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1. BENDRIEJI DUOMENYS
PROJEKTO

PAVADINIMAS

–

„GAMYKLOS

GATVĖS

KAPITALINIO

REMONTO

PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJONO SAV., TECHNINIS PROJEKTAS“;
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Švenčionių rajono savivaldybės administracija;
STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;
STATYBOS RŪŠIS – kapitalinis remontas, nauja statyba;
STATINIO KATEGORIJA – neypatingas statinys, nesudėtingas statinys;
STATYBOS VIETA – Gamyklos gatvė, Pabradės m., Švenčionių raj.;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2019 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis 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:
–

Atnaujinti Gamyklos gatvės asfalto dangą;

–

Įrengti pėsčiųjų takus;

–

Įrengti apšvietimo tinklus (su LED šviestuvais);

–

Įrengti lietaus nuotekų tinklus.

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.
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2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
-

LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. XII-2573);

-

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 asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių
reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150;

-

Statybos taisyklės ĮT ŽS „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo
taisyklės“ patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;

-

Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos
LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. V-389;

-

Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. V-390;

-

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;

-

Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN
MAS 15.

-

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

-

LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr.
343;

-

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su
negalia reikmėms”;

-

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas

-

Statybos techninis reglamentas „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.

-

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

Nr. D1-859
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-

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“

LST

1569:2012;
-

HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“;

-

Elektros energetikos įstatymas (aktuali nuo 2012-07-01);

-

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymas
Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878);

-

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr.
1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);

-

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr.
1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58);

-

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 201105-27 įsakymas Nr. 1-134;

-

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-15
įsakymas Nr. 1-303;

-

Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr.
1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815).;

-

Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2012-01-02 įsakymas Nr.1-1.
Esamos būklės aprašymas
Gamyklos gatvės kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Pabradės miesto šiaurinėje dalyje.

Teritorija , kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo ar kitas saugomas
teritorijas. Kapitalinio remonto darbai pradedami vykdyti ties sankryža su Žaliąja gatve ir baigiami ties
sankryža su Arnionių gatve. Remontuojama gatvė yra laisvoje valstybinėje žemėje.
Esamas gamyklos gatvės važiuojamosios dalies plotis yra 6,0 – 8,0m , važiuojamosios dalies danga
– nusidėvėjęs asfaltas. Vienoje gatvės pusėje, per visą ruožo ilgį, yra prastos būklės pėsčiųjų takas, kitoje
gatvės pusėje pėsčiųjų takas yra tik tarp Darbininkų ir Lauko gatvių. Lietaus nuotekos surenkamos
žemiausioje gatvės vietoje.
Gatvės važiuojamosios dalies konstrukciją sudaro 5 – 15 cm storio asfalto dangos sluoksnis, po juo
5 – 13 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. Gręžinyje Nr. 1 po asfalto dangos sluoksniu skaldos
pagrindas neaptiktas.
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengtas iš 72 – 130 cm piltinio dulkingo smėlio (SDo)
sluoksnio.
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1 pav. Situacijos schema

2 pav. Esama situacija
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Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos
Gatvės važiuojamosios dalies konstrukciją sudaro 5 – 15 cm storio asfalto dangos sluoksnis, po juo
5 – 13 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. Gręžinyje Nr. 1 po asfalto dangos sluoksniu skaldos
pagrindas neaptiktas.
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengtas iš 72 – 130 cm piltinio dulkingo smėlio (SDo)
sluoksnio.
Gatvės sankasa daugiausiai yra iš smulkių ar vidutinio rupumo smėlinių gruntų. Gręžinyje Nr. 2,
1,4 m gylyje aptiktas silpnas smėlingas dulkis (sluoksnio storis 1,8 m).
Požeminis gruntinis vanduo tirtame ruože iki 3,0 – 4,0 m gylio nesutiktas. Lietingais
laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš molinių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.
Inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas, atstatymas
Teritorijoje

yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, vandentiekio ir buitinių nuotekų,

telekomunikacijų tinklai.
Gatvės kapitalinio remonto metu bus įrengiami nauji gatvės apšvietimo tinklai, nuo esamų
elektros oro linijų atramų bus nuimami esami šviestuvai ir juos maitinantys elektros kabeliai.
Gatvės kapitalinio remonto metu, nenumatomas jokių kitų, darbų zonoje esančių inžinerinių
tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas.
Darbų metu, Telia LT, AB pageidavimu, po įrengiamomis gatvės dangomis, numatoma įrengti
rezervinius D110 vamzdžius.
Projektuojamų statinių sąrašas
Susisiekimo komunikacijos – Gatvės važiuojamoji dalis ir šaligatviai;
Inžineriniai tinklai – Lietaus nuotekų tinklai;
Inžineriniai tinklai – Lauko apšvietimo tinklai.
Susisiekimo komunikacijų aprašymas
Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų užduotimi (pateikiama prieduose).
Remontuojamo Gamyklos g. ruožo parametrai:
Darbų rūšis – Kapitalinis remontas
Gatvės kategorija

