų
vandens mišinių, nutekamųjų vandenų nuo atskirų pramoninių sektorių surinkimą, išvalymą ir šalinimą.
Lietuvos Respublikos 1997-10-21 įstatymas Nr. VIII-474 „Vandens įstatymas“.
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•
Įstatymas nusako pagrindinius principus ir normas, apibrėžiančias vandens tvarkymą, vandens
resursų panaudojimą, vandens resursų naudojime ir tvarkyme dalyvaujančių šalių teises ir
įsipareigojimus bei upių baseinų sričių tvarkymo planus.
•
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 potvarkis Nr. D1-193 „Lietaus
vandens tvarkymas“
•
Potvarkis parengtas vadovaujantis įstatymo Lietuvos Respublikos „Vandens įstatymo“ 16
straipsnio 1 punktu.
•
Potvarkis nusako aplinkos reikalavimus lietaus nutekamųjų vandenų surinkimui, išvalymui ir
nuvedimui saugant aplinką nuo taršos. Taisyklės atitinka ES miestų nutekamųjų vandenų direktyvos
91/271/EEK ir HELCOM rekomendaciją 23/5 dėl emisijos sumažinimo miestų teritorijose ir teisingo
lietaus nutekamųjų vandenų valdymo.
•
Potvarkis numato pagrindinius lietaus vandens tvarkymo principus įskaitant maksimaliai galimą
nuotėkų sumažinimą arti šaltinio, infiltraciją, taip pat vandens valymą
3.

ĮVADAS
Šis projektas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus
mieste“ (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R007 priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ finansuojamas veiklas.
Paviršinių nuotekų daugiausia surenkama nuo kietų paviršių (stogų, grindinio, asfaltbetonio ir betono)
– iki 70÷95 proc. Žalieji plotai didelę dalį vandens sugeria, o nuteka tik 20 proc., o kartais tik 10 proc.
lietaus vandens. Kai labai dideli žalių plotų nuolydžiai (daugiau kaip 7 proc.), vandens gali sutekėti iki
40 proc. bendro kritulių kiekio. Todėl miesto paviršiai suskirstomi pagal žemės paviršiaus nuolydžius:
iki 2 proc.; nuo 2 iki 7 proc.; daugiau 7 proc.
Kritulių kiekis šiltuoju laikotarpiu sudaro du trečdalius bendrojo kritulių kiekio. Jei šaltuoju laikotarpiu
vyrauja mažo intensyvumo lietūs, tai šiltuoju laikotarpiu formuojasi intensyvūs liūtiniai lietūs. Mažo
intensyvumo lietūs nesukelia didelių griaunamųjų padarinių, tačiau atneša nemažą kiekį teršalų. Jų
surinkimas ir valymas yra būtini saugant gamtą ir gyvenamąją aplinką. Tai turi būti vertinama
planuojant ir užstatant mažaaukštės gyvenamosios statybos rajonus. Intensyvūs liūtiniai lietūs
pasižymi nedideliu užterštumu, tačiau turi galingą griaunamąją jėgą. Labai pavojingi liūtiniai lietūs
Vilniaus miestui, turinčiam didelius reljefo aukščių skirtumus.
Per paskutinius 10 metų atskirose miesto dalyse labai padidėjo paviršiaus plotų su kietomis dangomis
ir statinių su plačiais stogais, o paviršinių nuotekų surinkimo kolektoriai nebuvo statomi ar
rekonstruojami. Vandens susigėrimas į gruntą žymiai sumažėjo, todėl paviršinių nuotekų, o ypač
liūtiniai vandenys, daug greičiau suteka į žemesniąsias vietas ir jų tėkmė tampa pavojinga.
Esamas T. Narbuto g. DN 800 mm. paviršinių nuotekų kolektorius turi avarinės būklės požymių. 201709-15 atlikus kolektoriaus TV inspekciją buvo užfiksuotas suaižėjęs vamzdis. Pastebėti išilginiai ir
skersiniai įtrūkimai bei nesandarios vamzdžių sujungimo vietos, per kurias patenka vanduo. Ties
nesandariais sujungimais susidariusios kietos nuosėdos prastina hidraulinius vamzdyno parametrus.
Dalyje vamzdyno užfiksuotas mechaninis nusidėvėjimas, pastebėta korozijos paveikta rišamoji
vamzdžių armatūra. Faktiškai išmatavus T. Narbuto g. DN 800 mm. kolektoriaus šulinių dugnų
altitudes, kai kuriuose vietose nustatytas neigiamas kolektoriaus nuolydis. Esamas Saltoniškių g. DN
800 mm. paviršinių nuotekų kolektorius taip pat turi defektinių požymių. 2017-10-09 atlikus
kolektoriaus TV inspekciją užfiksuoti iki 5 mm dydžio išilginiai ir skersiniai įtrūkimai. Vadovaujantis
topografine nuotrauka ir faktiškai atliktais geodeziniais matavimais, 61-mo baseino šiaurinės dalies
paviršinės nuotekos patenka į T. Narbuto kolektorių iš Liepyno ir Elnių g. esančio DN 700 mm.
kolektoriaus. Paviršinės nuotekos iš Elnių g. kolektoriaus patenka į dirbtinai suformuotą T. Narbuto g.
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įdubą. Įvertinus T. Narbuto g. DN 800 mm. paviršinių nuotekų kolektoriaus techninę būklę, neigiamą
nuolydį, Elnių g. kolektoriaus vandens apkrovą ir išaugusius baseino kietųjų dangų plotus, daroma
prielaida, jog tai ir yra pagrindinės T. Narbuto g. užtvindymo priežastys.
Vilniaus paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 61 schema pateikta paveiksle*.

Paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 61 pagrindiniai duomenys*
Baseino numeris
Baseino išleistuvo
pavadinimas
Išleidimo upė
Eksploatuojama
Išleistuvo
diametras
, mm

Debitas,
m3/metus

1200

28910

61
Nr. 1-61-85
Neris
UAB ,,Grinda“
Bendri baseino plotai, ha
Visas
Paviršiniai
basei- Želdiniai
vandenys
nas
105,1
20,3
0,2

Vandenį surenkantys plotai, ha
Gruntas
Kietos
Pastatų
Šaligatviai
prie
dang.
stogai
nuotakyno
15,9
3,6
16,4
57,4

*Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto 2014 m. gruodžio 3 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2136, duomenys.
Neries Nr. 27 išleistuvas (baseinas Nr. 61), turi padidėjusį dėl intensyvesnio užstatymo vandens kiekį.
Esminę įtaką šiam kolektoriui turi įgaubta T. Narbuto gatvės dalis. Joje kaupiasi nešmenys, užkemša
įtekėjimo angas ir gatvė tampa nepravažiuojama, nes vandens pritekėjimas nuo Šeškinės slėnio yra
didelis ir staigus. Reikalingas T. Narbuto - Saltoniškių g. kolektoriaus D800 mm skersmens didinimas.
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Žvėryno dalis su Narbuto, Paribio ir Liepyno gatvėmis sutekina paviršinius vandenis į Neries upę Upės
g. Didžiausią grėsmę kelia Narbuto gatvės įgaubta dalis, iš kurios nėra savaiminio vandens
nutekėjimo. Vanduo semia gatvę ir prekybos centro „Panorama“ požemius. Šis baseinas ypatingas
tuo, kad lietaus vanduo greitai suteką nuo stačių šlaitų. Narbuto gatvė yra svarbi transporto magistralė
ir jos apsėmimas kelia miestui ir jo gyventojams didelius nepatogumus, o kartais ir nuostolius. Narbuto
g. esamas kolektorius turi būti rekonstruojamas į ne mažesnį nei DN1500 mm vidinio skersmens
kolektorių.
4.

