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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 
priedas 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
I ETAPAS 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
1. Keliai (pėsčiųjų takai)    
1.1. Kelio kategorija  -  
1.2. Kelio ilgis* km 0,770 Pėsčiųjų tako ilgis 
1.3. Kelio juostos plotis m -  
1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1-2  
1.5. Eismo juostos plotis m 1,20– 2,4 Pėsčiųjų tako plotis 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    
4.1. Lauko apšvietimo tinklai:    
4.1.1. bendras inžinerinių tinklų ilgis km 0,86  
4.1.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3;16,0 Cu gyslos 
4.1.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3;4,0 Cu gyslos 
 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
 
Statinio projekto vadovas  _____________________________________________________________________  
     (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
Techninis projektas parengtas vadovaujantis: 

- Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo objektų projektavimo paslaugų technine specifikacija ir 

prie jos pridedama Projektavimo užduotimi, statinių projektams parengti; 

- Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo centrinės dalies sutvarkymo programa; 

- Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo centrinės dalies kompleksinio sutvarkymo projektiniais 

pasiūlymais; 

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais; 

- KPD prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus išduotais Specialiaisiais paveldosaugos 

reikalavimais; 

- Inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų projektavimo sąlygomis (pateikta prieduose); 

- Inžinerine topografine nuotrauka; 

- Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita; 

- Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo centrinės dalies trumpa istorine apžvalga ir iki 2017 m. 

vykdytų  archeologinių tyrimų suvestine. 

 

Projektuojami statiniai priskiriami nesudėtingųjų statinių kategorijai, projektuojamos statinio 

grupės – susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai. Projektuojamų statinių paskirtis – gatvės ir 

elektros tinklai. Vykdomų statybos darbų rūšis – nauja statyba.  

Projektuojamą teritoriją iš trijų pusių supa Šyšos upės kilpa, šioje teritorijoje dabar auga dideli, 

seni medžiai. Jos paviršius yra apaugęs retai šienaujama pieva. Teritorijos pietvakarinėje dalyje yra 

gyvenamos sodybos. 
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1 pav. Situacijos schema 

Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Projektuojamas pėsčiųjų – dviračių tiltas per Šyšos upę ir kiti objektai yra Šilokarčemos 

kvartale, Šilutės miesto centrinėje dalyje. 

Remiantis 2017 metų rugsėjo ir spalio mėnesiais atliktais „Pėsčiųjų tilto per Šyšos upę, Šilutės 

mieste statybos projekto“ ir „Gatvių ir takų rekonstrukcijos ir naujos statybos projektu teritorijoje tarp 

Turgaus g., Žuvų g., Rusnės g., ir Šyšos upės, Šilutės m.“ geologiniais tyrimais, geomorfologiniu 

požiūriu teritorija priklauso Baltijos jūros duburio geomorfologinėje srityje esančiam Kuršių marių 

duburio rajono Žalgirių jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutinis aukštis tyrimų vietose siekia 

1,3 – 3,7 m.  

Sklypas, kuriame projektuojamas pėsčiųjų tiltas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir 

priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono Pajūrio žemumos 
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parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,5 – 7 °C. Absoliutinių temperatūros minimumų vidurkis -

21 – -22 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis per metus yra apie 700 – 800 mm. Laikotarpio su sniego 

danga trukmė 75 – 80 dienų.. Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša 

į žemyną. Norminis sezoninio įšalo gylis smėlingam gruntui iki 1,2 m, molingam - iki 1,5 m. Tyrimų 

metu gruntinis vandeningas horizontas gręžiniuose slūgsojo 0,4 – 2,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus 

(0,9 – 1,1 m abs a.). Vanduo talpinasi stambaus, vidutinio rupumo smėlio sluoksniuose. Galima 

gruntinio vandens kaita 0,5 – 1,0 m ir yra tiesiogiai susijusi su Šyšos upės vandens lygio svyravimais. 

Statybos metu gilesnėse iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis vanduo, vyks vandeningų gruntų šlaitų 

slinkimas. 

