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1. Įvadas 

Pagal VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ (VĮ KVJUD) patvirtintą 

projektavimo užduotį 2017-01-27 Nr. T-7, projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, bei 

atsižvelgiant į galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus ir rekomendacijas, 

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ parengė objekto „Esamų geležinkelio kelių rekonstravimo ir naujų 

geležinkelio kelių statybos adresu Naujoji uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  

projektas“ projektinius pasiūlymus. 

Statybos rūšis – statinių rekonstravimas, naujų statinių statyba. 

Statinių paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 

1) susisiekimo komunikacijos: geležinkelio keliai. Pagal LR geležinkelių transporto 

kodeksą geležinkelio keliai, esantys statybos darbų zonoje, priskiriami privažiuojamiesiems 

keliams ir viešajai geležinkelių infrastruktūrai. 

2) inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumotiekio, nuotekų šalinimo, elektros, ryšių 

(telekomunikacijų), gamybiniai vamzdynai. 

Statinių kategorija – neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai. 

Remiantis STR 1.04.04:2017 V skyriaus 26 punktu, projektiniai pasiūlymai paruošti 

vadovaujantis topografine nuotrauka M 1:500, atlikta 2017 m. 10 mėn. Toponuotrauką parengė 

UAB „Geosmart“ (kval. paž. Nr. 1GKV-117). 

Rekonstruojamas objektas yra Klaipėdos mieste, adresu Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos 

uosto teritorijoje, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) nuomojamo uosto žemės 

sklypo teritorijoje (1 pav.). 

  
1 pav. Projektuojamo objekto vieta (ištrauka iš Klaipėdos uosto plano) 
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2. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai 

pasiūlymai, sąrašas 

Projektiniai pasiūlymai yra paruošti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir normatyviniais dokumentais. Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų 

reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

1 lentelė. Pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Dokumento numeris, 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

1 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

2 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

3 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

4 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

5 STR 2.05.14:2005 Hidrotechninių statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 

6 STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos 

7 LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

8 LST 1569:1998 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

9 
2004 m. balandžio 22 d. 

LR įstatymas Nr. IX-2152 
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas 

10 ADV/001 Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai 

11 ADV/003 Geležinkelių eismo taisyklės 

12 15/LG Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės 

13 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 

14 SN 449-72 Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymai. 

15 275/K Apsauginio sankasos sluoksnio įrengimo instrukcija 

16 HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

 

3. Bendrieji duomenys 

Projektuojamas objektas yra Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiame 

sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k. v., patikėjimo teise valdomame 

VĮ KVJUD (2 pav.). AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) nuomojamo uosto žemės 

sklypo Naujoji uosto g. 23 detalusis planas yra patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu 2012-07-11 Nr. AD1-1626. Planuojama statybos darbų 

zona taip pat patenka į detaliojo plano patvirtinto 2004-01-29 Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu Dėl žemės sklypo Burių g. 19 detaliojo plano patvirtinimo ribas. Minėti 

detalieji planai (susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, statybos ribos ir statybos zonos) 

turės būti koreguojami techninio projekto rengimo metu.  
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KLASCO nuomojamų žemės sklypų plotas yra 405894 m2 (2016-10-05 nuomos sutartis 

Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561) ir 2152 m2 (2016-10-05 nuomos sutartis Nr. 20-114/2016ž). 

Naudojamas uosto žemės plotas 459252 m2, bendras krantinių užimamas plotas 53358 m2. 

Statybos darbus numatoma vykdyti dalyje šių hidrotechninių statinių teritorijų: krantinėje Nr. 4, 

užimančioje 8551 m2 plotą, ir krantinėje Nr. 5, užimančioje 7730 m2 plotą. 

 
2 pav. Numatomų statybos darbų sklype kad. 2101/0010:1 situacijos schema 

 

6



2017-09-00-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

5 31 0 

 

Informacija apie statybos darbų teritoriją: 

1.  Teritorijos adresas Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos miestas 
2.  Žemės sklypo kadastrinis Nr. Dalyje 2101/0010:1 Klaipėdos m. k. v. 

2101/8001:4 Klaipėdos m. k. v. 
3.  Nuomojamos žemės sklypo dalies 

plotas 
40,5894 ha ir 0,2152 ha 

4.  Naudojamų krantinių užimamas 
plotas 

5,3358 ha 

5.  Detaliajame plane numatytas 
teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis 

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų statybos teritorijos. Susisiekimo ir inž. tinklų 
koridorių zona 

6.  Žemės sklypų nuosavybės teisė Lietuvos Respublika 
7.  Valstybinės žemės patikėjimo teisė VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
8.  Sudarytos žemės nuomos sutartys su 

AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija 
2016-10-05 sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561 
2016-10-05 sutartis Nr. 20-114/2016ž 

 

4. Esama infrastruktūra  

Planuojama statybos darbų zona prasideda nuo krantinių Nr. 4 ir Nr.5, ir Anglinės 

kelynu tęsiasi į šiaurinę pusę link Pauosčio kelyno. KLASCO teritorijoje kraunami ir 

sandėliuojami: biriosios, skystosios ir pakuotos trąšos, cukraus žaliava, metalo produkcija ir 

žaliavos, šaldyti maisto produktai, grūdinės kultūros, kiti biri ir suverstiniai kroviniai. 

Rekonstruojamų geležinkelio kelių statybos zonoje yra nutiesti inžineriniai tinklai: 

vandentiekio, dujotiekio, naftotiekio, lietaus nuotekų šalinimo, elektros (0,4 kV ir 10 kV), ryšių 

(telekomunikacijų), antžeminiai gamybiniai vamzdynai. Teritorijoje yra gelžbetoninių plokščių, 

monolitinio gelžbetonio bei asfalto dangos, kuriomis naudojasi operatorius KLASCO 

vykdydamas savo veiklą. Teritorija yra apšviečiama prožektoriais, įrengtais ant iki 25 m aukščio 

bokštų bei ant tipinių apšvietimo stulpų.  

2 lentelėje pateikti duomenys apie statybos teritorijoje esančius geležinkelio kelius. 

2 lentelė. Statybos zonoje esantys geležinkelio keliai 

Geležinkelio kelias 
Iešmų Nr. Patikėjimo 

teisė  
Unikalus 
numeris 

Registro 
Nr. 

Ilgis 
Nuo Per Iki 

Geležinkelio kelias Nr. 16  
56/54 
kr.g. 

40, 2, 202  204 r.b.s. 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

4400-1007-
3815 

44/307202 0,897 km 

Privažiuojamasis 
geležinkelio kelias Nr. 27  
(su iešmu Nr. 103) 

40 k.g. - 103 r.b.s. 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 4400-1007-

3648 
44/691345 0,518 km 

103 
r.b.s. 

- 108 s.s. VĮ KVJUD 

Privažiuojamasis 
geležinkelio kelias Nr. 28  
(su iešmais Nr. 105, Nr. 
108 ir Nr. 110) 

103 s.s. 105, 108 110 r.b.s. VĮ KVJUD 
4400-1007-

3810 
44/691345 0,526 km 

Klaipėdos geležinkelio 
stoties „Anglinės“ kelyno 
kelias Nr. 43 

209  210, 211 204 s.s. 
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

2192-5003-
2120 

50/149475 1,159 km 
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Geležinkelio kelias 
Iešmų Nr. Patikėjimo 

teisė  
Unikalus 
numeris 

Registro 
Nr. 

Ilgis 
Nuo Per Iki 

Klaipėdos geležinkelio 
stoties „Anglinės“ kelyno 
kelias Nr. 44 
(su iešmu Nr. 207) 

201 s.s. 207 208 s.s. VĮ KVJUD 
4400-2996-

5337 
50/149475 1,125 km 

Klaipėdos geležinkelio 
stoties „Anglinės“ kelyno 
geležinkelio kelias Nr. 45 
(su iešmais Nr. 204 ir 
Nr. 208) 

207 s.s. 208 204 r.b.s VĮ KVJUD 
4400-2080-

9007 
50/149475 1,342 km 

Anglinės kelyno 
privažiuojamasis 
geležinkelio kelias Nr. 46 
(su iešmu Nr. 206, 
pervaža) 

202 s.s. 206  atmušo VĮ KVJUD 
2100-2036-

5019 
50/171573 0,462 km 

Pastaba. Pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ ir 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2017-11-15 pasirašytą geležinkelio kelių 

nuosavybės ribų nustatymo aktą geležinkelio kelias Nr. 43 esamo iešmo Nr. 204 ribose nuo k.g. 

iki s.s. priklauso VĮ KVJUD. 

 

Geležinkelio kelias Nr. 16: 

Iki iešmo Nr. 202 smailės smaigalio (nuo Pauosčio kelyno pusės) esami bėgiai – R50, 

pabėgiai – gelžbetoniai su standžiu tvirtinimu. Už iešmo kryžmės galo  – viena gardelė su R50 

bėgiais ant bendrų iešminių, sutrumpintų medinių ir g/b pabėgių. Toliau link Anglinės kelyno – 

R65 esami bėgiai. Skirtingų bėgių tipų sujungimui yra panaudotos pereinamosios R50/R65 

tvarslės.  

