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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 
 Šilutės miesto istorinio parko detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2010-09-30 

sprendimu Nr.T1-1518 (publikuojamas www.silute.lt ); 
 Statytojo – Šilutės rajno savivaldybės- Projektavimo užduotis (techninė specifikacija), patvirtinta 2018-

01-31 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio 
administracijos direktorių;  

 Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
specialusis planas, patvirtintas 2013-06-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-818 
(publikuojamas www.silute.lt ); 

 Topografinis planas NDP-19TK-1062; 
 Statinių apžiūros vietoje 2018m. spalio mėn. duomenys; 
 Žemės sklypų ir statinių nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašų ir kadastrinių 

matavimų duomenimis; 
 Statinio projektu – Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Šilutėje, Stadiono g.12, statybos ir 

kapitalinio remonto projektas, rengiamas pagal Šilutės rajono savivaldybės investicinį projektą – “Šilutės 
miesto futbolo aikštės, esančio Stadiono g.12, Šilutės m., remonto darbai”. Toliau projekte vadinamas – 
Kitu Šilutės rajono savivaldybės projektu. 

 Šilutės miesto miesto istorinės dalies (unikalus kodas 12331), duomenys (kultūros vertybių registro 
duomenys www.kpd.lt ). 

 Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus (kadas 663), parko (kodas 23423), duomenys (kultūros vertybių 
registro duomenys www.kpd.lt ); 

 Normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties 
dokumentais; 

Bendrieji duomenys apie projektą 

 Projektiniai pasiūlymai Statinio projektui  -  
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, Šilutėje, 
Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje, STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS,   
rengiami pagal Šilutės rajono savivaldybės investicinį projektą -  „ŠILUTĖS MIESTO ISTORINIO 
PARKO PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKŲ REKONSTRAVIMO IR TERITORIJOS SUTVARKYMO BEI 
STADIONO, ESANČIO  STADIONO G.12, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“, kuris finansuojamas iš 
Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir Šilutės rajono 
savivaldybės biudžeto lėšų. 

 Statinio projektą  -  
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, Šilutėje, 
Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje, STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS,  

Sudaro dvi statinių grupės –  
 Statinių grupė 1 – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES 

INŽINERINIAI STATINIAI, Šilutėje, Istorinio parko teritorijoje; 
 Statinių grupė 2 – SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI, Šilutėje, 

Stadiono g.12. 

 Pagal finansavimą statiniai suskirstyti į du statybos darbų etapus –  
 I statybos darbų etapas – visi Statinių grupės 1 statiniai, Šilutės istorinio parko teritorijoje ir 

Statinių grupės 2 statiniai, patekantys į  Stadiono g.12 sklypo dalį, kurioje numatyti statybos 
darbai apima Bendruomenės aikštės statinius;  

 II statybos darbų etapas - Statinių grupės 2 statiniai, patekantys į  Stadiono g.12 sklypo dalį, 
kurioje numatyti darbai apima Stadiono statinius; 
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 Statinių grupė 1 – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI 
STATINIAI, Šilutėje, Istorinio parko teritorijoje – sklypuose, kurių kadastriniai Nr.8867/0012:106; 
Nr.8867/0012:112; Nr.8867/0012:107; Nr.8867/0020:183; Nr.8867/0020:184; Nr.8867/0020:206; 
Nr.8867/0020:201; Nr.8867/0015:13; Nr.8867/0016:41; Nr.8867/0017:184; Nr.8867/0017:182; 
Nr.8867/0020:203; Nr.8867/0020:189; Nr.8867/0020:175 (Stadiono g.10); Nr.8867/0020:191; 
Nr.8867/0020:205; Nr.8867/0020:173 (Stadiono g.10A); Nr.8867/0020:202; Nr.8867/0020:207;  
Nr.8867/0020:177; Nr.8867/0020:185; Nr.8867/0020:176; Nr.8867/0020:195; Nr.8867/0020:198; Nr. 
867/0020:196; Nr.8867/0020:197; Nr.8867/0020:194; Nr.8867/0020:187; Nr.8867/0020:193; Nr.  
8867/0020:190; 

I statybos darbų etapas 

 Statinys 01 - ĮVAŽIAVIMO AKLIGATVIS, esantis sklypuose, kurių  kadastriniai Nr. 8867/0020:205, Nr. 
8867/0020:202, nedidelė dalis statinio patenka į sklypą Nr. 8867/0020:173 (Stadiono g.10A); Statinio 
paskirtis – susisiekimo komunikacija; pogrupis – gatvės; gatvės kategorija – D3 - Pagalbinė gatvė; 
Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Statinio kapitalinis remontas; 
Numatyti statybos darbai – važiuojamosios dalies konstrukcijos atskirų dalių ir asfaltos dangos keitimas; 
apsaugos ...dalyje per senvagę (virš pralaidos – Statinio 02) įrengimas;  Statinys pritaikomas  pėsčiųjų, 
dviračių ir aptarnaujančio bei specialiojo transporto eismui; Statinys pritaikomas ŽN; 

 Statinys 02 – PRALAIDA (per senvagę po įvažiavimu į salą), esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 
8867/0020:202;   Statinio paskirtis – hidrotechnikos; Statinio kategorija – neypatingasis; Statybos darbų 
rūšis – Statinio rekonstravimas; Numatyti statybos darbai – pralaidos rekonstravimas – platinimas;  

 Statinys 03 – PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TILTAS (VAKARINIS), sklypuose kurių kadastriniai Nr. 
8867/0020:207, Nr. 8867/0020:195, Nr. 8867/0020:189; Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija; 
Pogrupis - kiti transporto statiniai; Statinio kategorija – ypatingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio 
statyba; numatyti statybos darbai – metalinių tilto konstrukcijų, pagrindo ir apsauginių elementų statyba, 
tilto dekoratyvinio apšvietimo įrengimas; Statinys pritaikomas pėsčiųjų ir dviračių eismui; Statinys 
pritaikomas ŽN; 

