AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projektuojamas objektas – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Beržininkų k., Joniškio r.sav.
Projektinių pasiūlymų dalis parengta vadovaujantis UAB „Joniškio vandenys“ pirkimo dokumentais, UAB
„Joniškio vandenys“ 2018-09-24 d. projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.
Projektas planuojamas finansuoti 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“ priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R014) finansuojamas veiklas.
Projektiniais pasiūlymais Beržininkų k. numatoma pastatyti:
•

apie 4236,3 m Ø32÷ Ø110 mm vandentiekio tinklų.

•

apie 3397,8 m Ø160÷ Ø200 mm savitakinių nuotekų tinklų.

•

apie 976,1 m Ø90 mm slėginių nuotekų tinklų, įskaitant dvi nuotekų siurblines NS1
(Vyturio g.), NS2 (Beržų g.).

Skirstomojo vandens tinklo teritorijoje numatomas esamų/naujų vartotojų perjungimas/prijungimas.
Vamzdynų statyba numatoma tiek atviru, tiek uždaru būdais, priklausomai nuo Rangovo
disponuojamos technikos. Rangovas gali keisti tinklų klojimo būdą, jei gaus pritarimą iš
Užsakovo/Statytojo bei Techninės priežiūros inžinieriaus. Tose vietose, kur statomi tinklai kerta arba
patenka į rajoninės reikšmės kelio juostą, tinklai turi būti tiesiami betranšėjiniu būdu (Beržų g., Urėdijos
g.), kad nebūtų suardyta kelių infrastruktūra. Kelių (gatvių) danga, technologinių duobių vietose turi būti
pilnai atstatyta, atstatyti visi kelio sluoksniai.
Beržų g. ir Vyturio g. Beržininkuose numatoma įrengti 2 buitinių nuotekų Ø1500 mm siurblines.
Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su panardinamais siurbliais. Nuotekų siurblinės pilnai
sukomplektuotos su visa reikiama įranga ir parengta saugiam eksploatavimui. Siurblinės rezervuaro landos
uždarymui, numatytas užrakinamas dangtis.
Numatytas NS aptvėrimas 1,2-1,6 m aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių žalios
spalvos, cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų.
Numatoma įrengti dvivėrius rakinamus vartus iš tos pačios medžiagos. Siurblinių aptarnavimui turi būti
numatytas privažiavimo kelias (žvyro danga, ar asfaltas) pagal esamą kelio nuo kurio privažiuojama dangą.
Siurblinių aptarnavimo aikštelėje turi būti įrengta betono trinkelių danga.