Iešmas Nr. 202: dešinysis, M 1/9 kryžmėženklio su EC valdymu. Bėgiai R50 ant 

kietmedžio tašų su granitinės skaldos balastu. Iešmas NVS gamybos. 

Tarp iešmų Nr. 202 ir Nr. 204 esami bėgiai R65 ant gelžbetoninių pabėgių su standžiu 

tvirtinimu, o tarp iešmų Nr. 204 ir Nr.210 - ant medinių pabėgių su elastiniu tvirtinimu.  

Iešmas Nr. 204: kairysis, M 1/9 kryžmėženklio su EC valdymu. Bėgiai R65 ant 

kietmedžio tašų su granitinės skaldos balastu. Iešmas VAE „L“ gamybos. Iešmo priedangos – 

R65 bėgiai ant medinių pabėgių su elastiniu tvirtinimu. 

Geležinkelio kelias Nr. 46:  

Esami bėgiai – R50, mediniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu ir gelžbetoniniai pabėgiai 

su standžiu tvirtinimu. 

Geležinkelio kelias Nr. 45: 

Tarp iešmų Nr. 204 ir Nr. 208 esami bėgiai R65 ant medinių pabėgių su elastiniu 

tvirtinimu, o viena gardėlė prieš geležinkelio iešmą Nr. 208 paklota su gelžbetoniniais pabėgiais 

(10 vnt.) ir standžiu tvirtinimu. 
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Iešmas Nr.208: kairysis, M 1/9 kryžmėženklio su EC valdymu. Bėgiai R65 ant 

kietmedžio tašų su granitinės skaldos balastu. Iešmas NVS gamybos. 

Už iešmo Nr. 208 esami bėgiai R65 ant medinių pabėgių ir gelžbetoninių pabėgių. 

Šiame ruože geležinkelio kelias yra uždengtas g/b plokštėmis. 

Geležinkelio kelias Nr. 44: 

Už iešmo Nr. 208 esami bėgiai R65 ant medinių pabėgių ir gelžbetoninių pabėgių. Šiame ruože 

geležinkelio kelias yra uždengtas g/b plokštėmis. 

Geležinkelio kelias Nr. 43: 

Tarp iešmų Nr. 204 ir Nr. 210 esami bėgiai R65 ant medinių pabėgių su elastiniu tvirtinimu.  

Geležinkelio kelias Nr. 27: 

Už iešmo Nr.108 esami bėgiai R50 ant iešminių tašų ir g/b pabėgių su standžiu tvirtinimu. 

Geležinkelio kelias Nr. 28: 

Tarp iešmų Nr. 108 ir Nr. 110 esami bėgiai R50 ant iešminių tašų, sutrumpintų medinių 

ir medinių pabėgių su standžiu tvirtinimu. 

Iešmas Nr. 108: dešinysis, M 1/9 kryžmėženklio su EC valdymu. Bėgiai R50 ant 

kietmedžio tašų su granitinės skaldos balastu. Iešmas NVS gamybos. Už iešmo Nr.108 esami 

bėgiai R50 ant iešminių tašų ir g/b pabėgių su standžiu tvirtinimu. 

Esami geležinkelio keliai yra pakloti ant granitinės skaldos balasto. Balastas užterštas, 

vietomis apaugęs augaliniu sluoksniu bei užpiltas smulkiomis medžiagomis. Nagrinėjamoje 

teritorijoje geležinkelio kelių horizontali ir vertikali geometrija yra su trūkumais: matomi kelio 

„lūžiai“ ties sandūromis, nevienodas spindulys per visą kreivės ilgį, lokalios kelio iškylos ir pan. 

Geležinkelio kelyje Nr. 45 kreivėje tarp iešmų Nr. 204 ir Nr. 208,o taip pat geležinkelio kelyje Nr. 

43 kreivėje tarp iešmų Nr. 204 ir Nr. 210: matomas dviejų bėgių lygių skirtumas (pakyla), kai jo 

neturi būti. Ties esamais KLASCO vartais ir jų prieigose geležinkelio kelių Nr. 16 ir Nr. 46 

esamų bėgių galvučių lygių skirtumas tarpukelėje iki 6,5 m pločio yra didesnis kaip 0,15 m, kas 

neatitinka „Geležinkelių stočių projektavimo taisyklių“ punkto Nr. 88 reikalavimų. Geležinkelio 

kelyje Nr. 43, ruože apie 130 m iki iešmo Nr. 210 esamų dangų nuolydis yra orientuotas į 

geležinkelio kelią, dėl ko balastas yra smarkiai užterštas smulkiomis medžiagomis. 

Ties technologinėmis pervažomis (geležinkelio keliai Nr. 43 ir Nr. 45) yra matomos 

smėlio su organikos priemaiša sąnašos ant geležinkelio kelių ties g/b plokščių kraštais. 

Technologinių pervažų būklė prastos būklės: mediniai tašai yra išsidėvėję, betonas iš g/b 

plokščių tvirtinimo mazgų yra ištrupėjęs, klojinys yra per siauras ir neatitinka Pervažų įrengimo ir 

naudojimo taisyklių IV skyriaus reikalavimų. Pervažose įrengtas apšvietimas, apsauginiai 

atitvarai, signalizacijos įrenginiai, kelio ženklai.  
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5. Projektiniai sprendiniai 

5.1. Geležinkelio keliai 

Geležinkelio kelių pagrindiniai parametrai yra priimti vadovaujantis galiojančiais 

normatyviniais dokumentais bei atsižvelgiant į lygiagrečiai vykdomus projektus ir juose priimtus 

sprendinius. 

3 lentelė. Pagrindiniai projektuojamų geležinkelių parametrai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mat. vnt. Reikšmė 

1 Didžiausia ašies apkrova t 25 

2 Statinio artumo gabaritas  SP 

3 Kategorija  VI 

4 Bėgių tipas   ≥60 kg/m 

5 Bėgių tvirtinimas (g/b ir med. pabėgiams)  elastinis 

6 Sandūrų sąvaržos (6 skylių)  ≥60 kg/m bėgių tvarslės 

7 Pabėgių tipas   

 a) tiesėse  gelžbetoniniai 

 b) kreivėse R<350 m  kietmedžio 

8 Pabėgių epiūra   

 a) tiesėse  vnt./km 1600 

 b) kreivėse R≤1200 m vnt./km 1840 

9 Balastas   

 a) rūšis   granitinė skalda fr. 31,5/63 mm 

 
b) storis po pabėgiu ties bėgiu geležinkelio 

kelyje 
cm 25  

 
c) storis po pabėgiu ties bėgiu iešmuose ir 

jų priedangose 
cm 35 

10 Važiavimo greitis pagal kelių kategoriją km/h iki 25 

11 Manevravimo greitis1 km/h iki 15 

 
4 lentelė. Projektuojamų geležinkelių duomenys 

Geležinkelio kelias 
Iešmų Nr. 

Nuo Per Iki 

Geležinkelio kelias Nr. 16 (su iešmu Nr. 204) 56/54 kr. g. 40, 2, 204  208 r.b.s. 

Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 27  
(su iešmu Nr. 102) 

40 k.g. - 103 r.b.s. 

103 r.b.s. 102 104 s.s. 

Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 28  
(su iešmu Nr. 104) 

103 s.s. 105, 104 110 r.b.s. 

Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias Nr. 43 208 s.s. 216, 211 209 

Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias Nr. 44 
(su iešmais Nr. 208 ir Nr. 212) 

201 s.s. 207, 212 208 r.b.s. 

Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno geležinkelio kelias 
Nr. 45 (su iešmu Nr. 214) 

207 s.s. 214 206 s.s. 

Anglinės kelyno privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 46 
(su iešmais Nr. 202 ir Nr. 206) 

102 s.s. 
202, 206, 

210  
atmušo 

Sąvaža 202-204 202 s.s. - 204 s.s. 

Sąvaža 212-214 212 s.s. - 214 s.s. 

                                            
1 Traukinių važiavimo greitis geležinkelio keliais Nr. 44 ir Nr. 45 nuo esamų AB KLASCO vartų iki krantinių turi būti 
ribojamas iki 10-15 km/h, atsižvelgaint į numatomą geležinkelio kelių horizontalią geometriją (Rmin-160m). 
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Bendra informacija 

Numatoma rekonstruoti geležinkelio kelius Nr. 16, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 43, Nr. 44, Nr. 45 ir 

Nr. 46. Rekonstravimo metu numatoma pailginti geležinkelio kelią Nr. 44, pertrasuoti 

geležinkelio kelią Nr. 45 bei įrengti naujas sąvažas: 

 tarp kelių Nr. 16 ir Nr. 46; 

 tarp kelių Nr. 44 ir Nr. 45. 