 Statinys 04 – PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TILTAS (ŠIAURINIS), sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 
8867/0020:197; Nr. 8867/0020:195, Nr. 8867/0020:194; Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija; 
Pogrupis - kiti transporto statiniai; Statinio kategorija – ypatingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio 
statyba; Numatyti statybos darbai – metalinių tilto konstrukcijų, pagrindo ir apsauginių elemnetų statyba, 
tilto dekoratyvinio apšvietimo įrengimas; Statinys pritaikomas pėsčiųjų ir dviračių eismui; Statinys 
pritaikomas ŽN; 

 Statinys 30 – PĖSČIŲJŲ TILTAS, sklypuose, kurių kadastrinis Nr. 8867/0020:183; Statinio paskirtis – 
susisiekimo komunikacija; Pogrupis - kiti transporto statiniai; Statinio kategorija – neypatingasis; 
Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – metalinių tilto konstrukcijų, 
pagrindo ir apsauginių elementų statyba; Statinys pritaikomas pėsčiųjų eismui; Statinys pritaikomas ŽN; 

 Statinys 05 – REKREACINIS PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKAS SALOJE, sklypuose, kurių kadastriniai 
Nr. 8867/0020:177, Nr.8867/0020:185, Nr.8867/0020:176, Nr.8867/0020:195, Nr.8867/0020:198, 
Nr.8867/0020:196; Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės 
nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis –  Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – tako 
konstrukcijos,  pritaikytos sutapdintam pėsčiųjų, dviračių ir aptarnaujančio transporto eismui, statyba; 
tako danga – asfaltas; Statinys pritaikomas  pėsčiųjų, dviračių ir aptarnaujančio bei specialiojo 
transporto eismui; Statinys pritaikomas ŽN; 

 Statinys 06 - PRAMOGINIS DVIRAČIŲ TAKAS (senvagės rytiniame krante), sklypuose kurių 
kadastriniai Nr. 8867/0020:194, Nr. 8867/0020:187, Nr. 8867/0020:193, Nr.8867/0020:190; Statinio 
paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos 
darbų rūšis – Statinio paprastasis remontas; Numatyti statybos darbai – dėl didelių peraukštėjimų 
statinio trasoje, jame numatyti darbai apima viršutinio gruntinės dangos sluoksnio įrengimą, nekeičiant 
reljefo; Statinys pritaikomas dviračių eismui; statinys ŽN nepritaikomas;  

 Statinys 07 – REKREACINIS PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKAS PARKE, esantis sklypuose, kurių 
kadastriniai Nr. 8867/0020:189, Nr. 8867/0020:175 (Stadiono g.10), Nr. 8867/0020:191, 
Nr.8867/0020:203; Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės 



 Pagal jungtinės veiklos sutartį - UAB „Nemuno deltos projektai“ ir  UAB „Tiksli forma“ 
 

 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  
Šilutėje, Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje,   
STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

 

                        NDP.TF-18.981-PP-AR- 3 

nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Statinio kapitalinis remontas; Numatyti statybos darbai - tako 
konstrukcijos ir dangos keitimas; danga – asfaltas; Statinys pritaikomas pėsčiųjų ir dviračių eismui; 
statinys pritaikomas ŽN; 

 Statinys 08 – REKREACINIS PĖSČIŲJŲ TAKAS, esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 
8867/0012:106, Nr. 8867/0012:112, Nr. 8867/0012:107, Nr.8867/0020:183, Nr.8867/0020:184, 
Nr.8867/0020:206, Nr.8867/0020:201; Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio 
kategorija – II grupės nesudėtingasis;  Statybos darbų rūšis – Statinio paprastasis remontas; Numatyti 
statybos darbai - tako viršutinio gruntinės dangos sluoksnio įrengimas, nekeičiant reljefo; Statinys 
pritaikomas  pėsčiųjų eismui; Statinys pritaikomas ŽN; Remontuojamo Statinys 08 atskiros dalys 
esančios sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0012:106, 8867/0012:107, 8867/0020:112, patenka į 
Šilutės miesto istorinę dalį (unikalus kodas 12331) bei į Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus (kadas 663), 
parką (kodas 23423); 

 Statinys 09 – LAUKO TENISO AIKŠTELĖ, sklype, kurio kadastrinis Nr.  8867/0020:177; Statinio 
paskirtis – sporto paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos 
darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai –aikštelės pagrindų ir specialiosios 
dangos statyba; aptvaro statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statinys pritaikomas neprofesionaliam 
lauko tenisui žaisti;    

 Statinys 10 – UNIVERSALI SPORTO AIKŠTELĖ, sklype, kurio kadastrinis Nr.  8867/0020:177; 
Statinio paskirtis – sporto paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; 
Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir 
specialiosios dangos statyba; aptvaro statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statinys pritaikomas 
neprofesionaliam krepšiniui, tinkliniui, mažajam futbolui bei žolės rieduliui žaisti;   

 Statinys 11 – LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖ. sklype, kurio kadastrinis Nr.  8867/0020:177; 
Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; 
Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir 
spcialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statinys ir jo įrenginiai pritaikomi įvairioms 
amžiaus grupėms treniruotis;     

 Statinys 12 – APTARNAVIMO AIKŠTELĖ. sklype, kurio kadastrinis Nr.  8867/0020:177; Statinio 
paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos 
darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir kombinuotos 
dangos statyba; Statinys pritaikomas salos statinių ir joje planuojamų organizuoti renginių aptarnavimui; 
Statinys pritaikomas ŽN;  

 Statinys 13 – VIEŠAS TUALETAS. sklype, kurio kadastrinis Nr.  8867/0020:177; Statinio paskirtis – 
kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – 
Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – pamatų pastatymas; inžinerinių tinklų privedimas; 
tualeto sumontavimas ant pamatų, vidaus inžinerinių sistemų prijungimas; Statinys pritaikomas viešam 
naudojimu, eksploatuojamas ištisus metus; Statinys pritaikomas ŽN; 

 Statinys 14 – VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ. sklypuose kurių kadstriniai Nr. 8867/0020:185, Nr. 
8867/0020:177, Nr. 8867/0020:176; Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio 
kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos 
darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statiniys ir jo 
įrenginiai pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams;  

