
Žirm�n� g.139 - 321, 09120 Vilnius 

Tel.: (8~5) 272 83 34;  Faks.: (8~5) 203 12 80 
Atestato Nr. 5687 

Statytojas 
(užsakovas) 

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S ADMINISTRACIJA 

Statinio projekto 
pavadinimas 

VALSTYBIN�S REIKŠM�S RAJONINIO KELIO NR. 4209 ŠILUT�-
RAMU�IAI-GARDAMAS RUOŽ� NUO 0,580 IKI 1,374 (ŠILUT�S MIESTE 
SUTEIKTI CINTJONIŠKI�, PRAMON�S GATVI� PAVADINIMAI) IR 
NUO 1,404 IKI 3,01 KM (ŠILUT�S MIESTE SUTEIKTAS RAMU�I�
GATV�S PAVADINIMAS) REKONSTRAVIMAS�

Statinio 
kategorija 

YPATINGAS STATINYS 

Statinio grup� SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INŽINERINIAI TINKLAI 

Naudojimo 
paskirtis 

GATV�S, GELEŽINKELIO KELIAS, NUOTEK� ŠALINIMO TINKLAI, 
RYŠI� TINKLAI, ELEKTROS TINKLAI  

Statybos r�šis REKONSTRAVIMAS 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Statinio projekto 
dalis 

BENDROJI 

Statinio projekto 
numeris 

AT-17S-1059-2-TDP 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

BD-03 

Bylos (segtuvo) 
laidos žymuo 

0 

  Vilnius, 2019 m.

UAB „ATAMIS“ 

DIREKTORIUS 

PROJEKTO VADOVAS 

MINDAUGAS UNDARAVI�IUS 

RIMVYDAS JUODKA 
Atestato Nr. 30394 



    
 

 
   

0 2019 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4209 Šilutė-Ramučiai-
Gardamas ruožų nuo 0,580 iki 1,374 (Šilutės mieste suteikti 
Cintjoniškių, Pramonės gatvių pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilutės mieste suteiktas Ramučių gatvės pavadinimas) 
rekonstravimas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

36774 SPDV Marius Kazakevičius  Bendroji dalis 

0 

38159 SPDV Arnoldas Apeikis  Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

27712 SPDV Remigijus Indrašius   

32094 SPDV Janina Balsevičienė  
 

10425 SPDV Vaclovas Grauslys  

KALBOS 
TRUMP. 

LT  

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 

AT-17S-1059-2-TDP-BD-PSŽ 1 1 

 

 
 
 

STATINIO PROJEKTO SUD ĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. TT-01 0 Inžineriniai geodeziniai tyrimai  

2. GT-02 0 Inžineriniai geologiniai tyrimai   

3. BD-03 0 Bendroji  

4. SMG-04 0 Susisiekimo (miestų gatvių)  

5. VN-05 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

6. EA-06 0 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo)  

7. ER-07 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  

8. GS-08 0 
Elektroniniai ryšiai. Signalizacijos dalis 

Geležinkelio signalizacija 
 

9. SO-09 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

 

10. KS-10 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

11. AB ,,ESO“ elektros įrenginių iškėlimas 
Statytojas ir darbų 

užsakovas AB ,,ESO“ 

 
 
 
 



  

  

0 2019 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. Žirm�n� g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Valstybin�s reikšm�s rajoninio kelio Nr. 4209 Šilut�-Ramu�iai-
Gardamas ruož� nuo 0,580 iki 1,374 (Šilut�s mieste suteikti 
Cintjoniški�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) 
rekonstravimas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Bylos sud�ties žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAP�

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S 
ADMINISTRACIJA 

AT-17S-1059-2-TDP -BD -BDŽ 1 1 

BYLOS SUD�TIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Lap�

sk. 
Puslapiai 

Tekstin� dalis 
1. Projekto sud�ties žiniaraštis 1 2 
2. Bylos sud�ties žiniaraštis 1 3 
3. Bendrieji statinio rodikliai 2 4-5 
4. Aiškinamasis raštas 21 6-26 
5. Technin�s specifikacijos 15 27-41 
6. Pritarim� suderinim� s�rašas 1 42 
7. Priedai 1 43 

Priedai 
8. Projektavimo dokument� kopijos 32 44-75 
9. Kvalifikacij� patvirtinan�i� dokument� kopijos 6 76-81 

10. Br�žiniai 1 82 
Br�žiniai 

11. Suvestinis inžinerini� tinkl� ir aukš�i� planas, M 1:500 5 83-87 
12. Dang� ir eismo organizavimo planas, M 1:500 5 88-92 
13. Skersiniai konstruktyviniai profiliai, M 1:50 3 93-95 
14. Skersiniai konstruktyviniai profiliai (ties geležinkelio pervaža), M 1:100 1 96 



  

  

0 2017-07 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. Žirm�n� g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Valstybin�s reikšm�s rajoninio kelio Nr. 4209 Šilut�-Ramu�iai-
Gardamas ruož� nuo 0,580 iki 1,374 (Šilut�s mieste suteikti 
Cintjoniški�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) 
rekonstravimo techninis projektas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Bendrieji statini� rodikliai 

KALBOS 
TRUMP. 

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAP�

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S 
ADMINISTRACIJA 

AT-17S-1059-2-TDP -BD-BSR 1 2 

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

BENDRIEJI STATINI� RODIKLIAI 

Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
1. Gatv�s:    
1.1. Pramon�s g.    
1.1.1. kategorija  C2  
1.1.2. ilgis*  km 0,01  
1.1.3. važiuojamosios dalies plotis  m 8,0  
1.1.4. eismo juost� skai�ius  m 2  
1.1.5. eismo juostos plotis m 4,0  
1.2. Pramon�s g. šaligatvis    
1.2.1. kategorija    
1.2.2. ilgis*  km 0,740  
1.2.3. važiuojamosios dalies plotis  m   
1.2.4. eismo juost� skai�ius  m   
1.2.5. eismo juostos plotis m 1,2-3,5 (šaligatvio plotis) 
1.3. Cintjoniški� g.    
1.3.1. kategorija  C1  
1.3.2. ilgis*  km 0,042  
1.3.3. važiuojamosios dalies plotis  m 7,00  
1.3.4. eismo juost� skai�ius  m 2  
1.4. Cintjoniški� g. šaligatvis    
1.4.1. kategorija    
1.4.2. ilgis*  km 0,264  
1.4.3. važiuojamosios dalies plotis  m   
1.4.4. eismo juost� skai�ius  m   
1.4.5. eismo juostos plotis m 1,5-6,7 (šaligatvio plotis) 
1.5. Ramu�i� gatv�    
1.5.1. kategorija  C1  
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2 2 0 

1.5.2. ilgis*  km 0,014  
1.5.3. važiuojamosios dalies plotis  m 7,0  
1.5.4. eismo juost� skai�ius  m 2  
1.5.5. eismo juostos plotis m 3,5  
1.6. Ramu�i� p�s�i�j�-dvira�i� takas    
1.6.1. kategorija    
1.6.2. ilgis*  km 0,369  
1.6.3. važiuojamosios dalies plotis  m   
1.6.4. eismo juost� skai�ius  m   
1.6.5. eismo juostos plotis m 2,5-3,5  
2. Geležinkeliai:     
2.1. kategorija  2  
2.2. ilgis*  km 0,033  
IV. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    
1. Nuotek� šalinimo tinklai   
1.1. Pramon�s gatv�   
1.1.1. inžinerini� tinkl� ilgis m 16 
1.1.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200/250/315 
1.2. Cintjoniški� gatv�   
1.2.1. inžinerini� tinkl� ilgis m 52 
1.2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200/500 
1.2.3. Ramu�i� gatv�   
1.3.1. inžinerini� tinkl� ilgis m 14 
1.3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 500 
2. Elektrotechnikos (gatv�s apšvietimo) tinklai   
2.1.1. inžinerini� tinkl� ilgis* m 826  
2.1.2. elektros tinkl� laidinink� skai�ius ir 
skerspj�vis 

vnt.; mm2 4x16 
4x25 
4x35 

3. Elektronini� ryši� tinklai    
3.1.1. inžinerini� tinkl� ilgis* m 3558  
3.1.2. elektroninio ryšio laidinink� por� skai�ius ir 
skerspj�vis 

vnt.; mm2 288sk., 72 sk., 
48sk., 24sk., 12sk., 
100x2; 50x2; 1x4 

* Žvaigždute pažym�ti rodikliai apskai�iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrini� matavim� ir kadastro duomen�
surinkimo taisykl�mis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministras. Baigus statyb� ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali tur�ti neesmini� nukrypim�

Statinio projekto vadovas  _____________________________________________________________________  
 (vardas, pavard�, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



  

0 2019 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. Žirm�n� g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Valstybin�s reikšm�s rajoninio kelio Nr. 4209 Šilut�-Ramu�iai-
Gardamas ruož� nuo 0,580 iki 1,374 (Šilut�s mieste suteikti 
Cintjoniški�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) 
rekonstravimas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Aiškinamasis raštas 

KALBOS 
TRUMP. 

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAP�

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S 
ADMINISTRACIJA 

AT-17S-1059-2-TDP -BD-AR 1 21 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šio projekto apimtis yra laisvoje valstybin�je žem�je ir sklyp� ribose, kuriuos patik�jimo teise 

valdo Šilut�s rajono savivaldyb�.  

Projekto sprendiniai patenkantys � sklypus, kuriuos patik�jimo teise valdo Lietuvos automobili�

keli� direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateikiami atskirame projekte AT-17S-1059-1-TDP. Abu 

projektai yra neatsiejami ir tur�t� b�ti �gyvendinami vienu metu. 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 

- Inžinerine topografine nuotrauka; 

- Inžinerini� geologini� tyrin�jim� ataskaita; 

- Išduotomis projektavimo s�lygomis; 

- Cintjoniški� gatv�je, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – 

Ramu�iai - Gardamas vykdom� darb� r�šis – rekonstravimas; 

- Pramon�s gatv�je kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – Ramu�iai 

- Gardamas vykdom� darb� r�šis – rekonstravimas; 

- Ramu�i� gatv�je, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – Ramu�iai 

- Gardamas vykdom� darb� r�šis – rekonstravimas 

- Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos 

- Cintjoniški� gatv�, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – 

Ramu�iai - Gardamas priskiriama ypatingiems statiniams. 

- Pramon�s gatv�, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – Ramu�iai 

- Gardamas priskiriama ypatingiems statiniams. 

- Ramu�i� gatv�, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – Ramu�iai 

Gardamas priskiriama ypatingiems statiniams. 
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2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

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

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

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri�io 7 d. �sakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statini� klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. �sakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos r�šys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. �sakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statyb� leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarini� šalinimas. Statybos pagal 

neteis�tai išduot� statyb� leidžiant� dokument� padarini� šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. �sakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatv�s ir vietin�s reikšm�s keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. �sakymu Nr. D1-533; 

- Keli� techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobili� keliai“, patvirtintas LR aplinkos 

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

- Automobili� keli� dangos konstrukcijos asfalto sluoksni� �rengimo taisykl�s 	T Asfaltas 08, 

patvirtintos LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. �sakymu Nr. V-16; 

- Automobili� keli� asfalto mišini� technini� reikalavim� aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas 

LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

�sakymu Nr. V-15; 

- Automobili� keli� dangos konstrukcijos sluoksni� be rišikli� �rengimo taisykl�s 	T SBR 07, 

patvirtintos LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. 

sausio 30 d. �sakymu Nr. V-18 

- Automobili� keli� mineralini� medžiag� mišini�, naudojam� sluoksniams be rišikli�, technini�

reikalavim� aprašas TRA SBR 07, patvirtintos LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. �sakymu Nr. V-17; 

- Automobili� keli� mineralini� medžiag� technini� reikalavim� aprašas TRA MIN 07, patvirtintos 

LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.  
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- Automobili� keli� asfalto dang� prieži�rai skirt� medžiag� ir medžiag� mišini� technini�

reikalavim� aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. �sakymu Nr. V-150; 

- Statybos taisykl�s 	T ŽS „Automobili� keli� žem�s darb� atlikimo ir žem�s sankasos �rengimo 

taisykl�s“ patvirtintos LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

2017 m. balandžio 3 d. �sakymu Nr. V-111; 

- Keli� ženklinimo medžiag� naudojimo ir ženklinimo �rengimo taisykl�s 	T ŽM 12, patvirtintos LR 

automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri�io 16 d. 

�sakymu Nr. V-389; 

- Keli� ženklinimo medžiag� technini� reikalavim� aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR 

automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri�io 16 d. 

�sakymu Nr. V-390; 

- Kelio ženkl� �rengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykl�s, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. �sakymu Nr. 3-83; 

- Kelio ženkl� atram� parinkimo, projektavimo ir �rengimo taisykl�s P	T KŽA 08, patvirtintos LR 

automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs�jo 29 d. 

�sakymu Nr. V-298; 

- Automobili� keli� vertikali�j� kelio ženkl� �rengimo taisykl�s 	T VŽ 14, patvirtintos 2014 m. 

kovo 7 d. Nr. V-81; 

- Automobili� keli� darbo viet� aptv�rimo ir eismo reguliavimo taisykl�s T DVAER 12, 

patvirtintos LR automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. 

balandžio 16 d. �sakymu Nr. V-87; 

- Automobili� keli� dangos iš minkštojo asfalto sluoksni� �rengimo metodiniai nurodymai MN 

MAS 15. 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisykl�s statyboje“; 

- LR vyriausyb�s nutarimas „D�l Speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Pervaž� �rengimo ir naudojimo taisykl�s, patvirtintos 2017 geguž�s 18 d. �sakymu Nr. 3-231. 

Statybos sklypo apib�dinimas 

Rekonstruojamos Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s yra Šilut�s miesto šiaurin�je 

dalyje. 

�limatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutini� platum� klimato zonoje ir priklauso 

Atlanto kontinentin�s mišk� srities pietvakarinio posri�io Paj�rio rajono Paj�rio žemumos parajoniui. 
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Vidutin� metin� oro temperat�ra 7,4oC. Absoliutus temperat�ros minimumas -32,2oC, maksimumas 

35,8oC. Krituli� kiekis per metus apie 800mm. Laikotarpio su sniego danga trukm� 65 – 70 dien�. Saul�s 

spind�jimo trukm� apie 1950 val. Svarbiausi procesai, s�lygojantys tarprajoninius klimato skirtumus yra 

j�rinio oro pernaša � žemyn�, pakrant�s brizin� cirkuliacija ir aukštas gruntini� vanden� lygis. 

Norminis sezoninio �šalo gylis sm�lingam gruntui iki 1,2m, molingam -  iki 1,5m 

Geomorfologiniu poži�riu teritorija priklauso Žemai�i� - Kuršo geomorfologin�je srityje 

esan�iam Vakar� Žemai�i� lygumos rajono Šilut�s limnoglacialinio lygumos mikrorajonui. Reljefo 

absoliutinis aukštis tyrim� vietose siekia 5,4 – 12,2m.  

Tyrim� plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Technogeninio reljefo poky�iai gana žym�s 

(visame rekonstruojam� gatv�s atkarp� profilyje paplit
s technogeninis gruntas). Žem�s paviršiaus 

nuolydis neviršija 10°. Erozini�, termokarstini�, sufozini� ir kit� neigiam� reljefo form� n�ra. Atstumas 

iki nepastovi� šlait� ir eroduojam� krant� virš 100m. 

Sklypo geologin
 sandar� iki 4,6m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno ežerin�s 

(limnin�s) nuos�dos (lIV), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvit�s limnoglacialin�s nuos�dos (lgIIIbl), 

viršutinio Pleistoceno Baltijos posvit�s glacialin�s nuogulos (gIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos 

posvit�s fliuvioglacialin�s nuos�dos (fIIIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro šie smulkiau išskirti litologiniai dirbtinio grunto tipai:

� dirbtinis gruntas (Mg): litologiškai neskaidomas gruntas - viršutin� rekonstruojamos 

gatv�s danga (asfaltas ir skaldos sluoksnis bei supiltas, perkastas dirvožemis);

� dirbtinis gruntas (Mg): sm�lingas dulkis (saSi, [DL]), šviesiai rudas, tamsiai rudas ir 

tamsiai pilkas, su reta organika ir sm�lio l
šiais, dr�gnas;

� dirbtinis gruntas (Mg): dulkingas smulkus sm�lis (siFSa, [SDo]), rudas, tamsiai rudas ir 

tamsiai pilkas, vietomis žvyringas ir molingas bei su reta organika, dr�gnas;

� dirbtinis gruntas (Mg): žvyringas sm�lis (grSa, [ŽD]), rudas ir tamsiai rudas, dr�gnas. 

Kompleksas išskirtas visuose tyrim� taškuose. Jo storis siekia 0,3 – 1,8m.

Holoceno ežerines (limnines) nuos�das (lIV) sudaro: 

� dulkingas smulkus sm�lis (siFSa;SDo), rudas, dr�gnas;

� dulkingas smulkus sm�lis su organika (orsiFSa;OH), tamsiai rudas, dr�gnas, su organika 

iki 2,9%. 

Kompleksas išskirtas tyrim� vietoje Nr. 4. Jo storis siekia 1,4m. 

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvit�s limnoglacialines nuos�das (flgIIbl) sudaro:

� dulkingas smulkus sm�lis (siFSa;SDo), gelsvas, šviesiai rudas, rudas ir tamsiai rudas, dr�gnas – 

vandeningas, su dulkio ir molingo sm�lio l
šiais;
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� smulkus sm�lis (Fsa;SB), gelsvas, šviesiai rudas ir rudas, dr�gnas – vandneingas;

� vidutinio rupumo sm�lis (Msa;SD), gelsvas, šviesiai rudas, šviesiai pilkas ir pilkas, dr�gnas – 

vandeningas;

� sm�lingas dulkis (saSi;DL),rudas ir tamsiai rudas, silpnai rudas – prisotintas vandeniu. 

Kompleksas išskirtas visuose tyrim� taškuose. Tyrim� vietoje Nr. 1 jis sl�gso dviem sluoksniais, 

tarp kuri� �siterpusios glacialin�s nuogulos. Komplekso padas nepasiektas tyrim� taškuose Nr. 1 – 7, 9 ir 

10. Ištirtas storis siekia 0,3 – 3,3m. 

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvit�s glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro sm�lingas dulkingas 

molis moreninis (sasiCl;ML), rudas, tamsiai rudas, pilkai rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%. 

Kompleksas išskirtas tyrim� vietose Nr. 1, 2, 11 ir 12. Jo storis siekia 1,4 – 2,0m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvit�s fliuvioglacialines nuos�das (fIIIbl) sudaro žvyringas 

dulkingas sm�lis (grsiSa,SDo), šviesiai rudas ir rudas, dr�gnas – vandeningas. Kompleksas išskirtas 

tyrim� taškuose Nr. 7, 8, 11 ir 12. Jo padas nepasiektas Tyrim� vietose Nr. 8, 11 ir 12. Ištirtas storis siekia 

0,4 – 0,9m. 

 Apibendrinus tyrim� rezultatus galima teigti, kad viršutin� sluoksn� sudaro technogeniniai 

dariniai. 	žemio gruntas (po technoigeniniais dariniai) –  limnoglacialin�s ir fliuvioglacialin�s nuos�dos ir 

glacialin�s nuogulos. Išskirti 3 technogeninio grunto bei 7 nat�raliai sl�gsan�io grunto litologiniai tipai. 

Iki kvarterini� uolien� n�ra. S�lygiškai silpni sluoksniai (turintys organini� priemaiš�, nesutankinti 

technogeniniai dariniai, labai pur�s ir pur�s sm�liai, labai silpnos ir silpnos molingos nuogulos) sl�gso 

�vairiose inžinerini� geologini� pj�vi� vietose, �vairiame gylyje. Pj�vyje vyrauja sud�tingos 

konfig�racijos �kypi sluoksniai ir l
šiai. 

Tyrim� metu gruntinis vandeningas horizontas nustatytas gr
žiniuose Nr. 1 – 5 ir 9 – 12. Jis 

sl�gsojo 0,6 – 3,4m gylyje nuo žem�s paviršiaus (3,5 – 11,6m abs a.). Vanduo talpinasi 

limnoglacialiniuose ir fliuvioglacialiniuose sm�liuose bei molingoje storym�je sporadiškai paplitusiuose 

smulkiuose sm�lio l
šiukuose. Pj�vyje paplitusi� sm�li� filtracijos koeficientas k kinta nuo 0,06*10-5 m/s 

(IGS 9) iki 1,76*10-5m/s (IGS 16).  Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 1,0m nuo išmatuoto lygio lauko 

darb� metu, kadangi sausuoju met� laikotarpiu jis ženkliai pažem�s, o dr�gnuoju pakils. Vandeningo 

sluoksnio išplitimas diskretus, nevienodo storio. Sp�dinio vandeningojo sluoksnio n�ra. Gruntinio 

vandens s�veika su paviršiniais vandenimis silpna. Požeminio vandens iškrovos (šaltini�, versmi�) tyrim�

sklype n�ra. 
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Esamos b�kl�s aprašymas 

Rekonstravimo darbai bus vykdomi Šilut�s miesto ribose.  

Rekonstruojama Pramon�s gatv�, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 

Šilut� – Ramu�iai – Gardamas,  yra C2 gatv�s kategorijos. Šia gatve vyksta lengvojo ir krovininio 

transporto eismas. Darb� pradžia yra nuo geležinkelio pervažos ir t
siasi iki trišal�s sankryžos, kurioje 

susikerta Pramon�s ir Cintjoniški� gatv�s. Pramon�s gatv�s važiuojamosios dalies plotis yra 7,6 – 9,0 m, 

o danga –  asfaltas. Jo b�kl� yra patenkinama. Gatv�s dangoje matyti asfalto sutr�kin�jimai. Vietomis 

matyti užtaisytos gatv�je atsiradusios duob�s. Dešin�je Pramon�s gatv�s pus�je yra nutiestas šaligatvis, 

kurio plotis 1,7 – 2,7 m. Atkarpoje ties sklypu kair�je gatv�s pus�je nuo Pramon�s g. 4 iki Pramon�s g. 4B 

nutiestas šaligatvis, kurio plotis 1,6 – 2,2 m. Šaligatvi� b�kl� prasta. Vietomis matyti nus�dimai. Plytel�s 

suskilin�jusios pro plyšius auga žol�. Gatv�s ir vejos bortai yra suskilin�ja. Esami šaligatviai n�ra 

pritaikyti ne�galiesiems. Dešin�je gatv�s pus�je atkarpoje ties pastatu Pramon�s g. 1 paliekamas esamas 

šaligatvis, nes jo b�kl� gera. Šalia Pramon�s g. 3 �rengta automobili� stov�jimo aikštel�. 

Pramon�s gatv�je �rengti paviršini� nuotek� surinkimo tinklai. Po gatve yra nutiesti elektros, 

telekomunikacij�, vandentiekio ir nuotek� tinklai. 

Rekonstruojama Cintjoniški� gatv�, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 

4209 Šilut� – Ramu�iai – Gardamas, yra C1 gatv�s kategorijos. Šia gatve vyksta lengvojo ir krovininio 

transporto eismas. Darb� pradžia yra nuo �važiavimo � ,,Circle K“ degalin
 ir t
siasi iki geležinkelio 

pervažos. Cintjoniški� gatv�s važiuojamosios dalies plotis yra 7,0 – 7,5 m, o danga –  asfaltas. Jo b�kl�

yra patenkinama. Gatv�s dangoje matyti prov�žos. Dešin�je Cintjoniški� gatv�s pus�je yra nutiestas 

šaligatvis, kurio plotis 1,5 – 2,6 m. Šaligatvi� b�kl� prasta. Vietomis matyti nus�dimai. Plytel�s 

suskilin�jusios pro plyšius auga žol�. Gatv�s ir vejos bortai yra suskilin�ja. Esami šaligatviai n�ra 

pritaikyti žmon�ms su negalia. 

Kair�je Cintjoniški� gatv�s pus�je �rengta maršrutinio transporto sustojimo stotel�. Stotel�s 

važiuojamosios dalies danga yra asfaltas. Jo b�kl� patenkinama. Šalia stotel�s �rengtas šaligatvis, kurio 

danga – asfaltas. Šaligatvio danga yra blogos b�kl�s. Asfaltas sutr�kin�j�s, pro plyšius auga žol�.  

Cintjoniški� gatv�je n�ra �rengta paviršini� nuotek� surinkimo tinkl�. Vanduo nuo gatv�s nuteka 

� griovius ir aplinkines teritorijas.   

Kair�je Cintjoniški� gatv�s pus�je �rengtos gatv�s apšvietimo atramos. Po gatve yra nutiesti 

elektros, telekomunikacij�, vandentiekio ir nuotek� tinklai.  

Rekonstruojama Ramu�i� gatv�, kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 

Šilut� – Ramu�iai – Gardamas, yra C1 gatv�s kategorijos. Šia gatve vyksta lengvojo ir krovininio 

transporto eismas. Darb� pradžia yra nuo geležinkelio pervažos ir t
siasi iki sankryžos, kurioje susikerta 

Ramu�i� g., kuri sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – Ramu�iai – 
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Gardamas,  ir valstybin�s reikšm�s krašto kelias Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut� – Klaip�da. 

Ramu�i� gatv�s važiuojamosios dalies plotis yra 5,8 – 6,7 m, o danga –  asfaltas. Jo b�kl� yra 

patenkinama. Gatv�s danga sutr�kin�jusi, vietomis matyti užtaisytos duob�s. Dešin�je Ramu�i� gatv�s 

pus�je vietomis nutiestas p�s�i�j� takas, o jo plotis svyruoja nuo 1,3 iki  1,8 m. Takas n�ra vientisas.  

Esamo tako danga yra iš trij� skirting� medžiag�: plyteli�, asfalto ir grunto. Tako b�kl� prasta, plytel�s ir 

asfaltas suskilin�j�s, o pro plyšius auga žol�. Gatv�s ir vejos bortai yra suskilin�ja. Esami takai n�ra 

pritaikyti žmon�ms su negalia. 

Ramu�i� gatv�je n�ra �rengta paviršini� nuotek� surinkimo tinkl�. Vanduo nuo gatv�s nuteka �

griovius ir aplinkines teritorijas. Po gatve yra nutiesti elektros, telekomunikacij�, vandentiekio ir nuotek�

tinklai. 

1 pav. Situacijos schema.
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Susisiekimo komunikacij� aprašymas 

Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darb� užduotimi (pateikiama prieduose). 

Rekonstruojama Cintjoniški�, Ramu�i� gatv�s yra C1 gatv�s kategorijos, o Pramon�s gatv� yra C2 gatv�s 

kategorijos. 

Pramon�s gatv�s parametrai: 

Darb� r�šis – rekonstravimas 

Gatv�s kategorija    C2; 

Važiuojamosios dalies plotis    8,00 m; 

Eismo juost� skai�ius    2; 

Eismo juostos plotis    4,00 m; 

Rekonstruojamo ruožo ilgis    0,501 km. 

Važiuojamosios dalies danga – asfaltas. 

Cintjoniški� gatv�s parametrai: 

Darb� r�šis - rekonstravimas    

Gatv�s kategorija    C1; 

Važiuojamosios dalies plotis    7,00 m; 

Eismo juost� skai�ius    2 vnt.; 

Eismo juostos plotis    3,50 m; 

Rekonstruojamo ruožo ilgis    0,369 km. 

Važiuojamosios dalies danga – asfaltas. 

Ramu�i� gatv�s parametrai: 

Darb� r�šis – rekonstravimas 

Gatv�s kategorija    C1; 

Važiuojamosios dalies plotis    7,00 m; 

Eismo juost� skai�ius    2; 

Eismo juostos plotis    3,50 m; 

Rekonstruojamo ruožo ilgis    1,637 km. 

