
TINKLAI

E-MOKYMO(SI) MEDŽIAGA



ĮVADAS

Nuotolinio mokymosi modulis“Tinklai”- tai sudėtinė nuotolinio
mokymosi kurso dalis, kuri skirta VIPSKILLS studentams.

Nuotolinio mokymosi modulis sudarytas iš teorijos, užduočių su
pavyzdžiais ir testo.

Nuotolinio mokymosi modulis “Tinklai” skirtas tobulinti
studentų inžinerines žinias ir įgūdžius.



Nuotolinio mokymosi modulio“Tinklai” medžiagoje nagrinėjamos 
šios temos :

• 1-oji paskaita – Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai;

• 2-oji paskaita – Šilumos ir elektros tiekimo tinklai;

• 3-čia tema – Testas.

ĮVADAS



Nuotolinio mokymosi modulio“Tinklai” medžiaga parengta 
remiantis šiais informacijos šaltiniais: 

• Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 15, 17, 18, 19]; 

• Šilumos ir elektros tiekimo tinklai [1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 
18, 19, 20].

ĮVADAS



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

• Lauko vandens tiekimo tinklai;

• Lauko nuotekų šalinimo tinklai.

Pav 1. Inžineriniai tinklai [13]



• Įvairios inžinerinės sistemos, įrengtos miestuose,
kaimuose ir kitose žmogaus veiklos srityse, vadinamos
inžineriniais tinklais.

• Visiems projekto inžineriniams tinklams būdingi
projekto sutartiniai žymėjimai ir simboliai [6, 12, 13,
15, 17].

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Inžinerinių tinklų sutartinis žymėjimas [4, 13, 17]:

• - V1 – projektuojamas vandentiekis;

• - V2 - gaisrinis vandentiekis;

• - V3 - vandentiekis technologinėms reikmėms;

• - V - esamas įvairios paskirties vandentiekis;

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Inžinerinių tinklų sutartinis žymėjimas [4, 13, 17]:

• - KF – esamas buitinių nuotekų tinklas;

• - KL - esamas lietaus nuotekų tinklas;

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Inžinerinių tinklų sutartinis žymėjimas [4, 13, 17]:

• - F1 – projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;

• - F2 - or - L1 – lietaus nuotekų tinklas;

• - F3 – gamybinių nuotekų tinklas;

• - D – drenažas;

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Pastatuose gali būti naudojami šie inžinerinių tinklų
žymėjimai [2, 13, 17]:

• - T3 – pastatų karšto vandentiekio tinklai;

• - T4 – pastatų karšto vandens cirkuliacijos tinklai.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai

• Lauko vandentiekio tinklai – tai vandens 
tiekimo sistemos dalis, tiekianti vartotojams 
apdorotą ir paruoštą vandenį [6, 17]. 



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai

Lauko vandentiekio tinklai – tai kompleksas 
inžinerinių įrenginių, kurių paskirtis ir pagrindinės 
funkcijos [3, 17]: 

• vandens išgavimas, 

• vandens kokybės gerinimas, 



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai

Lauko vandentiekio tinklai – tai kompleksas 
inžinerinių įrenginių, kurių paskirtis ir pagrindinės 
funkcijos [3, 17]: 

• saugoti vandens atsargas, 

• transportuoti, 

• tiekti vandenį vartotojams.



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai

Priklausomai nuo objektų, į kuriuos tiekiamas 
vanduo, vandens tiekimo tinklas gali būti 
klasifikuojamas į [3, 17]:

• viešajam, 

• gamybiniam (pramoniniam),

• buitiniam vartojimui.



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai

Lauko vandentiekio tinklai gali būti klasifikuojami, 
pagal tiekiamo vandens naudojimo tikslą ir paskirtį
[4, 17]:

• geriamasis, 

• gamybinis, 

• gaisrinis, 



1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai

Lauko vandentiekio tinklai gali būti 
klasifikuojami, pagal tiekiamo vandens naudojimo 
tikslą ir paskirtį [4, 17]:

• specialus,

• jungtinis (keliems tikslams).



Lauko vandentiekio tinklai [6, 10, 12, 17] 

• Lietuvoje vandens geriamojo vandens kokybė turi atitikti 
Lietuvos higienos normos reikalavimus (HN 24).