 Statinys 15 – RIEDLENČIŲ AIKŠTELĖ, sklype, kurio kadastrinis Nr.8867/0020:176; Statinio paskirtis – 
kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – 
Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; 
funkcinės įrangos įrengimas; Statinys ir jo įrenginiai pritaikomi atskirai pramogų grupei;  

 Statinys 16 – ŠUNŲ TRENIRAVIMO AIKŠTELĖ SU APTVARU, sklype, kurio kadastrinis Nr.  
8867/0020:177; Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės 
nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės 
pagrindų ir specialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statinys ir jo įrenginiai pritaikomi 
šunų treniravimui;  
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 Statinys 17 – POILSIO AIKŠTELĖ 1, sklype, kurio kadastrinis Nr.   8867/0017:184; Statinio paskirtis – 
kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – 
Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir betoninių trinkelių dangos 
statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statinys pritaikomas pylimo trasa judančių pėsčiųjų ir dviratininkų 
poilsiui; Statinys pritaikomas ŽN; 

 Statinys 18 – POILSIO AIKŠTELĖ 2, sklype, kurio kadastrinis Nr.  8867/0015:13; Statinio paskirtis – 
kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – 
Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir betoninių trinkelių dangos 
statyba; funkcinės įrangos įrengimas; Statinys pritaikomas pylimo trasa judančių pėsčiųjų ir dviratininkų 
poilsiui; Statinys pritaikomas ŽN; 

 Įrenginys 19 - Įrenginys “Sveikatingumo takas”, sklype, Numatyti darbai – plokščių elementų su 
įvairių faktūrų paviršiais, įrengimas; Įrenginys pritaikomas pylimo trasa judančių pėsčiųjų ir dviratininkų 
bei sveikatinimuisi;   

 Įrenginys 31 - Poilsio įrenginiai prie esamų paplūdimio tinklinio aikštelių, sklype, kurio kadastrinis 
Nr. 8867/0016:41; Numatyti darbai – suoliukų, šiukšliadėžių įrengimas; Įrenginiai pritaikomi aikštelių 
žiadėjų bei žiūrovų poilsiui;  

 Įrenginys 32 - Poilsio įrenginiai prie esamo miesto paplūdimio, sklype, kurio kadastrinis Nr. 
8867/0017:182; Numatyti darbai – suoliukų, šiukšliadėžių, persirengimo kabinų įrengimas; Įrenginiai 
pritaikomi paplūdinio lankytojų poilsiui; 

 Inžinerinių statiniai Istorinio parko teritorijoje projektuojami vadovaujantis Šilutės miesto istorinio parko 
detaliojo plano sprendiniais; 

 Sklypo tvarkymo sprendiniai, kurie apima teritorijos vertikalų planavimą, tvarkymą, želdinimą  numatyti 
tik Salos teritojoje esančiuose sklypuose ir apima  49 783m2 plotą. Saloje projektuojama aktyvaus 
poilsio zona. Patekimui į salą rekonstruojamas įvažiavimas su pralaida, pastatomi du pėsčiųjų dviračių 
tiltai. Susiformavusios pėsčiųjų ir dviračių judėjimo trasos vietoje projektuojamas naujas pėsčiųjų 
dviračių takas, įrengiamos įvairios aktyvaus poilsio aikštelės. Aptarnavimo aikštelė projektuojama salos 
centrinėje dalyje, priešais renginiams organizuoti numatytą vietą ir yra skirta viešo tualeto pastatymui, 
joje numatyta vieta buitinių atleikų konteinerių ar papildomų biotualetų pastatymui (organizuojant 
renginius), geriamojo vandens fontanėliui ir elektros atvado šulinėliui įrengti. Saloje suprojektuotas 
apšvietimas, vaizdo stebėjimas, atvestas vandentiekis, suprojektuotas buitinių nuotekų šalinimo tinklas. 
Visoje teritorijoje suprojektuoti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir kita funkcinė įranga.  Teritorija 
ir statiniai pritaikomi žmonėms su negalia; 

 Likusioje teritorijoje esančiuose sklypuose numatyti tik statinių statybos, rekonstarvimo ar remonto 
sprendiniai; 

 Suprojektuotas įvažiavimo akligatvio į parką  ir rekreacinio pėsčiųjų dviračių tako parke kapitalinis 
remontas, numatytas  šių statinių apšvietimas, vaizdo stebėjimas, poilsio funkcinė įranga. Statiniai 
pritaikomi žmonėms su negalia; 

 Pramoginio dviračių tako, esančio senvagės rytinėje pusėje ir rekreacinio pėsčiųjų tako, esančio 
teritorijoje nuo ligoninės iki Žalgirio tilto Šyšos upės kairiajame krante – numatytas paparastasis 
remontas.  Rekreacinis pėsčiųjų takas pritaikomas žmonėms su negalia; 

 Dešiniajame Šyšos upės krante projektuojamos dvi poilsio aikštelės greta ant pylimo esančio pėsčiųjų 
dviračių tako. Atskiruose sklypuose suprojektuotas sveikatingumo (refleksoterapinio) tako (aikštelės), 
poilsio įrangos  įrengimas.     

 

Statinių grupė 2 – SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI, Šilutėje, Stadiono g.12; 

 Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr.8867/0020:8; Šilutė, Stadiono g.12; sklypo plotas – 45118m2; 
paskirtis – kita; naudojimo būdai: - bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro 
naudojimo) teritorijos – 19 653m2; - visuomeninės paskirties teritorijos –  25 463m2;  sklypas 
nuosavybės teise priklauso Šilutės rajono savivaldybei.    
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 Sklypas nepatenka į kultūros vertybės teritorijas ar apsaugos zonas.  Sklypas nepatenka į saugomas 
teritorijas, Natūra 2000 tinklui priskiriamas teritorijas.   