VIETOVĖS GEOGRAFINĖ PADĖTIS
Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus mieste. Darbai bus vykdomi T. Narbuto gatvės atkarpoje nuo
įduboje esančio žemiausią altitudę turinčio šulinio iki sankryžos su Saltoniškių gatve. Saltoniškių gatvės
atkarpoje nuo sankryžos su T. Narbuto gatve iki sankryžos su Sėlių gatve bei Sėlių gatvės atkarpoje
tarp sankirtų su Saltoniškių ir Upės gatvėmis. Pav. Situacijos schema.
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5.

STATINIO KATEGORIJA
Rekonstruojamas paviršinių nuotekų kolektorius - pagal statinių paskirtį priklauso inžineriniams
statiniams, pagal statinių rūšį – nuotekų šalinimo tinklams. Statinio kategorija – ypatingieji statiniai.
Statybos rūšis – rekonstravimas. Projektuojama nuotekų valykla, pagal statinių rūšį priklauso – kitiems
inžineriniams statiniams, statybos rūšis - nauja statyba.

6.

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ APRAŠYMAS
Rengiamo projekto apimtimi, numatoma rekonstruoti ar naujai pakloti apie 1200 m DN 1500
skersmens paviršinių nuotekų tinklų T. Narbuto – Saltoniškių – Sėlių – Upės gatvėse iki Vilniaus
paviršinių nuotekų 1-61-85 išleistuvo, ir apie 25 m ilgio DN1000 skersmens kolektoriaus atkarpą T.
Narbuto ir Saltoniškių gatvių sankryžoje, rekonstruoti esamą išleistuvą bei įrengti šulinius, paskirstymo
kameras ir paviršinių nuotekų valyklą (smėlio ir naftos gaudykles), monitoringo mazgą.
Projektu numatoma prie rekonstruojamų tinklų perjungti visus paviršinių nuotekų lietaus surinkimo
šulinius, nuotekų tinklus iš aplinkinių gatvių. Taip pat, numatoma įrengti papildomus lietaus surinkimo
šulinius T. Narbuto g. Projektuojama apie 1000 m. tinklų, skirtų perjungimams ir naujų paviršinių
nuotekų surinkimo šulinių pajungimui.
Žemiausioje T. Narbuto g. vietoje projektuojamos bortinės paviršinių nuotekų surinkimo grotelės bei
nerūdijančio plieno nuotekų surinkimo kupolas. Tokie projektiniai sprendiniai užtikrins, kad
susikaupusios paviršinės nuotekos pateks į rekonstruotus nuotekų tinklus ir neužtvindys gatvės.
Paviršinių nuotekų valyklą (smėlio ir naftos gaudykles) sudaro šie elementai:
o

srauto paskirstymo kamera;

o
nuotekų valymo įrenginiai, kuriuos sudaro naftos produktų skirtuvai su integruotais arba atskirais
smėlio sėsdintuvais;
o

srauto sujungimo kamera;

o

monitoringo mazgas

o

valyklos aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimas, apšvietimas ir t.t.).

Atitekėjusios kolektoriais, nuotekos pateks į paskirstymo kamerą, kurioje ne mažiau kaip 15 proc.
nuotekų – tai yra 750 l/s, bus nukreipiama į smėliagaudes ir naftos produktų skirtuvus. Numatoma dvi
valymo įrenginių sekcijos po 375 l/s
Projektuojamos standartines uždaro tipo požemines pirmines smėliagaudes (smėlio nusodintuvas
50 000 ltr. darbinio tūrio, diametras ne mažiau D3000 mm (±100 mm)), penkiomis landomis
aptarnavimui, įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžio diametras DN 600. Po to, vanduo tekės į naftos
produktų skirtuvus 375 l/s našumo, diametras ne mažiau DN 3000 mm (±100 mm), trejomis landomis
aptarnavimui, įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžio diametras DN 600, polipropileniniu koalescentiniu filtru,
kalibruotu 0,85 g/cm3.
Viršijus 15 proc. viso baseino debito vandens nuotekų patekimas į valymo įrenginius bus uždaromas, ir
paviršinės nuotekos bus nukreipiamos į išleistuvą į Neries upę.
Už smėlio ir naftos skirtuvų numatomas monitoringo mazgas bei debitomatis. Juose bus matuojamas
atitekantis debitas bei šie vandens parametrai:
o

Laidumas (elektrinis laidumas);

o

pH (taip pat ir temperatūra);

o

Naftos produktai vandenyje;

o

Drumstumas (arba suspenduotos dalelės);
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o

Organinės medžiagos;

o

Lygio matuokliai;

o

NH4.