Sklypas, kuriame projektuojami pėsčiųjų takai ir kiti objektai, yra vidutinių platumų klimato 

zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono Pajūrio 

žemumos parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 7,4 °C. Absoliutus temperatūros minimumas -

32,2 °C, maksimumas 35,8 °C. Kritulių kiekis per metus apie 800 mm. Laikotarpio su sniego danga 

trukmė 65 – 70 dienų. Saulės spindėjimo trukmė apie 1950val. Svarbiausi procesai, sąlygojantys 

tarprajoninius klimato skirtumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija ir 

aukštas gruntinių vandenų lygis. Norminis sezoninio įšalo gylis smėlingam gruntui iki 1,2 m, molingam 

- iki 1,5 m. Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas gręžiniuose slūgsojo 0,6 – 2,6 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus (0,7 – 1,1 m abs a.). Vanduo talpinasi dirbtiniame grunte, aliuviniuose ir ežerinės 

kilmės smėliuose bei molingoje storymėje sporadiškai paplitusiuose smulkiuose smėlio lęšiukuose. 

Pjūvyje paplitusių smėlių filtracijos koeficientas k kinta nuo 1,8 m/d (IGS 12) iki 6,8 m/d (IGS 16).  

Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5 – 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 

sausuoju metų laikotarpiu jis ženkliai pažemės, o drėgnuoju pakils. Vandeningo sluoksnio išplitimas 

ištisinis ir vienodo storio. Spūdinio vandeningojo sluoksnio nėra. Gruntinį vandenį drenuoja pro tyrimų 

teritoriją tekanti Šyšos upė. Požeminio vandens iškrovos (šaltinių, versmių) tyrimų sklype nepastebėta. 

Statybos metu gilesnėse iškasose ar gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir gruntinis vanduo. 

LHMT 2017 m. balandžio 25 d. pateiktoje pažymoje nurodoma, kad Šyšos maksimalus vandens 

lygis esant 10 % tikimybės potvyniui gali siekti 3,30 m (3,10 m +-20 cm), o 1 % tikimybės potvynis – 

net 3,89 m (+-20 cm). 

 

Archeologiniai tyrimai 

2017 metų rugpjūčio mėn., nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - Šilutės miesto istorinės 

dalies ( u. k. 12331) teritorijoje, buvo atlikti žvalgomųjų archeologinių tyrimų lauko darbai.  

Teritorijoje, kurią iš trijų pusių supa Šyšos kilpa ir kurioje pagal rengiamą projektą yra 

planuojama įrengti skulptūrų parką su scena ir kita įranga, tyrimų metu buvo ištirti 4 žvalgomieji šurfai 
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Nr. 16-19. Šioje teritorijoje dabar auga dideli, seni medžiai. Jos paviršius yra apaugęs retai šienaujama 

pieva. Teritorijos pietvakarinėje dalyje yra gyvenamos sodybos. Nuo jų ir nuo Rusnės g. per Šyšą yra 

įrengti požeminiai elektros ir fekalinės nuotekynės tinklai. Pietvakarinė t. y. aukščiausia kilpos dalis, 

matyt, gyvenama buvo jau ir anksčiau, nes užstatymas joje jau žymimas Schroetterio 1796-1802 m. 

sudarytame Šilokarčemos plane ir vėlesniuose planuose. 

Šurfas Nr. 16  buvo iškastas kilpos teritorijos V pakraštyje, planuojamo pėsčiųjų tako link 

prieplaukos vietoje. Šurfo dydis 1,5x1,5 m. Šurfo paviršiuje, H abs  2,05, buvo velėna su 0,3-0,35 m 

storio juodos žemės sluoksniu.  Po juo, H abs  1,72, prasidėjo gelsvas smėlis, t. y. įžemis. Šurfas iškastas 

0,85 m gylio nuo pievos paviršiaus, jo apačia H abs  1,20. 

Šurfas Nr. 17  buvo iškastas kilpos teritorijos ŠV dalyje, dydis 1,5x1,5 m. Šurfo paviršiuje, H 

abs  2,23, buvo velėna su 0,2 m storio juodos smėlingos žemės sluoksniu. Po juo, H abs  2,00, prasidėjo 

supiltinis rusvai juodos žemės sluoksnis su buitinėmis ir statybinėmis griuvenomis – plastikinių krepšių 

gabalais, baltų silikatinių plytų, silikatinių blokelių duženomis, betoninių gaminių fragmentais. Šiame 

sluoksnyje buvo rasta XVII a. pab. - XVIII a. datuojamų molinių indų baltai glazūruotų su žalios, 

mėlynos glazūros augaliniais ornamentais fragmentų (žr. Ypačiųjų radinių sąrašą Nr. 83-91). Gali būti 

kad šie radiniai į šurfo vietą pateko su atvežtiniu gruntu XX a. viduryje ar II pusėje ją lyginant prieš 