 Sklype yra pastatai: 
 Buitinis pastatas, unikalus Nr.8899-7005-2011; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane – 

1H1p; statinio paskirtis – negyvenamoji; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; pastatas 
numatytas nugriauti;  

 Buitinis pastatas, unikalus Nr.8899-7005-2022; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane – 
2H1p; statinio paskirtis – negyvenamoji; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; pastatas 
numatytas nugriauti;  

 Sklype yra kiti inžineriniai statiniai: - 
 Tvora, unikalus Nr.4400-2853-1139; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane – k; ilgis – 797m; 

k2- ilgis - 60m; k3 - ilgis – 48m; vartai – k7 – ilgis 47m; statinio paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis (nustatyta registro duomenyse); statinys 
numatytas rekonstruoti; 

 Bėgimo takas, unikalus Nr.4400-2853-1706; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane – k1 - 
teniso aikštelė – plotas – 648m2; bėgimo takas - k4 - plotas 5012m2; statinio paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai; statinio kategorija – neypatingas (nustatyta registro duomenyse); statinys 
(abi statinio sudėtinės dalys) numatytos rekonstruoti, statinys padalinamas į du atkirus 
statinius ir keičiama jų paskirtis į sporto paskirties inžinerinius statinius;   

 Futbolo aikštelė, unikalus Nr.4400-2853-1739; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane – k5; 
plotas - 15 732; statinio paskirtis – sporto inžineriniai statiniai; statinio kategorija – neypatingas 
(nustatyta registro duomenyse); statinys numatytas remontuoti kitu Šilutės rajono savivaldybės 
projektu; 

  Tribūnos, unikalus Nr.4400-2853-1771; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane – k6; statinio 
paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; statinio kategorija – neypatingas (nustatyta registro 
duomenyse); statinys numatytas nugriauti; 

I statybos darbų etapas - sklypo dalyje, kurios naudojimo būdas - bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų 
ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos – 19 653m2; Sklypo dalyje projektuojami kitos paskirties inžineriniai 
statiniai: 

 Statinys 22 - BENDRUOMENĖS RENGINIŲ AIKŠTĖ; Statinio paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis 
statinys; Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; 
Numatyti statybos darbai – aikštės pagrindų ir vejos dangos statyba; Statinys pritaikomas 
bendruomenės renginių organizavimui;    

 Statinys 23  - TRIBŪNA su viešo tualeto patalpomis;  Statinio paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis 
statinys; Statinio kategorija – neypatingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti 
statybos darbai – žiūrovų tribūnos su stogu viešo tualeto patalpomis statyba;  Statinys pritaikomas 
bendruomenės renginių organizavimui;    

 Statinys 24 - TRIBŪNA su  pagalbinėmis patalpomis skirtomis renginių dalyvių ir atlikėjų 
persirengimui; Statinio paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – 
neypatingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – žiūrovų 
tribūnos su pagalbinėmis patalpomis skirtomis renginių dalyvių ir atlikėjų persirengimui statyba;  
Statinys pritaikomas bendruomenės renginių organizavimui;    

 Statinys 25 -  TRIBŪNA su pagalbinėmis patalpomis skirtomis renginių aptarnavimui; Statinio 
paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – neypatingasis; Statybos darbų rūšis 
– Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai – žiūrovų tribūnos su  pagalbinėmis patalpomis 
skirtomis renginių aptarnavimui statyba;  Statinys pritaikomas bendruomenės renginių organizavimui;    

 Statinys 26 -  KIEMO AIKŠTELĖ; Statinio paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio 
kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos 
darbai –  aikštelės, apimančios statinių aptarnavimui skirtus  privažiavimus, priėjimus ir aikšteles, 
statyba;  Statinys pritaikomas bendruomenės renginių organizavimui;    
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 Statinys 27 – TVORA;  Statinio paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – I 
grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos darbai –   
metalinės tvoros, sklypo funkcinėms zonoms atskirti, statyba;  

 Statinys 28 - TVORA; rekonstruojama esama sklypo tvora (statinio unikalus Nr.4400-2853-1139); 
Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; 
Statybos darbų rūšis – rekonstravimas;   

 Teritorija ir statiniai pritakomi ŽN;  

 Tribūnose iš viso numatytos 704 žiūrovų vietos; 

 Numatyti suprojektuoti sklypo dalies - vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo tinklai, 
bendruomenės aikštės drenažas, priešgaisriniai rezervuarai, pagrindinės šių inžinerinių tinklų linijos, 
kurios jungiasi prie magistralinių tinklų; elektros tinklai ir apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema. 

II statybos darbų etapas - sklypo dalyje, kurios naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos – 25 
463m2; Sklypo dalyje projektuojami sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai: 

 Statinys 20 - BĖGIMO TAKAS su lengvosios atletikos sektoriais; rekonstruojamas esamas statinys 
(statinio unikalus Nr.4400-2853-1706), padalinant jį į du atkirus statinius; Statinio paskirtis prieš 
rekonstravimą – kitos paskirties inžinerinis statinys, po rekonstravimo –  sporto paskirties inžinerinis 
statinys; Statinio kategorija – prieš rekonstravimą – neypatingasis, po rekonstarvimo – II grupės 
nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – rekonstravimas;   

 Statinys 21 -  LAUKO TENISO AIKŠTELĖ;  rekonstruojamas esamas statinys (statinio unikalus 
Nr.4400-2853-1706), padalinant jį į du atkirus statinius; Statinio paskirtis prieš rekonstravimą – kitos 
paskirties inžinerinis statinys, po rekonstravimo –  sporto paskirties inžinerinis statinys; Statinio 
kategorija – prieš rekonstravimą – neypatingasis, po rekonstarvimo – II grupės nesudėtingasis; 
Statybos darbų rūšis – rekonstravimas;   

 Statinys 29 - KIEMO AIKŠTELĖ, Statinio paskirtis –  kitos paskirties inžinerinis statinys; Statinio 
kategorija – II grupės nesudėtingasis; Statybos darbų rūšis – Naujo statinio statyba; Numatyti statybos 
darbai –  aikštelės, apimančios statinių aptarnavimui skirtus  privažiavimus, priėjimus ir aikšteles, 
statyba; Statinys pritaikomas ŽN;   

 Teritorija ir statiniai pritakomi ŽN; 

 Numatyti suprojektuoti sklypo dalies - vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo tinklai, prijungti 
prie I etapu suproejktuotų inžinerinių tinklų; elektros tinklai ir apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema; 

 Šioje sklypo dalyje kitu Šilutės savivaldybės projektu numatyta – sporto ir kiros paskirtias inžinerinių 
statinių - futbolo aikštės (statinio unikalus Nr.4400-2853-1739) kapitalinis remontas, 500 vietų tribūnos ir 
keimo aikštelės, skirtos sikėms statiniams aptarnauti, statyba – brėžiniuose išskirtos atskirais 
pažymėjimais.   