• Tiekiamo vandens kiekis per dieną:

- numatomas iki 200 litrų asmeniui - jei pastate yra tiekiamas
geriamosios kokybės vanduo;

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko vandentiekio tinklai [6, 10, 12, 17]

• Tiekiamo vandens kiekis per dieną:

- jei pastate yra tiekiamas geriamosios ir kitokios kokybės
vanduo, tiekiamas geriamojo vandens kiekis gali būti
numatomas iki 100 l/asmeniui.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko nuotekų šalinimo 
tinklai

• Nuotekos yra nutekamasis
vanduo, nutekinamas iš
pastatų buitinių vartotojų, arba
gamyboje vartotas vanduo,
kuris panaudojamas arba
susidaro pramoninio proceso
metu, ir paviršinis vanduo
mišriųjų nuotekų sistemoje [3,
12, 17].

Pav 2. Inžineriniai tinklai [13]

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko nuotekų šalinimo tinklai

Nuotekos gali būti klasifikuojamos pagal tai, kokių procesų metu
susidaro ir kokia jų sudėtis [3, 12, 17]:

• Buitinės nuotekos (nutekamasis vartotas vanduo iš virtuvių,
prausyklų, skalbyklų, vonių ir tualetų);

• Gamybinės nuotekos (nutekamasis vanduo susidaręs pramonėje
dėl gamybinės ar verslo veiklos);

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko nuotekų šalinimo tinklai

Nuotekos gali būti klasifikuojamos pagal tai, kokių procesų metu
susidaro ir kokia jų sudėtis [3, 12, 17]:

• Paviršinės (arba lietaus) nuotekos (kritulių vanduo nuo žemės ir
pastatų išorinio paviršiaus).

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko nuotekų šalinimo tinklai

Pagal paskirtį lauko nuotekų šalinimo tinklas yra skirstomas į

[3, 4, 12, 17]:

• mišrųjį,

• atskirąjį,

• pusiau atskirąjį.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko nuotekų šalinimo tinklai

Lauko nuotekų šalinimo tinklas - nuotakų ir kitų inžinerinių statinių
(įskaitant talpyklas ir siurblines) sistema, naudojama nuotekoms
nutekinti į nuotekų valymo įrenginius ar kitas valymo bei šalinimo
vietas.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Lauko nuotekų šalinimo tinklai

Nuotekų teršalai gali būti dviejų rūšių [12, 17]:

• mineraliniai, 

• organiniai.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Tinklų įranga [12, 17, 19]

• Inžinerinėse sistemose galimas platus vamzdžių ir jungiamųjų 
dalių pasirinkimas. 

• Vamzdžių charakteristika nusakoma keliais parametrais: vardinis 
vamzdžio skersmuo, vamzdžių sienelių storis, vamzdžių 
paviršiaus šiurkštumas, leistinos slėgio ir temperatūros ribos.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Tinklų įranga [12, 17, 19]

• Vamzdynų skersmenys standartizuoti. 

• Vamzdynų skersmenų matmenys pateikiami milimetrais arba 
coliais. 

(Pavyzdžiui: d20-3/4“; d25-1“; d50-2“; d100-4“). 

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Tinklų įranga [12, 17, 19]

Daugeliu atvejų vamzdžiai turi būti izoliuoti:

• Izoliacija nuo vamzdynų korozijos – plieninių vamzdžių išorė
gruntuojama ir dažoma, kad būtų išvengta korozijos,

• Izoliacija nuo kondensacijos –vandens vamzdynų izoliacija.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Tinklų įranga [12, 17, 19]:

Nuotekų sistemų reikalavimai:

• įrangai galima taikyti standartų EN 1401, ISO 4435
reikalavimus.

• PVC vamzdžių sistemai galima taikyti standartų ISO 4422, EN
1452 reikalavimus.

• jungimui galima taikyti standartų EN 681-1 ir EN1277 pagal ISO
3127 standartą reikalavimus.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Tinklų įranga:

• Lentelės

PVC sistemos 

vamzdžiams 

pavyzdys[15].