Taip pat numatyta vieta geležinkelio svarstyklėms keliuose Nr. 44 ir Nr. 45 įrengti (šios 

geležinkelio svarstyklės bus projektuojamos kitu projektu). 

Technologinė pervaža per geležinkelio kelią Nr. 45 rekonstruojama įrengiant antrą 

geležinkelio kelią (t. y. pratęsiant esamą geležinkelio kelią Nr.44 ir pertrasuojant geležinkelio 

kelią Nr. 45), o technologinė pervaža per geležinkelio kelią Nr. 43 yra rekonstruojama dėl kelio 

pertrasavimo. Abejose pervažose rekonstravimo apimtyje perstatomi kelio ženklai  ir 

signalizacijos įrenginiai, rekonstruojama dalis esamų apsauginių atitvarų ir įrengiami nauji, 

pervažos ribose rekonstruojama asfalto (g/b plokščių) danga. Pervažose numatoma esamą g/b 

plokščių dangą pakeisti į gumos kompozito klojinį.  

 

Projektiniai sprendiniai 

Esamas geležinkelio kelias Nr. 44 prasideda nuo esamo iešmo Nr. 208 (esama iešmų 

numeracija). Pagal projektinius sprendinius geležinkelio kelias Nr.44 yra prailginamas 

(rekonstravimas) ir jo pradžia suprojektuota nuo iešmo Nr. 208 SS (iešmo vieta yra numatyta 

apie 350 m link Pauosčio kelyno, nauja iešmų numeracija). Nuo šio iešmo RBS prasideda 

geležinkelio kelias Nr. 43, kuris yra pertrasuojamas (rekonstravimas) susijungiant  su esamu 

keliu prieš esamą iešmą Nr. 210 (esama iešmų numeracija), kuriam bus suteiktas numeris 216. 

Esamas geležinkelio kelias Nr. 45 prasideda nuo esamo iešmo Nr. 204 (esama iešmų 

numeracija). Pagal projektinius sprendinius geležinkelio kelias Nr.45 yra pertrasuojamas  

(rekonstravimas) ir prasideda nuo iešmo Nr. 206 SS (nauja iešmų numeracija).  

Esamo iešmo Nr. 208 vietoje yra numatyta nauja sąvaža: iešmai Nr. 212 ir Nr. 214 

(nauja iešmų numeracija). 

Esamas geležinkelio kelias Nr. 46 prasideda nuo esamo iešmo Nr. 202 (esama iešmų 

numeracija). Pagal projektinius sprendinius geležinkelio kelias Nr. 46 yra pertrasuojamas ir 

prailginamas (rekonstravimas) iki iešmo Nr. 102 (nauja iešmų numeracija). Iešmas Nr. 102 yra 

suprojektuotas geležinkelio kelyje Nr. 27, kuris prasideda nuo iešmo Nr. 104 (nauja iešmų 

numeracija).  

Geležinkelio kelyje Nr. 28, 12,5 m atstumu nuo esamo iešmo Nr. 110 (esama iešmų 

numeracija) kryžmės galo, yra suprojektuotas iešmas Nr. 104 (nauja iešmų numeracija). 

11



2017-09-00-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

10 31 0 

 

Geležinkelio kelias Nr. 16 yra pertrasuojamas (rekonstravimas) nuo iešmo Nr. 208  

(nauja iešmų numeracija) iki Pauosčio kelyno. Tarp rekonstuojamų geležinkelio kelių Nr. 46 ir  

Nr. 16 yra suprojektuota sąvaža: iešmai Nr. 202 ir Nr. 204 (nauja iešmų numeracija). 

Esamos svarstyklės ant geležinkelio kelio Nr.46 yra perkeliamos 14 m link esamo iešmo 

Nr. 210 (nauja iešmų numeracija). Prieš svarstykles yra suprojektuotas 15 m tiesus ruožas iki R-

300 horizontalios kreivės pabaigos. Iki esamo iešmo Nr. 206 RBS lieka 15,55 m tiesus ruožas. 

Geležinkelio kelyje Nr. 46 suprojektuotas iešmas Nr. 206 (nauja iešmų numeracija) – M 1/9 

kryžmėženklio. Atsižvelgiant į iešmo Nr. 206 geometriją, iešmas Nr. 208 yra suprojektuotas 

dešininis. 

5.2. Geležinkelio signalizacija 

Esama situacija 

ANGLINĖS KELYNAS 

Anglinės kelyno iešmų ir šviesoforų centralizacijos įrenginiai ir kelyno budėtojo darbo 

vieta įrengti maršrutinės relinės centralizacijos poste. Blokinė maršrutų relinė centralizacijos 

(BMRC) sistema suprojektuota pagal MRC-13 albumą ir įrengta 2012 metais. Anglinės kelyno 

centralizacijos sistema yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybė.  

BMRC sudėtis: 

 centralizacijos sistema; 

 valdymo ir kontrolės aparatūra – valdymo pultas ir švieslentė; 

 elektros maitinimo įrenginiai; 

 bėgių grandinių ir sąsajų įrenginiai; 

 lauko signalizacijos įrenginiai. 

 
Centralizuoti iešmai 

Anglinės kelyne 48 iešmai yra įjungti į centralizacijos sistemą. Centralizuotuose 

iešmuose įrengtos SP-6M tipo elektros pavaros su kintamosios srovės МST-0,3-190V varikliais. 

Iešmų valdymo schema yra penkialaidė. Iešmų elektrinėse pavarose sumontuoti automatinių 

perjungiklių kontaktinės sistemos elektrinio šildymo įtaisai. 

Šiuo metu vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 

infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, 

akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba Naujoji uosto g. 23, 

Klaipėda“ metu numatyta išjungti iš esamos centralizacijos sistemos 201, 203, 205 iešmus ir 

įjungti į centralizacijos sistemą naujus 217/219, 221/229, 223, 225/227, 231/233 iešmus, iki 

įrengtų naujų įrenginių, rekonstruotoje ryšių kabelių kanalų sistemoje ir vamzdžiuose, pakloti 

naujus signalizacijos kabelius. 
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Bėgių elektros grandinės 

Anglinės kelyno visas kelių tinklas padalintas į izoliuotuosius ruožus. Keliuose, 

iešminiuose ir beiešmiuose ruožuose, įrengtos 59 kintamosios 25 Hz srovės fazei jautrios bėgių 

grandinės su DSŠ-16 kelio relėmis, pagal RC25-DSŠ-16-AT-S-92 normalę.  

Šiuo metu vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 

infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, 

akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba Naujoji uosto g. 23, 

Klaipėda“ metu numatyta išjungti iš esamos centralizacijos sistemos 201R, 203R, 205R bėgių 

grandines ir įjungti į centralizacijos sistemą naujas 217R, 219R, 221R, 223R, 225R, 227-231R, 

233R bėgių grandines, iki įrengtų naujų įrenginių, rekonstruotoje ryšių kabelių kanalų sistemoje 

ir vamzdžiuose, pakloti naujus signalizacijos kabelius. 

 
Šviesoforai 

Anglinės kelyne įrengti žemieji ir stiebiniai nuolatinės srovės šviesos diodų šviesoforai 

su surenkamomis aliuminio lydinio galvutėmis. Stiebiniai šviesoforai įrengti ant metalinių stiebų, 

žemieji – ant metalinių pamatų. Kelyne įrengti 73 šviesoforai, iš jų 8 traukinio ir 65 manevrų. 

Šiuo metu vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 

infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, 

akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba Naujoji uosto g. 23, 

Klaipėda“ metu numatyta išjungti iš esamos centralizacijos sistemos M201, M203, M205, M207, 

M209 šviesoforus ir įjungti į centralizacijos sistemą naujus M203, M205, M207, M209, M221, 

M223, M225, M227, M229 šviesoforus, iki įrengtų naujų įrenginių, rekonstruotoje ryšių kabelių 

kanalų sistemoje ir vamzdžiuose, pakloti naujus signalizacijos kabelius. 

 
Pervažos 

Anglinės kelyne penkiose pervažose įrengta automatinė signalizacijos sistema. Visos 

pervažos yra nesergimosios. Signalizacijos įrenginių veikimas kontroliuojamas Anglinės kelyno 

budėtojo darbo vietoje. Pervažose įrengti šviesoforai turi du raudonus žiburius ir akustinį signalą 

(skambutį). Šalia pervažų įrengtos relių spintos. Pervažoms Nr.1 ir Nr.3 įrengta bendra 

signalizacijos sistema. 