įrengiant vasaros pramogų aikštelę. Kita vertus, tikėtina, kad radiniai į vežamą gruntą pateko iš P, PV, t. 

y. kilpos aukštesnės dalies, buvusios arčiau kelio į Rusnę. Šioje teritorijoje užstatymas žymimas 

Schroetterio (1796-1802 m.)  žemėlapyje ir vėlesniuose planuose. Natūralus smėlis t. y. įžemis rastas 1,1 

m gylyje nuo paviršiaus, H abs 1,13. Šurfas buvo iškastas 1,4 m gylio nuo pievos paviršiaus, H abs 0,83. 

Šurfas Nr. 18  buvo iškastas kilpos teritorijos R pusėje, dydis 1,5x1,5 m. Šurfo paviršiuje, H 

abs 2,22, buvo velėna su 0,1 m storio juodos žemės sluoksniu. Po juo prasidėjo permaišytas pilkos 

spalvos smėlis, kurio storis 0,85 m. Sluoksnyje radinių ar kokių nors kitų archeologinę vertę turinčių 

objektų nerasta. 0,9 m nuo pievos paviršiaus, H abs 1,32, prasidėjo gelsvas smėlis t. y. įžemis. Šurfas 

iškastas 0,95 m gylio nuo pievos paviršiaus, jo apačia H abs 1,27. 

Šurfas Nr. 19  buvo iškastas kilpos teritorijos Š dalyje, dydis 1,5x1,5 m. Šurfo paviršiuje, H abs 

2,10, buvo velėna su 0,3 m storio pilkšvai juodos smėlingos žemės sluoksniu. Po juo buvo permaišytas 

0,6 m storio pilkos spalvos smėlis. Sluoksnyje radinių ar kokių nors kitų archeologinę vertę turinčių 

objektų nerasta. 0,9 m gylyje nuo pievos paviršiaus, H abs 1,2, prasidėjo rusvas priemolis t. y. įžemis. 

Šurfas iškastas 1,15 m gylio nuo pievos paviršiaus, jo apačia H abs 1,15, H abs 0,95. 

Apibendrinant, Šyšos kilpos šiaurinėje dalyje statybos darbus galima vykdyti be papildomų 

archeologinių tyrimų. Tačiau, jei bus planuojami kokie nors darbai šios teritorijos pietinėje dalyje yra 

būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir sprendimus dėl didesnės apimties tyrimų 

reikalingumo turi priimti archeologas. 
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2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

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

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“, 

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; 

- 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 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; 

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

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

343; 

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Nr. I-733. 

 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
 

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 

1) Naujai suprojektuoto tilto, jo prieigų bei parko apšvietimas; 

2) Pėsčiųjų takų infrastruktūra Kilpos parke, palei Šyšos upę bei projektuojamo tilto prieigose; 
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4) Mažosios architektūros elementai (dviračių stovai, suoliukai, šiukšliadėžės ir pan.) bei vietos 

skirtos įamžinti Šilutės miesto istorinius įvykius ir asmenybes; 

5) Kairiojo Šyšos kranto sutvarkymas; 

6) Nauji želdiniai. 

 

Esamos situacijos apibūdinimas 

Tvarkoma apie 16 000 m2 ploto apleista teritorija kairiajame Šyšos upės krante, apima kilpos 

parką šiaurinėje dalyje bei vakarinį kairįjį krantą iki VšĮ Šilutės ligoninės tilto (pralaidos). Kilpos parkas 

– vertinga miesto centro dalis, kurioje šiuo metu auga brandūs medžiai, paviršius apaugęs retai 

šienaujama pieva, tačiau yra galimybė suformuoti miesto rekreacinę zoną. Teritorijos pietvakarinėje 

dalyje yra gyvenamos sodybos. Nuo jų ir nuo Rusnės g. per Šyšą yra įrengti požeminiai elektros ir 

fekalinės nuotekynės tinklai. 

 

Visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas 

Į šiaurę nuo projektuojamo pėsčiųjų – dviračių tako projektuojamas Kilpos parkas su pėsčiųjų, 

pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūra, palei kuriuos numatomi mažosios architektūros elementai: 

suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir kiti. Projektuojamas visų takų, irkluotojų įlankos, tilto 

apšvietimas, taip pat numatomos vietos skirtos įamžinti Šilutės miesto istorinius įvykius ir asmenybes. 

