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SUSISIEKIMO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. ĮVADAS
1.1.
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projekto Susisiekimo (toliau S) dalis atlikta vadovaujantis Vilniaus rajono.
savivaldybės administracijos išduotais teisiniais raštais , kitais privalomaisiais ir normatyviniais
dokumentais.
Projekto S dalies sprendiniai atitinka statybos normas ir taisykles, teritorijų
planavimo dokumento reikalavimus, esminius statinių ir architektūros, aplinkos, visuomenės
sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų
interesų apsaugos reikalavimus.
Projekto dalį keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su
projektą derinusiomis tarnybomis ir institucijomis.
1.2.

BENDRIEJI DUOMENYS

Šioje projekto tomo dalyje aprašoma „PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (7.3)
PRAŠIŠKIŲ G. 40, VANAGINĖS K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS RAJ. SAV., STATYBOS
PROJEKTO, Susisiekimo dalis.
Darbų pradžia Pk 0+00 ties Prašiškių g. nuvažiavimu nuo Molėtų plento į Vanaginės k.
asfalto dangos riba, pabaiga – Pk 1+86 Prašiškių g. asfalto dangos riba. Ruožo ilgis 186 m,
danga- žvyras.
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Tyrinėjimams įrengtas laikinas geodezinis pagrindas. Matavimai atlikti Lietuvos
koordinačių (LKS94) ir aukščių (LAS07) sistemose.
Topografinę nuotrauką rengė UAB „Geoplėtra“. Toponuotrauka atlikta 2021 m. gruodį.
Gatvės ruože, kur vykdomi projektavimo darbai, yra šios inžinerinės komunikacijos : 10 kV
aukštos įtampos elektros oro linija, ryšių kabeliai, vandentiekis, buitinių ir gamybinių nuotekų
šalinimo požeminė sistema.
Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko UAB „Sons of Drilling“. Gręžimo darbai vyko
2021 m. rugpjūtį.
Topografija ir inžineriniai geologiniai tyrimai suderinti su visomis suinteresuotomis
organizacijomis.
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1, 2 pav. Prašiškių g. su klypais ir tinklais iš REGIA; https://www.regia.lt/map.

Visi gatvės statybos darbai bus atliekami šalia privačių žemės sklypų ribų, žemėje
priskirtoje susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriui, komunikacijoms tiesti. Projektuojamo
ruožo dangą sudaro žvyras. Saugomų medžių ar krūmų nėra.
Statinio kategorija: neypatingasis statinys. Statybos rūšis – rekonstrukcija.
Projektuojama danga – asfaltas. Pk 0+41(kairė, esama 9 m pločio) ir Pk 1+14 dešinėje pusėje
projektuojama 5,0 m pločio nuovaža su asfalto danga į prekybos centrą ,Prašiškių g. 40.
Dangų ir pagrindų kiekiai pateikti rengiant techninį darbo projektą ir tikslinami statybos
metu.
Teritorija nebus aptveriama tvora. Statybos darbams atlikti pažeminti gruntinio vandens
lygį nėra būtinybės.
Statybų metu sugadintos esamos dangos bus atstatytos.
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1.2. PAGRINDINIŲ

NORMATYVINIŲ

STATYBOS

TECHNINIŲ

DOKUMENTŲ,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIS, SĄRAŠAS
LR įstatymai:
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR Žemės įstatymas.
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
6. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
4. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
6. STR 2.03.01:2019 Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“.
7. R 36-01 Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“.
8. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK
19.
9. STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas.
10. STR 1.04.02.2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
11. 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.
12. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT
ASFALTAS 08;
2. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08;
3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR
19;
4. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių,
techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;
5. Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12;
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6. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS
17;
7. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16;
8. Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės T KSGL14;
9. Statybos taisyklės Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų
kartotiniai konstrukciniai sprendiniai ST 188710638.07:2004;
10. Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas
TRA GEOSINT ŽD 13;
11. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R
ISEP 10;
12. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
13. Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12;
14. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;
15. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14;
16. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08;
17. Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų
techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09;
18. Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo
taisyklės TRAT SST 14;
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
1. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo
ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir
krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2008 m. sausio 31 d. Nr. D1-87, Vilnius.
2. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“
2008 m. birželio 26 d. Nr. D1-343, Vilnius.
3. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo“ 2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5, Vilnius.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ 2008 m. kovo 12 d.
Nr.206
Kiti dokumentai.
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję
šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.
Projekto dalis parengta licencijuota programine įranga „Microsoft Office“, „Autocad
2021“ ir „Autocad Civil 3D“.
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ESAMA SITUACIJA