Pervažoms elektros maitinimas tiekiamas iš centralizacijos posto. Taip pat pervažų relių 

spintose sumontuotos akumuliatorių baterijos. 
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PAUOSČIO KELYNAS 

Pauosčio kelyno iešmų ir šviesoforų centralizacijos įrenginiai ir kelyno budėtojo darbo 

vieta įrengti maršrutinės relinės centralizacijos poste. Blokinė maršrutų relinė centralizacijos 

(BMRC) sistema suprojektuota pagal MRC-13 albumą ir įrengta 1991 metais. Pauosčio kelyno 

centralizacijos sistema yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybė. 2008 metais į šią sistemą 

buvo įjungti Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 įrengti iešmai. 

Ši centralizacijos sistemos dalis yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nuosavybė. 

2012 metais Pauosčio kelyno centralizacijos sistema buvo rekonstruota, vykdant Klaipėdos 

geležinkelio mazgo plėtros II etapo, papildomo įvažiavimo iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną 

projektą.  

BMRC sudėtis: 

 centralizacijos sistema; 

 valdymo ir kontrolės aparatūra – valdymo pultas ir švieslentė; 

 elektros maitinimo įrenginiai; 

 bėgių grandinių ir sąsajų įrenginiai; 

 lauko signalizacijos įrenginiai. 

 
Centralizuoti iešmai 

Pauosčio kelyne 48 iešmai yra įjungti į centralizacijos sistemą. Centralizuotuose 

iešmuose įrengtos SP-6M tipo elektros pavaros su kintamosios srovės МST-0,3-190V varikliais. 

Iešmų valdymo schema yra penkialaidė. Iešmų elektrinėse pavarose sumontuoti automatinių 

perjungiklių kontaktinės sistemos elektrinio šildymo įtaisai. 

„Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir 

Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, Klaipėdoje“ techniniame projekte, į kurio 

sprendinius turi būti atsižvelgta šio projekto rengimo metu, numatyta į Pauosčio centralizacijos 

sistemą įjungti papildomai 122 iešmą. 

 
Bėgių elektros grandinės 

Pauosčio kelyno visas kelių tinklas padalintas į izoliuotuosius ruožus. Keliuose, 

iešminiuose ir beiešmiuose ruožuose, įrengtos 54 kintamosios 25 Hz srovės fazei jautrios bėgių 

grandinės su DSŠ-13A kelio relėmis, pagal RC25-11 normalę.  

„Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir 

Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, Klaipėdoje“ techniniame projekte, į kurio 

sprendinius turi būti atsižvelgta šio projekto rengimo metu, numatyta rekonstruoti 120SP bėgių 

grandinę. 
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Šviesoforai 

Pauosčio kelyne įrengti žemieji ir stiebiniai lęšiniai šviesoforai su surenkamomis 

aliuminio lydinio arba ketaus galvutėmis. Stiebiniai šviesoforai įrengti ant santvaros, 

gelžbetoninių arba metalinių stiebų, žemieji – ant gelžbetoninių arba metalinių pamatų. Kelyne 

įrengti 65 šviesoforai, iš jų 24 traukinio ir 41 manevrų. 

„Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir 

Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, Klaipėdoje“ techniniame projekte, į kurio 

sprendinius turi būti atsižvelgta šio projekto rengimo metu, numatyta į Pauosčio centralizacijos 

sistemą įjungti papildomai M128 šviesoforą. 

 
Projektiniai sprendiniai 

ANGLINĖS KELYNAS 

Vadovaujantis Anglinės kelyno geležinkelio kelių rekonstravimo sprendiniais, 

rekonstravimo metu turi būti demontuotos 202, 204 ir 208 iešmų elektros pavaros, M202, M204, 

M206, M208, M210, M212, M214 ir M215 manevrų šviesoforai, 2/202R, 202R, M204R, 

202/204R, 204R, 204/208R, P, M212R ir 208R bėgių grandinių keldėžės, perkelti pervažos Nr. 

2 šviesoforai ir relių spinta, demontuota apie 6,9 km signalinių kabelių, demontuotos E8 

keldėžė, S6, ST-6, R6 ir M6 kabelių movos. Demontuotus įrenginius, tinkamus pakartotinai 

sumontuoti ir eksploatuoti, numatoma įrengti naujose vietose.  

Rekonstravimo metu įrengiamiems naujiems 202, 204, 206, 208, 212 ir 214 iešmams 

numatoma suprojektuoti SP-6M tipo elektros pavaras su kintamosios srovės МST-0,3-190V 

varikliais. Iešmų valdymo schema numatoma penkialaidė. Iešmų elektrinėse pavarose bus 

sumontuoti automatinių perjungiklių kontaktinės sistemos elektrinio šildymo įtaisai.   

Anglinės kelyne įrengus naujus iešmus ir kelius, turi būti rekonstruojama iešmų ir 

signalų centralizacijos sistema, padaryta papildoma sąsaja maršrutams iš Pauosčio kelyno į 

Anglinės kelyną ir iš Anglinės kelyno į Pauosčio kelyną antruoju (27) keliu. Šiuo tikslu 

projektuojami M202 ir M130 manevrų šviesoforai ir sąsaja tarp kelynų. Sąsają tarp kelynų 

siūlome projektuoti vadovaujantis tipiniu MRC-15-78 albumu (I albumas 57 psl., II albumas 72 

psl.). 

Anglinės kelyne sąstatų manevrų maršrutams parengti, numatoma įrengti M204, M206, 

M208, M210, M212, M214, M216, M218, M220, M222, M224, M226 ir M228 manevrų 

šviesoforus. Nauji šviesoforai numatomi su surenkamomis aliuminio lydinio arba plastikinėmis 

galvutėmis ir šviesos diodų žiburiais, kurių valdymo schema tokia pat kaip ir esamų šviesoforų. 

Atsižvelgiant į esamas sąlygas projektiniuose pasiūlymuose M202, M226, M228 šviesoforai 

nurodyti žemieji, tačiau techninio projekto rengimo metu bus tikslinamas šviesoforų žiburių 
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matomumas ir, prireikus, bus suprojektuoti stiebiniai šviesoforai arba šviesoforai ant santvarų ar 

gembių. Stiebiniai šviesoforai bus projektuojami ant metalinių cinkuotų stiebų, žemieji – ant 

metalinių cinkuotų pamatų. Šviesoforų signalizacija turi būti projektuojama vadovaujantis RU30-

80 nurodymais ir 1994 m. papildymais prie jų. 

Rekonstruotuose ir naujuose iešminiuose ir beiešmiuose kelio ruožuose numatomos 25 

Hz kintamosios srovės bėgių elektros grandinės 2/202R, 202R, 204R, 202/206R, 204/208R, 

206R, 208R, M216R, 206/214R, 208/2012R, 212R ir 214R pagal RC25-DSŠ-16-AT-S-92 

normalę.  

Geležinkelio kelių rekonstravimo metu pervažos Nr. 2 signalizacijos įrenginiai turi būti 

pritaikyti prie pasikeitusių sąlygų.  

Iki naujų ir perkeltų šviesoforų, iešmų elektros pavarų, bėgių grandinių keldėžių, 

pervažos signalizacijos įrenginių turi būti pakloti nauji signaliniai kabeliai. Kabeliai klojami ryšių 

kabelių kanalų sistemoje, o nuo ryšių kabelių kanalų sistemos iki galinių įrenginių – 

vamzdžiuose. 

Rekonstruojant lauko signalizacijos įrenginius, atitinkamai turi būti pritaikyti vidaus 

signalizacijos įrenginiai. Dėl kelių rekonstravimo rekonstruojami esami švieslentė ir pultas, 

montuojami nauji relių ir blokų stovai. Taip pat rekonstruojami naujiems valdymo įrenginiams 

reikalingi elektros maitinimo įrenginiai. 

Preliminarus Anglinės kelyno scheminis planas pateikiamas brėž. Nr. 2017-229-00-PP-

B-05. 

 
PAUOSČIO KELYNAS 

Vadovaujantis Pauosčio kelyno kelių rekonstravimo sprendiniais, rekonstravimo metu 

turi būti demontuota 108 iešmo elektros pavara, perkelti M112 ir M114 šviesoforai bei 108SP ir 

28K bėgių grandinių keldėžės, demontuota apie 0,35 km signalinių kabelių, ir apie 1,1 km 

panaikinta. Demontuotus įrenginius, tinkamus pakartotinai sumontuoti ir eksploatuoti, numatoma 

įrengti naujose vietose. 

Rekonstravimo metu įrengiamiems naujiems 102 ir 104 iešmams numatoma 

suprojektuoti SP-6M tipo elektros pavaras su kintamosios srovės МST-0,3-190V varikliais. 

Iešmų valdymo schema numatoma penkialaidė. Iešmų elektrinėse pavarose bus sumontuoti 

automatinių perjungiklių kontaktinės sistemos elektrinio šildymo įtaisai.   