Važiuojamosios dalies danga – asfaltas. 
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Pramon�s gatv�je nuo geležinkelio pervažos iki projektuojamos žiedin�s sankryžos 

remontuojama gatv�s važiuojamoji dalis, �rengiami šaligatviai, rekonstruojami esami lietaus nuotek�

tinklai ir �rengiamas gatv�s apšvietimas. P�s�i�j� per�jose �rengiamas kryptinis apšvietimas. Pramon�s 

gatv�s važiuojamosios dalies plotis projektuojamas 8,0 m, o danga – asfaltas. Dešin�je gatv�s pus�je nuo 

Pk 5+70 iki Pk 8+89 ir nuo Pk 9+75 iki Pk 9+96 �rengiamas šaligatvis, kurio plotis svyruoja nuo 1,50 iki 

2,5 m. Atkarpoje nuo Pk 8+89 iki Pk 9+75 paliekama esama šaligatvio dangos konstrukcija. Kair�je 

gatv�s pus�je nuo Pk 5+70 iki 10+60 �rengiamas šaligatvis, kurio plotis kinta nuo 1,5 – 2,5 m. Šaligatvi�

dangos projektuojamos iš pilkos spalvos betonini� trinkeli�, kuri� storis 8,0 cm. 

Trišal� sankryža, kurioje susikerta Pramon�s ir Cintjoniški� gatv�s rekonstruojama � maž�j�

žiedin
 sankryž�. Ši žiedin� sankryža projektuojama 30,0 m išorinio skersmens. Važiuojamosios dalies 

plotis 6,0 m, o danga – asfaltas. Vidinis žiedas �rengiamas 2,0 m plo�io, o danga – granito trinkel�s. 

Mažojoje žiedin�je sankryžoje važiuojamoji dalis ir vidinis žiedas atskiriamas granitiniais kelio 

bordi�rais, kurie iškil
 3,0 cm virš važiuojamosios dalies. Žiedin�je sankryžoje �rengiamos saugos salel�s, 

kuri� danga – granitin�s trinkel�s. Dangos storis – 10,0 cm. Si�l�s tarp granitini� trinkeli� užpildomos 

reaktyvia derva (klijais). Saugos salel�s nuo važiuojamosios dalies atskiriamos granitiniais gatv�s bortais, 

kurie virš važiuojamosios dalies iškil
 10 cm. Mažojoje žiedin�je sankryžoje šaligatviai ir žiedo 

važiuojamoji dalis atskiriami granitiniais kelio bordi�rais, kurie virš važiuojamosios dalies iškil
 15 cm. 

Cintjoniški� gatv�je nuo �važiavimo � degalin
 ,,Circle K“ iki geležinkelio pervažos 

rekonstruojama gatv�s važiuojamoji dalis, �rengiami šaligatviai, lietaus nuotek� ir apšvietimo tinklai. 

P�s�i�j� per�jose �rengiamas kryptinis apšvietimas. Gatv�s trasa suprojektuota prisiderinus prie esamos 

situacijos, taip kad neb�t� pažeisti tre�i�j� šali� interesai. Cintjoniški� gatv�s važiuojamosios dalies 

plotis projektuojamas 7,0 m, o danga – asfaltas. Dešin�je gatv�s pus�je nuo ,,Circle K“ degalin�s iki 

geležinkelio pervažos �rengiamas šaligatvis, kurio plotis kinta nuo 1,5 – 2,5 m. Šaligatvio danga – 

trinkel�s. Kair�je gatv�s pus�je naujai projektuojamos žiedin�s sankryžos iki Geležinkelio gatv�s 

�rengimas šaligatvis, kurio plotis 1,5 m, o danga – trinkel�s. Šaligatvi� dangos projektuojamos iš pilkos 

spalvos betonini� trinkeli�, kuri� storis 8,0 cm. 

Cintjoniški� – Sod� g. sankryžoje. Sod� gatv�s sprendiniai ir darbai numatomi kitu projektu 

detaliau (žr. br�ž. Dang� ir eismo organizavimo planas“). 

Dešin�je gatv�s pus�je nuo Pk 12+42 iki Pk 13+37 kitu projektu �rengtas šaligatvis. Šioje 

atkarpoje nenumatomi jokie nauji šaligatvio �rengimo darbai.  

Cintjoniški� gatv�je rekonstruojama esama maršrutinio transporto sustojimo stotel�. Stotel�s 

�važos aikštel�s plotis yra 3,00 m, o danga asfaltas. Stotel�je �rengiamas keleivi� paviljonas. 

Ramu�i� gatv�je nuo geležinkelio pervažos iki sankryžos, kurioje susikerta Ramu�i� g., kuri 

sutampa su valstybin�s reikšm�s rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilut� – Ramu�iai – Gardamas,  ir valstybin�s 
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reikšm�s krašto kelias Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut� – Klaip�da, rekonstruojama gatv�s 

važiuojamoji dalis, �rengiamas p�s�i�j� – dvira�i� takas, lietaus nuotek� ir apšvietimo tinklai. Gatv�s 

trasa suprojektuota prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad neb�t� pažeisti tre�i�j� šali� interesai. 

Ramu�i� gatv�s važiuojamosios dalies plotis projektuojamas 7,0 m, o danga – asfaltas. Dešin�je gatv�s 

pus�je nuo Pk 14+00 iki Pk 14+15 �rengiamas p�s�i�j� takas, kurio danga – trinkel�s. Ramu�i� gatv�s 

dešin�je pus�je nuo Pk 14+15  iki Pk 30+36 �rengiamas p�s�i�j� ir dvira�i� takas. Šis takas numatomas 

2,5 m plo�io, o danga – asfaltas. Dešin�je gatv�s pus�je nuo Pk 14+24 iki Pk 29+36 �rengiamas šaligatvis, 

kurio plotis 1,5 m, o danga trinkel�s. Dalyje Ramu�i� gatv�s atkarp� už p�s�i�j� dvira�i� tako arba 

šaligatvio numatoma �rengti apsaugin
 tvorel
. Už šaligatvio numatoma �rengti tvorel
, kurios aukštis 

1,2m, o už p�s�i�j� dvira�i� tako tvorel� �rengiama 1,5 m aukš�io. 

Rekonstruojamos Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s kertasi su geležinkelio linija Klaip�da - 

Pag�giai. Pervažoje yra �rengti guminiai pervažos elementai, kuri� b�kl� gera.  

Pervažos zonoje Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s su geležinkelio pervaža sujungiamos esamais 

aukš�iais ir esamais išilginiais nuolydžiais, esami pervažos guminiai elementai, ir kiti geležinkelio kelio 

infrastrukt�ros elementai nekei�iami. Ties pervaža �rengiam� gatvi� važiuojamosios dalies plotis – 7,00 

m.  

Pervažos zonoje Cintjoniški� gatv�je numatoma �rengti naujus kelio atitvarus su pradiniu – 

galiniu komponentu. Apsauginis atitvaras turi atitikti sulaikymo lyg� N2 ir veikimo plo�io klas
 W2. 

Sm�g� slopinantis pradinis – galinis komponentas turi atitikti eksploatacini� parametr� klas
 P2. Atitvaro 

ir pradinio – galinio komponento bendras ilgis yra 13,8 m. Pervažos zonoje Ramu�i� gatv�je vienoje 

pus�je paliekamas esamas apsauginis atitvaras. Kitoje pus�je numatoma �rengti sm�g� slopinant� pradin� – 

galin� komponent�, kuris turi atitikti eksploatacini� parametr� klas
 P2. Pradinio-galinio komponento 

bendras ilgis yra 5,2 m. Atitvaro pad�tis pateikiama žr. ,,Dang� ir eismo organizavimo planas“. 

 Šalia rekonstruojam� gatvi�, pietin�je pus�je, projektuojamas p�s�i�j� – dvira�i� takas. Tako 

trasoje numatoma prailginti esamos pervažos gumini� element� dang�, prijungiant analogiškus pervažos 

elementus. Tarpai tarp naujai �rengiam� gumini� pervažos element� – asfaltuojami. Pervažos zonoje 

p�s�i�j� dvira�i� takas apšvie�iamas naujai �rengiamais gatv�s šviestuvais



  

AT-17S-1059-2-TDP -BD -AR 
LAPAS LAP� LAIDA 

11 21 0 

3 pav. Esama geležinkelio pervaža 

Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�se nuovažos �rengiamos iš trinkeli� arba asfalto dangos 

konstrukcij� (žr. ,,Dang� ir eismo organizavimo planas“). 

Rekonstruojamose Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�se iš abiej� pusi� �rengiami 

betoniniai kelio bordi�rai (1000x150x300), kurie iškil
 15 cm virš esamo gatv�s paviršiaus. Mažojoje 

žiedin�je sankryžoje ir jos prieigose �rengiami granitiniai kelio bordi�rai. 

Vietose, kur p�s�i�j� srautai kerta važiuojam�j� dal�, taip pat ties nuovažomis � kiemus bordi�rai 

turi b�ti iškil
 ne daugiau kaip 2 cm (bordi�rai 1000x220x150). Visi kelio bordi�rai �rengiami ant betono 

pagrindo. Ramu�i� gatv�je �rengiamas p�s�i�j� – dvira�i� takas nuo vejos atskiriamas vejos bordi�rais 

1000x200x80. 

Bordi�r� matmenys, medžiagos ir pastatymo b�das nurodytas skersini� profili� br�žiniuose. 

Šaligatviuose ir  p�s�i�j� – dvira�i� take �rengiama silpnaregiams ištisin� vedimo linija.  Susikirtimuose 

su gatv�s važiuojam�ja dalimi �rengiami �sp�jamieji paviršiai.  

Kadangi kei�iasi dang� aukš�iai, šulini� liukai turi b�ti paaukštinti arba pažeminti iki 

projektuojam� dang� lygio. Tai atliekama panaudojant gelžbetoninius reguliavimo žiedus. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojan�i� sklyp� riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti 

savo l�šomis. 

Ties inžineriniais tinklais žem�s kasimo darbus vykdyti rankiniu b�du. 

Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s suprojektuotos taip, kad neb�t� pažeisti 

tre�i�j� šali� interesai. 
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Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas 

Rekonstruojama Pramon�s, Cintjoniški�, Ramu�i� gatv�s. J� ašys nežymiai skiriasi nuo esamos. 

Sankryžose, kuriose Pramon�s, Cintjoniški�, Ramu�i� gatv�s susikerta su D kategorijos 

gatv�mis dešini�j� pos�ki� spinduliai suprojektuoti atsižvelgiant � esam� apstatym� ir sklyp� ribas. 

Dešini�j� pos�ki� spinduliai projektuojami 8 m. Sankryžoje Ramu�i� – Veterinarijos g. dešinysis 

spindulys suprojektuotas 6 m. Didesnio spindulio negalima suprojektuoti d�l esan�i� sklypo rib�. 

Sankryžoje, kurioje susikerta Ramu�i� g. ir valstybin�s reikšm�s krašto kelias Nr. 141 Kaunas – 

Jurbarkas – Šilut� – Klaip�da dešini�j� pos�ki� spinduliai �rengiami 15 m. 

Mažojoje žiedin�je sankryžoje �važiavimo pos�ki� spinduliai �rengiami 14 m, o išvažiavimo 

pos�kio spinduliai numatomi 16 m. 

Mažosios žiedin�s sankryžos prieigose �važiavimo � žied� eismo juostos plotis 3,75 m. 

Išvažiavim� iš žiedin�s sankryžos plotis 4,00 m. 

Ramu�i� gatv�je ties Pk 30+07 – Pk 30+16 �rengiamas trapecinis grei�io mažinimo kalnelis. 

Kalnelio aukštis 10,0 cm. 

Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s eismo organizavimas, vertikalus ir horizontalus 

ženklinimas pateikiamas „Dang� ir eismo organizavimo plano“ br�žiniuose. Vertikalusis gatv�s 

ženklinimas turi b�ti atliekamas vadovaujantis Eismo organizavimo ir dang� plano br�žiniais, „Kelio 

ženkl� �rengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykl�mis“ ir „Kelio ženkl� atram� parinkimo, projektavimo 

ir �rengimo taisykl�mis“ P	T KŽA 08. Horizontalusis gatvi� ženklinimas turi b�ti atliekamas 

vadovaujantis „Keli� horizontaliojo ženklinimo taisykl�mis“. Kelio ženklai �rengiami tose vietose, kad 

b�t� gerai matomi eismo dalyviams, kad juos b�t� kuo patogiau �ži�r�ti ir kad b�t� kuo mažesn� tikimyb�

juos sugadinti. Ženkl� matomumo neturi užstoti jokios kli�tys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar 

kitaip trukdyti matomum�. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami švies� atspindin�ia 

pl�vele, ženkl� skydai parenkami ,,1“ dydžio. J� atramos iš metalini� cinkuot� vamzdži�, atram�

diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženkl� skyd� išmatavim�. Kelio ženkl� Nr. 407,,Apvažiuoti iš 

dešin�s“ skydai �rengiami ,,0“ dydžio. 

Šaligatviai ir p�s�i�j� – dvira�i� takas suprojektuoti ir turi b�ti �rengti taip, kad nesukelt� kli��i�

jud�jimo negali� turintiems žmon�ms. Tako danga turi b�ti ne siauresn� nei 1,20 m plo�io, ant šaligatvi�

ir p�s�i�j� – dvira�i� tako neturi kauptis vanduo, danga neturi apled�ti. Šaligatvi�, tako ir gatv�s 

važiuojamosios dalies susikirtimuose aukš�i� pasikeitimas neturi b�ti didesnis nei 2 cm. Šaligatvi�, 

p�s�i�j� – dvira�i� tako dangoje �rengt� dang�i�, groteli�, trap� bei kit� kli��i� peraukšt�jimas neturi b�ti 

didesnis nei 1 cm. 



  

AT-17S-1059-2-TDP -BD -AR 
LAPAS LAP� LAIDA 

13 21 0 

Ties per�jomis ir kitomis vietomis, kur p�stieji kerta važiuojam�j� dal�, �rengiami reljefiniai 

neregi� vedimo sistemos elementai. Išilgai šaligatvi� ir p�s�i�j� – dvira�i� tako �rengta neregi� vedimo 

sistema. 