DN d, mm e, mm

(SN4)

e, mm

(SN8)

dem min dem max emin em, max emin em, max

110 110,0 110,3 3,2 3,8 3,2 3,8

125 125,0 125,3 3,2 3,8 3,7 4,3

160 160,0 160,4 4,0 4,6 4,7 5,4

200 200,0 200,5 4,9 5,6 5,9 6,7

250 250,0 250,5 6,2 7,1 7,3 8,3

315 315,0 315,6 7,7 8,7 9,2 10,4

355 350,0 355,7 8,7 9,8 10,4 11,7

400 400,0 400,7 9,8 11,0 11,7 13,1

450 450,0 450,8 11,0 12,3 13,2 14,8

500 500,0 500,9 12,3 13,8 14,6 16,3

630 630,0 631,1 15,4 17,2 18,4 20,5

710 710,0 711,2 17,4 19,4 - -

800 800,0 801,3 19,6 21,8 - -

900 900,0 901,5 22,0 24,4 - -

1000 1000,0 1001,6 24,5 27,2 - -

1. VANDENTVARKOS 
TINKLAI



Tinklų įranga:

• Lentelės PP 
sistemos
vamzdžiams 
pavyzdys [15]:

DN D, mm e, mm

110 128,4 3,4

125 146,0 3,9

160 186,6 4,9

200 236,0 6,2

250 287,2 7,7

315 358,8 9,7

400 449,9 12,3

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Vandens kokybė [10]

• Įmonės „Vilnius vandenys“ duomenimis, daugiau kaip 90%
įmonės tiekiamo geriamojo vandens yra labai geros kokybės.
Tiekiamo vandens kokybę reguliariai stebi Geriamojo vandens
laboratorija [10].

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Vandens tiekimo kainodara[10]

Pav 3. Vandens tiekimo kainos Lietuvoje [10]

1. VANDENTVARKOS TINKLAI

Kaina privačių namų savininkams:

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas(atsiskaitant pagal apskaitos 
prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo 
normas*)

1,55 Eur/mėn

Mėnesinė pardavimo kaina 1,09 Eur už 1 kūbinį metrą/mėn (Jei apskaitos 
prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus 
vandenys“)

0,68 Eur už suvartotą 1 kūbinį metrą/mėn (Jei 
apskaitos prietaisas priklauso klientui)



Vandens kokybė [10]

• Tiekiamas vanduo turi būti geros kokybės ir saugus naudoti,
neviršyti ribų ir specifinių rodiklių, atitikti Higienos normų ir ES
Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens
kokybės reikalavimus.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Vandentvarkos tinklų 

projekto pavyzdys 

Pav 4. Projekto pavyzdys [13]

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Pav 5. Projekto pavyzdys [13]

Vandentvarkos 

tinklų projekto 

pavyzdys.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



Pav 6. Projekto pavyzdys [13]

Vandentvarkos 

tinklų projekto 

pavyzdys.

1. VANDENTVARKOS TINKLAI



2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI

• Šilumos tiekimo tinklai;

• Elektros tinklai.

Pav 7. Projekto pavyzdys [13]



• Inžineriniai tinklai - įvairios inžinerinės sistemos, įrengtos
miestuose, kaimuose ir kitose žmogaus veiklos srityse. Visiems
projekto inžineriniams tinklams būdingi projekto sutartiniai
žymėjimai ir simboliai.

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Inžinerinių tinklų sutartinis žymėjimas statinio projektuose [2, 13,
17]:

•T11 – pastato šildymo sistemos tinklai;

•T21 – pastato šildymo sistemos tinklai;

•T1 – šilumos tiekimo tinklai (tiekiamas);

•T2 – šilumos tiekimo tinklai (grįžtamas);

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Inžinerinių tinklų sutartinis žymėjimas statinio projektuose [2, 13,
17]:

• E1 – projektuojami pastato elektros tinklai;

• E – esami pastato elektros tinklai.

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI

Šilumos tiekimo tinklų klasifikacija:

• Magistraliniai vamzdynai nuo šilumos šaltinio iki rajono ar
vartotojų grupės;

• Skirstomieji tinklai iš magistralinių vamzdynų iki centralizuoto
šilumos šaltinių vartotojams;

• Įvadiniai pastato vamzdynai – vamzdynai nuo skirstomųjų
tinklų iki vartotojų šilumos šaltinių.



Šilumos tiekimo vamzdynų įrengimas (Pav.8):

• Šilumos tiekimo vamzdžiai (Pav.8) komponuojami iš plieninio
vamzdžio padengto kietu poliuretano izoliacijos apvalkalu.

Pav 8. Inžinerinių tinklų įrengimas[8]

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



• Šilumos tiekimo tinklai gali būti įrengiami požeminiu ir
antžeminiu būdu (įrengti virš žemės paviršiaus).