Pauosčio kelyne įrengus naujus iešmus, turi būti rekonstruojama iešmų ir signalų 

centralizacijos sistema, padaryta papildoma sąsaja maršrutams iš Pauosčio kelyno į Anglinės 

kelyną ir iš Anglinės kelyno į Pauosčio kelyną antruoju (27) keliu. Šiuo tikslu projektuojami M202 
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ir M130 manevrų šviesoforai ir sąsaja tarp kelynų. Sąsają tarp kelynų siūlome projektuoti 

vadovaujantis tipiniu MRC-15-78 albumu (I albumas 57 psl., II albumas 72 psl.). 

Naujas manevrų šviesoforas numatomas su surenkamomis aliuminio lydinio arba 

plastikinėmis galvutėmis ir lęšių komplektų žiburiais, kurių valdymo schema tokia pat kaip ir 

esamų šviesoforų. Atsižvelgiant į esamas sąlygas projektiniuose pasiūlymuose M130 

šviesoforas nurodytas žemasis, tačiau techninio projekto rengimo metu bus tikslinamas 

šviesoforo žiburių matomumas ir, prireikus, bus suprojektuotas šviesoforas ant santvaros. 

Žemieji šviesoforai bus projektuojami ant metalinių cinkuotų pamatų. Šviesoforų signalizacija 

turi būti projektuojama vadovaujantis RU30-80 nurodymais ir 1994 m. papildymais prie jų.  

Naujuose iešminiuose ruožuose numatomos 25 Hz kintamosios srovės bėgių elektros 

grandinės pagal RC25-11 normalę.  

Iki naujų ir perkeltų šviesoforų, iešmų elektros pavarų, bėgių grandinių keldėžių turi būti 

pakloti nauji signaliniai kabeliai. Kabeliai klojami ryšių kabelių kanalų sistemoje, o nuo ryšių 

kabelių kanalų sistemos iki galinių įrenginių – vamzdžiuose. 

Rekonstruojant lauko signalizacijos įrenginius, atitinkamai rekonstruojami vidaus 

signalizacijos įrenginiai. Dėl kelių rekonstravimo rekonstruojami esami švieslentė ir pultas, 

montuojami nauji prietaisai esamuose relių ir blokų stovuose. Taip pat rekonstruojami naujiems 

valdymo įrenginiams reikalingi elektros maitinimo įrenginiai. 

Preliminarus Pauosčio kelyno scheminis planas pateikiamas brėž. Nr. 2017-229-00-PP-B-04. 

Išvados 

Atlikus kelyno geležinkelio kelių rekonstravimą, esami signalizacijos įrenginiai bus perkelti į 

naujas vietas, be to bus sumontuoti papildomi signalizacijos įrenginiai, skirti naujiems iešmams 

valdyti, riedmenų buvimo naujuose izoliuotuose ruožuose vietai nustatyti ir eismui naujais 

maršrutais organizuoti. Rekonstravimo metu turi būti keičiami iešmų numeriai. Rekonstruota 

signalizacijos sistemas turi būti pritaikyta prie pasikeitusio kelių tinklo, turi užtikrinti efektyvesnį 

riedmenų eismą, sumažinti maršrutų susikirtimų. Kadangi geležinkelio keliai suprojektuoti 

išlaikant tarp jų artumo gabaritus, signalizacijos sistema leis vykdyti lygiagrečius maršrutus iš 

Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną (į pagrindinius kelius ir krantines) ir atvirkščiai, taip pat 

Anglinės kelyno ribose. Riba tarp kelynų numatoma tarp 102 ir 202 iešmų, ties įrengiama nauja 

izoliuotąja sandūra. 
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5.3. Garsinis ryšys 

Esama situacija 

Anglinės kelyne garsinio technologinio ryšio sistema įrengta 2012 metais. Kelyne 

sumontuotos 29 atramos su garsiakalbiais ir pasikalbėjimo įrenginiais bei 12 atramų – tik su 

pasikalbėjimo įrenginiais. Garso stiprintuvai ir automatinė telefonų stotis sumontuoti maršrutinės 

relinės centralizacijos poste, kelyno budėtojo darbo vietoje sumontuoti sisteminis telefono 

aparatas ir garsinio ryšio konsolė. Anglinės kelyno garsinio ryšio sistema yra AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ nuosavybė. 

Šiuo metu vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 

infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, 

akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba Naujoji uosto g. 23, 

Klaipėda“ metu numatyta esamos garsinio technologinio ryšio sistemos atramą su garsiakalbiais 

F5/9,10 ir pasikalbėjimo įrenginiu P5/9 bei atramą su pasikalbėjimo įrenginiu P5/10 perkelti į 

naujas vietas, iki perkeltų įrenginių pakloti naujus ryšių kabelius rekonstruotoje ryšių kabelių 

kanalų sistemoje. 

Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 garsinio 

technologinio ryšio sistemos 4 fideris įrengtas 2008 metais. Šiuose keliuose sumontuotos 7 

atramos su garsiakalbiais ir pasikalbėjimo įrenginiais bei 2 atramos – tik su pasikalbėjimo 

įrenginiais. Garso stiprintuvas sumontuotas maršrutinės relinės centralizacijos poste, kelyno 

budėtojo darbo vietoje sumontuotas sistemos pultas. Pauosčio kelyno privažiuojamajame 

geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 garsinio ryšio sistema yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija nuosavybė. 

Šiuo metu Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 garsinio 

technologinio ryšio sistemos 4 fideris neveikia. Pauosčio kelyno rekonstravimo projektu buvo 

numatyta pakeisti Pauosčio kelyno garsinio ryšio sistemą, tačiau šis projektas nėra 

įgyvendintas. 

 
Projektiniai sprendiniai 

ANGLINĖS KELYNAS 

Vadovaujantis Anglinės kelyno kelių rekonstravimo sprendiniais, rekonstravimo metu 

turi būti demontuotos ir perkeltos naujas vietas: 4 atramos su trečiojo fiderio (F3, P3) 

garsiakalbiais Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ir pasikalbėjimo įrenginiais Nr. 1, 2, 4, 6; 1 atrama su 

pirmojo fiderio (F1, P1) garsiakalbiais Nr. 3, 4 ir pasikalbėjimo įrenginiu Nr. 4; 1  atrama su 

pirmojo fiderio (P1) pasikalbėjimo įrenginiu Nr. 2 (žr. brėž. Nr. 2017-229-00-PP-B-07). 
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Garsinio ryšio sistemos kabelius numatoma kloti ryšių kabelių kanalų sistemoje, o nuo 

ryšių kabelių kanalų sistemos iki galinių įrenginių – vamzdžiuose. Apytiksliai numatoma 

demontuoti apie 2,7 km esamų garsinio ryšio kabelių ir pakloti apie 2,8 km naujų. Tikslus 

demontuojamų ir naujų klojamų kabelių kiekis priklausys nuo ryšių kabelių kanalų sistemos 

rekonstravimo sprendinių ir bus nustatytas rengiant techninį projektą. 

 

PAUOSČIO KELYNAS 

Vadovaujantis Pauosčio kelyno kelių rekonstravimo sprendiniais, rekonstravimo metu 

turi būti demontuotos ir perkeltos į naujas vietas 2 atramos su garsiakalbiais Nr. 8, 9 ir 

pasikalbėjimo įrenginiais Nr. K-7, K-8.  

Kadangi esamas Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 

garsinio technologinio ryšio sistemos 4 fideris neveikia ir esamų įrenginių būklė yra prasta, jeigu 

Užsakovui nėra reikalinga garsinio ryšio sistema, siūlome šiuo projekto metu demontuoti 

esamus įrenginius ir kabelius.  

Jeigu Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 garsinio 

technologinio ryšio sistemos 4 fiderio veikimas turi būti atstatytas, atsižvelgiant į esamos 

sistemos techniškai pasenusius sprendinius, būtina pakeisti šią sistemą nauja, sumontuojant 4 

fideryje naujas atramas bei ant jų sumontuojant naujus garsiakalbius ir pasikalbėjimo įrenginius, 

paklojant naujus kabelius (žr. brėž. Nr. 2017-229-00-PP-B-08). 

Garsinio ryšio sistemos kabelius būtų galima pakloti esamoje ryšių kabelių kanalų 

sistemoje, o nuo ryšių kabelių kanalų sistemos iki galinių įrenginių – vamzdžiuose. Apytiksliai 

būtų demontuojama apie 4,7 km esamų garsinio ryšio kabelių ir, įrengiant naują sistemą, 

paklota tiek pat naujų. Tikslus kabelių kiekis bus nustatytas rengiant techninį projektą. 

Išvados 

Siekiant nustatyti Užsakovo poreikį pakeisti Pauosčio kelyno 4 fiderio garsinio ryšio 

sistemą, bus kreiptasi į Užsakovą dėl papildomų projektavimo sąlygų Pauosčio kelyno 

garsiniam ryšiui modernizuoti. 

