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ĮVADAS
Mokomojoje praktinėje knygoje „Statybų vadovas. Lauko inžineriniai 
tinklai“ nagrinėjama vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų bei ši-
lumos tiekimo įranga, kurios aprašais ir schemomis gali vadovautis 
visi statybos proceso dalyviai: projektuotojai, projekto dalies ir pro-
jekto vadovai, techninės priežiūros specialistai, ekspertai ir invidua-
lios statybos specialistai. Aukštųjų ir profesinių mokyklų studentai 
ir kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojai  galės pasisemti žinių apie 
naujas technologijas, padedančias taupyti vandens išteklius ir ener-
giją. 

Leidinyje analizuojami vandens šaltiniai, vandens, išgaunamo šuli-
niais ir gręžiniais, sistemos bei pažangios vandenvalos technologi-
jos, veikiančios taikant membraninį filtravimą. Taip pat pristatomos 
vandentiekio ir nuotakyno vamzdynų sistemos, jų tipai ir medžiagos, 
sujungimo metodai, klojimas tranšėjiniu metodu ir betranšėjės tech-
nologijos, senų vamzdynų renovacijos procesai pateikiami su prak-
tikoje taikomais sprendimais. Knygoje aprašytos įvairios paskirties 
talpyklos, pralaidos, šuliniai ir šulinėliai, liukai, vožtuvai ir uždaro-
moji armatūra. Yra informacijos ir apie lietaus vandens nuvedimo 
sistemas, šilumos tiekimo tinklus ir pastatų drenažą.

Pateikiami praktiniai pasaulyje lyderiaujančių vandentiekio, nuote-
kų sistemų, vamzdynų, komplektuojančiųjų dalių, vandens nuvedi-
mo ir  apsaugos nuo užtvindymo  elementų  gamintojų sprendimai, 
praktiniai patarimai, montavimo ir eksploatavimo rekomendacijos 
bei  inovatyvūs vandens išteklių naudojimo būdai. 

Knygos autoriai už pagalbą rengiant šią mokymo priemonę dėkoja 
Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Lietuvos vandens tiekėjų 
asociacijai, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrui, kompa-
nijoms ACO, Amiblu, Bacteria, Geberit, HansGroup, HL, PAM, Pipe Life 
ir kt. 