Eismo sraut� tyrimai sankryžose 

Projektavimo metu buvo išmatuoti transporto srautai trišal�je Pramon�s ir Cintjoniški� gatvi�

sankryžoje. Srautai buvo matuojami piko metu. Eismo sraut� duomenys pateikiami 3 paveiksle.

3 pav. Eismo srautai Pramon�s ir Cintjoniški� gatvi� sankryžoje. 

Esama trišal
 Pramon�s – Cintjoniški� gatvi� sankryž� projekto metu numatoma rekonstruoti �

maž�j� žiedin
 sankryž�. Išmatavus eismo srautus, buvo atliekamas eismo modeliavimas kompiuterine 

eismo modeliavimo programa Synchro studio 9. Gavus eismo modeliavimo duomenis nustat�me, kad 

eismo kokyb�s lygis sankryžoje yra labai geras. Automobili� laiko nuostoliai sankryžoje yra nuo 0-10 

s/aut. Projektuojamoje žiedin�je sankryžoje eismo kokyb�s lygis yra A kategorijos. 

Gatv�s išilginis ir skersinis profilis 

Rengiant Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatvi� išilginius profilius nuolydžiai buvo derinami 

prie esamo reljefo, kad kuo mažiau reik�t� atlikti žem�s darb�. Pramon�s gatv�je nuolydžiai svyruoja nuo 

0,22 iki 1,19 %. Cintjoniški� gatv�je nuolydžiai svyruoja nuo 0,40 iki 3,24 %.  Ramu�i� gatv�je 
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nuolydžiai svyruoja nuo 0,4 iki 1,85 %. Ramu�i� gatv�je projektuojamo p�s�i�j� dvira�i� tako nuolydžiai 

svyruoja nuo 0,3 iki 2,38 %. 

Rekonstruojam� Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� skersiniai nuolydžiai yra 2,5%. Nuolydis 

nukreiptas nuo gatv�s ašies. Šaligatviai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydžio, o nuolydis nukreiptas �

gatv�s važiuojam�j� dal�. P�s�i�j� – dvira�i� tako skersinis nuolydis nukreiptas link žaliosios vejos 

esan�ios tarp gatv�s važiuojamosios dalies ir p�s�i�j� – dvira�i� tako, o jo nuolydis 1,5 %. 

 Projektuojamas p�s�i�j� ir dvira�i� takas suvedamas su besiribojan�iais esamais takais ir 

šaligatviais. Žalieji plotai už tak� sutvarkomi priklausomai nuo �rengiamo šlaito plo�io, bet ne mažiau 

kaip 0,5 m nuo vejos bordi�ro, jeigu netrukdo priva�i� sklyp� ribos. 

Projektini� sprendini� poveikis aplinkai ir visuomen�s sveikatai 

Paviršiniai vandenys bus surenkami � projektinius paviršini� nuotek� šulin�lius ir nuleidžiami �

projektuojam� lietaus nuotek�. 

Neigiamas poveikis aplinkai, statybos metu, galimas d�l dulki�, statybini� atliek� susidarymo, 

laikin� aikšteli� statybin�ms medžiagoms sand�liuoti �rengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skys�iais iš dirban�ios statybin�s technikos, 

tam turi b�ti numatytos priemon�s avarini� atvej� likvidavimui (tepalus absorbuojan�ios priemon�s, 

konteineriai užteršt� atliek� surinkimui). 

Laikinos aikštel�s statybin�ms medžiagoms sand�liuoti turi b�ti �rengiamos taip, kad nepažeist�

augan�i� želdini�, neužteršt� dirvožemio, nepadaryt� žalos tretiesiems asmenims. Sand�liuojant užterštas 

atliekas, aikštel� turi b�ti �rengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatekt� � dirvožem� ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkini� turi b�ti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikin� statybini� medžiag� ar statybini� atliek� sand�liavimo aikšteli� negalima �rengti 

nesunaikinus želdini�, projekt� reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštel�s turi b�ti rekultivuojamos. 

Statybos darb� metu ir juos baigus, statybin�s atliekos ir kitos šiukšl�s turi b�ti išvežamos �

atitinkamus atliek� tvarkymo ar saugojimo objektus. 

Sprendimai žmoni� su negalia reikm�ms 

	rengiant šaligatvius, per�jas ir sankryžas vadovautis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmoni� su negalia reikm�ms“. 

P�s�i�j� takai, šaligatviai suprojektuoti  ir turi b�ti �rengti taip, kad nesukelt� kli��i� negali�

turintiems žmon�ms ir neb�t� kaip nors ribojamas j� laisvas gyvenimas, jud�jimas ir veikla. 
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P�s�i�j� takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmon�s su negalia gal�t� laisvai ir saugiai 

jud�ti. P�s�i�j� tak�, šaligatvi� plotis  �1,2 m. P�s�i�j� takai, šaligatviai �rengiami ne aukš�iau kaip 15 

cm virš gatv�s važiuojamosios dalies. Jie �rengti taip, kad ant j� nesikaupt� vanduo ir jie neapled�t�. 

Gatv�s susikirtim� su p�s�i�j� takais, šaligatviais vietose, prie p�s�i�j� per�j�, kelio bordi�rus �rengti 

iškilusius ne daugiau kaip 2 cm. 

P�s�i�j� takuose, šaligatviuose suprojektuota neregi� ir silpnaregi� vedimo sistema. Neregi�

vedimo sistema  ir �sp�jamieji paviršiai �rengiami iš betonini� trinkeli� su taktiliniu paviršiumi. 

Neregi� ir silpnaregi� vedimui projektuojamos 30 cm plo�io vedimo juostos (naudojami 

elementai su juostel�mis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistem� išsišakojimo vietose �rengiami 

apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas betono trinkeli�. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis 

dalimis, �rengiami �sp�jamieji paviršiai betono trinkeli�. Ši� �sp�jam�j� pavirši� plotis 60 cm. 

P�s�i�j� tak� ir šaligatvi� išilginis nuolydis turi b�ti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis 

p�s�i�j� tako nuolydis turi b�ti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). 

Reljefiniai pavirši� elementai turi b�ti 5 mm iškil
 nuo dangos pagrindo.  

Ant šaligatvi�, p�s�i�j� – dvira�i� tak� neturi b�ti dang�i�, grot�, trap� ir kit� kli��i�, kyšan�i�

aukš�iau ar �leist� giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojan�i� sklyp� riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti 

savo l�šomis.

Apželdinimas 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdini� šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdyn� �statymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro 

�sakymas ,,Saugotin� medži� ir kr�m� kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvej�, ši� darb�

vykdymo ir leidim� šiems darbams išdavimo, medži� ir kr�m� vert�s atlyginimo tvarkos aprašas“ (Žin., 

2008, Nr. D1-87), LR aplinkos ministro �sakymas ,,Medži� ir kr�m� veisimo, vej� ir g�lyn� �rengimo 

taisykl�s“ (Žin., 2016 Nr. D1-565), LR aplinkos ministro �sakymas ,,Želdini� atkuriamosios vert�s 

�kainiai“ (Žin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos ministro �sakymas ,,Želdini� apsaugos, vykdant statybos 

darbus, taisykl�s“ (Žin., 2010, Nr. D1-193) ir LR Vyriausyb�s nutarimu „D�l kriterij�, pagal kuriuos 

medžiai ir kr�mai augantys ne mišk� �kio paskirties žem�je priskirtini saugotiniems, s�rašo patvirtinimo 

ir medži� ir kr�m� priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miest�, 

miesteli�, kaim� bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais. 

Darb� numatoma iš viso numatoma iškirsti 135 medžius  bei išrauti j� kelmus. 

90 šalinam� medži� auga Lietuvos automobili� keli� direkcijos sklype, o 45 auga laisvoje 

valstybin�je žem�je. 
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Kelio juostos ribose esantys medžiai bei kr�mai, patenkantys � kelio griovi� ribas ir keliantys pavoj�

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. �sakymu Nr. 3-

507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri�io 27 d. �sakymo Nr. 3-485(1.5 E) 

redakcija) patvirtinto Geležinkelio keli� ir j� �rengini� apsaugos zonoje, už jos rib� ir valstybin�s 

reikšm�s automobili� keli� juostoje augan�i� medži� ir kr�m� pripažinimo kelian�iais pavoj� eismo 

saugai s�lyg� ir tvarkos ir saugiam eismui pavoj� kelian�i� geležinkelio keli� ir j� �rengini� apsaugos 

zonoje, už jos rib� ir valstybin�s reikšm�s automobili� keli� juostoje augan�i� medži� ir kr�m� gen�jimo 

ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais; 

2. Medžiai ir kr�mai šalinami be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos 

vyriausyb�s 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „D�l kriterij�, pagal kuriuos medžiai ir kr�mai, 

augantys ne mišk� �kio paskirties žem�je, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medži� ir kr�m�

priskyrimo saugotiniems“ auga ant inžinerinio statinio ir n�ra priskiriami saugotiniems 

Šalia gatv�s numatoma pasodinti: 

Paprastasis klevas/Mažalap� liepa –34 vnt; 

	rengiant želdinius laikytis LR Aplinkos Ministro �sakymo D�L MEDŽI� IR KR�M�

VEISIMO, VEJ� IR G�LYN� 	RENGIMO TAISYKL�S. 

Darbai geležinkelio linij� apsaugos zonoje 

Cintjoniški� ir Ramu�i� gatvi� rekonstravimo darbai vykdomi ties geležinkelio linijos Klaip�da 

– Pag�giai, pagrindinio kelio 49+243 km. 

Cintjoniški� gatv�je, geležinkelio pervažos zonoje, projektuojamas p�s�i�j� – dvira�i� takas. 

Tako danga �rengiama iš gumini� pervažos element�, kurie sujungiami su esamais analogiškais pervažos 

elementais. Tarpai tarp gumini� pervažos element� – asfaltuojami. Pervažos zonoje p�s�i�j� dvira�i�

takas apšvie�iamas naujai �rengiamais gatv�s šviestuvais. Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s dangos 

paviršius pervažos zonoje projektuojamos toki� pa�i� aukš�i�, kaip ir esami aukš�iai. 

Pervažos zonoje klojami lietaus nuotek� tinklai. Šie tinklai klojami betranš�ju b�du. Lietaus 

nuotek� tinkl� vamzdžio skersmuo d500 mm (žr. ,,Suvestinis inžinerini� tinkl� planas“). Darb� metu 

pirmiausia betranš�ju b�du po geležinkeliu klojamas PE d710 d�klas, � kur� �veriamas PVC d500 mm 

lietaus nuotek� tinkl� vamzdis. Vamzdis �gilinamas 4,7 m. (žr. ,,Lietaus nuotek� tinkl� išilginiai 

profiliai“).  

D�l p�s�i�j� saugumo, Šilut�s geležinkelio stotyje,  49+243 km pervažoje, bus �rengiama p�s�i�j�

persp�jimo, apie atvykstant� traukin� šviesos ir garso signalizacija. Iš abiej� geležinkeli� keli� pusi�, 6m 

nuo kraštini� b�gi�, bus montuojami šviesoforai (2vnt.) su šviesos diodo lempu�i� galvut�mis ir garsine 
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signalizacija. D�l kabelio klojimo nuo relin�s spintos iki šviesoforo PA, numatomas per�jimas uždaru 

b�du, per geležinkelio 4 kelius. Iki šviesoforo PB kabelis klojimas grunte rankini� b�du. Signalizacijos 

valdymo �renginius numatoma montuoti veikian�ioje relin�je spintoje. Kabeliai klojami vadovaujantis 

Signalizacijos �rengini� kabeli� tiesimo taisykl�mis 245/AA. Visi montavimo darbai, susij
 su šviesofor�

�rengimu bei pertvarkymu atliekami vadovaujantis Geležinkelio signalizacijos �rengini� montavimo 

taisykl�mis 187/AA. 

Pervaža patenka � AB „Lietuvos geležinkeliai“ patik�jimo teise valdomus sklypus kad. Nr. 

8867/8001:2. ir kad. Nr. 8817/8001:2 

Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauk� metu, kurios suteikiamos infrastrukt�ros 

valdytojo nustatyta tvarka, vadovaujantis AB ,, Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus �sakymo 

Nr. 	-1062 priedu ,,Eismo pertrauk� suteikimo tvarkos aprašas“. 

Traukini� eismo ribojimai nenumatomi. 

Vykdant Cintjoniški� ir Ramu�i� rekonstravimo darbus, nepažeisti geležinkelio inžinerini�

tinkl�, �rengini� ir statini�. Vykdant darbus geležinkelio linij� apsaugos zonoje, turi dalyvauti AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ „Klaip�dos geležinkeli� infrastrukt�ros“ atstovai. Darbuotojai vykdantys darbus 

geležinkelio linij� apsaugos zonoje, turi b�ti supažindinti su darbo geležinkeli� transporte saugos 

reikalavimais ir atestuoti tokio pob�džio darbui teis�s akt� nustatyta tvarka. 

Vykdant statybos darbus turi b�ti laikomasi ,,Geležinkelio keli� ir j� �rengini� apsaugos zonos“, 

nustatytos LR Vyriausyb�s 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (su v�lesniais pakeitimais ir papildymais), 

reikalavimai. 

Iki statybos darb� pradžios geležinkeli� apsaugos zonose, rangovas privalo gauti akt� – leidim�

darbams vykdyti. 

Kiti AB „Lietuvos geležinkeliai“ reikalavimai: 

Prieš pradedant darbus, tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir inžinerinio statinio savininko / 

valdytojo turi b�ti pasirašyta Inžinerini� statini� statybos ir eksploatacijos sutartis; 

Inžineriniams tinklams klojamiems AB „Lietuvos geležinkeliai“ patik�jimo teise valdomame 

sklype, nustatyti ir registruotis servitutus padengiant su tuo susijusias išlaidas; 

	vykdžius projekto sprendinius, prieš registruojant statinius NT registre, turi b�ti patikslinti AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ patik�jimo teise valdom� sklyp� kadastro duomenys. 