Anglinės kelyno esami garsinio ryšio įrenginiai aprėpia visą rekonstruojamų kelių zoną, 

todėl papildomų įrenginių sumontuoti nenumatoma. Rekonstravimo metu esami garsinio ryšio 

įrenginiai ir kabelių tinklai turi būti iškelti iš statybos zonos ir įrengti atsižvelgiant į naują kelių 

išplanavimą. 
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5.4. Iešmų šildymas 

Esama situacija 
Anglinės kelyne visuose iešmuose 2012 metais įrengtas elektrinis iešmų šildymas.  

Iešmų šildymo sistemą sudaro šie įrenginiai: 

 prie iešmų esantys valdymo skydai su centriniu valdikliu; 

 Skydai su skiriamaisiais transformatoriais; 

 kaitinimo elementai; 

 iešmų temperatūros jutikliai (karšto bėgio); 

 meteorologinė stotelė (oro temperatūros, vėjo greičio ir kritulių jutikliai); 

 duomenų priėmimo ir perdavimo skydas su stoties budinčiojo kompiuteriu. 

Anglinės kelyne sumontuota 14 iešmų šildymo valdymo skydų ir 14 transformatorių 

skydų, prie kurių prijungti 57 iešmų šildymo tenai. Anglinės kelyno iešmų šildymo sistema yra 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybė. 

Valdymo skydai gali veikti autonominiu režimu, naudodami meteorologinės stotelės 

duomenis, taip pat gali būti šildymas įjungiamas iš kelyno budėtojo darbo vietos, priežiūros 

inžinieriaus darbo vietos arba iš valdymo pulto, pritvirtinto prie skydo šono. 

Šiuo metu vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 

infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, 

akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba Naujoji uosto g. 23, 

Klaipėda“ metu numatyta esamos iešmų šildymo sistemos rekonstravimas, išjungiant iš šios 

sistemos VS-5 valdymo skydą ir TS-5 transformatorių skydą, kurie valdo 201, 203, 205 ir 207 

iešmų šildymą. Vietoje šių skydų bus įrengta atskira iešmų šildymo sistema (su atskira darbo 

vieta) 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231 ir 233 iešmams šildyti. 

Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 iešmų šildymo 

sistema įrengta 2005 metais ir rekonstruota 2008 bei 2012 metais. Šiuo metu šioje sistemoje 

yra sumontuoti 3 skydai ir prie jų prijungti šildyti šie iešmai: VS1 skydas – 103, 105, 107 iešmai; 

VS3 skydas – SS, 106, 108, 110 iešmai; VS4 skydas – 120 iešmas. Pauosčio kelyno 

privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 iešmų šildymo sistema yra VĮ Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija nuosavybė. 

Pauosčio kelyno rekonstravimo projektu buvo numatyta pakeisti Pauosčio kelyno iešmų 

šildymo sistemą, tačiau šis projektas nėra įgyvendintas. 

„Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir 

Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, Klaipėdoje“ techniniame projekte, į kurio 

sprendinius turi būti atsižvelgta šio projekto rengimo metu, numatyta 120 ir 122 iešmų šildymą 

valdyti iš naujo AAIŠV skydo, kuris nebus sujungtas su esama sistema. 
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Šiuo metu Pauosčio kelyno privažiuojamajame geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 iešmų 

šildymo sistema yra nenaudojama, būtina atlikti remonto darbus, o šildymo įjungimas galimas tik 

rankiniu būdu, kadangi informacija į Anglinės kelyno budėtojo darbo vietoje sumontuotą 

valdymo terminalą nėra perduodama. 

 
Projektiniai sprendiniai 

 

ANGLINĖS KELYNAS 

Vadovaujantis Anglinės kelyno kelių rekonstravimo sprendiniais, rekonstravimo metu 

turi būti demontuoti esamų 202, 204 ir 208 iešmų kaitinimo elementai, prie 206 ir 208 iešmų 

sumontuoti temperatūros jutikliai, jų prijungimo dėžutės, VS11 ir VS12 valdymo bei TS11 ir 

TS12 transformatorių skydai, taip pat apie 1,35 km elektros ir duomenų perdavimo kabelių (žr. 

brėž. Nr. 2017-229-00-PP-B-10). Iešmų šildymo valdymo skydų elektros maitinimo kabelių 

rekonstravimas šioje dalyje nenagrinėjamas, kadangi šie kabeliai yra suprojektuoti 

Elektrotechnikos projekto dalyje. 

Iešmų elektrinio šildymo sistemos rekonstravimas turi būti vykdomas vadovaujantis 

2014-03-13 įsakymu Nr. Į(DI)-62 Infrastruktūros direkcijos direktoriaus patvirtintais „Geležinkelio 

stoties automatizuotos iešmų elektrinio šildymo sistemos techniniais reikalavimais“, todėl, 

siekiant išlaikyti ir padaryti sistemą funkcionalią, turi būti demontuoti ir 206, 210 iešmų kaitinimo 

elementai bei pakeisti į tokios pat galios kaip ir naujų iešmų kaitinimo elementus. 

Šiuo projektu numatoma vietoje demontuotų valdymo ir transformatorių skydų 

sumontuoti naujus valdymo ir transformatorių skydus: VS11-M3, TS11 – 202, 204 iešmams ir 

viena grupė rezervinė; VS12-M5, TS12 – 206, 208, 210, 216 iešmams ir viena grupė rezervinė; 

VS15-M3, TS15 –  212, 214 iešmams ir viena grupė rezervinė (žr. brėž. Nr. 2017-229-00-PP-B-

09). 

5 lentelė. Valdymo skydo VS11-M3 galingumo skaičiavimai 

Eil. 
Nr. 

Transf. 
Nr. 

Iešmo 
tipas 

Šildymo 
elementų kiekis 

ir jų ilgis 

Šildymo 
elementų 
suminė 

galia, kW 

Paskaičiuotas 
transformatoriaus 

galingumas su 
15% rezervu, kW 

Transformatoriaus 
galingumas, kVA 

 
Pastabos 

1.  TD202 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6 (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

2.  TD204 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6m (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

3.  Skydo vidaus įrangos reikmėms 0,5 kW 0,5 kW   
4.  Iš viso 16,5 kW    

5.  Paskaičiuota rezervinė vieta 8 kW 9,2 kW   

6.  Iš viso, naudojant rezervą  28,1 kW   
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6 lentelė. Valdymo skydo VS12-M5 galingumo skaičiavimai 

Eil. 
Nr. 

Transf. 
Nr. 

Iešmo 
tipas 

Šildymo 
elementų kiekis 

ir jų ilgis 

Šildymo 
elementų 
suminė 

galia, kW 

Paskaičiuotas 
transformatoriaus 

galingumas su 
15% rezervu, kW 

Transformatoriaus 
galingumas, kVA 

 
Pastabos 

1.  TD206 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6 (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

2.  TD208 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6m (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

3.  TD210 R50 1/9 
4x3,2m (1,12 

kW) 
4,48 kW 5,152 kW 6 kVA  

4.  TD216 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6 (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

5.  Skydo vidaus įrangos reikmėms 0,5 kW 0,5 kW   
6.  Iš viso 28,48 kW    

7.  Paskaičiuota rezervinė vieta 8 kW 9,2 kW   

8.  Iš viso, naudojant rezervą  42,452 kW   

 
 
7 lentelė. Valdymo skydo VS15-M3 galingumo skaičiavimai 

Eil. 
Nr. 

Transf. 
Nr. 

Iešmo 
tipas 

Šildymo 
elementų kiekis 

ir jų ilgis 

Šildymo 
elementų 
suminė 

galia, kW 

Paskaičiuotas 
transformatoriaus 

galingumas su 
15% rezervu, kW 

Transformatoriaus 
galingumas, kVA 

 
Pastabos 

1.  TD212 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6 (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

2.  TD214 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6m (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

3.  Skydo vidaus įrangos reikmėms 0,5 kW 0,5 kW   
4.  Iš viso 16,5 kW    

5.  Paskaičiuota rezervinė vieta 8 kW 9,2 kW   

6.  Iš viso, naudojant rezervą  28,1 kW   

 
Kiekvienam valdymo skydui numatoma prie artimiausių iešmų sumontuoti naujus 

„karšto“ ir „šalto“ bėgio temperatūros jutiklius, prie VS11-M3 valdymo skydo sumontuoti 

meteorologinę stotelę. Šildymui sunaudotos elektros energijos apskaita turi būti atskira AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ priklausančių iešmų ir atskira – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos priklausančių iešmų. 

Nuo transformatorių skydų iki naujų iešmų kaitinimo elementų turi būti pakloti nauji 

elektros kabeliai, o tarp valdymo skydų bei valdymo skydų ir temperatūros jutiklių turi būti pakloti 

duomenų perdavimo kabeliai. Duomenų perdavimo kabeliai tarp skydų klojami ryšių kabelių 

kanalų sistemoje, o elektros kabeliai ir kabeliai iki temperatūros jutiklių klojami vamzdžiuose. 

