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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projektuojamų statinių pavadinimas: D3 kategorijos Medžiotojų gatvė.
Statybos geografinė vieta: Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav..
Statytojas – UAB „MB VALDA“
Projektuotojas – MB STUDIJA „TORRAU“
Projektavimo etapai – projektas rengiamas vienu etapu: supaprastintas projektas.
Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos - gatvės (8.2.)
Statinio kategorija – nesudėtingas II grupės statinys.
TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Žemės sklypas. Žemės sklypas yra 0,2795 ha, un. Nr. 4400-5028-7106, kad. Nr. 5250-0016:1161 Noreikiškių k.v. ,
Nuosavybės teisė: UAB „MB valda“, a.k. 302461718. Sklypas maždaug L formos, projektuojama dalis - 12 m pločio ir apie
190 m ilgio.
Paskirtis. Kita. Naudojimo būdas. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Sklype esantys statiniai. Nėra.
Žemės reljefas. Teritorijos žemės paviršius yra lygus, absoliutinės altitudės svyruoja nuo 76,42 iki 78,42.
Inžineriniai tinklai. Nėra.
Esami vandens telkiniai sklype. Nėra.
Sklype esantys želdiniai. Projektuojamoje sklypo dalyje auga žolė.
Kultūros paveldo vertybės. Nėra.
Specialiosios žemės ir miško ir naudojimo sąlygos.
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (XXIX), žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai (XXI), elektros linijų apsaugos zonos (VI).
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai
Projektu numatyta esamos D3 kategorijos Medžiotojų gatvės Kauno rajone, Ringaudų sen., Pyplių kaime
pratęsimas.
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

Gatvė:
Kategorija

D3

Projektuojamo ruožo Ilgis (įskaitant apsisukimo aikštelę)*

km

190,30

Važiuojamosios dalies plotis

m

6

Eismo juostų skaičius

vnt.

2

Eismo juostos plotis

m

3

Šaligatvio plotis

m

2

Apsisukimo aikštelė

m

12x12

Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas
Nauja projektuojama gatvės atkarpa (apie 190 m) sujungs esamą asfaltuotą gatvės dalį su naujai suprojektuotais
sklypais ir baigsis akligatviu - apsisukimo aikštelę 12x12 m. Eismas dvipusis, numatomos dvi 3 m pločio eismo juostos.
Nauja trasa projektuojama neužstatytoje žolę užžėlusioje teritorijoje.
Projekto sprendinių poveikis aplinkai
Vykdant projekte numatytus darbus nenumatomas esamos Medžiotojų gatvės eismo uždarymas.
Numatomų susisiekimo komunikacijų įrengimo, o taip pat ir eksploatavimo metu nesusidarys pavojingų ar
radioaktyvių atliekų. Vykdant darbus susidariusios statybinės atliekos (frezuotas asfaltas, betoninių bordiūrų elementai ir
pan.) yra tinkamos perdirbimui ir antriniam panaudojimui. Projektuojamos gatvės atkarpos įrengimas nesukels didesnio
triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ar spinduliuotės neigiamo poveikio gamtinei aplinkai, žmonėms ar jų sukurtoms
vertybėms.

Neigiamas poveikis aplinkai, statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų aikštelių
statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios
statybinės technikos, tam turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės,
konteineriai užterštų atliekų surinkimui). Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip,
kad nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas
atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo
vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti
rekultivuojamos. Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus
atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus.
Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams
Projektiniai sprendiniai atitinka užsakovo pateiktą projektavimo užduotį, LR galiojančius statybos reglamentus,
kitus teisės aktus. Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.
Paruošiamieji gatvės tiesybos darbai
Gatvės tiesybos paruošiamieji bei žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“.
Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi gauti leidimą kasinėjimo darbams. Prieš pradedant statybos darbus, trasoje
esantys ir projektinių sprendinių neatitinkantys elementai (inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt.) šalinami arba rekonstruojami.
Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos. Netinkamas antriniam panaudojimui statybinis
laužas turi būti nedelsiant išvežamas į atliekų sąvartas, kurias nurodo leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti
teritoriją išduodanti atsakinga tarnyba.
Žalių plotų vejos dirvožemis, prieš vykdant tiesybos darbus, turi būti pašalintas ir sandėliuojamas, o baigus
statybos darbus – panaudotas vejos įrengimui.
Projektuojamų statinių nužymėjimą atlikti vadovaujantis nužymėjimo planu. Prieš vykdant statybos darbus, esant
reikalui, nužymėjimas gali būti papildomai tikslinamas.
Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. Rangovas privalo
gauti iš eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant tinklų padėtis.
Pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai
Žemės sankasos įrengimas
Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų:
- augalinio dirvos sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; veją, prieš sandėliuojant iškastą
gruntą būtina uždengti specialiu paklotu;
- nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas;
- iškasų/pylimų kasimas;
- žemės sankasos paviršiaus planiravimas ir tankinimas.
Dangų įrengimas
Gatvės važiuojamai daliai įrengti projektuojama žvyro danga, kuri laidi vandeniui, atspari šalčiui, druskoms ir
kitiems atmosferos poveikiams. Danga turi būti lygi, užtikrinti sklandų važiavimą ir projektinį greitį. Vadovaujantis
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ KPT SDK 07 D3 kategorijos gatvei
parenkama V klasės dangos konstrukcija, pagal 12 lentelės reikalavimus - 55 cm storio šalčiui atspari dangos konstrukcija:
Žvyro danga – dangos sluoksnis be rišiklių
Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

>5 cm
15 cm
55 cm

Pėsčiųjų takams įrengti projektuojama žvyro danga. Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ KPT SDK 07“ 15 lentelės reikalavimus parenkama 30-35 cm storio šalčiui atspari
dangos konstrukcija:
Žvyro danga – dangos sluoksnis be rišiklių
>5 cm
Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis
15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
30-35 cm
arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
Važiuojamos dalies dangos plotis yra 6 m, nuolydis – dvišlaitis 2,5%. Nuolydis nukreiptas nuo gatvės ašies.
Šaligatviai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydžio, nuolydis nukreiptas į gatvės važiuojamąją dalį. Atsižvelgiant į esamą

situaciją, galima šaligatvių nuolydį keisti, normatyvinių dokumentų leidžiamose ribose. 2 m pločio šaligatviai projektuojami 1
m atstumu nuo sklypų ribų. Įvažų į sklypus plotis projektuojamas 3,5 m.
Po statybos darbų teritorija sutvarkoma, rekultivuojami pažeisti plotai.
Gaisrinės saugos sprendiniai
Kadangi gatvė baigiasi aklakeliu, projektuojama apsisukimo aikštelė 12x12 m.
Statinių statybos eiliškumas
Vadovaujantis Statinio projektavimo užduotimi, darbų atlikimas numatomas 2 etapais:
1 etapas – Medžiotojų gatvės projektuojamo ruožo kelio statyba;
2 etapas - Medžiotojų gatvės projektuojamo ruožo šaligatvio statyba.

