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1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais,
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
2. STATINIO STATYBOS VIETA
Projektuojamas apsauginis pylimas su įlaidinėmis sienelėmis ir vandens pralaidomis yra Radikių
gyvenvietėje prie Neries upės kranto, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone.

1 pav. Situacijos schema

3. STATINIO PAGRINDINĖ NAUDO JIMO PASKIRTIS
Naujai įrengiamo apsauginio pylimo su įlaidinėmis sienelėmis ir vandens pralaidomis pagrindinė
naudojimo paskirtis – hidrotechniniai statiniai.
4. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI
Nagrinėjamoje teritorijoje galioja Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis
pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“,
2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo
pakeitimo koregavimo patvirtinimo“. Nagrinėjama teritorijoja patenka į privataus miško, sodininkų bendrijų
bendrojo naudojimo žemės sklypų ir Natura 2000 teritorijas.
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2 pav. Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo fragmentas

5. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Apsauginio pylimo ir įlaidinių sienelių techniniai rodikliai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pylimo viršaus altitudė – 28,80 m;
1 % tikimybės vandens lygis – 28,30 m;
Pylimo viršaus plotis – 3,00 m;
Šlaito iš Neries pusės nuolydis 1:3 santykiu;
Šlaito iš Radikių gyvenvietės pusės nuolydis 1:1,5 santykiu;
Apsauginio pylimo ilgis* ∼ 630 m;
Apsauginių įlaidinių sienelių ilgis prie Lapienės upelio* ∼ 510 m;
Apsauginių įlaidinių sienelių ilgis prie bevardžio griovio* ∼ 184 m.

*apsauginio pylimo ir įlaidinių sienelių ilgiai yra preliminarūs ir tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
6. STATINIO STATYBOS RŪŠIS
Projektuojamo apsauginio pylimo ir įlaidinių sienelių statinių statybos rūšis – naujo statinio statyba.
7. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS
Statinio pavadinimas