Rekonstravus iešmų šildymo sistemą, atitinkamai turi būti pritaikyta programinė įranga 

visose darbo vietose. 
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PAUOSČIO KELYNAS 

Vadovaujantis Pauosčio kelyno kelių rekonstravimo sprendiniais, rekonstravimo metu 

turi būti demontuoti esamo 108 iešmų kaitinimo elementai, jų prijungimo dėžutė. Atsižvelgiant į 

esamos iešmų šildymo sistemos būklę ir „Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir 

privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, 

Klaipėdoje“ techninio projekto sprendinius, numatoma demontuoti VS3 valdymo skydą ir 

esamus prie jo transformatorius, taip pat demontuoti 106, 110, SS iešmų kaitinimo elementus, jų 

prijungimo dėžutes.   

Iešmų elektrinio šildymo sistemos rekonstravimas turi būti vykdomas vadovaujantis 

2014-03-13 įsakymu Nr. Į(DI)-62 Infrastruktūros direkcijos direktoriaus patvirtintais „Geležinkelio 

stoties automatizuotos iešmų elektrinio šildymo sistemos techniniais reikalavimais“, todėl, 

siekiant padaryti sistemą funkcionalią, turi būti vietoje demontuoto valdymo skydo sumontuotas 

naujas VS3-M6 valdymo skydas ir TS-3 transformatorių skydas. Prie šių skydų bus prijungti 

nauji 102 ir 104 iešmai bei esami 106, 110, SS iešmai, o viena grupė palikta rezervinė (žr. brėž. 

Nr. 2017-229-00-PP-B-08). 

 8 lentelė. Valdymo skydo VS3-M6 galingumo skaičiavimai 

Eil. 
Nr. 

Transf. 
Nr. 

Iešmo 
tipas 

Šildymo 
elementų kiekis 

ir jų ilgis 

Šildymo 
elementų 
suminė 

galia, kW 

Paskaičiuotas 
transformatoriaus 

galingumas su 
15% rezervu, kW 

Transformatoriaus 
galingumas, kVA 

 
Pastabos 

1.  TD102 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6 (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

2.  TD104 R65 1/9 
2x4m (1,6 kW), 
2x6m (2,4 kW) 

8 kW 9,2 kW 10 kVA  

3.  TD106 R50 1/9 4x4m (1,6 kW) 6,4 kW 7,36 kW 8 kVA  
4.  TD110 R50 1/9 4x4m (1,6 kW) 6,4 kW 7,36 kW 8 kVA  
5.  TDSS R50 1/9 4x4m (1,6 kW) 6,4 kW 7,36 kW 8 kVA  
6.  Skydo vidaus įrangos reikmėms 0,5 kW 0,5 kW   
7.  Iš viso 35,7 kW    

8.  Paskaičiuota rezervinė vieta 8 kW 9,2 kW   

9.  Iš viso, naudojant rezervą  47,3 kW   

 
Valdymo skydui numatoma prie artimiausio iešmo sumontuoti naujus „karšto“ ir „šalto“ 

bėgio temperatūros jutiklius.  

Nuo transformatorių skydo iki naujų iešmų kaitinimo elementų turi būti pakloti nauji 

elektros kabeliai. Tarp valdymo skydų VS3-M6 ir „Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir 

privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 35 ir Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, 

Klaipėdoje“ projekto metu įrengto AAIŠV skydo bei VS3-M6 valdymo skydo ir temperatūros 

jutiklių turi būti pakloti duomenų perdavimo kabeliai. Duomenų perdavimo kabeliai tarp skydų 

klojami ryšių kabelių kanalų sistemoje, o elektros kabeliai ir kabeliai iki temperatūros jutiklių 

klojami vamzdžiuose. 
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Rekonstruojant iešmų šildymo sistemą, atitinkamai turi būti pritaikyta VS1 valdymo 

skydo įranga ir įjungta į rekonstruotą iešmų šildymo sistemą. Duomenis apie oro sąlygas 

numatoma gauti iš „Privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir privažiuojamųjų geležinkelio 

kelių Nr. 35 ir Nr. 36 rekonstravimo Postovio kelyne, Burių g. 17, Klaipėdoje“ projekto metu 

įrengtos meteorologinės stotelės. 

Naudojant esamą duomenų perdavimo kabelį, paklotą tarp esamo VS3 skydo ir 

Anglinės kelyno budėtojo darbo vietos, duomenys turi būti perduodami į centrinį Klaipėdos 

elektros tiekimo valdymo centro iešmų šildymo sistemų serverį budinčiam operatoriui ir AEIŠ 

sistemos administratoriui bei į Pauosčio kelyno budėtojo darbo vietoje įrengiamą valdymo 

terminalą. Duomenų perdavimo tinklo pagrindą sudaro Šiaulių – Klaipėdos ruožo stočių iešmų 

šildymo sistemos pagrindinis serveris, kurio programinė įranga praplečiama esamos SCADA 

platformos pagrindu.  

Rekonstravus iešmų šildymo sistemą, atitinkamai turi būti pritaikyta programinė įranga 

visose darbo vietose. 

Išvados 

Siekiant nustatyti Užsakovo poreikį pakeisti Pauosčio kelyno privažiuojamajame 

geležinkelyje į krantines Nr. 3, 4 iešmų šildymo sistemą bei įvykdyti 2014-03-13 įsakymu Nr. 

Į(DI)-62 Infrastruktūros direkcijos direktoriaus patvirtintus „Geležinkelio stoties automatizuotos 

iešmų elektrinio šildymo sistemos techninius reika-lavimus“, bus kreiptasi į Užsakovą dėl 

papildomų projektavimo sąlygų iešmų šildymo sistemoms rekonstruoti.  
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6. Aplinkos apsauga 

Planuojama veikla – geležinkelio kelių rekonstravimas ir naujų geležinkelio kelių sąvažų 

statyba. Analizuojamoje teritorijoje jau yra eksploatuojami geležinkelio keliai, todėl planuojama 

veikla vertinama kaip esamos vykdomos veiklos plėtojimas ir modernizavimas. Vadovaujantis 

LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, planuojama ūkinė veikla 

nėra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas  

(bendras rekonstruojamų geležinkelio kelių ilgis 1950 m), rūšių sąrašą, todėl poveikio aplinkai 

vertinimo procedūrų dėl planuojamos ūkinės veiklos atlikti nereikia. 

6.1. Triukšmas  

Triukšmo pasekmės gyvenamajai aplinkai vertinamos atsižvelgiant į leidžiamus 

ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie 

nurodyti higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Vadovaujantis minėta higienos norma 

HN 33:2011, triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės 

paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, 

aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu 

nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų. 

Šalia planuojamų rekonstruoti geležinkelio kelių esantys pastatai pavaizduoti 3 pav.  

3 pav. Šalia planuojamo rekonstruoti geležinkelio esantys pastatai (http://www.regia.lt/map/klaipedos_m) 
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Planuojama teritorija Klaipėdos miesto bendrajame plane yra pažymėta kaip Inžinerinės 

infrastruktūros teritorija. Gretimoje teritorijoje rytinėje Švyturio g. pusėje yra komercinės 

paskirties objektų teritorijos (K), gyvenamosios (G) ir bendro naudojimo kapinių teritorijos (B2) 

(4 pav.). Arčiausiai planuojamos statybos darbų zonos yra gyvenamieji daugiabučiai namai už 

325 m adresu Švyturio g. 18 ir už 600 m adresu Burių g. 9 

 
4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu sudarytais Triukšmo 

žemėlapiais (http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88a5514e62b043

2fa885c5000dc24ad0) geležinkelių transporto keliamas triukšmas neviršija ribinių verčių 

reglamentuotų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu sudaryto Geležinkelių transporto (para, 

Ldvn) triukšmo žemėlapio duomenis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais triukšmas yra 

45-49 dBA (5 pav.) ir neviršija HN 33:2011 reglamentuotų ribinių verčių (pagal HN 33:2011 2 

lentelę: Ldvn – 65 dBA). 

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu sudaryto Geležinkelių transporto 

(naktis, Lnakties) triukšmo žemėlapio duomenis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais 

nakties triukšmas yra 40-44 dBA (6 pav.) ir neviršija HN33:2011 reglamentuotų ribinių verčių 

(pagal HN 33:2011 2 lentelę: Lnakties– 55 dBA). 
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5 pav. Geležinkelių transporto keliamas triukšmas (para, Ldvn) 

 
 

 
6 pav. Geležinkelių transporto keliamas triukšmas (naktis, Lnakties) 
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Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu sudaryto Pramoninis triukšmas (para, 

Ldvn) triukšmo žemėlapio duomenis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais paros triukšmas 

yra 65-74 dBA (7 pav.) ir viršija HN33:2011 reglamentuotas ribines vertes (pagal HN 33:2011 2 

lentelę: Ldvn– 55 dBA). 