Taip pat Kilpos parke numatomas želdinių atnaujinimas. 

 

Susisiekimo (miesto gatvių) dalis 

Šioje projekto dalyje projektuojami pėsčiųjų takai, irkluotojų įlankos privažiavimas/aikštelė (II 

etapu) pritaikyta mažųjų laivų švartavimuisi ir stovėjimui, mažieji architektūros elementai bei nauji 

želdiniai. 

1) Naujai projektuojami pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių 

interesai. Projektuojamų takų danga – betono plytelės. Projektuojamų pėsčiųjų takų bendras ilgis apie 

770 m, plotis 1,20 – 2,4 m. Skersinis takų nuolydis –  1,5 %, išilginis svyruoja nuo  0,3 iki 6,94 %, ten 

kur išilginis profilis siekia  8,33 % – įrengiami pandusai.  

Paruošus vietovę rengiamos takų dangų konstrukcijos, statomi vejos bordiūrai, įrengiamos 

dangos, sutvarkomos žaliosios zonos.  

Pėsčiųjų takai šalia žaliųjų zonų aprėminami vejos bordiūrais 1000x200x80. 

Paruošus vietovę rengiamos privažiavimo/aikštelė dangos konstrukcijos, statomi gatvės 

bordiūrai, įrengiamos dangos. Atliekamas vertikalus ženklinimas, sutvarkomos žaliosios zonos.  

Privažiavimas/aikštelė šalia žaliųjų zonų aprėminama gatvės bordiūrais 1000x150x220. 
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3) Projektuojami mažosios architektūros elementai: suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir 

kiti objektai, vaikiška laisvalaikio įranga bei nauji želdiniai skirti sukurti gyventojams patrauklesnę 

rekreacinę erdvę poilsiui. Jų išdėstymas pateiktas grafinėje dalyje, techninės specifikacijos aprašomos 

tekstinėje dalyje. 

 

Naujai projektuojamų pėsčiųjų, pėsčiųjų – dviračių takų ir privažiavimo/aikštelės dangos 

konstrukcija parenkama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07.  

Projektuojamų takų (pjūvis 1-1, 3-3), privažiavimo/aikštelės dangos konstrukcija: 

Betoninės plytelės  600x400x80      0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio – cemento mišinio 3:1     0,03; 

Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis                                            0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, k≥1,0x10-5 m/s     0,29; 

Austinė geotekstilė 208 g/m2; 

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa). 

 

Projektuojamų takų (pjūvis 2-2, 5-5,6-6)  dangos konstrukcija: 

Betoninės plytelės 600x400x80      0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio – cemento mišinio 3:1     0,03; 

Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis                                            0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s      0,14; 

Austinė geotekstilė 208 g/m2; 

Esamas sankasos gruntas. 

 

Projektuojamo tako link tilto dangos konstrukcija (VI klasė): 

Betoninės plytelės  600x400x80      0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5                           0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa)                          0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, k≥1,0x10-5 m/s (Ev2≥80 MPa)   0,29; 

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa). 

 

Eismo organizavimui suprojektuoti nauji kelio ženklai. Vertikalusis ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis ,, Dangų, mažosios architektūros ir kitų įrengimų išdėstymo planas“ brėžiniu, 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, 
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projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. 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. Jų 

atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų 

skydų išmatavimų. 

 

Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms". Visi suprojektuoti takai turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 

žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Pėsčiųjų takų plotis  ≥1,2 m. Takai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės 

važiuojamosios dalies. Takus įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Siekiant, kad 

neregiai ir silpnaregiai nepasiklystų, neregių vedimo paviršiai įrengiami tik pagrindiniuose takuose. 

Vedimo sistema įrengiama iš betoninių plytelių su taktiliniu paviršiumi. 

Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 30 cm pločio vedimo juostos (naudojami elementai 

su juostelėmis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami apsisprendimo 

elementai, 60x60 cm kvadratas ir elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis dalimis, 

įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm. 

Reljefiniai paviršių elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo. 

Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 

mm nuo takų paviršiaus. 

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

savo lėšomis. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

 

Elektrotechnikos dalis (gatvių apšvietimas) 

Projektuojamas naujo tilto, jo prieigų bei Kilpos parke esančių pėsčiųjų, pėsčiųjų – dviračių 

takų apšvietimas. 