Statinio paskirtis

Statinio statybos rūšis

Statinio kategorija

Apsauginis pylimas

Hidrotechninis statinys

Naujo statinio statyba

Ypatingasis statinys

Įlaidinės sienelės

Hidrotechninis statinys

Naujo statinio statyba

Ypatingasis statinys
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8. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Radikių gyvenvietėje Kauno rajone, apsaugai nuo potvynių projektuojamas apsauginis pylimas su
įlaidinėmis sienelėmis ir vandens pralaidomis. Apsauginis pylimas projektuojamas, kad Radikių
gyvenvietėje būtų užtikrinta apsauga nuo 1% tikimybės maksimalaus potvynio, kurio altitudė pagal
Aplinkos apsaugos agentūros užliejamų teritorijų žemėlapį yra 28,30 m. Projektuojamo apsauginio pylimo
viršaus altitudė numatoma 28,80 m. Apsauginio pylimo šlaito iš Neries pusės nuolydis projektuojamas
santykiu 1:3, šlaitas iš Radikių gyvenvietės pusės projektuojamas 1:1,5 santykiu. Apsauginio pylimo
keteroje numatomas pravažiavimo kelias su žvyro danga. Bevardžio griovio (upelio) susikirtimo su pylimu
vietoje ir vietoje pėsčiųjų tilto įrengiamos d1500 mm metalinės pralaidos. Kanalizuojama ir dalis bevardžio
griovio (upelio) įrengiant d1500 mm metalinę pralaidą. Pralaidų galai turi būti apsaugoti nuo išplovimo ir
galimo ledonešio Neries upėje.
Statant apsauginius pylimus būtina vadovautis STR 2.02.06:2004 "Hidrotechnikos statiniai.
Pagrindinės nuostatos", STR 2.05.15:2004 "Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos" ir Automobilių
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 keliamais reikalavimais.
Įrengiant apsauginį pylimą turi būti paruoštas pylimo pagrindas, nuimant augalinį sluoksnį. Pagal
atliktus geologinius tyrimus, atsižvelgiant į gruntų filtracines savybes, techninio darbo projekto metu
turi būti patikslinta apsauginių pylimo pado konstrukcija ir antifiltracinių priemonių reikalingumas.
Apsauginių pylimų darbai gali būti vykdomi vienu metu iš abiejų galų. Reikalingas gruntas gali būti
atvežamas autotransportu arba baržomis Neries upe, jei tai įgalina laivybinio kelio būklė Neries
upėje. Grunto ir kitų statybinių medžiagų atvežimas baržomis darytų minimalų poveikį Radikių
gyvenvietės esamų kelių būklei ir gyventojų aplinkai.
Gretimai pylimo Radikių gyvenvietės pusėje įrengiamas vandens surinkimo griovys, kuris tvirtinamas
skalda. Gretimai pylimo ar atraminių sienų kas 50 m (arba dažniau, vandens kaupimosi vietose) įrengiami
g/b vandens surinkimo šuliniai su kupolinėmis grotelėmis. Iš šulinių vanduo pro pylimą ar atramines sienas
plastikiniu vamzdžiu išvedamas į kitą pusę, ištekėjimo vietos sustiprinamos, ties atraminėmis sienomis
užsandarinama, galuose įrengiami atbulinės eigos vožtuvai. Pylime įrengiamos ištekėjimo žiotys, kurios
turi būti apsaugotos nuo ledonešio. Taip pat palei pylimą ir atramines sienas įrengiamas drenažas, kuris
prijungiamas į vandens surinkimo šulinius.
Esami vandens nuvedimo įrenginiai ar drenažas negali būti uždaromi ar kitaip sugadinami. Darbų
ribose jie turi būti sutvarkomi, o iš jų vanduo išvedamas pro apsauginį pylimą ar atraminę sieną, įrengiamas
atbulinės eigos vožtuvas ir pagal poreikį sustiprintos žiotys.
Nuo pylimo link Radikių gyvenvietės bevardis griovys ir Lapienės upelis įrėminamai įrengiant
atramines/apsaugines sienas (plieninę spraustasienę su gelžbetonine galvena), kurios viršaus altitudė –
28,8 m . Sienos tęsiamos tol kol pasiekiama saugi reljefo altitudė t.y. 28,8 m, ir taip suformuojamas
uždaras kontūras saugantis Radikių gyvenvietę nuo potvynio pavojaus. Plieninės spraustasienės
skerspjūvio charakteristikos nustatomos rengiant Techninį darbo projektą. Prieš įrengiant gelžbetoninę
galveną, spraustasienių jungtys sandarinamos suvirinant. Ant spraustasienės betonuojamos monolitinės
galvenos, kurių įrengimui naudojamas C35/45 XC4 XD3 XF4 klasės betonas, pagal LST EN 206 ir B500B
klasės armatūra, pagal LST EN 10080. Atraminės/apsauginės sienos ne rečiau kaip 20 metrų sudalinamos
į temperatūrinius blokus, įrengiant sandarias deformacines siūles. Pralaidų ir atraminių sienų susijungimo
vietose įrengiami sandarūs pralaidų portalai. Plieniniai ir gelžbetoniniai matomi paviršiai padengiami
apsauginėmis dangomis.
Ekologiniu požiūriu jautriu laikotarpiu nuo balandžio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 d. (imtinai) ir nuo
rugsėjo 15 iki gruodžio 31 d. (imtinai) spraustasienės įrengiamos statiniu būdu, kad vibracija įrengimo metu
būtų minimali.
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Patvirtinta Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ĮS-2002
PRITARIU______________________________

____________________________Radikių gyvenvietė, Kauno rajono savivaldybė_____________________________
Statybos adresas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“)

Informacija apie planuojamus statyti statinius:
1.
Statinio pavadinimas
Apsauginio pylimo su įlaidinėmis sienelėmis ir vandens
pralaidomis
Radikių
gyvenvietėje,
Kauno
rajono
savivaldybėje, statybos projektas
2.
Statybos rūšis
Naujo statinio statyba
3.
Statinio kategorija
Ypatingasis statinys
4.
Statinio naudojimo paskirtis
Hidrotechnikos statiniai
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:
5.
Žemės sklypo kadastro Nr.
6.
Pagrindinė naudojimo paskirtis
7.
Naudojimo būdas
8.
Nuosavybės teisė

5217/0013:407
Kita
Rekreacinės teritorijos
Lietuvos Respublika (sudaryta panaudos
sutartis su Kauno rajono savivaldybe)
0,8826

9.

Žemės sklypo plotas, ha

10.
11.
12.

