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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „VMU KRETINGOS REGIONINIO PADALINIO 

JUODKRANTĖS G-JOS KV. NR. 7 – 16  PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO NUO NAUJOSIOS 

PERKĖLOS SMILTYNĖJE, KLAIPĖDA IKI NERINGOS SAVIVALDYBĖS RIBOS 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS“ 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – VĮ Valstybinių miškų urėdija; 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis  statinys; 

STATYBOS VIETA – Smiltynė, Kuršių nerija, Klaipėdos m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2021 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Supaprastintas statybos projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 
Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Įrengti pėsčiųjų – dviračių taką su skaldos atsijų danga; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Techninė užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Kiti dokumentai. 
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- 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 1.05.01:2017 „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; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- 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.  
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- 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; 

- 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; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Pėsčiųjų – dviračių tako statybos darbai bus vykdomi nuo naujosios perkėlos Smiltynėje, Klaipėda 

iki Neringos savivaldybės ribos. Darbų pradžia prasideda nuo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 

2254 ir baigiasi ties Neringos savivaldybės riba. Šiuo metu nagrinėjamoje atkarpoje nėra įrengta asfalto 

danga, nėra ir šaligatvių. Trasa vietomis labai miškinga. 

Įrengiamas pėsčiųjų – dviračių takas patenka į Neringos nacionalinio parko teritoriją. 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-21S-1811/1-XX-SSP-PP.AR 5 9 0 

 

 

1 pav. Situacijos schema. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

          Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Statomas takas priskiriamas nesudėtingiems statiniams. Tako kategorija – F. 

Darbų rūšis – nauja statyba. 

Pavadinimas 
Mato vienetas 

 
Kiekis 

 
Pastabos 

Kategorija - F  

Ilgis km 1,53  

Važiuojamosios dalies 

plotis 
m 3,50 

 

 

Projekte numatoma įrengti 3,50 m pločio pėsčiųjų – dviračių taką su skaldos atsijų sluoksniu iš 

mineralinių medžiagų mišinio 0/5. Tako danga projektuojama su 2,0 % nuolydžiu. Projektuojamas pėsčiųjų 

ir dviračių takas suvedamas su besiribojančiomis nuovažomis. Įrengiami 0,5 m pločio kelkraščiai. 
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Projekte numatoma rekonstruoti esamas nuovažas. Nuovažų danga numatoma iš skaldos atsijų fr. 

0/5 dangos. Nuovažų vieta tikslinama statybų metu. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti 

savo lėšomis. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

3.1. Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

                       Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis“ KPT SDK 19 14 lentele,  pėsčiųjų – dviračių takui parenkamas sunkios apkrovos dangos 

konstrukcijos tipas. 

 

              Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcija: 

Skaldos atsijų sluoksnis be rišiklių 0/5                         0,05; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa)    0,15               

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5/ m/s (Ev2≥80 MPa)  0,30; 

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa) 

 

Nuovažų dangos konstrukcija: 

Skaldos atsijų sluoksnis be rišiklių 0/5                         0,05; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa)    0,15               

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5/ m/s (Ev2≥80 MPa)  0,30; 

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa) 

 

Detaliau žr. brėžinyje ,,Skersiniai profiliai“. 

3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas 

Įrengiamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas, kurio dangos plotis yra 3,50 m. Tako eismo 

organizavimas, vertikalus ženklinimas pateiktas „Dangų ir eismo organizavimo plano“ brėžiniuose. 

Vertikalusis gatvės ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Eismo organizavimo ir dangų plano 

brėžiniais, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Kelio ženklai turi būti įrengti už tako ribų 
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išlaikant visiems eismo dalyviams reikalingus gabaritus. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų 

gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos 

sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip 

trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, 

ženklų skydai gyvenvietės ribose parenkami ,,1“ dydžio grupės. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, 

atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. 

3.3. Gatvės išilginis ir skersinis profilis 

Naujai įrengiamo pėsčiųjų ir dviračių tako išilginis nuolydis pritaikomas prie esamo paviršiaus, 

siekiant minimaliai keisti reljefą. Pėsčiųjų – dviračių tako nuolydis kinta nuo 0,40 % iki 11,98 %. 

Skersinis pėsčiųjų dviračių tako nuolydis 2,0%, o nuolydis nukreiptas į aplinkines teritorijas. 

3.4. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  

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. 

3.5. Sprendinių atitiktis privalomiesiems dokumentams 
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Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

3.6. Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 

Įgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 

- Važiuojamosios dalies įrengimas; 

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių įrengimas; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

3.7. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai. 

Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos 

darbams gali būti sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir 

nuvedamas į aplinkines teritorijas už tako ribų. Ten dalis jo susigeria į gruntą, kita dalis išgarinama 

natūraliuoju būdu.  

4.2. Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje . Kitur sprendiniai suderinti su statinių 

ar žemės sklypų savininkais ir naudotojais, projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

4.3. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 
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- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo gauti žemės darbų 

leidimą, išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą ir susiderinti 

eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statybų metu.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  