VANDENTIEKIO IR NUOTEK� ŠALINIMO DALIS  

Projektuojam� lietaus nuotek� tinklai atviru b�tu klojami S klas�s PVC/PP 8 kN/m2 stiprumo 

vamzdžiais. Betranš�ju b�du klojama atkarpa po geležinkeliu, panaudojant PE D710 skersmens vamzd�



  

AT-17S-1059-2-TDP -BD -AR 
LAPAS LAP� LAIDA 

18 21 0 

kaip d�kl� ir � j� �veriant darbin� PVC/PP D500 vamzd� (kitas projektas AT-17S-1059-2-TDP). Lietaus 

kolektorius klojamas 250, 315, 400, 500mm skersmens, atšakos iš trap� � kolektoriaus apži�ros šulinius – 

200 mm skersmens. 

Ruož� kontroliniai – apži�ros šuliniai rengiami iš surenkam� gelžbetonini� žied� (Gb.1000-

Gb.1500) su dugno ir perdangos plokšt�mis, bei lipyn�mis. Šulini� dugne rengiami betoniniai latakai. 

Viršutiniai aukš�io reguliavimo žiedai virš perdang� plokš�i� 700 mm skersmens. Šuliniai rengiami 

važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojan�io tipo liukais su dang�iais D400 apkrovos klas�s, 

šuliniai patenkantys � žali�sias zonas, dengiami neplaukiojan�iais ketaus liukais su dang�iais C250 

apkrovos klas�s. 

Paviršinio vandens surinkimo šulin�liai rengiami Gb.700 su g/b dugnais, dengiant ketin�mis 

grotel�mis su teleskopais 400 kN. Šulin�li� gylis 1,1-1,5m (plius nusodinimo dalis – 0,3 m).  

Vamzdži� per�jimui per g/b šulinio sienel
 turi b�ti naudojami tam skirti protarpiai. J� pad�tis 

šulinio atžvilgiu formuojama pagal planin
 pad�t�. 

Visi apži�ros šuliniai po važiuojam�ja dalimi turi b�ti �rengti lygiai su asfalto danga, o patenkantys �

žali�sias zonas - pakelti 50–70 mm. 

Siekiant išvengti gruntinio vandens infiltracijos � lietaus nuotek� tinklus, visus g/b šulinius b�tina 

hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukš�iau gruntinio vandens lygio. 

ELEKTROTECHNIKOS (GATVI� APŠVIETIMO) 

Pagal gautas prisijungimo s�lygas V2-487 projektuojamas gatv�s apšvietimo tinkl� �rengimas. 

Apšvietimo tinklai prijungiami prie esamos apšvietimo kabelin�s linijos. Esami šviestuvai su atramomis 

yra išmontuojami. 

Visa elektros �ranga, pagalbiniai �renginiai ir instaliacin�s detal�s turi atitikti eksploatavimui 

elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

- žema �tampa 400V±5% / 230V±5%; 

- 3 faz�s, TN-C-S posistem�;  

- dažnis 50 Hz. 

 Elektros energijos tiekimo kategorija  - III. 

Projektuojant gatvi� apšvietimo tinkl� numatyta pakloti: 

� Kabelius aliuminio gyslomis su  XLPE izoliacija žem�je, apsauginiuose vamzdžiuose; 

� Kabelio vario gyslomis 3x1,5mm2 su dviguba PVC (CYKY) izoliacija atram� viduje. 

Kabeli� komutavimui �rengiama apšvietimo valdymo spinta AVS-1, kurioje bus �rengti automatiniai 

išjungikliai. 

Apšvietimo valdymo spintos �rang� tikslinti rangos metu, pagal pasirinkt� gamintoj�. 
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Gatv�s apšvietimui projektuojamos �leidžiamos � pamat�/tvirtinamos prie pamato apšvietimo 

atramos h-9,1 m (8,5 m virš žem�s paviršiaus), komplekte su gembe h-1,0m, l-1,5m ir šviestuvu 

(šviestuvo galia parenkama pagal schem�) nukreiptu � kelio važiuojam�j� dal� bei 28W nukreiptu �

p�s�i�j� tak� LED šviestuvu. Apšvietimo tinklai sujungiami kabelin�mis linijomis aliuminio gyslomis su 

XLPE izoliacija. Elektros kabeliai klojami vamzdžiuose, dengiant signaline juosta. 

Šviestuvui maitinti kiekvienoje atramoje projektuojami: SV-15 jungtis su 6A automatiniu jungikliu 

ir kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija CU-3x1,5mm2. Atramai �rengiamas �žeminimo 

kont�ras. 	žeminimo kont�ro varža neturi viršyti 30 om�. Sprendinius tikslinti rangos metu. 

Gatv�s apšvietimui projektuojamos �leidžiamos � pamat�/tvirtinamos prie pamato apšvietimo 

atramos h-6,5 m (6,0 m virš žem�s paviršiaus), komplekte su gembe h-0,5m, l-0,5m ir šviestuvu 

(šviestuvo galia parenkama pagal schem�). Apšvietimo tinklai sujungiami kabelin�mis linijomis 

aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija. Elektros kabeliai klojami vamzdžiuose, dengiant signaline juosta. 

Šviestuvui maitinti kiekvienoje atramoje projektuojami: SV-15 jungtis su 6A automatiniu jungikliu 

ir kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija CU-3x1,5mm2. Atramai �rengiamas �žeminimo 

kont�ras. 	žeminimo kont�ro varža neturi viršyti 30 om�. Sprendinius tikslinti rangos metu. 

ELEKTRONINI� RYŠI� (TELEKOMUNIKACIJ�) 

Projekto dalis parengta pagal Telia Lietuva, AB prisijungimo s�lygas 2017-04-14 Nr.01612, V	

„Pla�iajuostis internetas“ Nr.R-375; 

Statybos metu griežtai laikytis vis� operatori� reikalavim�, nurodyt� technin�se s	lygose. 

Ryši� kanalizacijos �rengimas atliekamas atviru b�du  ir tam numatomi RKŠ-2 tipo šuliniai, 

3PVC110mm., vamzdžiai klojami 0,8 m. gylyje. Tokiu atstumu veikianti RKKS pakli�na � darb� zon�. 

Esamus kabelius darb� zonoje perkloti � naujai paklot� RKKS. (Br�ž.AT-17S-1059-TP-ER-BR.1;). 

Kabeliai perjungiami pagal pridedamas schemas (Br�ž.AT-17S-1059-TP-ER-BR.9; BR.10 BR.11 BR.12). 

Susikirtimai su inžinierin�mis komunikacijomis atliekami rankiniu b�du. 

Po darb� pabaigos atlikti geodezin
 - kontrolin� nuotrauk� ir priduoti tinklo savininkui/valdytojui 

Telia Lietuva, AB. 

Sprendini� atitiktis privalomiesiems dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorij� planavimo dokumentus, esminius 

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia tre�i�j� asmen� interes�. 

Statybos darb� stadijos, statini� planinis sprendimas 

	gyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai: 
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- Paruošiamieji darbai; 

- Važiuojamosios dalies �rengimas; 

- P�s�i�j� ir dvira�i� tako �rengimas; 

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoni� �rengimas; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

pavieni� medži� kirtimas ir kelm� rovimas, kr�m� pašalinimas, kelio ženkl� išardymas, esam� gatvi� ir 

šaligatvi� dang� ardymas, statybos ir medžiag� sand�liavimo aikšteli� �rengimas. Statybos metu statybos 

vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybini� medžiag�, reikaling� rangos darbams bus sand�liuojamos 

suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai turi b�ti vykdomi griežtai pagal projekt�, pasirašant nustatyta tvarka darb� aktus, vykdant 

statybos prieži�r� vykdan�i� tarnyb� reikalavimus, turint gamini� sertifikavimo arba kitus kokyb


�rodan�ius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darb� vykdymui pagal turimus 

pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkyb�ms, šie reikalavimai gali b�ti 

patikslinti. 

Saugom� teritorij� apsaugos reikalavimai 

Rekonstruojamos Pramon�s, Cintjoniški� ir Ramu�i� gatv�s nepatenka � saugom� teritorij�

ribas.  

Kult�ros paveldo vertybi� registro duomenimis, rekonstruojamos Pramon�s, Cintjoniški� ir 

Ramu�i� gatv�s n�ra joki� kult�ros paveldo departamento saugom� vertybi� ir nesiriboja. 

Sprendini� atitiktis privalomiesiems dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorij� planavimo dokumentus, esminius 

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia tre�i�j� asmen� interes�. 

Pastabos: 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis b�tina tikslinti vietoje; 

2. Statybos darb� rangovas, prieš prad�damas vykdyti žem�s darbus, privalo išsikviesti inžinerinius 

tinklus eksploatuojan�ios organizacijos atstov�.  
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3. Statybos darbai turi b�ti vykdomi griežtai pagal projekt�, pasirašant nustatyt� tvarka darb� aktus, 

vykdant statybos prieži�r� vykdan�i� tarnyb� reikalavimus, turint gamini� sertifikavimo arba kitus 

kokyb
 �rodan�ius dokumentus. 

4. Esant neatitikimams tarp projekt� sudaran�i� dali� br�žini�, kaip pagrindin
 medžiag� remtis 

technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, br�žiniais, s�naud� žiniaraš�iais. 

5. Elektros kabeliai priklausantys AB ,,ESO" rekonstruojami kitu techniniu projektu, kurio Nr. 

E2N3714305 ir kuris parengtas pagal technines s�lygas Nr. ISK17-14305. 

6. Kertam� ir atsodinam� medži� kiekis bus tikslinamas darb� metu. 
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 BENDROJI TECHNIN� SPECIFIKACIJA 

1. Taikymo sritis 

Šios technin�s specifikacijos yra neatskiriama statinio technini� specifikacij� bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskir� projekto dali� technines specifikacijas. 

2. Bendrosios nuostatos 

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojan�iais tesi�s aktais, reglamentuojan�iais 

statinio statybos proces�. LR �statym�, statybos normatyvini� dokument� ir standart�, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projekt�, s�rašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo 

tur�ti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui rekonstruoti. Rangovas 

savo Subrangov� parinkim� turi suderinti su Statytoju rangos darb� pirkimo konkurso metu. Subrangov�

pakeitimui darb� vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarim�. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišk� pritarim�, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darb� vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi b�ti nustatyta 

tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendr�j� ir speciali�j� darb� statybos vadovais gali b�ti 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesud�ting� statini� projektavimui, statybai, statinio 

projekto vykdymo prieži�rai turi teis
 fizinis asmuo, baig
s aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo 

studijas ir �gij
s architekt�ros, geologijos ir mineralogijos moksl� studij� kryp�i� srities ar šioms kryptims 

ir sri�iai prilyginam� išsilavinim�. 
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3. Technin� dokumentacija 

Projekto ekspertiz�. Bendroji projekto ir dalin� projekto ekspertiz�s yra privalomos naujo 

statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, 

išskyrus atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos �galiotos 

institucijos patvirtintus tipinius statini� projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems 

(modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos 

�galiotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, �rašyto 

valstyb�s investicij� program� (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipini� statini� projekt�, kurie bus 

teikiami Aplinkos ministerijai are jos �galiotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kult�ros 

paveldo statinio projekte numatomi kult�ros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai 

ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas Vieš�j� pirkim� �statymas, tokios statinio 

bendroji ar dalin� ekspertiz� yra privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos 

(specialiosios) ekspertiz�s teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendrojo ir dalin� ekspertiz� yra neprivalomos. Statytojas turi teis
 j�

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertiz� yra atliekama. 

Projekto ekspertiz� �forminama ekspertiz�s aktu, kuris galioja vis� statybos laik� (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“. Projekto sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne 

senesn�s kaip 3 met� suderintos inžinerin�s geodezin�s nuotraukos, kuri gali b�ti patikslinama projekto 

rengimo metu. Šio projekto sprendiniai parengti ant UAB „Eurometras“ 2017 m. atliktos geodezin�s 

nuotraukos. 

Br�žiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvi� kalba. Statytojui perduodami popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterin�s laikmena. 4 popierinius egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokument� kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikim� ar prieštaravim�, tai dokument� svarbumo eil�

yra tokia: technin�s specifikacijos, aiškinamieji raštai, br�žiniai ar schemos, s�naud� žiniaraš�iai. Ta�iau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo d�mes� � visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi tur�ti žym� „Taip pastatyta“ kiekviename jo 

lape, pasirašyt� statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio priži�r�tojo (popierinis variantas). 

Rangovas neturi teis�s pats nukrypti nuo br�žini� ar specifikacij�, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tok� leidim� gali išduoti tik 
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Statytojo �galiotas asmuo (toliau – Techninis priži�r�tojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, 

suderinus su projekto vykdymo prieži�ros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia 

raštiškai informuoti Statytoj�, dar neprad�jus toki� pakeitim�. 

Br�žiniai turi b�ti suderinti su Projektuotoju ir Technin�s prieži�ros vadovu ir tik tada gali b�ti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir v�liau tikslina (atnaujina) darb� atlikimo dokumentacijos rinkin�. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistem� išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis priži�r�tojas). Baigus darbus ir priduodant objekt�

Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikt� darb� dokumentacij� su 

visais �neštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nat�roje. 

Prieš prad�damas darbus Rangovas parengia statybos darb� technologijos projekt�, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darb� technologijos projektas, kuriame turi b�ti 

nurodyti atskir� darb� atlikimo terminai ir priemon�s, užtikrinan�ios rekonstravimo darb� �vykdym�

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir prieži�ros instrukcijas, 

atitinkan�ias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas gal�t� tinkamai atlikti statinio 

eksploatavim�. 

Instrukcij� sud�tis turi b�ti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- 	rengini� techninis pasas; 

- Atsargini� dali� s�rašas; 

- Garantiniai �sipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiek�j� ir subrangov� s�rašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Min�ta dokumentacija turi b�ti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). 	vežtos 

dokumentacijos užrašai turi b�ti išversti � lietuvi� kalb�. 