Projektuojamo apšvietimo elektros tinklo duomenys: 

• Elektros energijos tiekimo kategorija - III; 

• Elektros  tinklo vardinė įtampa - 400V, 50Hz; 

• Elektros tinklo paskaičiuota galia – 1,8 kW. 
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Šiame projekte pateikiami pėsčiųjų – dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų apšvietimo 

elektros tinklo sprendiniai su LED tipo parkiniais šviestuvais, salos – “avenue deco“ tipo LED 

šviestuvais.  

Elektros tiekimas šiam apšvietimo tinklui numatytas iš Rusnės g. ( žr. proj. AT-17S-1054-8-

TP-EA) per apšvietimo elektros paskirstymo skydą AS-1 (žr. vienlinijinę schemą šio projekto dalies 

brėžinyje Br.2). 

Visi kabeliai klojami apsauginiame vamzdyje PE. 

Kiekvienas šviestuvo stulpas turi būti su pamatu ir turėti atitinkamus kanalus kabelių 

pravedimui, su šviestuvų tvirtinimu, su sujungimo dėžute (stulpo viduje) IP54, kuriame sumontuotas 

vieno polio automatinis išjungiklis „C“ tipo 4A įjungimui/išjungimui ir elektrinei apsaugai, gnybtų 

blokas kabelių sujungimui ir iššakojimui. 

Šviestuvai ir jų stulpai būtų įžeminti prijungiant PE laidininką prie tam skirtų gnybtų.  

Kas antras stulpas pakartotinai turi būti įžeminamas. Stulpo įžeminimo varža turi būti ne 

didesnė, kaip 30 Om.  Įžeminimo atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10 Om. 

Įžeminimą atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

 

Pastaba: Elektros kabeliai priklausantys AB ,,ESO" rekonstruojami kitu techniniu projektu, 

kurio Nr. E2N3714093 ,,AB ESO EL. TINKLŲ IŠKĖLIMAS/APSAUGA Šilutės miesto Šilokarčemos 

kvartalo Turgaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymo techninis projektas" 

 

Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo pėsčiųjų – dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų 

statybos projektas parengtas taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

 

Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo infrastruktūros sąveikos sąlygas. 

Įrengus numatytus sprendinius pagerės Šilutės miesto gyventojų gyvenimo kokybė ir verslo aplinka. Bus 

sustiprintas ryšys tarp natūralaus gamtinio karkaso bei urbanizuoto miesto struktūros. 

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). 
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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. 

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. 

 

Kultūros paveldo vietovės tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo pėsčiųjų – dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų 

statybos projekte projektuojama teritorija yra registruotos kultūros vertybės Šilutės miesto istorinės 

dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12331) teritorijoje. 

Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio  išduotais specialiaisiais  paveldosaugos reikalavimais, 

kultūros vertybių registro duomenimis, IĮ ,,Juodasis ežys“ parengta ,,Šilutės miesto Šilokarčemos 

kvartalo centrinės dalies trumpa istorine apžvalga ir kiti 2017 m. vykdomų archeologinių tyrimų 

suvestinės“ rekomendacijomis. 

Vadovaujantis IĮ „Juodasis ežys“ parengtos „Šilutės miesto Šilokarčiamos kvartalo centrinės 

dalies trumpa istorinė apžvalgos ir kitų 2017 m. vykdytų archeologinių tyrimų suvestinės“ 

rekomendacijomis, prieš vykdant statybos darbus atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

Projekte numatoma iškirsti 40 vnt. medžių (žr. Priedas Nr. 1). Atlikus medžių vertinimą buvo 

nustatyta, kad 28 medžiai yra blogos būklės: nuskurę, per potvynius stovi vandenyje, atsiradę drevės, 

pasvirę, išpuvę, aplūžusios šakos, pusinės arba skurdžios lajos. Į kertamų medžių sąrašą patenka  12 vnt. 

geros arba pusėtinos būklės medžių. Šie medžiai kertami, nes auga planuojamų takų vietose. Norint kuo 

mažiau padaryti įtakos vertingajai savybei, Šyšos upės pusiasalio apželdinimui medžiais, vietoje 45 vnt. 

iškirstų medžių numatoma atsodinti 45 vnt. medžius. Medžių rūšys parenkamos pagal vyraujančias 

rūšis. 

Vykdant naujos statybos darbus draudžiama: 

Naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas vertingąsias savybes; 

Naikinti ar žaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus 

arba kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijos riboženklius. 