Žemės sklypo kadastro Nr.
Pagrindinė naudojimo paskirtis
Naudojimo būdas

13.

Nuosavybės teisė

14.

Žemės sklypo plotas, ha

5217/0025:194
Kita
Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir
kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo)
teritorijos
Lietuvos Respublika (sudaryta panaudos
sutartis su Kauno rajono savivaldybe)
1,2300

15.
16.
17.
18.
19.

Žemės sklypo kadastro Nr.
Pagrindinė naudojimo paskirtis
Naudojimo būdas
Nuosavybės teisė
Žemės sklypo plotas, ha

5217/0025:184
Žemės ūkio
Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Kauno rajono savivaldybė
0,2057

Žemės sklypo kadastro Nr.
Pagrindinė naudojimo paskirtis
Naudojimo būdas
Nuosavybės teisė

5217/0025:196
Kita
Visuomeninės paskirties teritorijos
Lietuvos Respublika (sudaryta panaudos
sutartis su Kauno rajono savivaldybe)

Žemės sklypo plotas, ha

0,0978

Žemės sklypo kadastro Nr.
Pagrindinė naudojimo paskirtis
Naudojimo būdas
Nuosavybės teisė

5217/0025:195
Kita
Visuomeninės paskirties teritorijos
Lietuvos Respublika (sudaryta panaudos
sutartis su Kauno rajono savivaldybe)
0,3566

Žemės sklypo plotas, ha

Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas:
22.
Projektuojamo pastato bendrasis plotas
23.
Projektuojamo pastato tūris
24.
Projektuojamo pastato aukštų skaičius
25.
Projektuojamo pastato aukštis
26.
Projektuojamo pastato išorės apdailos medžiagos
27.
Projektuojamo pastato spalvos
28.
Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...)
29.
Planuojama ūkinė veikla (gamybinės, Priemonės, skirtos apsaugos nuo potvynių
ūkinės veiklos apimtys, aptarnaujamų įrengimui ir jų aptarnavimui, siekiant užtikrinti
žmonių sk.)
visuomenės poreikius.
30.
Esama ir būsima statinio (jo dalies) paskirtis (pildoma keičiant paskirtį)
Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo
dalies projektą numatoma koreguoti Teritorijų
planavimo įstatymo 28 str. 8 dalyje nurodytus
detaliojo
plano
sprendinius
(nurodyti
koreguojamus sprendinius)
Projektinių pasiūlymų paskirtis:
□ 31. Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių
idėją.
Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies, Teritorijų
□ 32.
planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar jo dalies, numatomą
projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo
dalies numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje
nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano
sprendiniai.
□ 33. Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.
□ 34. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo
įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir
statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:
□ 36. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę
patvirtinantys dokumentai)
□ 37. Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) kopija
Projektinių pasiūlymų sudėtis:
□ 38. 1. Aiškinamasis raštas

□

39.
□

□

40.

□

41.

2. Grafinė dalis:
2.1. Žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas
3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija yra privaloma)
4. Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiškinamasis raštas ir pagrindinis
brėžinys arba ištrauka iš pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo
patvirtinimo dokumentai

Kiti duomenys:
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- kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
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- projektuojamas pėsčiųjų takas;
- pravažiavimo kelias su žvyro danga;

- veja apželdinami plotai;
- įrengiami ir apželdinami pylimo šlaitai;

- preliminari projektuojamos spraustasienės vieta;
- esamas hidrotechninis statinys - užtvanka;

- projektuojama pralaida;
1

- skersinio pjūvio vieta.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- projektuojamas pėsčiųjų takas;
- pravažiavimo kelias su žvyro danga;

Š

- veja apželdinami plotai;
- įrengiami ir apželdinami pylimo šlaitai;

V

- preliminari projektuojamos spraustasienės vieta;

R

- esamas hidrotechninis statinys - užtvanka;
- projektuojama pralaida;

P
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- skersinio pjūvio vieta.
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PRINCIPINIS SKERSINIS PJŪVIS

3,00 m
PROJEKTUOJAMAS PYLIMAS
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ŠLAITAI APŽELDINAMI VEJA

0,05 Dangos sluoksnis be rišiklių fr. 0/11;
0,20 Žvyro pagrindo sluoksnis fr. 0/45;
0,40 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
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