4. Statybin�s medžiagos, gaminiai ir �ranga 

Visi gaminiai, �ranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi b�ti 

nauji. Bet kur� specifikacijoje nurodyt� importin� produkt� galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi b�ti suteikiama aiški pirmenyb�, ta�iau, jei vietiniai produktai yra blogesn�s kokyb�s, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi b�ti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi b�ti pateikti su: 
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- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis priži�r�tojas turi teis
 atmesti medžiag� ar �rang�, be joki� papildom� išlaid�

Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavim�, arba yra sudaryta iš nenaudotin� komponent� (kaip 

su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir �rengimus, 

kurie atitinka specifikacij� ir kuri� pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apib�dintos technologin�s, mechanin�s dalies ir 

elektros �rangos katalogus ir standart� dokumentus Statytojo ir Techninio priži�r�toje perži�rai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindin�s �rangos, kol negavo Statytojo ir Techninio priži�r�tojo 

patvirtinimo. 

S�naud� žiniaraš�iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyv�s 

pasi�lymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins technini� ir eksploatacini� savybi�. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti � poreik� nepanašius 

kontaktuojan�ius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta �ranga be strukt�rini� pakeitim� gali b�ti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje pad�tyje. Nebus atsižvelgiama � jokius reikalavimus apmok�ti 

papildomas išlaidas, atsiradusias d�l par�pintos netinkamo dydžio �rangos modifikavimo. 

Gamini� ir medžiag� kokyb�s reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir br�žiniuose nurodomus kokyb�s reikalavimus. J� �pakavimai ar pristatymo dokumentai 

turi nurodyti j� kokyb
 arba tokia pati informacija turi b�ti nurodoma kokiu nors kitu b�du. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokyb�s reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre�iai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš j� perkant ji tur�s b�ti 

pateikiama Techninio priži�r�tojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi b�ti pilnai sukomplektuotas. 

Jame turi b�ti visa �ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga �vertinti 

si�lomos medžiagos atitikim� Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodyt	 patvirtinimo tip	 ir standart	, bei kokyb�s 

kontrol�. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos b�t� nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra �traukti � oficiali� kokyb�s kontrol�s proced�r�, jie turi tur�ti patvirtinimo liudijim�, atitikimo 

standartui ar oficial� kokyb�s kontrol�s patvirtinim�. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali b�ti atskiriami nuo produkt�, o identifikacija turi b�ti visiškai aiški. 
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Gamini� ir medžiag� atitikties nuorodos j� montavimo metu. Galimi gamini� ir medžiag�

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi b�ti uždengiami arba, jei negalima palikti j�

matomais, turi b�ti lengvai ir visiškai atidengiami. 


pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo 

metu visi gaminiai ir medžiagos turi b�ti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi b�ti 

nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prek�s yra birios ir nepakuotos, numeris, r�šis ir kokyb� turi b�ti 

nurodyti pristatymo pranešime. 

Gamini� ir medžiag� pristatymas. Gamini� ir medžiag� pristatym� reikia koordinuoti pagal 

statybos darb� grafik�. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštel�je. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi b�ti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežt� preki� išvaizd�, galimus defektus ir žal� reikia patikrinti 

vizualiai. Preki� užsakovas yra atsakingas už pranešim� d�l galimos žalos ir defekt� pateikim�. Visos 

pretenzijos turi b�ti pateikiamos preki� tiek�jui. 

Saugojimas aikštel�je. Gaminiai ir statybin�s medžiagos turi b�ti saugomi taip, kad nepablog�t�

j� kokyb�. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodyt� saugojimo reikalavim� ir gamintojo 

pateikt� gailojan�i� nuorod�. 

Statybos aikštel�je prek�s turi b�ti laikomos tinkamose ir jei b�tina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai v�dinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga b�t� pad�ta teisingai ir lengvai 

patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybini� medžiag� ir gamini� saugojimas statybviet�je. 

Medžiagos ir prek�s, pažeisto ar kitaip sugadintos d�l veiklos statybos aikštel�je, turi b�ti 

pakeistos naujomis Rangovo s�skaita. Už medžiag� ir gamini� nuostolius arba apgadinimus visiškai 

atsako Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo s�skaita tiek ir toki� bandym�, koki� gali 

pareikalauti Techninis priži�r�tojas. 

S�kmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus b�t� atsižvelgta � tokius 

dalykus: 

- šali� susitartas bandymo laikas, vieta ir b�das; 

- turi b�ti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir b�das; 

- bandymams turi b�ti prieinami visi reikalingi dokumentai, �rankiai ir �rengimai. Bandym� ir 

pavyzdži� aprobavimo b�dai turi b�ti suderinti su Techniniu priži�r�toju; 

- Bandymai turi b�ti atlikti visi s�lygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. Bandymus 

atlikti tik dalyvaujant Techninio priži�r�tojo atstovui. 

Rezultatai turi b�ti laikomi aikštel�je ir v�liau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
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Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcij� ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktori� atžvilgiu, kurie turi esmin
 svarb� darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikim� sprendini�

pri�mimui d�l busim� darb� organizavimo. Jei b�tina, reikia imtis saugumo priemoni�, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultat� sl�pimas yra sunkinanti aplinkyb�. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam priži�r�tojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietin�s 

susijusios žinybos. 

Visos aukš�iau min�tam testavimui ir apži�rai reikalingos priemon�s, instrumentai ir darbas turi 

b�ti suteikiami Rangovo. 

Pasl�pti darbai. Prieš prad�damas bet kokius statybos darbus statybviet�je, Rangovas nustatyta 

tvarka � objekt� turi išsikviesti Statytoj� ir Technin� priži�r�toj�, ir susitarti su juo ir kitais požemini�

komunikacij� savininkais, kad šie parodyt� ir/ar pažym�t� vietas, kur yra išsid�s�iusios j� komunikacijos, 

kad jos neb�t� sugadintos statyb� metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikin� vis� požemini� komunikacij� veikim�, kasimo darb� ir darbo 

tranš�jose metu, taip pat užtikrinti nuolatin
 ir tinkam� komunikacij� prieži�r�. Esamas statybos zonoje 

neveikian�ias komunikacijas, Rangovas turi iškelti � Statytojo nurodyt� viet�. 

Inžinerini� sistem� išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prek�ms Rangovas turi 

gauti bandym� sertifikat�, charakterizuojant� tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. 

Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prek�s buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose 

turi b�ti pateikti bandym� rezultatai. Rangovas turi pasir�pinti reikiamomis priemon�mis, kad nustatyt� �

�rangos montavimo viet� atvežt� medžiag� ar kit� preki� atitikim� sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, par�pina medžiagas ir �rang� bandym� atitikimui. Statytojas 

pateikia vanden� praplovimui ir išbandymui, ta�iau už sunaudot� vanden� moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekim�. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui �leisti � vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatom� vamzdži� išbandym� prieš savait
. 

5. Statybviet�s paruošimas 
Statybviet�s parinkimas, saugojimo aikšteli� parinkimas vykdomas pagal Statybos projekto 

Pasirengimo statybai ir darb� organizavimo skyriaus reikalavimus, atskirus suderintus projektus. 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 
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- pasir�pinti vandens, tenkinan�io visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi b�ti pasir�pinta 

reikiamu vandens tiekimu sanitarin�ms ir technin�ms reikm�ms tenkinti per vis� darb� laikotarp�

iki pat j� pri�mimo; 

- pasir�pinti elektros energijos, tenkinan�ios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už 

suvartojim�. Turi b�ti pasir�pinta reikiamu elektros tiekimu per vis� darb� laikotarp� ik pat j�

pri�mimo. Tai apima �rengini� sumontavim�, eksploatavim�, technin
 prieži�r� bei pakartotin�

sumontavim� objekte ik pat pri�mimo; 

- pasir�pinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei bud�jimu iki objekto pri�mimo. Tai 

apima vis� reikiam� apšvietimo �rang�, užtikrinan�i� pakankam� objekto ir artimiausios aplinkos 

apšvietim�. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti vis� nuot�k� šalinim� objekte per vis� darb� atlikimo laikotarp� iki j� pri�mimo. Tai 

apima nuot�k� �rengini� sumontavim�, eksploatavim�, technin
 prieži�r� bei pakartotin�

sumontavim�, eksploatavim�, technin
 prieži�r� bei pakartotin� sumontavim� objekte ir reikiam�

vis� laikini� nuotek� vamzdyn� apsaugojim� nuo užšalimo; 

- pasir�pinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikm�ms. 	 pasi�lym� turi b�ti �trauktos 

visos s�naudos ir paraiškos ši� paslaug� tiek�jui. 

Rangovas pasir�pina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais b�tinais darbams atlikti. 

Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalp� 10 žmoni� ir buitines 

patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalp� Techniniam priži�r�tojui. Rangovas pasir�pina atskiromis 

telefono ir fakso linijomis savo ir technin�s prieži�ros reikm�ms. 

Darbo saugos priemon�s turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto pri�mimo privalo laikytis darbo saugos reikalavim�, kad 

išvengt� avarij� ir nelaiming� atsitikim�. Rangovas atsako už darb� saug� objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikym� išramstym�. Visais atvejais išramstymo schemas ir j�

medžiagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Technin�s prieži�ros vadovu.  

Elektros �ranga. Visa elektros �ranga, priedai ir �rengimai turi b�ti suprojektuoti ir pagaminti, 

kad veikt� elektros tiekimo sistemoje ir tur�t� sekan�ias charakteristikas: 

- Aukšta �tampa 10kV:t;5 %; 

- Žema �tampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 faz�s, TN-S sistema (5 gysl� sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip technin�se specifikacijose ir br�žiniuose: 

o Visa elektros �ranga (lauke) IP 54; 

o Visa elektros �ranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt�. 
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Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandini� schemas bei �rangos išd�stymo 

patalpose br�žinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo �rang� montuojamoms sistemoms ir �renginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja vis� elektros �rang� pagal sutart�. Elektrini� varikli� bei kitos 

elektros �rangos kabeli� pra�jimai tiri b�ti su sandarikliais pagal elektros �rengim� �rengimo taisykli�

reikalavimus. Sandarikli� matmenys turi atitikti kabeli� dydžius, pamin�tus �rangos s�raše. 

Elektros varikliai turi b�ti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros �rangos 

ir varikli� s�rašus. 

Visa Rangovo pristatoma �ranga turi b�ti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 

prijungim� prie 220 V ir aukštesn�s �tampos sistem� ir reikalingus išbandymus. 

Gaisrin� sauga. Vanduo gaisr� gesinimui imamas iš esam� gaisrini� hidrant� arba iš artimiausi�

vandens telkini�. Statybos aikštel�je turi b�ti �rengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrin� saug�. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaug� objekte ir privalo imtis vis�

priemoni�, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai neb�t� pažeisti. 

6. Statybos �ranga ir statybos metodai 

Visa �ranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

7. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi b�ti nustatyti ir pažym�ti taip, kad jais b�t� lengva naudotis. 

Ašin�s linijos ir altitud�s turi b�ti pažym�tos stacionariai ant nekilnojam� konstrukcij�. Matavim�

tikslum� reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos 

steb�jimo pad�ties. 

Aikštel�je laikomuose br�žiniuose turi b�ti nurodytos bazin�s ir papildomos koordinat�s, o taip 

pat j� išd�stymas lyginant su oficiali� koordina�i� pad�timi. 

Rangovas turi laikytis vis� leidžiam� statybos paklaid� reikalavim�. 

Rangovas privalo �vertinti paklaid� susikaupimo galimyb
 ir užtikrinti, kad jos neb�t�

besisumuojan�ios tik � vien� pus
. 

Rangovas yra atsakingas už statybini� medžiag� paklaid� suderinamumo laikym�si. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan�i� matavimo normatyv�. 
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8. Statybos darb� vykdymas ir organizavimas 

Visi darbai turi b�ti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusi� ir tinkam� darbo j�g�. 

Jei Rangovas nori panaudoti metod�, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio priži�r�tojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomyb�s. 

Bet kok� perprojektavim� d�l metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstravimo darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 

- Važiuojamosios dalies �rengimas su asfalto danga; 

- Šaligatvi�  �rengimas; 

- Inžinerini� tinkl� �rengimo darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkret� statybos darb� grafik� sudaro Rangovas. 

Darb� koordinavimas. Rangovas atsakingas už darb� aikštel�je koordinavim� su tiek�jais ir 

kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plan� prieš pradedant darbus, o statybos darb� metu 

užtikrina, kad instaliavimas vykt� teisingai ir pagal Projekto sumanym�. Visi darbai, kurie yra perdaryti 

d�l aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmok�jimui. 

Tiksli visos �rangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo br�žiniuose. 

Visi darbai turi b�ti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal nauding� gamybin
 patirt�. 

Darbo s�lygos ir kiti faktoriai, turintys �takos darb� �vykdymui, turi b�ti numatyti iš anksto. Ypa�

�vertinti darb� eiliškum�, kad paskesni darbai nepakenkt� anks�iau atlikt� darb� kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statini� dalys turi b�ti saugomos nuo apgadinim� tolimesni�

darb� metu. Turi b�ti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dr�gm�s, sniego, 

ledo, užšalimo, per didel�s kaitros ir per greito išdži�vimo. Visi vamzdynai turi b�ti patikrinti ar jie 

nepažeisti ir švar�s. Visos medžiagos, kuriuose randama defekt�, turi b�ti pažym�tos ir pašalintos iš 

statybviet�s. Vamzdžiai, fasonin�s dalys ir priedai turi b�ti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Vis� tvirtinimo element� ir t.t. dydis, skai�ius ir kitos savyb�s 

turi b�ti sukonstruoti taip, kad atlaikyt� numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir 

nesilpnint� pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

D�l bet kurio tipo varžt�, tvirtinim�, atram� ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir br�žiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis � Technin� priži�r�toj� leidimo. 
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Vamzdžiai turi b�ti užsakomi didžiausi� ilgi�, kad b�t� sumažintas sujungim� skai�ius. 

