






 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

1.1.  Neries  g.  rekonstravimo,  Domeikavos  k.,  Domeikavos  sen.,  Kauno raj.  sav.,  projektinius 

pasiūlymus  paruošė UAB “Medstatyba” pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos projektavimo 

užduotį.

1.2. Projektiniai pasiūlymai paruošti Lietuvos koordinačių ir LAS 07 aukščių sistemose.

2. Esama padėtis

2.1. Esamos gatvės danga asfaltas. Jo būklė yra labai prasta. Pėsčiųjų takai yra tik mažoje dalyje ir 

jų būklė taip pat labai prasta, todėl pėstieji iš esmės privalo eiti važiuojamąja dalimi, kas eismo saugumo 

požiūriu yra nepriimtina. 

2.2. Gatvės apšvietimas neatitinka dabartinių reikalavimų, todėl tamsiu paros metu padidėja eismo 

įvykių tikimybė.

2.3. Vandens surinkimas nuo gatvės yra minimalus ir tik kai kuriuose vietose.

3. Projektuojamos gatvės planas 

3.1. Koordinačių sistema – Lietuvos, aukščių sistema – LAS 07.

3.2. Gatvės dangos konstrukcija bus parinkta techninio darbo projekto stadijoje gavus inžinerinių-

geologinių tyrimų ataskaitą.

3.3. Projektuojama gatvė yra Ds kategorijos. Gatvės plotis 6,0 m, dviejų eismo juostų su asfalto 

danga įrėminta gatvės bortais. Numatomi 1,5 m pločio pėsčiųjų takai su betoninių trinkelių danga. Takai 

nuo gatvės yra atskirti gatvės bortu, kita takų pusė įrėminama vejos borteliu. Numatomos automobilių 

stovėjimo vietos.

3.4. Projekto sprendiniai neapima Bažnyčios g. sankryžos. Apšvietimas yra suprojektuotas kitu 

projektu ir jau įgyvendintas. Kiek įmanoma bus išsaugomi esami želdiniai, kurių nepavyks išsaugoti bus 

numatyta kompensacija arba atsodinimas kitoje vietoje. Techniniame darbo projekte bus numatyti eismo 

reguliavimo sprendiniai.
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3.5. Gatvė su jai priklausančiais elementais projektuojama nepažeidžiant gretimų žemės sklypų 

savininkų ir žemės naudotojų teisių.

3.6. Visi esamų komunikacijų šulinių dangčiai, patenkantys po rengiama gatve, keičiami į naujus 

plaukiojančio tipo dangčius ir pakeliami iki projektinės dangos.

3.7. Vykdant statybos darbus, tose vietose, kur praeina esamos inžinerinės komunikacijos, kasimo 

darbus vykdyti rankiniu būdu.

3.8. Prieš statybos darbų pradžią visi įrenginiai, trukdantys statybos darbams turi būti išmontuoti, 

o užbaigus statybą, esant poreikiui grąžinti, kad nebūtų trukdoma pėsčiųjų bei dviračių eismui.

ŽN pritaikymas

--Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“. STR 2.03.01:2019.

- Per visą tako ilgį vejos bortelis turi būti iškilęs 3 cm virš trinkelių dangos.

-  Pėsčiųjų  take  ties  visomis  įvažomis,  takų  lygio,  krypties  pasikeitimus  bei  kitas  kliūtis  yra 

numatyta  0,3 m pločio bei  3,0 m ilgio neregių vedimo sistema bei  įspėjamieji  paviršiai  iš  betoninių 

trinkelių. 

-  Neregių  vedimo  sistemai  naudojamos  trinkelės  su  iškilusiomis  lygiagrečiomis  juostelėmis,  o 

įspėjamiesiems paviršiams naudojamos trinkelės su apskritimo formos iškilimais. Lygiagrečių juostelių (4-5 

mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm). Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 

mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm).

- Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi  būti  ne didesnis kaip 1:20 (5 %).  Skersinis  pėsčiųjų tako 

nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %). 

-  Pėsčiųjų  takų,  esančių  pritaikytoje  judėjimo  trasoje,  lygių  skirtumai  ir  nelygumai  neturi  būti 

didesni kaip 5 mm.

- Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti 

objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš 

tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių 

aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo tako paviršiaus.

4. Nuovažos

4.1. Nuovažos numatomos į sklypus ir į šalutines gatves. Nuovažų dangos konstrukcija tokia pat 

kaip ir gatvių. 

5. Vandens nuleidimas nuo gatvės 

5.1. Gatvės skersinis nuolydis dvišlaitis i = 2,5 %.

5.2. Tako skersinis nuolydis vienšlaitis i = 1,5 %.

5.3. Paviršinio lietaus vandens nuo gatvės ir pėsčiųjų tako sprendiniai detalizuojami TDP projekto 
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stadijoje gavus prisijungimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančios įmonės.

6. Aplinkos apsauga

6.1. Vandens telkinių, vandenviečių, gręžinių pakrantės apsaugos arba sanitarinės apsaugos juostos 

bei zonos nebus pažeistos.

6.2.  Visa  technika  turi  būti  techniškai  tvarkinga,  kad  būtų  išvengta  įvairių  naftos  produktų 

patekimo į aplinką bei gruntą.

6.3. Visas statybos metu susidaręs statybinis laužas yra išvežamas į sąvartyną.
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