Visi matavimo duomenys, prietaisų būklė ir kiti parametrai, nurodyti projektavimo užduotyje, bus
matomi vietoje, valdiklio ekrane bei perduodami, atvaizduojami ir archyvuojami esamoje UAB „Grinda“
SCADA sistemoje.
Paviršinių nuotekų valykloje numatoma įrengti elektrifikuotą uždorį, kuris užsidarys naftos produktų
koncentracijai viršijus leistinas ribas ir neleis naftos produktams patekti į neries upę.
Valytas lietaus nuotekas numatoma išleisti į Neries upę, įrengiant paviršinių nuotekų tekėjimo greičio
malšinimo priemones. Nuotekas išleisti į Neries upė normatyviniu greičiu, atliekant išleistuvo
rekonstravimą.
Projektu numatomi rekonstruoti šie statiniai:
Statinio
Nr.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Statinio
pavadinimas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
tinklas
Paviršinių
nuotekų
valykla
Privažiavimas
prie valyklos

Adresas
T. Narbuto
g.
Lokių g.

Erelių g.

Stirnų g.
T. Narbuto
g.
Liepyno g.
Saltoniškių
g.
Saltoniškių
g.
Upės g.

Unikalus
Nr.
440040702325
440038758551
440039562202
440038758530
440038698226
440038698230
440038703118
440038715663
440038715696

Kategorija

Statybos rūšis

Ypatingasis

Rekonstravimas

Neypatingasis

Rekonstravimas

Neypatingasis

Rekonstravimas

Ypatingasis

Rekonstravimas

Ypatingasis

Rekonstravimas

Ypatingasis

Rekonstravimas

Ypatingasis

Rekonstravimas

Neypatingasis

Rekonstravimas

Ypatingasis

Rekonstravimas

Upės g.

-

Ypatingasis

Nauja statyba

Upės g.

-

Nesudėtingasis

Nauja statyba

Paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimo bei nuotekų valyklos
Upės g. Vilniaus m., statybos projektas

Paskirtis
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Nuotekų
šalinimo
tinklų
Kitų
inžinerinių
statinių
Susisiekimo
komunikacij
os

18093-00-SPP-BD.BAR-01
Lapas 7 Lapų 11 Laida 0

7.

ENERGETINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI
Elektros energija statybai bus tiekiama iš esamų elektros tinklų, pastačius elektros paskirstymo spintą
bei įrengus laikiną apskaitą ir/ar panaudojant mobilų generatorių.
Vanduo statybai bus tiekiamas iš mobilios vandens kolonėlės. Geriamasis vanduo turi atitikti higienos
reikalavimus.
Kiti gamtos ištekliai – dujos, mazutas ir t. t. objekte nebus naudojami.

8.

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

9.

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Projektuojami statiniai patenka į Natūra 2000 teritoriją. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymą 2018 m atliko
– UAB „Aplinkos vadyba“. Parengti planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo „Natūra 2000“
dokumentai 2018-03-19 buvo pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
reikšmingumo išvadai gauti. 2018-03-19 raštu Nr. (4)-V3-549(7.21) tarnyba pateikė atrankos išvadą:
Vykdant numatytas priemones reikšmingam poveikiui išvengti planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natūra 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu
neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

10.

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
Projektuojami statiniai patenka į kultūros paveldo teritorijas. 2018-08-03 gauti specialieji
paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-100, projektas bus paruoštas, įvertinus šiuos reikalavimus.

11.

DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
Planuojama ūkinė veikla – paviršinių nuotekų valymas. Planuojama ūkinė veikla dėl savo pobūdžio
nedaro reikšmingo poveikio aplinkai. Ši ūkinė veikla nėra įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios
poveikis aplinkai turi būti vertinamas, rūšių sąrašą.
Planuojamos ūkinės veiklai 2016 m. buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo atranka. Atrankos
dokumentų rengėjas – UAB „Aplinkos vadyba“.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Geležinio vilko g lietaus nuotakyno kolektoriaus
rekonstravimas su valyklų ir taršos monitoringo mazgo statyba. Šioje poveikio aplinkai vertinimo
atrankos informacijoje buvo nagrinėjamas ir paviršinių nuotekų nuo T. Narbuto g., Šeimyniškių g.,
Upės g. išleidimas į Neries upę.
Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis – išvalyti surenkamą paviršinių nuotekų vandenį.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros buvo atliekamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 2
dalimi tokios procedūros privalomos arba tais atvejais, kai PAV proceso dalyviai to reikalauja pagal šio
įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką dėl PAV.
Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos PAV įstatymo 2 priedo veiklų rūšių sąrašo 11.3.2. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (skirti
paviršinėms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir didesnės teritorijos) punktą,
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, todėl planuojamai ūkinei veiklai PAV
atrankos procedūrą atlikti privaloma.
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Parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio atrankai vertinimo atrankos dokumentai 2016-10-10
buvo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai atrankos išvadai gauti. 2016-10-31 raštu Nr. (28.5)-A410915 Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atrankos išvadą:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: pagal UAB „Aplinkos vadyba“ atrankos išvadai pateiktą
informaciją UAB „Grinda“ planuojamai ūkinei veiklai – Geležinio vilko g lietaus nuotakyno kolektoriaus
rekonstravimas su valyklų ir taršos monitoringo mazgo statyba, poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas“.
Kadangi minėtas 2016 m atliktas poveikio aplinkai vertinimas atliktas bendras visiems išleidėjams, tai
šiuo metu yra rengiama Vilniaus paviršinių nuotekų surinkimo baseino Nr. 61 atskira poveikio aplinkai
vertinimo atrankos informacija, kuri bus suderinta teisės aktų numatyta tvarka.
12.

NAGRINĖJAMI PROJEKTINIAI VARIANTAI
Projektiniai variantai nagrinėjami vertinant tinklų klojimo būdą: atviru, atviru su išramstymais ir uždaru
(mikrotuneliavimu). Taip pat, įvertinant vamzdyno medžiagą stiklo pluošto bei gelžbetonio vamzdyną.
Visa numatoma rekonstruoti trasa suskirstoma į 4 skaičiavimo atkarpas:
1. T Narbuto g – nuo žemiausios vietos iki Saltoniškių g.;
2. Saltoniškių g – nuo T. Narbuto iki Sėlių g.;
3. Nuo Sėlių iki Upės g.;
4. Nuo Upės g. iki Neries upės.
Atviras būdas be išramstymų nagrinėjamas pagal tokią skaičiuojamąją schemą:

Tranšėjos viršaus plotas prilyginamas atstatomų dangų plotui.
Šiuo būdo trūkumai:
o Didelis atstatomų dangų plotas;
o Didelės darbų ribos, nepatogumai transportui, gyventojams;
o Dideli žemės kasimo darbų kiekiai, žemės transportavimo į laikinas sandėliavimo vietas bei
atvežimo atgal sąnaudos;
o Dideli darbų kiekiai prailgina tinklų įrengimo laiką.
Privalumai:
o Pigesnės medžiagos (vamzdynai), lyginant su uždaru būdu;
Paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimo bei nuotekų valyklos
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o Mažesnis darbų įkainis.
Atviras būdas su išramstymais nagrinėjamas pagal tokią skaičiuojamąją schemą:

Tranšėjos viršaus plotas prilyginamas atstatomų dangų plotui.
Šiuo būdo trūkumai:
o Dideli išramstymo darbų kiekiai (spraustasienės įrengimas), šie darbai bei medžiagos yra
brangios;
o Žemės transportavimo į laikinas sandėliavimo vietas bei atvežimo atgal sąnaudos;
o Dideli darbų kiekiai prailgina tinklų įrengimo laiką.
Privalumai:
o Pigesnės medžiagos (vamzdynai), lyginant su uždaru būdu;
o Lyginat su atviru būdu be išramstymų, mažesni žemės kasimo bei atstatomų dangų plotai;
o Mažesnės darbų ribos, suteikia galimybę, nedideliems eismo ribojimams.
Uždaras tinklų klojimo būdas.
Šiuo būdo trūkumai:
o Brangi tinklų įrengimo technologija;
o Brangesnės medžiagos (vamzdynai);
Privalumai:
o Maži žemės kasimo bei atstatomų dangų plotai.
o Mažos darbų ribos, suteikia galimybę, nedideliems eismo ribojimams,
o Mažesni darbų kiekiai, sumažina tinklų įrengimo laiką.
Taip pat, vertinama ir vamzdyno medžiaga. Tokio diametro (vidinis ne mažesnis nei 1500 mm.)
vamzdynai įprastai gaminami iš stiklo pluošto arba gelžbetonio.
Stiklo pluošto vamzdžių:
Privalumai:
o Mažesnis vamzdyno svoris, mažesnės gręžimo ar vamzdyno klojimo atviru būdu sąnaudos
(technologinės mašinos, kranai, gręžimo įranga);
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o Mažesnės transportavimo sąnaudos.
o Trumpesnis statybos laikas, lyginant su gelžbetoniniais vamzdynais,
o Stiklo pluošto šuliniai gali būti pagaminami gamykloje, atvežami ir sumontuojami statybos
vietoje. Daug trumpesnis montavimo laikas, lyginant su gelžbetonio kamerų betonavimu.
Trūkumai:
o Didesnė kaina;
o Mažesnis mikotuneliavimo atstumas (apie 300 m.), reikia daugiau technologinių duobių.
Gelžbetoninių vamzdžių
Privalumai:
o Mažesnė kaina;
o Didesnis mikotuneliavimo atstumas (apie 500 m.), reikia mažiau technologinių duobių.
Trūkumai:
o Didesnis vamzdyno svoris, didesnės gręžimo bei
(technologinės mašinos, kranai, gręžimo įranga);

vamzdyno klojimo atviru būdu sąnaudos

o Didesnės transportavimo sąnaudos;
o Ilgesnis statybos laikas, lyginant su stiklo pluošto vamzdynų;
o Ilgas ir sudėtingas gelžbetoninių kamerų statybos procesas.
T. Narbuto g. yra viena intensyviausių Vilniaus m. gatvių. Joje kursuoja visuomeninis transportas
(troleibusai, autobusai), todėl eismas šioje gatvėje gali būti ribojamas labai neilgą laiko tarpą. Darbai
turi būti vykdomi mažiausio eismo intensyvumo laikotarpiu - liepos, rugpjūčio mėn. (iki rugpjūčio 20 d.).
Įvertinus šias aplinkybes geriausiai tinkanti darbų technologija yra uždaras būdas mikrotunialiavimas,
naudojant stiklo pluošto vamzdynus bei šulinius. Stiklo pluošto šuliniai bus gaminami gamykloje, o
statybos darbų vietoje bus atliekami tik jų montavimo darbai.
Projektuojamas klojimo būdas:
1. T Narbuto g. – nuo žemiausios vietos iki Saltoniškių g.- uždaru būdu;
2. Saltoniškių g. – nuo T. Narbuto iki Sėlių g.- uždaru būdu;
3. Nuo Sėlių iki Upės g. - uždaru būdu;
4. Nuo Upės g. iki Neries upės – atviru būdu be išramstymų ir uždaru būdu.
Projektuojami vamzdynai – stiklo pluošto.
0
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