 
7 pav. Pramoninis triukšmas (para, Ldvn) 

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu sudaryto Pramoninis triukšmas (naktis, 

Lnakties) triukšmo žemėlapio duomenis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais triukšmas yra 

55-69 dBA (8 pav.) ir viršija HN33:2011 reglamentuotas ribines vertes (pagal HN 33:2011 2 

lentelę: Ldvn– 45 dBA). 

 
8 pav. Pramoninis triukšmas (naktis, Lnakties) 
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Didžiausią poveikį artimiausiems gyvenamiesiems namams kelia pramoninis triukšmas, 

kuris leistinas vertes viršija iki 19 dBA. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2012-12-20 sprendimu Nr. T2-334 patvirtintus Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos zonų 

žemėlapius, Švyturio g., Pušyno g., Malūninkų g. , Sportininkų ir Stadiono g apribotų kvartalų 

gyvenamosios teritorijos yra nurodomos kaip triukšmo prevencinė zona, kurioje būtina 

įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (9 pav.). 

 
9 pav. Klaipėdos miesto savivaldybės pramoninio paros triukšmo (Ldvn) prevencijos zonų žemėlapio ištrauka 

(http://www.infolex.lt/klaipeda/GetFile.aspx?DocId=65bc83e4-d974-4738-81a6-d8c06a863d07) 

Dėl projekte numatyto geležinkelio kelių rekonstravimo, pailginamas vienas iš esamų 

geležinkelio kelių ir teritorijos geležinkelių schema papildoma naujomis geležinkelio kelių 

sąvažomis. Vertinant geležinkelių transporto sukeliamą triukšmą tiesiogiai ir tai, kad leistinas 

traukinių važiavimo greitis nebus padidintas, o atstumas nuo geležinkelio kelių iki gyvenamųjų 

pastatų nesumažės, bei tai, kad esamas geležinkelio kelių apkrovimas po rekonstravimo 

padidės nežymiai.  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu 

Nr. T2-110 patvirtinto Bendrojo plano sprendiniu, nurodytu 1 priedo 3.13 p., projektuojant 

geležinkelio rekonstravimą ar naujus kelius būtina numatyti  vibraciją ir triukšmą mažinančią 

įrangą prie pat bėgių. Projektinių pasiūlymų stadijoje nėra žinomi tikslūs sprendiniai, reikalingi 

triukšmo modeliavimui, todėl priemonių poreikis ir konkrečios triukšmą mažinančios priemonės 

(tokios kaip bėgių demferių taikymas, kurie skirti absorbuoti traukinių ratų skleidžiamą vibraciją ir 

sumažinanti triukšmą, akustinės sienutės ar kt.), bus vertinamos tolesniame etape, rengiant 

29



2017-09-00-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

28 31 0 

 

geležinkelio kelių rekonstravimo techninį projektą, kuomet bus žinomos tikslios apimtys, 

konkretūs sprendiniai ir pagal juos atliekamas triukšmo modeliavimas ir parenkamos bei 

diegiamos tinkamiausios priemonės triukšmo mažinimui.  

6.2. Oro tarša 

Atliekant statybos darbus galima papildoma laikina tarša dulkėmis, cheminė oro tarša 

nuo geležinkelio tiesimo bei kitų statybų metu naudojamų mechanizmų. 

6.3. Dirvožemis 

Neigiamas statybos darbų poveikis dirvožemiui gali pasireikšti palankių sąlygų vėjo ir 

vandens erozijai susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarša statybinėmis atliekomis ir kitomis 

medžiagomis; hidrologinio režimo dirvožemyje pakeitimu. Nekontroliuojama erozija ir 

slenkančios nuosėdos gali sukelti gruntinio vandens užteršimą. 

Dalis dirvožemio baigus žemės darbus bus panaudota aplinkos sutvarkymui. 

Statybos metu būtina laikytis žemiau išvardintų reikalavimų: 

 Derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugojamas, parenkama tinkama vieta 

saugojimui ir panaudojimas šlaitų sutvirtinimui. 

 Statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu 

reikia kuo mažiau laikyti nestabilizuotų plotų. 

 Numatyti priemones kuro, tepalų avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti 

laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis), specialūs 

konteineriai tepalų surinkimui. 

 Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia 

panaudoti nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti. 

 Tokiu atveju, jeigu ilgai bus vykdomi darbai, reikia laikinai stabilizuoti vietovę. Tam 

tikslui gali būti naudojama laikina augmenija, arba net pūvingos medžiagos. 

 Objekto statybų metu tinkamai paruošti (izoliuoti) statybinių medžiagų ir atliekų 

saugojimo vietas. 

 Pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 

6.4. Atliekos 

Statybos darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos, kurios bus tvarkomos, 

vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 10-403) bei Atliekų tvarkymo įstatymu 

(Žin. 1998, Nr. 61-1726, Žin., 2012, Nr. 6-190). Tikslūs atliekų kiekiai bus nustatyti techninio 

projekto rengimo metu. 
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6.5. Biologinė įvairovė 

Projektuojamų objektų teritorija nepatenka į gamtinių buveinių ir paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų zoną. Teritorija nepatenka į Gamtinio karkaso zoną. Sklype nėra saugotinų 

gyvūnų rūšių migracijos kelių, buveinių, lizdaviečių ir pan. 

Statybos darbai reikšmingo neigiamo poveikio biologinei įvairovei krantinių ir 

geležinkelio kelių aplinkoje neturės. Saugomų teritorijų augalijai, gyvūnams, buveinėms 

neigiama įtaka taip pat nenumatoma. Statybos darbų zonoje nėra saugotinų medžių, augančių 

ne miško žemėje. 

6.6. Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas 

Analizuojamos teritorijos reljefas nėra išraiškingas. Sklypo reljefas lygus. Planuojamų 

objektų aikštelės adresas yra Naujoji uosto g. 23, Klaipėdoje. Tai uosto teritorija, kuri yra 

uždengta gelžbetoninėmis plokštėmis, monolitiniu betonu, betoninėmis plytelėmis ir asfaltu. 

Analizuojamos teritorijos reljefas nėra išraiškingas. Sklypo reljefas lygus - altitudės šioje 

teritorijoje kinta nuo 2,5 m iki 6,0 m virš jūros lygio. Remiantis Klaipėdos miesto bendrojo plano 

duomenimis, planuojamos veiklos statybos zona nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. 

Pagal Klaipėdos miesto Bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo brėžinį, projektuojamo 

geležinkelio kelio ruožas nepatenka į teritoriją su gamtosaugos prioritetu. 

6.7. Saugomos teritorijos 

Projektuojama trasa nekerta ir nepriartėja prie „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausios 

„Natura 2000“ teritorijos yra nutolusios per 250–300 m pietvakarių kryptimi nuo projektuojamų 

objektų teritorijos (10 pav.). 

 Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001), atitinka paukščių apsaugai svarbią 

teritoriją (PAST). Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), 

ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris); migruojančių mažųjų kirų 

(Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių mariose ir Baltijos 

jūroje ir žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų Baltijos 

jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai; 

 Kuršių nerija (LTNER0005), atitinka buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST). 

Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 2110, Užuomazginės pustomos kopos; 2120, Baltosios 

kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopų varnauogynai; 2170, Kopų gluosnynai; 2180, 

Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190, Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio smėlynų tyruliai; 

Didysis auksinukas; Pajūrinė linažolė; Perpelė; 
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10 pav. Artimiausios saugomos teritorijos 

6.8. Kultūros paveldas 

Nagrinėjamo ūkinės veiklos objekto statybos vieta nepatenka ir nepriertėja prie 

nekilnojamų kultūros paveldo objekto teritorijų. Artimiausia nekilnojamo kultūros paveldo 

teritorija yra Klaipėdos senųjų kapinių, vad. Vitės kapinėmis, kompleksas, nutolęs per 250 – 300 

m nuo planuojamos statybos darbų zonos pietų ir pietryčių kryptimis (11 pav.). Unikalus objekto 

kodas 36722, adresas Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Pušyno g. Kompleksą sudaro – 

Klaipėdos senujų kapinių, vad. Vitės kapinėmis, komplekso senosios kapinės (un. obj. kodas 

26383) ir Klaipėdos senųjų kapinių, vad. Vitės kapinėmis, komplekso Rusijos karių kapas (un. 

obj. kodas 10742, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IV140). Komplekso 

vertingųjų savybių pobūdis: dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas), istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Geležinkelių Nr. 44 ir Nr. 45 statybos darbai užbaigiami apie 15 m atstumu nuo 

nekilnojamo kultūros paveldo objekto Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (un. 

obj. kodas 22012) vizualinės apsaugos pozonio ribos. 
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11 pav. Kultūros vertybių registro žemėlapio iškarpa (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 

6.9. Ekstremalios situacijos 

Planuojama ūkinė veikla nekelia pavojaus kitiems objektams, todėl galimos 

ekstremalios situacijos neprognozuojamos ir avarijų likvidavimo planai nesudaromi. Jeigu įvyktų 

avarija, vežant kenksmingas medžiagas, turi būti kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

33