3, 4. pav. Situacijos schemos iš REGIA; https://www.regia.lt/map

Darbų pradžia Pk 0+00 ties Prašiškių g. nuvažiavimu nuo Molėtų plento į Vanaginės k.
asfalto dangos riba, pabaiga – Pk 1+86 Prašiškių g. asfalto dangos riba (piketažas sąlyginis).
Ruožo ilgis su žvyro danga- 186 m.
Gatvės projektiniai sprendiniai apima asfalto dangos įrengimą, vandens nuvedimą ir
nuovažų Pk 0+41(kairė, esama) bei į prekybos centrą Pk 1+14 įrengimą, susisiekimo
infrastruktūrai skirtame sklype. Sklypo reljefo altitudės svyruoja nuo 161,43 m iki 162,42 m.

2.1.

Statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai. Užsakovas pateikė šią dokumentaciją:

• Topografinė nuotrauka atlikta UAB „Geoplėtra“. Toponuotrauka atlikta ir suderinta
2021 m. gruodį.
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• Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko UAB
„Sons of Drilling“. Gręžimo darbai vyko 2021 m. rugpjūtį.

2.2. Klimatiniai duomenys.
• vidutinė metinė oro temperatūra + 6,30
• absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,90
• absoliutus oro temperatūros minimumas - 36,30
• santykinis oro metinis drėgnumas 81%
• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10metų) –140cm
• norminę sniego apkrovą priimame II rajonui pagal STR 2.05.04:2003 1,2kN/m2 su
patikimumo koeficientu 1,3
• norminę vėjo apkrovą priimame I rajonui pagal STR 2.05.04:2003 su Vred=24m/s su
patikimumo koeficientu 1,3
Apledėjimo apkrovos nepriimamos.
Seisminiu požiūriu objektas randasi iki 6 balų pagal Richterio skalę drebėjimo zonoje.
Pagal galiojančias normas jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra.

2.3.

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Gruntų klasifikacija.

2.3.1. GEOLOGINĖ SANDARA
Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos
stadijos fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, sudaryti iš smėlio ir Medininkų ledynmečio kraštiniai
glacialiniai (gt II md) dariniai sudaryti iš smėlingo molingo dulkio.
2.3.2. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS
Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais
ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.
2.3.3. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes
išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): IGS‐1 Smėlis, (Sa), rudas, labai purus.
Aptinkamas Gr.1,5 po 0,3 m gylio dirvožemiu iki 1,0 ‐ 1,7 m gylio. IGS‐2 Smėlis, (Sa), rudas,
purus. Aptinkamas Gr.2,4 5 po 0,3 m gylio dirvožemiu iki 0,7 – 0,8 m gylio. IGS‐3 Smėlis, (Sa),
rudas, vidutinio tankumo. Slūgso tik Gr.1 nuo 1,7 iki 3,1 m gylio. IGS‐4 Smėlis, (Sa), rudas,
tankus. . Slūgso tik Gr.3 po 0,3 m gylio dirvožemiu iki 1,0 m gylio. IGS‐5 Smėlis, (Sa), rudas,
labai tankus. Slūgso tik Gr.2,3,4,5 nuo 0,7 – 1,0 m gylio iki 3,7 – 4,5 m gylio. IGS‐6 Smėlingas
molingas dulkis, (saclSi), rudas, vidutinio stiprumo. Slūgso tik Gr.1,4 nuo 3,9 – 5,1 m gylio iki 5,0
AIN01-00-TP-S-AR
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m gylio Gr.1, o Gr.4 padas gręžiniais nebuvo pasiektas. IGS‐7 Smėlingas molingas dulkis,
(saclSi), rudas, stiprus. Slūgso tik Gr.1,2,3,5 nuo 3,7 – 5,0 m gylio, padas gręžiniais nebuvo
pasiektas IGS‐8 Smėlingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, labai stiprus. . Slūgso tik Gr.1,4,5
nuo 3,1 – 4,5 iki 4,9 – 5,1 m gylio.
2.3.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos
suvestinėje gruntų skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (6 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir
šoninės trinties stiprio (fs) kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio
zondavimo grafikų (8 priedas).
2.3.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI
Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų
sklype nepastebėta.
2.3.6. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
‐ Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinio sudėtingumo
‐ Sklype sutinkami natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos
fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai ir Medininkų ledynmečio kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai.
‐ Fliuvioglacialinius (f III bl) darinius sudaro labai purus (IGS‐1), purus (IGS‐2), vidutinio
tankumo (IGS‐3), tankus (IGS‐4), labai tankus (IGS‐5) smėlis.
‐ Kraštinius glacialinius (gt II md) darinius sudaro vidutinio stiprumo (IGS‐6), stiprus
(IGS‐7), labai stiprus (IGS‐8) smėlingas molingas dulkis.
‐ Požeminis gruntinis vanduo iki 6,0 m gylio nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir
pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.
‐ Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui
rekomenduotume įrengti polinius (gręžtinius) pamatus, kurie turėtų būti įgilinti į IGS‐3,4,5,6,7,8.
Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į statinio apkrovas,
pobūdį ir specifiką.
‐ Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie
pasižymi tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią
būseną. Tokie gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie
palengva grįžta į pirminę būseną.
‐ Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.
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5 pav. Gręžinių vietos ir geologinis pjūvis
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1.