• Požeminiu būdu įrengiamiems šilumos tiekimo tinklams –
dažniausiai naudojami izoliuoti vamzdynai (pav.8).

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Šilumos tiekimo tinklų įranga [4, 13, 17]:

• Šilumos tiekimo vamzdžiams gali būti taikomi standarto EN
10204 reikalavimai.

• Šilumos tiekimo tinklų izoliacijai gali būti taikomi standarto
EN 253 reikalavimai.

• Tiekimo tinklų įrangai gali būti taikomi standarto EN 488
reikalavimai.

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Šilumos tiekimo tinklų įranga

• Daugumoje atvejų naudojami iš anksto gamintojų izoliuoti
vamzdžiai [8, 17].

• Šiluminė izoliacija – taikoma šilumos ir karšto vandens
tiekimo vamzdynams, kuriais cirkuliuojančio šilumnešio
temperatūra aukštesnė už aplinkos temperatūra, norint
sumažinti šilumos nuostolius į aplinką [17, 20].

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Šilumos 

tiekimo tinklų

projekto 

pavyzdys.

Pav 9. Projekto pavyzdys [13]

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Šilumos tiekimo tinklų pavyzdžiai:

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI

Pav 10. Projekto pavyzdys [13]



Elektros tiekimo tinklų įranga

• Žemos įtampos tinklai.

• Elektros kabeliai turi būti
pagaminti laikantis
tarptautinių standartų
reikalavimų.

• Į darbo objektą elektros
kabeliai turi būti tiekiami su
gamintojo žymėjmais ir
dokumentacija.

Pav 11. Elektros tinklų pavyzdys[13]

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Tinklų projektui individualiam (šeimos) gyvenamajam 
namui:

Planuojamas elektros pajėgumas vartotojui [9]:

• Standartiniam gyvenamajam namui – leistinoji naudoti
galia iki 10kW.

• Tiems atvejams kai pastate įrengiama papildoma įranga
arba gyvenamasis plotas: (papildomai rekomenduojama 1
kW kiekvienam 10m² ).

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Elektros tiekimo kainos [9]:

Pav 12. Elektros kainos Lietuvoje [9]

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI

VIENOS LAIKO ZONOS TARIFAI

Standartinis Namams Namams 
plius

Elektrinės
viryklės

Vidutinės 
įtampos
tinklui

Energijos 
dedamoji

0,114
Eur/kWh

0,099
Eur/kWh

0,094
Eur/kWh

0,114
Eur/kWh

0,088
Eur/kWh

Pastovioji 
dedamoji

- 3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

- -



Tinklų projektui individualiam (šeimos) gyvenamajam namui:

Planuojamas elektros pajėgumas vartotojui :

• Projekto rengimas yra sudėtingas procesas, nes jame
dalyvauja daug trečiųjų šalių, atitinkamų institucijų [ 9].

• Kitas projektavimo etapas parengti planą. Sudaryti su
gamintoju ar paslaugų teikėju sutartis ir gauti technines
sąlygas [9].

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Elektros tiekimo kainos[9]:
Kainos tinklo vartotojui, ESO klientui, priklausomai nuo tinklo, kuriuo vartotojui tiekiama elektros 

energija:

Pav 13. Elektros tiekimo kainos Lietuvoje [9]

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI

SKIRSTOMIEJI TINKLAI Eur /KWh (be PVM) Eur /KWh (su PVM)

Vidutinės įtampos
tinklams

0,01447 0,01751

Žemos įtampos tinklams 0,03213 0,03888



Reikalavimai tinklų įrengimui [7]:

• Prieš prijungiant gyvenamąjį pastatą prie elektros skirstomojo
tinklo, reikia atlikti elektros tinklo pastate patikrą, rangovo aktas
arba VEĮ pažyma.

• Dažnai elektros vidaus tinklo rangos darbai atliekami naudojantis 
specializuotų įmonių ar atskirų paslaugų teikėjų paslaugomis[9].

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Individaulaus 

gyvenamojo namo 

projekto pavyzdys. 

Fig 14. Projekto pavyzdys [13]

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Fig 15. Projekto pavyzdys [13]

Individaulaus 

gyvenamojo namo 

projekto pavyzdys. 

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI



Fig  16. Projekto pavyzdys [13]

Individaulaus 

gyvenamojo namo 

projekto pavyzdys.

2. ŠILUMOS IR ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI
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