 

 

PV, kvalifikacijos atestato Nr. A695,  
KPAS kvalifikacijos atestato Nr.3941, Architektė                                                                    A. Čepienė      

Architektė                                                                                                                           B. Gedrimienė 

Architektas                                                                                                                                 J. Fišeris 

Architektas                                                                                                                                I. Autukas 

Asistentė                                                                                                                               E. Adamonė 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. DANGOS 
1.1 Įvažiavimo akligatvis. 
Numatomas 2,5m pločio eismo juostos kapitalinis remontas įrengiant dangos konstrukciją ir asfaltbetonio 

dangą, pritaikytą epizodiniam sunkiojo transporto eismui. Šalia asfaltbetonio eismo juostos maksimaliai išsaugant 
esančių medžių šaknis, rankiniu būdu įrengiami 0,5m pločio skaldos kelkraščiai. 
 1.2 Parko takai, takai saloje, aptarnavimo aikštelė. 
 Statiniai 05, 07, 12 įrengiami asfaltbetonio dangos ant naujų pagrindų su betoniniais vejos bortais. 
Aptarnavimo aikštelės dalis apie viešąjį tualetą grindžiama betoninėmis plytelėmis. 

1.3 Teniso kortas, treniruoklių bei vaikų žaidimų aikštelė 
  Statiniuose 09, 11, 14 numatoma įrengti prilydomąją gumos granulių dangą ant naujai įrengiamo 
asfaltbetonio pagrindo. Vaikų žaidimų aikštelės dalis dengiama smulkiais baltais nugludintais akmenukais, 
aikštelės dalis su laipiojimo tinklų įrenginiais dengiama smėliu. Smėlio dangos konstrukcija analogiška paplūdimio 
tinklinio aikštelės konstrukcijai. Aikštelės atribotos betoniniais vejos bortais. 

1.4 Universali sporto aikštelė. 
Statinio 10 paviršiaus danga – dirbtinė žolė. 
1.5 Pramoginis dviračių takas, rekreacinis pažintinis takas. 
Statiniuose 06 ir 08 numatomas smulkios frakcijos dolomito skaldos dangos sluoksnis be bortų. 
1.6 Šunų treniravimo aikštelė. 
Statinyje Nr. 16 numatoma veja su metaliniu segmentiniu aptvaru. 
1.7 Poilsio aikštelės 
Poilsio aikštelių (statiniai Nr.17, 18) danga – betoninių trinkelių grindinys, atitinkantis pėsčiųjų-dviračių tako, 
šalia kurio aikštelės įrengiamos, dgrindinį. 
3.12 Teritorijos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams 
 
2. TUALETAS 
Automatiškai išsivalantis tualetas. Du įėjimai: vienas pritaikytas žmonėms su su specialiais poreikiais, kitas 

abiems lytims tinkantis. Dešinėje pusėje 3 pisuarai. Su rinkliavos dėžute (2 vnt.), automatinėmis durimis, 
šildomomis grindimis. Korpusas pagamintas iš gelžbetonio. Apdaila: dažytas betonas, pasirinkta spalva arba 
plytelės. Vidaus apdaila: plytelės, nerūdijantis plienas. 
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3.  ŠVIESTUVŲ ĮRENGIMAS 
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IP66 apsaugos klasės, vertikaliai montuojami, su 20/30/40W LED lempomis šviestuvai, tamsiai pilka spalva 

(artima RAL7043) milteliais dažytos lieto aliuminio detalės, su gatvei skirta arba simetriška optika, integruota 
valdymo sistema ir komplektuojančiomis 3,0 m aukščio atramomis. 

4. FUNKCINĖ ĮRANGA 
4.1. Bendrieji reikalavimai perdirbto plastiko gaminiams 
Perdirbto plastiko gaminiai yra atsparūs aplinkos poveikiams, nerūdijantys, paviršius lygus, nesusidaro 

atplaišos į kurias galima būtų susižeisti. Galima naudoti visais metų laikais, neįgeria vandens, greitai džiūstantys, 
lengvai transportuojami. Montavimas nereikalauja kėlimo technikos, paprastas ir greitas. Gaminiai labai 
ilgaamžiai, atsparūs įbrėžimams, grafiti dažams, riebalams, rūgštims ir sūriam vandeniui, nereikalaujantys jokios 
priežiūros. Neišskiria į aplinką jokių kenksmingų medžiagų. Sertifikuoti ekologiškumą patvirtinančiu sertifikatu. 
Montuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 

4.2 . Lauko suolai 
Suolai pagaminti iš perdirbto plastiko. 
Suolo ilgis 1800mm, plotis 630mm, sėdynės aukštis 445mm, atlošo aukštis 770mm. Turi galimybę 

pritvirtinti porankius.  

  
 

Suolų pavyzdžiai 
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Suolas-gultas paplūdimui 

 

4.3. Šilukšliadėžės 
Cilindro formos cinkuotos skardos šiukšliadėžė su perdirbto plastiko apdaila. 

Šiukšlių talpos skersmuo 320mm, aukštis 460mm. 
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4.4. Tvorelė 

 
Persirengimo kabina 

Montuojama iš gerai išdžiovintos ir giliai impregnuotos pušies medienos arba analogiškų gabaritų 
perdirbto plastiko elementų pagal pateiktą brėžinį Nr.NDP-18.981.1-TP-SP.B-7.  