Projektinių sprendinių pagrindiniai techniniai rodikliai

Pagrindiniai projektuojamo gatvės ruožo techniniai rodikliai pateikti lentelėje (žemiau).
Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Reikšmė

Susisiekimo dalis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gatvės kategorija
D
Ilgis*
km
0,186*
Važiuojamosios dalies plotis
m
5,5
Eismo juostų skaičius
vnt.
2
Eismo juostos plotis
m
2,75
Gatvės maksimalus išilginis nuolydis
%
1,9
Gatvės danga
asfaltas
* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

3.2.

Gatvės planas

Šioje projekto tomo dalyje, aprašoma projektuojamo gatvės ruožo pagal D gatvės
kategoriją, reikalavimai.
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ IX skyrius
„Gatvių pagrindiniai techniniai parametrai“
p. 33. Gatvių techniniai parametrai nustatomi vadovaujantis 10 lentele.
10 lentelė. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai

Eil.
Nr.

Gatvės
kategorija

4.

D

Minimalus
atstumas
tarp gatvės
RL1)
12

Projektinis
greitis,
km/h
30

Eismo
skaičius
juostų sk.
2

2

Eismo
Maksimalus
juostų plotis
išilginis
(m)
nuolydis, %
2,75

Minimali
horizontali
kreivė, m

10

30

Gatvės trasa tiesi su 2 posūkio kampais (kairėn, dešinėn) trasos pradžioje ir pabaigoje,
kur įrašomos R 30 m ir R 35 m spindulio kreivės. Kreivių dydį sąlygoja esama planinė situacija,
gretutinių sklypų artumas ir infrastruktūrai skirto koridoriaus plotis.
Ruožas su žvyro danga jungia dvi gatvės atkarpas , įrengtas su asfalto danga.
Eismo jungtis rengiama 5,5 m pločio važiuojamąja dalimi. Dešinėje ir kairėje rengiami
1,0 m pločio kelkraščiai, sutvirtinti 7 cm storio skaldažolės sluoksniu ( 85 % skaldos fr. 5/22 ir 15
% augalinio grunto mišinys su žolės sėklomis).
Važiuojamosios dalies danga suprojektuota dvišlaitė su skersiniu 2,5 % nuolydžiu į
minimalaus griovio pusę, paviršiniam vandeniui nuo dangos nuvesti.
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Kairėje kelio pusėje apie Pk 0+41 yra esama įvaža ir šaligatvis su betoninių trinkelių
danga. Nuo važiuojamosios dalies šaligatvis atskirtas kelio bortu 100x30x15 cm. Įvaža iki
sklypo ribos asfaltuojama, trinkelės, patenkančios į darbų zoną perklojamos.
Pk 1+14 (dešinė) į prekybos centrą rengiama nauja 5,0 m pločio nuovaža su asfalto
danga.
Gatvės paviršinis vanduo nuteka į pakeles ir griovius, kuriais nuvadamas į naujai
projektuojamus žemiausiose kelio vietose infiltracinius šulinius.
Dešinėje gatvės pusėje rengiamas pogriovinis drenažas, vandeniui iš smėlio
pasluoksnio surinkti.

