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Nr.
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Lapų sk.

Puslapiai

Tekstinė dalis
1.

Projekto sudėties žiniaraštis

1

2

2.

Bylos sudėties žiniaraštis

1

3

3.

Bendrieji statinio rodikliai

1

4

4.

Aiškinamasis raštas

4

5-8

5.

Priedai

5

9-13

Brėžiniai
7.

Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500

1

17

8.

Skersinių profilių planas, M 1:50

1
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Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 5
priedas
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Mato
Kiekis
vienetas

Pavadinimas

Pastabos

I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Keliai (gatvės):
2. Privažiuojamasis kelias tarp Taikos pr. Ir Žardupės g. (Nr. LM0634)
2.1. kategorija

-

D1

2.2. ilgis*

km

0,13

2.3. važiuojamosios dalies plotis

m

7,0

2.4. eismo juostų skaičius

m

2

2.5. eismo juostos plotis

m

3,5

Statinio projekto vadovas:

Tomas Žiulys, A1088
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos
Nr., data)

9972-TP-PP-AR

Lapas

Lapų

Laida

1

7

0

Statytojas (užsakovas):
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11,
91502 Klaipėda

Projekto pavadinimas:
Pravažiuojamojo kelio tarp Taikos pr. ir Žardupės g. (Nr.
LM0634), Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

2.2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(sprendinių aprašymas)
Projekto dalis parengta vadovaujantis (rengimo pagrindas)
• Statinio projektavimo techninė užduotis;
• Savivaldybės administracijos nustatyti specialieji architektūros reikalavimai;
• Specialieji paveldosaugos reikalavimai;
• Prisijungimo techninės sąlygos;
• Teritorijų planavimo dokumentai;
• Projektiniai pasiūlymai;
• Žemės sklypo ir statinių teisinės registracijos dokumentai;
• Žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų ir matavimų dokumentai - topografiniai
(geodeziniai) tyrimai, inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, archeologiniai tyrimai.
• Galiojantys teisės aktai.
Projekto dalies rengėjas
Mariaus Noreikos individuali veikla, pažyma 2015-11-08 Nr. 676146
Projekto dalies vadovas (inžinierius) Marius Noreika, kvalifikacijos atestatas Nr. 17681, išduotas
2016-04-08, kontaktai: tel. (8 610) 12 895; el. paštas noreika.marius@gmail.com.
Normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis
• LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);
• Teritorijų planavimo įstatymas (2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407);
• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
• Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I1495);
• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;
• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;
• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622;
• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848;
• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;
• Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533;
• Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su
negalia reikmėms“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317;
• Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629;
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Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7;
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16;
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. V-15;
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18;
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių
reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17;
Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07, patvirtintos
LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.;
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17,
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;
Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. 3-81;
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. įsakymu Nr. 3-82;
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V-298;
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7
d. Nr. V-81;
Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:1998;
Rekomendacijos R14-99. Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje.
Saugaus eismo organizavimo priemonių įrengimo Vilniaus miesto gatvėse rekomendacijos. 2006
m. balandžio 26 d. VMS tarybos sprendimas Nr. 1-1136;
Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašas.
2009 m. spalio 19 d. VMSA direktoriaus įsakymas Nr. 30-1783;
Pastaba: Taikomi paskutinės redakcijos teisiniai ir norminiai aktai.

Projektuojamo statinio duomenys
• Statinio statybos rūšis – rekonstravimas;.
• Statinio paskirtis - inžinerinis statinys;
• Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos (9.2.);
• Susisiekimo komunikacijų pogrupis - keliai (gatvės);
• Gatvės kategorija – D1.
Esama situacija
Rekonstruojama gatvės atkarpa yra Klaipėdos miesto pietinėje dalyje tarp Žardupės gatvės ir Taikos
prospekto. Rengiamo projekto apimtyje numatoma pakeisti gatvės trasą: demonuoti esamą gatvės
atkarpą, patenkančią į privatų sklypą kurio kadastrinis Nr. 2101/0032:16, bei įrengti naują ~ 130 m ilgio
gatvės atkarpą įjungiant ją statmenai į Taikos pr. Esamas pravažiavimo kelias šiuo metu yra 5 m pločio
asfalto dangos su apžėlusiais žvyro kelkraščiais. Dangos būklės bloga. Inžinerinių tinklų nagrinėjamoje
gatvės atkarpoje nėra. Planuojama gatvės trasa yra neužstatytoje teritorijoje.
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1 pav. Situacijos schema
Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas
Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas parengti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos išduotomis prisijungimo sąlygomis ir „Teritorijos tarp Taikos pr., pravažiavimo į Žardupės
gatvę ir bendrajame plane numatytos bendro naudojimo teritorijos, žemės sklypuose Jūrininkų pr. 33,
Jūrininkų pr. 27a, Jūrininkų pr. 27, Kad. Nr. 2101/0032:3, Klaipėdoje, detaliojo plano“ sprendiniais.
Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje teritorijoje važinės daug sunkiojo transporto projektuojamos gatvės
atkarpos eismo juostų plotis numatytas po 3,5 m. Už jų įrengiami gatvės bordiūrai, lietaus vandenį
nuvedant link Baltijos prospekto. Toliau 1,0 m pločio šoninė skiriamoji juosta, už jos 1,5 m pločio
šaligatviai, ir iš vienos pusės 2,5 m pločio dviračio takas (žr. 3 pav.).
Eismas organizuojamas kelio ženklais ir horizontaliuoju ženklinimu. Gatvės trasa įjungiama statmenai į
Baltijos prospektą, įrengiama pėsčiųjųb perėja, suvedami šaligatviai pagal esamą situaciją.
Sprendimai žmonių su negalia reikmėms
Projekto sprendiniuose numatoma iš abiejų gatvės pusių įrengti 1,5 m pločio šaligatvį, kuriame nebūtų
jokių kliūčių (apšvietimo atramų, kelių ženklų ir pan.) varžančių žmonių su negalia judėjimą. Šaligatviuose
bus įrengti vedimo ir įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių su taktiliniais paviršiais. Pėsčiųjų perėjimo
per gatvę vietuose bus įrengti įleisti kelio bordiūrai viename lygyje su asfalto danga.
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2 pav. Siūlomas eismo organizavimas

3 pav. Siūlomas gatvės skersinis profilis

Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai
Visi paviršiniai vandenys bus surenkami į esamus gatvėje esančių paviršinių nuotekų šulinėlius.
Neigiamas poveikis aplinkai, statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų
aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo.
Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam turi
būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, konteineriai
užterštų atliekų surinkimui).
Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių
želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas atliekas,
aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius.
Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas.
Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti nesunaikinus
želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu.
Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos.
Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus
atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus.
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