Šalia naujai projektuojamų objektų yra šie Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai: 

„Pastatas“ adresas Rusnės g. 4 (Unikalus objekto kodas 15994); 
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Nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdžio sprendiniai 

Projekte numatomi tokie sprendiniai: 

1. Sumedėjusių augalų bei jų grupių išdėstymas 

2. Pakrančių augalų zonos 

Sumedėję augalai projektuojami Kilpos parke. Jų vietos parinktos atsižvelgus į vertingas parko 

erdves bei esamų medžių grupes. Medžių sodinama nedaug, jų vietos parinktos taip, kad papildytų parko 

struktūrą ir įneštų naujų spalvų. Krūmai sodinami šalia takų, formuojant erdvių plotus. Augalai parinkti 

atsižvelgus į aplinka ir augimo ypatybes bei dekoratyvumą. Parke, šalia upės pakrantės siūloma palikti 

vietas natūralaus pakloto augimui. Tokios vietos išsaugo parko autentiškumą ir jo istorinę vertę. 

Pakrantės papildomos vandens pakrančių augalais. 

Įrengimas. Sumedėję augalai formuojami želdinių plano sprendinių brėžinyje nurodytose vietose 

ir pagal numatytą sudėtį.  

Pakrančių augalai pakrantėse formuojami iš būdingų vietinių ir dekoratyvines savybes turinčių 

žolinių drėgnų pakrančių ir vandens augalų. Tokio pobūdžio augmenija atliks tiek bioekologinę 

(vandens apvalymo ir biologinės įvairovės palaikymo ir gausinimo), tiek estetinę funkciją. 

Ekstensyvios priežiūros įvairiarūšės pievos formuojamos atskirais plotais esančiais atokiau 

nuo planuojamų takų trasų, šlaitų tam tikras zonas paverčiant įvairiarūšiu žolių pieva.  Tokio pobūdžio 

pievai būtų reikalingas ekstensyvus priežiūros rėžimas pritaikant vienkartinį šienavimą vegetacijos 

periodo pabaigoje pasibaigus augalų žydėjimui. Šio tvarkymo tipo teritorijos tiesioginei rekreacinei 

veiklai (vaikščiojimui) neturėtų būti naudojamos, geriausia, kad jos būtų apžvelgiamos ir suvokiamos 

kaip estetiškas ir gyvybingas plotas iš greta esančių pasivaikščiojimo takų, vandens telkinių ir kitų 

patogių apžvalgos vietų.  

Pastarieji plotai bioekologiniu  požiūriu formuos gyvybingas padidintos biologinės įvairovės vietas, 

kurios turėtų metų bėgyje patirti tik nežymų antropogeninį poveikį (šienavimo metu). Žvelgiant iš 

kraštovaizdžio architektūros požiūrio taško, jie tarnaus kaip planuojamos teritorijos natūralus fonas.  

Įrengiant augalų kompozicijas laikytis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR 

KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ   

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717Vilnius. 

Sodinamus augalus ir jų kiekius žiūrėti  priede „Sodinami augalai“. 

 

Sprendinių atitiktis privalomiesiems dokumentams 

Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo pėsčiųjų – dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų 

statybos projekto sprendiniai parinkti laikantis normatyvinių dokumentų keliamų reikalavimų.  
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Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu 

Statybos metu darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų įmanomas patekimas į aplinkinius 

žemės sklypus ir pastatus. Prieš darbų vykdymo zoną turi būti įrengti kelio ženklai, įspėjantys apie 

vykdomus darbus, bei aptvertos darbų vykdymo vietos. 

Eismo organizavimo sprendinius pasirengia ir su įgaliotomis institucijomis derina rangovas, 

priklausomai nuo turimų gamybinių pajėgumų. 

 

Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi žemės sklypuose kad. Nr. 8867/0012:101 ir Nr. 8867/0012:103, 

priklausantiems  Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdomiems Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos, kuriems yra sudaryta panaudos sutartis su Šilutės rajono savivaldybės 

administracija. 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

 

Pastabos: 

 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 

2. Vykdant darbus, paaiškėjus ar Rangovui įtariant esant neatitikimams tarp 

topografinio pagrindo ir esamos situacijos, būtina kreiptis į Projektuotoją ir sprendinius 

koreguoti, prisitaikant prie esamos situacijos. 

3. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo 

išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

4. 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. 

5. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę 

medžiagą remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.