3.3.

Išilginis profilis

Gatvės išilginis profilis suprojektuotas prisitaikant prie esamos reljefo ir nedidesnio nei
10% gatvės nuolydžio.
Projektuojamo gatvės ruožo išilginis nuo Pk 1+20 yra žemėjantis į abi ruožo puses.
Suvedimas į esamų asfalto dangų altitudes trasos pradžioje ir pabaigoje.
Didžiausias projektinis išilginis nuolydis 1,9 %. Išilginio profilio projektinės linijos tiesių
lūžių vietoje įrašomos apskritiminės kreivės R1000.

3.4.

Paruošiamieji darbai

Augalinis sluoksnis, esantis darbų zonoje, nukasamas ir išvežamas į sandėliavimo
vietas. Sandėliavimo vietose dirvožemis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir privalo būti
saugomas, kol jis vėliau bus panaudotas pažeistų plotų rekultivacijai.
Požeminis vanduo tyrimų metu iki 6,0 m gylio – neaptiktas.
Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte laikinai gali kauptis
podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti esamo žemės paviršius.
Pagrindines

žemės

darbų

apimtis

sudaro

pylimų

(paplatinimuose)

ir

iškasų

(konstrukcijos lovio) įrengimas ,rengiant gatvės dangos konstrukcijas bei infiltracinius šulinius.
Gatvėje esantys inžineriniai požeminiai tinklai nužymimi, reikalui esant stiprinami
apsauginiais sudėtiniais vamzdžiais D110 mm.
3.5.

Vandens nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo gatvės dangos dvišlaičiu nuolydžiu nuteka į naujai suprojektuotus
griovius bei pakeles. Žemiausiose kelio vietose, kairėje ir dešinėje, rengiami trys 1,0 m
skersmens ir 2 m gylio infiltraciniai šuliniai su ketaus grotelėmis (Pk 0+20d, Pk 0+70k, Pk
1+85d).
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Vandens išvedimui iš šalčiui nejautrios konstrukcijos, vienoje kelio pusėje, rengiamas
pogriovinis smėlio pasluoksnio drenažas, ≥ 1,2 m gylyje. Tranšėjos dugne klojamas 113/126
mm skersmens perforuotas drenažo vamzdis su geotekstilės filtru. Virš jo, min 15 cm storiu,
supilama drenažo prizmė iš nesurištosios mineralinės medžiagos mišinio fr. 11/16. Prizmė nuo
supilamo ŠNS sluoksnio atskiriama filtracine neaustine geotekstile. Vanduo iš drenažo
vamzdžio suleidžiamas į projektuojamus infitracinius šulinius, iš kurių vanduo palaipsniškai
susigeria į gilesnius geologinius truntus, kurie yra tinkami filtracijai. Drenažo įrengimas
parodytas dangos komstrukcijos skersiniuose pjūviuose, TP S dalies brėžinyje.
Statybos metu pažeisti plotai ir gatvės šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio
sluoksniu ir užsėjami žole.
Pakelės grioviai, kurių nuolydis 1–4 % – tvirtinama frakciniu žvyru (pagal norminius
dokumentus).

3.6.

Kelio danga

Pilna gatvės dangos konstrukcija rengiama pylime (platinimas) arba iškastame lovyje.
Gatvės važiuojamosios dalies plotis 5,5 m su dvišlaičiu 2,5% nuolydžiu.
DANGŲ KONSTRUKCIJOS NUSTATYMAS:
Pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT
SDK 19“ projektavimo taisyklių 9 lentelę, rekomenduojama dangos konstrukcija ant F2 ir F3
gruntų DK 0,1.
Projektine gatvės dangos konstrukcija:
-

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 0,35 m;

-

Skaldos pagrindo sluoksnis – 0,20 m;

-

Asfalto pagrindo – dangos AC16 PD sluoksnis – 0,08 m.

Pk 0+41(kairė, esama) ir Pk 1+15 (dešinė) nuovaža į prekybos centrą, nuovažų danga –
analogiška kelio dangai.

3.7.