D

Gatvės ilgis

488 m;
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Važiuojamosios dalies plotis

6,00 – 8,00 m;

Pėsčiųjų takų plotis

1,50 m;

Važiuojamosios dalies danga – asfaltas;
Šaligatvių danga – betoninės trinkelės.
Gamyklos gatvė suprojektuota prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti
trečiųjų šalių interesai.
Projekte numatoma, tarp Žaliosios ir Darbininkų gatvių įrengti 6,00 m pločio gatvės važiuojamąją
dalį, tarp Darbininkų ir Arnionių gatvių numatoma įrengti 8,00 m pločio važiuojamąją dalį, šioje gatvės
dalyje numatoma įrengti dviračių eismo juostas.
Abiejose gatvės pusėse suprojektuoti ne siauresni kaip 1,50 m pločio pėsčiųjų takai. Pėsčiųjų takų
danga įrengiama iš betoninių trinkelių, kurių storis 8,0 cm. Per nuovažas numatoma įrengti betoninių
trinkelių dangą, kurių storis 8,0 cm. Šaligatvio dangos susikirtimuose su gatvės važiuojamąja dalimi
įrengiami įspėjamieji paviršiai akliesiems ir silpnaregiams.
Įrengto gatvės bordiūro viršutinė plokštuma ties šaligatviais ar žaliosiomis zonomis turi būti
iškilusi virš važiuojamosios dalies 15 cm (bordiūrai 1000x300x150). Bordiūro aukštis parenkamas
prisiderinus prie esamų gatvės aukščių.
Vietose kur pėsčiųjų srautai kerta važiuojamąją dalį bordiūrai turi būti iškilę ne daugiau kaip 1,0
cm (bordiūrai 1000x220x150). Visi kelio bordiūrai įrengiami ant betono pagrindo. Šaligatviai įrėminami
vejos bordiūrais 1000x200x80.
Ties įvažiavimais į sklypus suprojektuotos nuovažos su betoninių trinkelių danga. Nuovažų vieta
tikslinama statybų metu.
Gręžinyje Nr. 2, 1,4 m gylyje aptiktas silpnas smėlingas dulkis (sluoksnio storis 1,8 m), šioje
vietoje, nepasiekiant sankasai keliamų reikalavimų, numatoma įrengti geokompozito tinklą 30/30.
Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti
savo lėšomis.
Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas
Gamyklos gatvė projektuojama pagal D kategorijos gatvėms keliamus reikalavimus.
Gatvės važiuojamoji dalis, tarp Žaliosios ir Darbininkų gatvių projektuojama 6,00 m pločio.
Visoje gatvėje ŠR gatvės pusėje projektuojamas 1,50 m pločio šaligatvis, nuo gatvės važiuojamosios
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dalies atskiriamas gatvės bordiūru. PV gatvės dalyje projektuojamas pėsčiųjų takas, nuo važiuojamosios
dalies atskiriamas skiriamąja juosta.
Tarp Darbininkų ir Arnionių gatvių projektuojama 8,00 m pločio važiuojamoji dalis, kurioje, tarp
Architektų ir Arnionių gatvių numatoma įrengti 1,25 m pločio dviračių eismo juostas. Šioje gatvės dalyje
eismo juostos plotis yra 2,75 m.
Į kiemus ir kitas šalia gatvės esančias teritorijas projektuojamos ne siauresnės kaip 3,50 m pločio
nuovažos. Jų danga yra iš asfalto arba betoninių trinkelių. Nuovažų vieta ir parametrai tikslinami statybų
metu.
Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti
atliekamas vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo
taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių
horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. 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 parenkami ,,1“ dydžio skydus. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras
parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų.
Gatvės išilginis ir skersinis profilis
Gamyklos g. išilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos, kad kuo mažiau
reikėtų atlikti žemės darbų ir būtų užtikrinamas lietaus vandens nutekėjimas.
Gamyklos gatvės išilginiai nuolydis yra 3,35%. Gatvės važiuojamoji dalis projektuojama dvišlaičio
2,5 % nuolydžio. Šaligatviai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydžio, nuolydis nukreiptas į gatvės
važiuojamąją dalį. Žalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne mažiau kaip 0,5 m nuo vejos bordiūro, jeigu
netrukdo privačių sklypų ribos.
Gatvės važiuojamoji dalis projektuojama dvišlaičio 2,5% nuolydžio. Pėsčiųjų takų skersinis
nuolydis projektuojamas 1,5%, link gatvės važiuojamosios dalies, atsižvelgiant į esamą situaciją, nuolydis
gali būti keičiamas normatyvinių dokumentų leidžiamose ribose.