Vamzdžiai turi b�ti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienel�s, minimaliai 

pažeidžiant apsaugin
 dang� ir aptais�. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikt�

naudojam� jungt�, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos � betono konstrukcijas �montuotos dalys turi b�ti atliekamos inkar� pagalb�. Mediniai �

beton� inkaruojami pagrindai turi b�ti gerai priglud
 ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, 

b�tina naudoti varžtus. 

Remontas (defekt� taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, �dubimai ir panaš�s paviršiai 

turi b�ti užlyginami ir apdailinami. Pavirši� savyb�s ir išvaizda turi b�ti identiška supantiems paviršiams. 

Kur jungiasi dvi dalys, jung�i� stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia proced�ras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyt�

reikalavim�, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo s�skaita pagal numatyt� laiko grafik�. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilini� dali�, pvz. plyt�, lent� ir pan., pažeista dalis 

turi b�ti pakei�iama nauja. Jei suremontuotas taškas turi b�ti dažomas, turi b�ti dažoma visa supanti 

aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plienin�s konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdži� kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi b�ti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi b�ti ištaisytas pagal Techninio 

priži�r�tojo reikalavimus. 

Vis� plienini� dirbini� paviršiai, �skaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

r�mus, dangtelius ir t.t., kurie neturi b�ti izoliuoti, turi b�ti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokyb�s sutartos spalvos dažais. 

Žym�jimai, gamini� ir sistem� identifikacija. 	ranga, atskiros vamzdyn� sistemos turi b�ti 

pažym�ti pagal atitinkam� br�žin� nustatytu spalviniu žym�jimu pagal Lietuvoje galiojan�ius normatyvus.  

Vamzdžiai turi b�ti lengvai identifikuojami pagal dažym� arba apklijavim�. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose b�t� pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos j� naudojimo instrukcijos turi b�ti pateikti 

Statytojo tvirtinimui. D�l spalvinio žym�jimo turi b�ti papildomai susitarta su Techniniu priži�r�toju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir �rengti standartinio tipo emaliuotus šulini� žymeklius 

– informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir �renginiams pažym�ti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastat� sienos, metalin�s ir gelžbetonin�s elektros tinkl� atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 
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nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai n�ra pastat� ir atram�, jie montuojami ant g/b arba metalini�

stulpeli�. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratini� plokšteli� formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokšteli�

kampuose padarytos skylut�s ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požemin�je komunikacijoje sumontuotos armat�ros arba šulinio 

ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armat�ros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodykl�, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo �renginio iki ženklo. 

Visa �ranga matomoje vietoje turi tur�ti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi b�ti 

pažym�tos pagrindin�s charakteristikos bei �rangos pavadinimas. Jei �ranga yra izoliuota, išor�je turi likti 

aiškiai matoma etiket�, kad b�t� galima lengvai perskaityti tekst�. 

Etiket�s turi b�ti sta�iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Vis� etike�i� spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytin� spalvos kod�. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyn� identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir br�žiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti br�žinius, kuriuose b�t� nurodytas kiekvienos etiket�s dydis, skai�iai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi b�ti pateikti ir kiekvienos etike�i� r�šies 

vamzdynai. 

9. Garantija 

Garantija atitinka bendr� sutarties nuostat� reikalavimus. Rangovui tenka LR �statymu nustatyta 

administracin�, civil� ir baudžiamoji atsakomyb� už blogai atlikt� statybos darb� padarinius statybos 

metu ir per rangos sutartyje nustatyt� statinio garantin� laik� (kurio pradžia skai�iuojama nuo statinio 

atidavimo naudoti dienos). Pasl�pt� statinio element� (konstrukcij�, vamzdyn� ir t.t.) garantija turi b�ti ne 

mažesn� kaip 10 met�. 

Rangovas �sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo s�skaita skubiai ištaisyti tr�kumus, kilusius d�l 

nepakankamos darbo kokyb�s, blogos konstrukcijos ir nestandartini� medžiag�. Garantija apima ir 

reikaling� technin� veikim�. Garantinio laiko trukm� turi b�ti koreguojama pagal statini� pri�mimo metu 

galiojant� LR Statybos �statym�. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasi�lyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi b�ti 

apiformintas dokumentais. 
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Atsargin�s dalys. Rangovas savo s�skaita turi pateikti pakankam� kiek� atsargini� dali�

kiekvienai sistemai, �rangai pagal nurodyt� technin�se specifikacijose ar s�naud� žiniaraštyje s�raš�. Jei 

reikalaujam� atsargini� dali� kiekiai nenurodyti konkre�ioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus 

kiekius, kaip rekomenduojama sistem� gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

10. Darb� sauga 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais b�tina vadovautis „Darbovie�i� �rengimo 

statybviet�se nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisykl�s statyboje“; STR 

1.07.02:2005 „Žem�s darbai“ bei kitais veikian�iais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant vykdyti 

darbus, darbininkai turi b�ti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 

instruktažas, darbininkai apr�pinami darbiniais r�bais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita b�tina 

�ranga. Darbams b�tina išduoti paskyra – leidim�. 

Žem�s darbai. Esam� požemini� komunikacij� zonoje žem�s darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacij�, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišk� leidim�. Prieš pradedant kasti grunt� reikia 

pažym�ti žem�s paviršiuje požemini� komunikacij� trasas. Šiose vietose žem�s darbams privalo 

vadovauti ir juos priži�r�ti statybos vadovas, o iškasus grunt� prie pat elektros kabeli� ir dujotiekio linij�, 

darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakan�i� organizacij� atstovas. Atkasti elektros 

kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo br�žiniuose nepažym�t� požemini� komunikacij�, nebegalima kasti žem�s, kol 

nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapi� sm�lio, lioso arba piltini� grunt�, nesutvirtinant iškasos sieneli�. 

Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai dr�gnus ir šlapius gruntus, nes kei�iantis 

grunto dr�gnumui, kei�iasi ir grunto nat�ralaus byr�jimo kampas, tod�l iškasos šlaitas gali nuslinkti ir 

užgri�ti iškasoje dirban�ius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvien� pamain� privalo apži�r�ti iškas� ir 

nustatyti grunto b�sen�. Reikalui esant, jis turi imtis priemoni� apsaugoti darbininkus nuo galim�

nelaiming� atsitikim� darbo metu. 

K�limo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi b�ti apži�r�tas ir atitinkamai paruoštas. 

Apži�ros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo element� stovis, konstrukcijos �tvirtinimas 

projektin�je pad�tyje.  

Keliant nestandartiniu kr�vius, kurie neturi k�limo kilp�, skyli� ar žym�, nurodan�i� j�

kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darb� vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo �taisai turi b�ti inventoriniai: paženklinti, nurodyta j�

keliamoji galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po j� kabinimo patikimumo patikrinimo. 

Tam tikslui užkabinama konstrukcija pakeliama � 30 – 40 cm aukšt� ir apži�rima. 
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Ant keliam�, perkeliam� ir nuleidžiam� konstrukcij�, element�, draudžiama b�ti žmon�ms. 

Baigus ar pertraukus darb�, draudžiama palikti kaban�ius ar ne�tvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir j� galimo tvirtinimo vietoje draudžiama b�ti 

žmon�ms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo �tais� leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

�tvirtintos j� pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikš�ioti konstrukcijomis ar j� elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcij� montavimo – demontavimo darbus, esant v�jo grei�iui 15 m/s ir 

daugiau, plikledžiui, tirštam r�kui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi b�ti apr�pinti patikima technologine �ranga (atotampos, spyriai, montavimo 

�rankiai). Kilnojamos montavimo kop��ios, aikštel�s, pastoliai turi b�ti techniškai tvarkingi. 

K�limo mašinos ir mechanizmai turi b�ti statomi ir eksploatuojami pagal k�limo mašin� ir 

mechanizm� saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo k�limo lyn� ir skriemuli� palinkimo kampas 

montavimo metu neturi b�ti didesnis už nurodyt� mašinos pase. 

Pavojing� veiksni� zonos. Galimos pavojing� veiksni� zonos turi b�ti pažym�tos �sp�jamaisiais 

ženklais. 	�jimo � darbo viet� ir darbo vietoje esantys takai �rengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni 

kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esan�ios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. 

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu �rengiamos kop��ios su aptvarais. Jei aptvar� n�ra, naudojami 

saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšvie�iamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui � tranš�jas, daubas ir išlipimui iš j� b�tina �rengti lipynes su tur�klais. 

Statinio konstrukcij� ardymo – demontavimo vietos turi b�ti atitvertos signaliniu aptv�rimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardom� konstruktyv� karštini� rib�. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, duj� žarnos, balionai, elektrini� suvirinimo aparat�

prijungimo prie srov�s šaltinio �renginiai turi b�ti techniškai tvarkingi ir saug�s. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srov�s šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkam�

kvalifikacij� ir atsaking� asmen� leidim�. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastoli�

arba bokšteli�. 

Kita informacija. Prie demontavimo darb� naudojant elektrinius �rankius (gr�žtus, pj�klus ir 

t.t.), jie turi b�ti techniškai tvarkingi. Elektriniai �rankiai turi b�ti apsaugoti iš išor�s taip, kad � juos 

nepatekt� kiti k�nai, vanduo, kad žmogus neprisiliest� prie t� dali�, kuriomis teka elektros srov�. 	rankiai 

klase turi atitikti j� naudojimo s�lygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte �rengiamos buitin�s patalpos, tualetai, prausyklos (pails�ti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitin�se patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos 

vaistin�le. Objekte turi b�ti pirmin�s gaisro gesinimo priemon�s, sukomplektuotos pagal galiojan�ias 

normas. 
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Pavojing� darbo viet� statybviet�je s	rašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose �renginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukš�iau kaip 5 m nuo žem�s, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindin� priemon� apsaugoti nuo kritimo nyra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryši� oro linij� montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesn�se kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizm� darbo zonose; 

6. Darbas su veikian�iais elektros �renginiais, kuri� kintama srov� 50 Hz dažnio, �tampa kintamos 

srov�s – aukštesn� kaip 42 V, o nuolatin�s srov�s – aukštesn� kaip 110 V; 

7. Gaisr� gesinimas, avarini� ir gaivalini� nelaimi� padarini� likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

Darb� su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais �renginiais s	rašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcij� ir detali� tvirtinimas, naudojant montažin� pistolet�; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bitumin� ir krosnin� lak�, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sud�tini� spirit� ir kenksming� chemini� medžiag�, taip pat 

sudedam�j� ši� daž� dali�; 

5. Darbas su duj� liepsnos �renginiais, atliekant rulonini� dang� �rengim� ar remont�. 

Pavojingos vietos statybviet�je: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizm� (keliam�j� kran�, buldozeri�, ekskavatori�, traktori� ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir �renginiai; 

4. Vykdant žem�s darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate 

– vidaus elektros laidai, kabeliai ir �renginiai; Gilios perkasos, tranš�jos, duob�s; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius �renginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darb� zonos. 

11. Statinio statybos užbaigimas 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukcij� ar baigt� darb�, juos reikia pateikti Statytojo atstovui 

ar statinio statybos techniniam priži�r�tojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

Statytojo atstovas ar Techninis priži�r�tojas turi teis
 reikalauti, kad dengian�ios medžiagos ar dalys b�t�
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nuimamos. Proced�r� nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 

pasirodo bes�s tinkamas. 

Pri�mimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pri�mim�

pagal STR 1.05.01:2017 „ Statyb� leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarini� šalinimas. Statybos pagal neteis�tai išduot� statyb� leidžiant� dokument�

padarini� šalinimas“ ir kvie�ia Statytoj� ar statinio statybos techninio priži�r�tojo (jei jis buvo samdytas) �

pri�mim�, kad gal�t� deklaruoti apie statybos užbaigim�. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti vis� dokumentacij�, reikaling� priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavim� pagal STR 1.05.01:2017 „ Statyb� leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarini� šalinimas. Statybos pagal neteis�tai 

išduot� statyb� leidžiant� dokument� padarini� šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaracij� tvirtinti privaloma) data. Aktas ir 

Deklaracija yra pagrindas �registruoti statin� Nekilnojamo turto registre. 

  
�



  

  

0 2019 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. Žirm�n� g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Valstybin�s reikšm�s rajoninio kelio Nr. 4209 Šilut�-Ramu�iai-
Gardamas ruož� nuo 0,580 iki 1,374 (Šilut�s mieste suteikti 
Cintjoniški�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) 
rekonstravimas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Atlikt� pritarim�, suderinim� s�rašas 

KALBOS 
TRUMP. 

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAP�

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S 
ADMINISTRACIJA 
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PRITARIM� IR SUDERINIM� S�RAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1. 
UAB ,,Šilut�s 

vandenys“ 
Vida Kiaulakien�

2017-08-23, suderinimas br�ž. „Suvestinis 
inžinerini� tinkl� planas 

2. Šilut�s seni�nija Algirdas Ivanauskas 
2017-08-25, suderinimas br�ž. „Suvestinis 

inžinerini� tinkl� planas 

3. 
UAB ,,Šilut�s šilumos 

tinklai“ 
Stasys Straškys 

2017-10-05, suderinimas br�ž. „Suvestinis 
inžinerini� tinkl� planas 

4. 
Vš	 ,,Pla�iajuostis 

internetas“ 
Alvydas Gražys 

2019-04-23, suderinimas br�ž. „Suvestinis 
inžinerini� tinkl� planas 

5. Telia Lietuva, AB Aurelija Dyglien�
2019-05-21, suderinimas br�ž. „Suvestinis 

inžinerini� tinkl� planas 

6. 
AB ,,Lietuvos 
Geležinkeliai“ 

2019-06-28, suderinimas. Priedai ,,D�l 
techninio darbo projekto“ 

7.    