Perklojamo šaligatvio dangos konstrukcija

Kairėje gatvės pusėje yra esamas šaligatvis su trinkelių danga, kurios darbų zonoje
perklojamos.
Nuo važiuojamosios dalies atskirta betoniniu kelio bortu 100x30x15 cm, iškeltu 10 cm
virš asfalto dangos ir rengiamu ant betono pagrindo.
Perklojamo šaligatvio dangos konstrukcija:
-

Skaldos pagrindo sluoksnis – 0,20 m
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-

Išlyginamasis sluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 – 0,03 m

-

Pilkos betoninės trinkelės 20x10x8 cm – 0,08 m.
3.8.

Saugaus eismo organizavimas

Eismo saugumui užtikrinti gatvė apstatoma (pagal poreikį) kelio ženklais ant metalinių
atramų. Kelio ženklų dydžio grupė – 0. Įrengiant ženklus šalia gatvės, atstumas nuo
važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,50–2,00 m.
3.9.

Inžinerinės komunikacijos ir kiti darbai

DĖMESIO !!! Požeminių komunikacijų apsaugos zonose darbus atlikti tik rankiniu
būdu, prieš tai išsikvietus inžinerinius tinklus eksploatuojančios tarnybos atstovą.
Visus statybos – montavimo darbus atlikti, vadovaujantis galiojančiomis normomis ir
taisyklėmis ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams.
Požeminių komunikacijų šulinių liukai, patenkantys į darbų zoną, turi būti sumontuoti į
projektinę padėtį.
Gatvėje esantys inžineriniai požeminiai tinklai nužymimi, reikalui esant stiprinami
apsauginiais sudėtiniais vamzdžiais D110 mm.
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4. APLINKOS APSAUGA, TRIUKŠMAS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ REIKALAVIMAI
ĮVADAS
Nacionalinės ar Europinės („Natura 2000“) svarbos saugomų teritorijų arba objektų
projekto aplinkoje nėra. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas nebuvo atliekamas.
4.1. ATLIEKŲ SUSIDARYMAS
Planuojama veikla (kelio eksploatavimas) nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu,
todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų susidarymas nenumatomas. Numatomos tik įprastinės
transporto eksploatacinės atliekos.
Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu
susidarysiančios statybinės - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro įsakymais „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl
statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo
įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ reikalavimais.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose
arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Atliekos statybvietėse negali būti maišomos, privalomas
rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į:
pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalinamas.
Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas
tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai,
perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti
pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų
tvarkymo veikla. Atliekų kiekiai gatvės rekonstrukcijos darbų eigoje gali keistis.
Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rūšių nepavojingos atliekos: betonas,
plastmasė, dangos konstrukcijos gruntas, akmenys ir kt. Statybinį laužą, atliekamą gruntą
numatoma pristatyti atliekų tvarkytojams.
Radioaktyvių medžiagų kelio statybos ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti
nenumatoma.
4.2. DIRVOŽEMIS
Nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išvežamas į saugojimo aikštelę,
arba sandėliuojamas vietoje, supilamas į krūvas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokių
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mechaninių bei cheminių pažeidimų. Po gatvės įrengimo pažeisti pakelės plotai turi būti
rekultivuojami panaudojant susandėliuotą dirvožemį – plotai sutvarkomi ir sutvirtinami 10 cm
storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami žole. Likęs perteklinis dirvožemio sluoksnis,
suderinus su Užsakovu, išvežamas į nurodytą vietą arba paskleidžiamas.
4.3. ŽELDINIAI
Vertingų ar saugomų medžių projektuojamo gatvės ruožo teritorijoje nėra. Projekto
įgyvendinimo metu, numatoma kirsti menkiaverčius želdinius, kurie trukdo projekto
sprendinių įgyvendinimui ar kelia pavojų eismo saugumui
Vykdant statybos darbus, privaloma apsaugoti statybos darbų teritorijoje augančius
želdinius vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