Projektuojamos dangos konstrukcijos tipai
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15
lentele, D kategorijos Gamyklos gatvei parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.
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Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“
KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pačios klasės dangos konstrukcijos: su skaldos
pagrindo sluoksniu ir su žvyro pagrindo sluoksniu.
Gatvės važiuojamajai daliai pagal vietovės žemės įšalo gylį numatoma 80 cm šalčiui nejautri
dangos konstrukcija, kurios storis sumažinamas 10 cm – iki 70 cm (palankios klimatinės sąlygos –
gyvenvietėje, su iš dalies nelaidžia zona prie dangos taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais –
sumažinama 10 cm).
Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele šaligatviams numatoma 45 cm storio šalčiui nejautri
dangos konstrukcija.
Projekto brėžiniuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu, rangos darbų pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertį pasiūlymą konstrukcijai su žvyro
pagrindo sluoksniu.
Projektuojama Gamyklos g. DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD

0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)

0,20;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥80 MPa)

0,42;

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa).
Nuovažų iš trinkelių dangos DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Betoninės trinkelės 200x100x80

0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5

0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)

0,15

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksni k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥80 MPa)

0,44;

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa).
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Projektuojama šaligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Betoninės trinkelės 200x100x80

0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5

0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)

0,15;

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s

0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa).
Detaliau žr. brėžinyje ,,Skersiniai profiliai“.
Projektuojama važiuojamosios dalies DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su žvyro pagrindu:
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD

0,08;

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų
mišinio 0/32 (EV2 ≥120 MPa)

0,25;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥80 MPa)

0,37;

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa).
Nuovažų iš trinkelių dangos DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su žvyro pagrindu
Betoninės trinkelės 200x100x80

0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5

0,03;

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų
mišinio 0/32 (EV2 ≥120 MPa)

0,25;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksni k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥80 MPa)

0,34;

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa).
Projektuojama betoninių trinkelių pėsčiųjų takų dangos konstrukcija su žvyro pagrindu:
Betoninės trinkelės 200x100x80

0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5

0,03;

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (EV2 ≥100 MPa)

0,20;

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

0,14;