  

0 2019 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. Žirm�n� g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:  

Valstybin�s reikšm�s rajoninio kelio Nr. 4209 Šilut�-Ramu�iai-
Gardamas ruož� nuo 0,580 iki 1,374 (Šilut�s mieste suteikti 
Cintjoniški�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) 
rekonstravimas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Priedai 

KALBOS 
TRUMP. 

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAP�

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S 
ADMINISTRACIJA 

AT-17S-1059-2-TDP -BD-PR 1 1 

PRIEDAI  























����������	
����	�����
	
	��������	��
�����
�����	�����������
���	����������

�� !"#$%&
�� !"#'�('"#$(# " $ �)*'+!",%&

���������	
���������	
�������	����	
�
�������

�������	� !"#"	� $�$ �%&'��	 %(�#���� )�! 
%����*+	��	���,��	��	��	���*�,�	���*�,+	��	+�-��	./�0
1���/�
���*�2��3���4�+���

�-.!(#'�/$0$) " +$%&  '	5�"	6�������7	�8�,��4�+	9�:+�*����4�+;
�-.!(#'�$)1!%$%& ��4*<�7	��	��	���*�,�	���*�,+	��	+�-�
	"0!%# 2 " '�/1'.!(#'�
1�& 5
#/��/�=

�� � #$� "3'1+$2 .$
=��� 5������+	 ��������+	 :���*���4�	 :��>�+?	 ������	 +��@,��	  '	 A5�������+	 +���+�B4�	 �:�������*+C	
+�-������+	+-�����,��	DDD�4�����������	+����B��	A�����8��+	��	:��8B4��C�
%�*���*	 ���*����+	 ��E��4�>���+	 2,�	 �������+	 6�������7	 :���*���4�	 ����4�+��7	 F���+��7	 @��	 ���7	  '	
A5�������+	 +���+�B4�	 �:�������*+C	 ������47	 :�+��*�7	 ������	 ��+��	 DDD��+����	 ��@�	 +*F�����	 ������7	
�:�����-�4�	����E��*	�4�5��
���4@*<���	�:4���+����4�	:����	!G+7	:�+�������	�B8��	�:��������*+	�����4?	����E?	��	4��,��4�	:���?�

�� 6 '%�!�!(#1'%�# "(�7� 1�81!"9 " 7�/!1(:� +'��1!('"%#1$0 +'��%;�,9'%� <)*'#'%		��+�����	6	
H������	:������?	:����8�?	#��	����/�=	2,�	 '	5�"	�������+	�����7	��	6�������7	�8�,��4�I	�����+���-�4��

5� 
*'%$0,-:%� 1�#*1#'�!(%/�'$#$0 +'�1 -$�"*%#$#'+$	���*��2�4�

�� �� !"#'�0! (%+$ �89,0!") "$"#�%;�,9$%&�
/���	��������	5������+	 �����7	 ��	 6�������7	:���,��4�	9�����+���-�4�;	:������?	:����	8�7	5������+	�����7	 ��	
6�������7	:���,��4�	9�����+���-�4�;	+?�B�7	�	:*����	 ��>J����*+	+:���2���*+�	��������+	 �*��	��������	���	
A��������	 :�������-�4�+C	 @��	 '��2��-,+	 ��>J�������,+	 ������	 :�,���+	 +���������+	 ��	 '��2��-,+	
�������-�4*+	 ��>J�����4+	 @��	 2��@�	 :�������4+�	 :�+���@�*+	 ������������4�	 :*+��:B��	 DDD��+�����	
��������	:������4*�	������	����:��+	 6	 ������4?	�-���E���>��?	 �*���<��+	:�������-�4�	 64���+� %,�	:������*�	
������	 ����������+	 ��>J���,+	 ��E��4�>���+	 ��	 ��+�����7	 '��2��-,��	 �+4��7	 �������7	 ������	 ����:��+	
H�����7	 �:�����-�4�	 ����E��*	 �K�
�	 �����������*	 :�8�*	 ��E�3�+����	 ��@�	 6	 H�����7	 �:�����-�4�	 >����?	
A���,C	 �*�6	 !*4+	 :������*+��	 :�+�����	 9H�����7	 �:�����-�4�	 >����7	 �2��+��	 � DDD��+���� H��������	�
H�����7	�:�����-�4�	>������	 A���,C;�	H���:�����+	�*��2B����	8�7	+?�B�7	�*4��6	 ��	+�-�-��2B@L	�*�����	B��	
:������*���4�+	�@�����+�
/�
�	�������?	:������?	9��+:�*+2���?	
	��M�4:�������+�	+����4����L	��	��:��?	6��8B�?	6	��4:�����6	2�+�?	
��	 ��'	 ����4��?	 9@�,F�����	 ��	 +>J�4�+	 %N�	 @B��+�	  ��") %�
��	 -��+����	 ����	 2��*4�����	 �%O	
@B��+�;;	 	 :�������	 6	 H�����7	 �:�����-�4�	 >����?	 A���,C	 �*�6	 !*4+	 :������*+��	 :�+�����	 9H�����7	
�:�����-�4�	>����7	�2��+��	� DDD��+���� H��������	�	H�����7	�:�����-�4�	>������	A���,C;�
/�/�	 ��+���8B��	 5������+	 �����7	 ��	 6�������7	 :���,��4�	 9�����+���-�4�;	 :�+��*��+	 +*����6	 ��	 +*4��,��	
+*����B��	 �*��2B�?	 :�+��*��+	 4���+�6�	 �*����6	 :�+���8B��	 ������	 DDD�4���������� ��@�	 H�����7	
�:�����-�4�	 >�����	 A���,C	 �*�6	 !*4+	 :������*+��	 :�+�����	 9H�����7	 �:�����-�4�	 >����7	 �2��+��	 �
DDD��+���� H��������	�	H�����7	�:�����-�4�	>������	A���,C;�

�� �!2=" " $ �%/1!") +$ ��>�?�"!19 .'%�%( 1%#,+'�'/!1$#'1 *%@�!�!(#1'%�# "(�'�)$� $ �
����	 �*�,+	 @G��	 +*:������*���+	'��2��-,+	 :�����*+��<�7	 �������+	 �����7	 ��	 6�������7�	 ��*�2��<�7	 -B�2B��	
+���B@�+	 ��I��	 �����+��*�>���+	 2��@*+�	 :���-���B4�+	 9:���,��4�+�	 �����+���-�4�+�	 �:+�*����4�+�	
�84����-�4�+;�
��
�	�84���*���	�������+	6���������	�*�,+	@G��	:��+���B��	6	'��2��-,+	H���:,2�+	�������	+��2,�6�

 '	A5�������+	+���+�B4�	�:�������*+C
 �*��7	��	
�
�/
�
		$����*+�	����*-�
DDD��+����	

��E��4�>���	�������4+	����	�K�
	
����	9K	=;	
	=
�
O��+�	9K	=;	
	=��
5��	:��	��E�3�+����

P4��,+	��2�+	/���=�/0
�$(	��2�+�	�������1K0�0�

����+���	�-���B����+	$P	����+��7	>�����+

)������,	@G+���,																																																���-�M����



:��-������ $�2�-�+	$ ��� ��H �	 ���( �

:�����, ��F������*+	� �"QH 	!�"R �

 '	A5�������+	+���+�B4�	�:�������*+C
 �*��7	��	
�
�/
�
		$����*+�	����*-�
DDD��+����	

��E��4�>���	�������4+	����	�K�
	
����	9K	=;	
	=
�
O��+�	9K	=;	
	=��
5��	:��	��E�3�+����

P4��,+	��2�+	/���=�/0
�$(	��2�+�	�������1K0�0�

����+���	�-���B����+	$P	����+��7	>�����+

)������,	@G+���,																																																���-�M����

























�
�

�
��������	
������������������
�����	�������������������	��

������ �!"���#���� �
$���%����&�'���(�������

)	�*��+����	%��*���(���	�*��
,	(�����-���*��-�(����(��
.���������!� /��

 

�

0�������*���� ���#1��1� ����2(�3)��)�"1�!4!�
%(�5������������
���
	�� 6����#1��1� �2(��31�#74# �
����(�	��.�8���
�9�	��
�
�

�

��������	
	
����������������

�

�
�
�����+��*��:����#1��1� �%(�;+*<�2(��31�#74# ��=��%���(��������%��������������+>��=��(���;*=��

(�5������� ������ 2(�� /��#� ?��	�=1@�*	9���1A�(��*��� (	��-� �	�� ��! �� ���� ���4/� �?��	�=�� *������ �	�������
B���5���;��-�� C(�*��=�� ��
�-�%�
�����*��"� �(� �	����/�/� ����������*� �?��	�=��*������ �	��������@�*	9�-�
��
=�� %�
�����*��"� (������(�
�*���� %(�5����� ��&�(*	�5�*��� ���� %��������*�� �%(�������*�� %����>-�
���	(�*������

�
�
���

�
�+(�*-��(�%�=�(�����+(��	��
���
���%�
��	�5�������
D��	��(���-��+(�*-��(�%�=�(�����%�(��*�������(����(�-�������������������������������������������������������
�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�VALSTYBIN�S REIK�M�S RAJONINIO KELIO NR. 4209 �ILUT�-RAMU�IAI-
GARDAMAS RUO�� NUO 0,580 IKI 1,374 (�ILUT�S MIESTE SUTEIKTI 

CINTJONI�KI�, PRAMON�S GATVI� PAVADINIMAI) IR NUO 1,404 IKI 3,01 KM 
(�ILUT�S MIESTE SUTEIKTAS RAMU�I� GATV�S PAVADINIMAS) 

REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PRISTATYMO VISUOMENEI VIE�OJO 
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 01 

Projekto pavadinimas: Valstybin�s reik�m�s rajoninio kelio Nr. 4209 �ilut�-Ramu�iai-Gardamas 
ruo�� nuo 0,580 iki 1,374 (�ilut�s mieste suteikti Cintjoni�ki�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir 
nuo 1,404 iki 3,01 km (�ilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) rekonstravimo 
techninis projektas 

Objektai:  

1. Pramon�s, Cintjoni�ki� ir Ramu�i� gatvi� rekonstravimas 

Projekto informacija: Projektiniai pasi�lymai rengiami objektui, kurio paskirtis: 

1. Susisiekimo komunikacijos: keliai; gatv�s; 
2. In�ineriniai tinklai 

Rengiant projektin� dokumentacij� statini� paskirtis gali b�ti detalizuojama. 
Bendrai rengiam� projektini� pasi�lym� numatom� tvarkyti gatvi� ilgis  ~ 2,5 km. 

Susirinkimo data: 2017 m. rugpj��io 31d. 
Susirinkimo prad�ia: 17.00 val. 
Susirinkimo pabaiga: 18:00 val. 
Susirinkimo vieta: Lietuvinink� g. 17, 211 kab. (seni�nijos sal�), �ilut�
Projekto vadovas: Rimvydas Juodka Atest. Nr. 30394 
Susirinkimo pirmininkas: Rimvydas Juodka, UAB �Atamis� Projekto vadovas; 
Susirinkimo sekretorius: Marius Kazakevi�ius, UAB �Atamis� Projekt� dalies vadovas; 
Statytojo atstovas: �ilut�s r. sav. administracijos �kio skyriaus vyriausiasis specialistas 
Mindaugas O�elis; 
Susirinkimo dalyviai: Projektuotojo ir Statytojo atstovai, dalyvi� s�ra�as pridedamas. 

TRUMPA PROJEKTO INFORMACIJA IKI VIE�O SUSIRINKIMO: 
�ilut�s rajono savivaldyb�s administracijai (statytojas) ir UAB �Atamis� 
(projektuotojas) pasira�ius sutart� buvo prad�ti rengti �ilut�s miesto Pramon�s, Cintjoni�ki� ir 
Ramu�i� gatvi� techniniai projektai. 
Projektiniai pasi�lymai parengti 2017 m. rugpj��io 10 d. ir 2017 m. rugpj��io 31 d. pristatyti ir 
pateikti �ilut�s rajono savivaldyb�s administracijai (statytojui). 
Iki vie�o susirinkimo nebuvo gauta joki� konkre�i� visuomen�s pastab� ar pateikta pasi�lym�. 

VIE�OJO SUSIRINKIMO EIGA: 

Kadangi visuomen� projektini� sprendini� vie�inimu nesusidom�jo, o �ilut�s rajono savivaldyb�s 
administracijos atstovai su projektiniais sprendiniais buvo susipa�in� projektini� sprendini� rengimo 
metu, joki� pasi�lym� gauta nebuvo. 



Konstatuojama, kad vie�o susirinkimo proced�ra atlikta. Laikoma, kad visuomen� pritaria 
parengto techninio projekto sprendiniams.  

Pridedama: 
1. Vie�ojo susirinkimo dalyvi� s�ra�o kopija (1 lapas); 
2. Skelbimo apie parengtus sprendinius kopija (1 lapas); 
3. Vie�inimo skelbimo, �ilut�s rajono savivaldyb�s administracijos            

internetiniame tinklalapyje www.silute.lt, kopija (1 lapas). 

Susirinkimo pirmininkas:�

Projekto vadovas  
Rimvydas Juodka
Tel. 8-672 94 003, 
El. pa�tas � r.juodka@atamis.lt

Susirinkimo sekretorius: 
Projekto dalies vadovas 
Marius Kazakevi�ius 
Tel. 8-625 88 504, 
El. pa�tas � m.kazakevicius@atamis.lt
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0 2019 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. Žirm�n� g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:  

Valstybin�s reikšm�s rajoninio kelio Nr. 4209 Šilut�-Ramu�iai-
Gardamas ruož� nuo 0,580 iki 1,374 (Šilut�s mieste suteikti 
Cintjoniški�, Pramon�s gatvi� pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 
km (Šilut�s mieste suteiktas Ramu�i� gatv�s pavadinimas) 
rekonstravimas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Br�žiniai 

KALBOS 
TRUMP. 

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAP�

ŠILUT�S RAJONO SAVIVALDYB�S 
ADMINISTRACIJA 

AT-17S-1059-2-TDP -BD-B 1 1 

BR�ŽINIAI 