4.4. NUOTEKOS
Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje gatvės ruožo
aplinkoje nėra.
Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamos
statyti gatvės ruožas ir jos aplinka nėra galimai teršiama teritorija.
Visas surinktas paviršinis vanduo kelio grioviais suvedamas į naujai pastatytus
gelžbetoninius infiltracinius šulinius su ketaus grotelėmis. Vanduo , bėgdamas pakelės
grioviais, dalinai išsivalo ir susigeria. Gruntų tinkamumas filtracijai papildomai tikslinamas
ststybos metu.
4.5. TRIUKŠMO POVEIKIS IR PRIEMONĖS STATYBOS METU
Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo
pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų
pabaigoje.
Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą
skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o
darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR
Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar
įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal galimybes
rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti
kelias triukšmingas operacijas).
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Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu
nenumatoma.
Išvados ir rekomendacijos
Po statybos darbų, nutiesus naują gatvės dangą, numatomas akustinės situacijos
pagerėjimas prie pastatų. Sumažės dulkėtumas.
Vibracijos

poveikio

sumažėjimas

bus

įgyvendintas

įrengus

naują

dangos

konstrukciją, kurios visi sluoksniai bus sutankinti pagal Techninėje specifikacijoje numatytus
reikalavimus.
4.6. ĮGYVENDINANT PROJEKTO SPRENDINIUS TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR
VEIKLOS SĄLYGOS NUMATOMOS APSAUGOTI TAIP:
1.

nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;

2.

statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant

lietaus nuotekų surinkimo, dangos konstrukcijos įrengimo darbus, sudarant galimybes
specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų.
3.

esamų inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai nenumato tinklų atjungimo

vartotojams, todėl paliekama galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4.

rangovams atliekant kelio sankasos ir pagrindų įrengimo darbus, parenkant

mechanizmus gruntų tankinimui, reikia atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad
nebūtų vibracijos poveikio kelio apsaugos zonoje esantiems statiniams.
5.

statybvietės teritorija nepatenka į saugomų teritorijų sąrašą, gamtos ir kt. Vertybių

nėra.
6.

statybvietėje atliekant topografinę nuotrauką yra užneštos sklypų valdų ribos. Prieš

vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų žinybos atstovus.
Inžineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi būti apsaugoti, prieš darbų vykdymą
inžineriniai tinklai turi būti nužymėti. Darbai jų apsaugos zonoje turi būti vykdomi laikantis
techninių sąlygų ir techninių specifikacijų. Ypatingą dėmesį atkreipti vykdant žemės darbus
vandentiekio, ryšių ir elektros kabelių trasų zonose.
7.

statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą

statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
8.

statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Asfalto danga

Pastaba:
1) Visi matmenys pateikti metrais;
2) prieš pradedant kasimo darbus būtina išsikviesti požeminių komunikacijų atstovus, kabelių
vietos ir gylio tikslinimui.
3) kabelių apsaugos zonoje kasimo darbus atlikti rankiniu būdu.
4) reikalui esant ryšių kabelius ir kanalus įgilinti.

Kelkraščio danga
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AIN01-00-TP-S-B.02
A3

Pk 0+60
2,35

5,50

Gruntai pagal LST 1331
(ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM)
0,25
~0,03

Sandarinimo juosta
Ev2≥120MPa

+0.070

2,5 %

2,5 %

4,0 %

2:1

+0.000

8,0 %

1:1
,5

Ev2≥45MPa

6,4 m
Ryšių kabelis, preliminarus gylis - 1,0 m

Vandentiekis preliminarus gylis - 2,0 m

Dirvožemis, h=0,06 m

0,50

4,0 %

Esamo kelio riba

,5

1:1

>1,2 m

i%

i% esamas

~ 0,30 m

Betoninis gatvės bortas
100.30.15 ant betono pagrindo

Esamos trinkelės

Skaldažolė, h=0,07 m

1,00

Slėginė kanalizacija, preliminarus gylis - 1,5 m

PVC gofruoti drenažo vamzdžiai
Ø113/126mm su geotekstilės filtru
PERKLOJAMOS TRINKELĖS
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS
Išlyginamasis sluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5

0,20

BETONINĖS TRINKELĖS 20x10x8 cm

0,08

Skaldelė 11/16
0,03

Vandentiekis preliminarus gylis - 2,0 m

Filtruojanti geosintetinė medžiaga
ESAMA SANKASA

0,35
0,20

APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS

0,08
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Ev2≥45MPa

5,9 m
Vandentiekis preliminarus gylis - 2,0 m

Skaldelė 11/16
PVC gofruoti drenažo vamzdžiai
Ø113/126mm su geotekstilės filtru

Slėginė kanalizacija preliminarus gylis- 1,5 m
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