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa)
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Lietaus nuotekų tinklai
Projektuojamų lietaus nuotekų tinklai klojami atviru būtu S klasės lygiais PVC 8 kN/m2 stiprumo
vamzdžiais. Lietaus kolektorius klojamas 250mm skersmens, atšakos iš trapų į kolektoriaus apžiūros
šulinius – 200 mm skersmens.
Ruožų kontroliniai – apžiūros šuliniai rengiami iš surenkamų gelžbetoninių žiedų. Gelžbetoniniai
šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių žiedų (Gb.1000) su dugno ir perdangos plokštėmis, bei lipynėmis.
Šulinių dugne rengiami betoniniai latakai. Viršutiniai aukščio reguliavimo žiedai virš perdangų plokščių
700 mm skersmens. Šuliniai rengiami važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojančio tipo liukais
D400 apkrovos klasės.
Paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami iš PP gofruotų vamzdžių 425 mm skersmens.
Šulinėliai rengiami su gofruoto vamzdžio dugnu ir sandarinimo guma (nusodinimo dalis – 0,3 m).
Ištekėjimo nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba. Visi lietaus surinkimo šulinėliai
projektuojami su ketinėmis grotelėmis (bordiūrinio tipo), kurių apkrovos klasė D400.
Vamzdžių perėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiai. Jų padėtis
šulinio atžvilgiu formuojama pagal planinę padėtį.
Visi apžiūros šuliniai po važiuojamąja dalimi turi būti įrengti lygiai su asfalto danga, o patenkantys
į žaliąsias zonas - pakelti 50–70 mm.
Siekiant išvengti gruntinio vandens infiltracijos į lietaus nuotekų tinklus, visus g/b šulinius būtina
hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio
Vamzdžiai visur klojami grunte tranšėjiniu metodu. Kur gruntai birūs ar nėra galimybės kasti
nuožulnius šlaitus, turi būti naudojami klojiniai. Montavimo darbai turi būti atliekami sausose tranšėjose,
aptikus šlapius gruntus reikia numatyti vandens šalinimą.
Vamzdžiai klojami ant 10 cm smėlio išlyginamojo sluoksnio, bei užpilami 30 cm apsauginiu
smėliniu gruntu (nuo vamzdžio viršaus). Statybos darbų metu būtina įvertinti esamo grunto kokybę ir
esant palankiems gruntams, pirminiam užpylimui galima panaudoti esamą iškastą smėlingą gruntą. Likusi
tranšėjos dalis iki gatvės sankasos lygio ar esamo paviršiaus užpilama iškastu esamu gruntu. Gruntas
pilamas sluoksniais ir sutankinamas.
PASTABA. Lietaus nuotekų tinklų klojimo zonoje yra esamų požeminių komunikacijų. Prieš
pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje. Darbus vykdyti jų
apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
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Lauko apšvietimo tinklai
Gatvės apšvietimui projektuojamos įleidžiamos į pamatą/tvirtinamos prie pamato apšvietimo
atramos h-4,5 m (4,0 m virš žemės paviršiaus), komplekte su gembe h-1,0m, l-1,0m ir 42 W LED
asimetriniu šviestuvu (šviestuvas turi būti skirtas pėsčiųjų perėjų apšvietimui). Apšvietimo tinklai
sujungiami kabelinėmis linijomis aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija. Elektros kabeliai klojami
vamzdžiuose, dengiant signaline juosta. Kabeliai klojami atviru būdu tranšėjoje ir uždaru būdu vamzdyje
po keliais ir takais
Šviestuvui maitinti kiekvienoje atramoje projektuojami: SV-15 jungtis su 6A automatiniu
jungikliu ir kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija CU-3x1,5mm2. Atramai įrengiamas
įžeminimo kontūras. Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų.
Projekte numatoma perjungti esamas apšvietimo linijas, kurios yra pajungtos nuo demontuojamų
apšvietimo tinklų. Perjungimui projektuojami kabeliai aliuminio gyslomis, viršįtampių ribotuvai, movos ,
sujungimui su esamais OKL, OL laidais. Kabelių apsaugai ant atramos projektuojamos cinkuotos
metalinės konstrukcijos. Sprendinius tikslinti rangos metu.
Sprendinių pritaikymas žmonėms su negalia
Šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių judėjimo negalią
turintiems žmonėms. Tako danga turi būti ne siauresnė nei 1,20 m pločio, ant šaligatvių neturi kauptis
vanduo, danga neturi apledėti. Šaligatvių ir gatvės važiuojamosios dalies susikirtimuose aukščių
pasikeitimas neturi būti didesnis nei 2 cm. Šaligatvių dangoje įrengtų dangčių, grotelių, trapų bei kitų
kliūčių peraukštėjimas neturi būti didesnis nei 1 cm.
Pėsčiųjų takų judėjimo trasoje ar šalia jos esantys stulpai, atramos 1 m. aukštyje nuo žemės
paviršiaus turi būti paženklinti perspėjančia ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. (Statybos techninis
reglamentas STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” 135
p.).
Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai
Paviršiniai vandenys bus surenkami į esamus paviršinių nuotekų šulinėlius ir nuleidžiami į
lietaus nuotekų tinklą.
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).
DOKUMENTO ŽYMUO

AT-19S-1457-00-TP-BD.AR

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

12

13

0

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.
Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Remontuojama Gamyklos g. atkarpa nepatenka į saugomas teritorijas, kultūros paveldo objektų
taip pat nėra.
Sprendinių atitiktis privalomiesiems dokumentams
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, keliamus D kategorijos gatvėms.

Pastabos:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti
inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. 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.
4. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą
remtis pirmiausia technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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