 

 

 
4.5. Dviračių stovai 
Pagamintas iš plieno vamzdžių, galimi matmenys – Ø 42,4mm | Ø 48,3mm | Ø 60,3mm. Gruntuojamas 

cinko gruntu + dažomas milteliniu būdu pagal RAL paletę. Montavimo būdas: ankeruojamas arba betonuojamas 



Pagal jungtinės veiklos sutartį - UAB „Nemuno deltos projektai“ ir  UAB „Tiksli forma“ 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  
Šilutėje, Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje,   
STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

NDP.TF-18.981-PP-TS- 6 

 

 
4.6. Treniruokliai  
Lauko įranga turi atitikti "Stacionarioji kūno rengybos lauko įranga. Saugos reikalavimai ir bandymo 

metodai“ LST EN 16630:2015 standartą. Standartiškai sertifikuoti lauko treniruokliai gaminami iš 88,9 mm  
skersmens   ir 3,2 mm sienelės  storio atraminio vamzdžio, arba 114mm skersmens ir 3,2 mm sienelės storio 
vamzdžio( OF2 serija). Judančių vamzdžių diametras 40 mm , sienelės storis 2,8 mm. Visi gaminiai turi būti 
karštai cinkuojami ir dažomi milteliniu būdu 2 kartus, kad būtų užtikrinamas treniruoklių ilgaamžiškumas ir gera 
išvaizda. 

Treniruoklių komplektas sudaromas iš skirtingų funkcinių modulių. Įrengiami pagal pasirinkto gamintojo 
montavimo instrukciją.            
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Treniruoklių pavyzdžiai 

4.7. Vaikų žaidimo aikštelių – daugiafunkcinių kompleksų įrengimas 
Daugiafunkciniai kompleksai sudaryti iš skirtingų funkcinių modulių. Platformos, čiuožyklos, tilteliai, lipynės, 

laipiojimo tinklai, gaisrininko stulpai, gimnastikos sienelės, „Švediškos“ sienelės ir t.t. Įrengiami pagal pasirinkto 
gamintojo montavimo instrukciją.  

Vaikų žaidimo aikštelės – daugiafunkcinio komplekso pavyzdys: 
 

 



Pagal jungtinės veiklos sutartį - UAB „Nemuno deltos projektai“ ir  UAB „Tiksli forma“ 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  
Šilutėje, Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje,   
STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

NDP.TF-18.981-PP-TS- 9 

 

 
 

 



Pagal jungtinės veiklos sutartį - UAB „Nemuno deltos projektai“ ir  UAB „Tiksli forma“ 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  
Šilutėje, Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje,   
STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

NDP.TF-18.981-PP-TS- 10 

 

 



Pagal jungtinės veiklos sutartį - UAB „Nemuno deltos projektai“ ir  UAB „Tiksli forma“ 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  
Šilutėje, Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje,   
STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

NDP.TF-18.981-PP-TS- 11 

 

 

 
4.8. Geriamo vandens fontanėlis.  
Turi du čiaupus su talpomis vandeniui skirtinguose aukščiuose. Vienas čiaupas įrengtas 20 cm aukštyje nuo 
žemės specialiai šunims. Viršutinis čiaupas pritaikytas atsigerti žmonėms, taip pat ir žmonėms sėdintiems 
ratukuose. Pagamintas iš cinkuoto plieno skardos, padengtos juodu poliesteriu milteliniu būdu. Abi talpos 
vandeniui pagamintos iš mažai blizgaus paviršiaus nerūdijančio plieno skardos. 
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4.8. Universali lauko sporto aikštelė 
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Universali lauko aikštelė šioms sporto rungtims: futbolas, krepšinis, rankinis ir žolės riedulys. · Metalinis 
aptvaras susideda iš 100 x 20 x 2 mm horizontalių ir 80 x 80 x 2 mm vertikalių elementų. Tvora sudaryta iš 
modulių, cinkuotų ir dažytų miltelinių būdu kaitinant iki 200 ºC. Aukštis: šonai 1 m ir galai 3m. 3 x 2m 
antivandaliniai vartai, iš 80 x 80 mm ir 40 x  80 mm rėmo profilių ir 16 x 16 mm profilių. Vandalizmui atsparios 
krepšinio lentos montuojamos virš galinių vartų su lankais ir tinkleliais. 1 cm storio ankeravimo plokštelės 200 x 
200 mm dydžio, kuriomis visa struktūra fiksuojama prie žemės specialiais išsiplečiančiais varžtais.  Į aikštelę 
patenkama per atvirus galinių vartų šonus. Aptvaro spalva žalia. Visi varžtai apsaugomi plastikinėmis 
kepurėlėmis. Sistema montuojama ant armuoto betoninio pamato, įrengiamo visu aikštės perimetru. Tvirtinama 
pagal gamintojo rekomendacijas, ties vartais tvirtinimas ypač sustiprinamas. 

Danga. 12 mm aukščio 100% polipropileno sportinė lauko sąlygoms skirta dirbtinės žolės danga. Spalva 
žalia. Pralaidumas vandeniui 4,500mm/h. Aikštelės dangos konstrukcija įrengiama pagal dangos gamintojo 
nurodymus arba viešai skelbiamą instrukciją, privalo užtikrinti tinkamą aikštelės eksploataciją vietos sąlygomis 
visą ekonomiškai pagrįstą laiką. 

4.9. Šunų dresiravimo aikštelė 
 

 

Tunelis: Ilgis 200 cm. aukštis 60 cm , plotis 60 cm 
Barjerai SML: Aukštis 30/40/60 cm. Plotis 100-120 cm 
Estakada: Ilgis horizontalios dalies 300cm + nuožulnūs užlipimai, plotis 60 cm, aukštis 100 cm 
Piramidė: Aukštis 100cm, plotis 90 cm, ilgis pagrindo 240 cm 
Gyvatėlė: Aukštis 100 cm, tarpai 60 cm 
Estakada su laiptais: Aukštis 80 cm, horizontalios dalies ilgis 200 cm + nuožulnus užlipimas+ laipteliai, 

plotis 40 cm. 
Gamybai naudojama metalo profilis, perdirbto plastiko arba medžio-plastiko kompozito lentos, cinkuoti 

varžtai.  
Metaliniai elementai padengti korozijai atspariais  dažais. Visi elementai įbetonuojami. 
Šunų treniravimo aikštelės tvora: tinklinė tvora iš virintos cinkuotos 2.1 mm arba 2.5 mm skersmens vielos. 

Tinklo akys gali būti skirtingos formos 50x100 mm, 75x100 mm. Aukštis 1,50 m. Tvora padengta PVC danga 
(žalia spalva RAL6005). Tvoros komplektuojamos su apvaliais 45 mm ar 48 mm stulpais. Kas 25 m, teritorijos 
kampuose ir tvoros pradžioje bei gale naudojami atraminiai stulpai. Stulpus rekomenduojama montuoti kas 2.5 m. 
Aikštelėje montuojami dveji varteliai, gaminami iš metalinio profilio, užpildyto tinklu, analogišku tvoros tinklui. 
Varteliai 1,50 m aukščio, vieni vienvėriai, 1,00 m pločio, kiti dvivėriai, su viena fiksuojama dalimi, iš viso 2,00 m 
pločio. Uždarant varteliai turi patikimai užsifiksuoti, kad šuo negalėtų jų pats atsidaryti.  

 
4.10. Teniso kortas 
Medžiagos: aptvaras gaminamas iš cinkuotų ir dažytų miltelinių būdu kaitinant (spalva žalia RAL 6005) 

plieno profilių 50 x 50 x 4 mm su patikimai įtvirtintu cinkuoto ir dažyto plieno tinklo užpildu. Aptvare įrengti du 
įėjimai per lengvai atidaromus vartelius. Tvoros aukštis šonuose 3,00 m, galuose 4,00 m. Yra galimybė 
sumontuoti 4 apšvietimo prožektorius. Aptvaras montuojamas ant armuoto betoninio pamato, įrengiamo visu 
aikštės perimetru. Tvirtinamas pagal gamintojo rekomendacijas. 

Danga: dirbtinė žolė, plauko ilgis 12-24 mm. Klojama ant lygaus asfalto ar betono pagrindo, užpildas – 
kvarcinis smėlis (reikalingas žolės stabilumui ir drenažui). Vandens pralaidumas: atitinkantis DIN 18035 
standartą. Spalvos atsparumas: atitinkantis DIN 54004 standartą. Spalva parenkama darbo projekto rengimo 
metu. 



Pagal jungtinės veiklos sutartį - UAB „Nemuno deltos projektai“ ir  UAB „Tiksli forma“ 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  
Šilutėje, Stadiono g. 12 ir Istorinio parko teritorijoje,   
STATYBOS, REKONSTRAVIMO  IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

NDP.TF-18.981-PP-TS- 14 

 

 

 
 

4.11. Skate parkas 
Monolitinė parko konstrukcija montuojama ant betoninių polinių pamatų. Rampos pagrindiniam karkasui 

naudojama 18mm drėgmei atspari fanera, karkasui sutvirtinti naudojama mediniai tašeliai 95x45 mm. 
Važiuojamoji dalis (sluoksnis) susideda iš dviejų sluoksnių. Apatinis sluoksnis iš 9 mm faneros, viršutinis 
sluoksnis iš 9mm faneros padengtos gumos dalėlėmis. Čiuožimo vamzdžiai plieniniai 50 mm diametro 2,6mm 
storio sienelėmis. Visi čiuožimo elementai „Grindbox“ iš armuoto betono. Konstrukcija turi atitikti skate parkų 
kokybės ir saugumo standartą LST EN 14974. 

Parko elementai: 
Dviguba daugiafunkcinė pusrampė su siena. Susideda iš dviejų pusrampių kurių vienos aukštis 2500 mm ± 

10%., ilgis 6000 mm. ± 10%., kitos pusrampės aukštis 1500 mm± 10%., ilgis 4500 mm. ± 10. Sienos aukštis 
atitinkamai 1000± 10% mm virš žemesnės pusrampės. Siena montuojama virš žemesnsnių pusrampių vientisai 
su aukštesne pusrampe. Bendras įrenginio ilgis 10500 mm.  ± 10% arba analogas. 
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1. Daugiafunkcinė rampa su čiuožimo turėklu ir V formos čiuožimo bortu. Turėklas apvalaus profilio 
50 mm diametro. Bendras čiuožimo ilgis ne mažesnis nei 4500mm. ± 10%. Čiuožimo bortas V formos. Bendras 
čiuožimo ilgis 8000 mm ± 10%. Rampos Aukštis 750 mm. ± 10%. Plotis  6000 mm. ± 10%. Ilgis 7500mm ± 10% 
arba analogas. 

2. Šuolių rampa. Elemento aukštis 1500mm ± 10%, Plotis 4500 mm ± 10% arba analogas. 
3. Pusrampė 2100mm. Pusrampės aukštis 2100 mm ± 10%, ilgis 6000 mm. ± 10% arba analogas. 
4. Pusrampė 1500mm. Pusrampės aukštis 1500 mm ± 10%, ilgis 4500 mm. ± 10% arba analogas. 
5. Spine rampa. Dvi pusrampės viena priešais kitą. Rampos aukštis 1500 mm ± 10%, ilgis 4500 mm. 

± 10% arba analogas. 
6. Dvi bangos. Bangos aukštis aukštis 500 mm ± 10%, plotis 3000 mm. ± 10% arba analogas. 
 

 

 
 

 
 

4.12. Įrenginys „Sveikatingumo takas“ 
Sveikatingumo takas įrengiamas iš betoninių vejos bortų formuojant išorinius tako kontūrus ir tarp jų 

įrengiant iš bortų pertvaras, kad susidariusius stačiakampius būtų galima užpildyti skirtingos faktūros 
medžiagomis. Tai gali būti bent dviejų skirtingų frakcijų smėlis, skirtingų frakcijų žvirgždas ir skalda, paguldytos 
tiesios rykštelės ir stambesnės medžio nuopjovos, stambesnės įkasant galu, smulkesnės paguldant. Vietomis 
smėlyje arba žvirgžde gali būti išdėliotos ir poliruoto akmens plokštelės. Skirtingas paviršiaus faktūras galima 
išgauti lentelėmis, šakelėmis, kankorėžiais, medžių žievės gabaliukais, molio plytų nuolaužomis.  
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Įrengimo pavyzdžiai: 
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Ispėjamieji paviršiai turi atitikti šių dokumentų reikalavimus: 
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI 

ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”; 
Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 
Tarptautinis standartas ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“; 
Tarptautinis standartas ISO 23599:2012 „Pagalbiniai produktai, skirti akliesiems ir asmenims su regėjimo 

negalia - Taktiliniai pėsčiųjų paviršių indikatoriai“; 
Projektuojama ant asfaltbetonio dangų klijuoti. 
Guminę taktilinę neregių vedimo sistemą su šiomis savybėmis: 
Lanksčios medžiagos gerai prisitaiko prie nelygių paviršių 
Du sistemos tipai: įspėjimo ir vedimo 
Neslidus paviršius 
Didelis kontrastas tarp sistemos elementų ir aplinkos 
Takas būna paruoštas naudojimui iškart po įrengimo 
Greitai ir paprastai šalinami pažeidimai 
Standartų reikalavimus atitinkantys išmatavimai: 
Plytelės ilgis x plotis - 600x300 mm 
Standartų rekomenduojama spalva – Įspėjamoji geltona (Warning yellow) 
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SITUACIJOS SCHEMA M1:1 000

STATINIŲ SĄRAŠAS:
01 ĮVAŽIAVIMO AKLIGATVIS
02 PRALAIDA
03 PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TILTAS (vakarinis)
04 PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TILTAS (šiaurinis)
05 REKREACINIS TAKAS (pėsčiųjų-dviračių judėjimui saloje)
06 PRAMOGINIS DVIRAČIŲ TAKAS (senvagės rytiniame krante)
07 REKREACINIS TAKAS (pėsčiųjų-dviračių judėjimui parke)
08 REKREACINIS PAŽINTINIS TAKAS
09 LAUKO TENISO AIKŠTELĖ
10 UNIVERSALI SPORTO AIKŠTELĖ
11 LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖ
12 APTARNAVIMO AIKŠTELĖ
13 VIEŠAS TUALETAS
14 VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
15 RIEDLENČIŲ AIKŠTELĖ
16 ŠUNŲ TRENIRAVIMO AIKŠTELĖ SU APTVARU
17 POILSIO AIKŠTELĖ 1
18 POILSIO AIKŠTELĖ 2
19 SVEIKATINGUMO TAKAS
20 BĖGIMO TAKAS SU LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKTORIAIS (II etapas)
21 LAUKO TENISO AIKŠTELĖ SU APTVARU (II etapas)
22 BENDRUOMENĖS RENGINIŲ AIKŠTĖ
23 TRIBŪNA SU VIEŠO TUALETO PATALPOMIS
24 TRIBŪNA SU PATALPOMIS ATLIKĖJŲ PERSIRENGIMUI
25 TRIBŪNA SU RENGINIŲ APTARNAVIMO PATALPOMIS
26 KIEMO AIKŠTELĖ
27 TVORA
28 TVORA
29 KIEMO AIKŠTELĖ (II etapas)
30 PĖSČIŲJŲ TILTAS

Vokiečių g. 24, Vilnius LT-01130

tel.: +370 652 19888

el. p. info@tiksliforma.lt

www.sportarchitecture.eu

www.tiksliforma.lt
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16 ŠUNŲ TRENIRAVIMO AIKŠTELĖ SU APTVARU
17 POILSIO AIKŠTELĖ 1
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19 SVEIKATINGUMO TAKAS
20 BĖGIMO TAKAS SU LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKTORIAIS (II etapas)
21 LAUKO TENISO AIKŠTELĖ SU APTVARU (II etapas)
22 BENDRUOMENĖS RENGINIŲ AIKŠTĖ
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

projektuojamų statinių kontūrai

projektuojamos judėjimo trasos, pritaikytos

žmonėms su negalia

esamos judėjimo trasos, pritaikytos žmonėms

su negalia

kitu projektu projektuojami statiniai
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STATINIŲ SĄRAŠAS:
01 ĮVAŽIAVIMO AKLIGATVIS
02 PRALAIDA
03 PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TILTAS (vakarinis)
04 PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TILTAS (šiaurinis)
05 REKREACINIS TAKAS (pėsčiųjų-dviračių judėjimui saloje)
06 PRAMOGINIS DVIRAČIŲ TAKAS (senvagės rytiniame
krante)
07 REKREACINIS TAKAS (pėsčiųjų-dviračių judėjimui parke)
08 REKREACINIS PAŽINTINIS TAKAS
09 LAUKO TENISO AIKŠTELĖ
10 UNIVERSALI SPORTO AIKŠTELĖ
11 LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖ
12 APTARNAVIMO AIKŠTELĖ
13 VIEŠAS TUALETAS
14 VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
15 RIEDLENČIŲ AIKŠTELĖ
16 ŠUNŲ TRENIRAVIMO AIKŠTELĖ SU APTVARU
17 POILSIO AIKŠTELĖ 1
18 POILSIO AIKŠTELĖ 2
19 SVEIKATINGUMO TAKAS
20 BĖGIMO TAKAS SU LENGVOSIOS ATLETIKOS
SEKTORIAIS (II etapas)
21 LAUKO TENISO AIKŠTELĖ SU APTVARU (II etapas)
22 BENDRUOMENĖS RENGINIŲ AIKŠTĖ
23 TRIBŪNA SU VIEŠO TUALETO PATALPOMIS
24 TRIBŪNA SU PATALPOMIS ATLIKĖJŲ PERSIRENGIMUI
25 TRIBŪNA SU RENGINIŲ APTARNAVIMO PATALPOMIS
26 KIEMO AIKŠTELĖ
27 TVORA
28 TVORA
29 KIEMO AIKŠTELĖ (II etapas)
30 PĖSČIŲJŲ TILTAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

A695 PV A. Čepienė LAIDA

LAPŲ

LAPAS

0

33

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

lt

UAB "NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"

Turgaus g.5, Šilutė

tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645,

info@deltosprojektai.lt

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES

INŽINERINIŲ STATINIŲ, Šilutėje, Stadiono g.12 ir Istorinio parko

teritorijoje, STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO

REMONTO  PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI

Šilutėje, Stadiono g.12

NDP.TF-18.981-PP.B1

SITUACIJOS SCHEMA M1:1 000

Vokiečių g. 24, Vilnius LT-01130

tel.: +370 652 19888

el. p. info@tiksliforma.lt

www.sportarchitecture.eu

www.tiksliforma.lt
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