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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR 

STATYBOS, TERITORIJOJE RIBOJAMOJE D. POŠKOS IR MAIRONIO GATVIŲ ŠILALĖS 

MIESTE PROJEKTAS“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šilalės rajono savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai; 

STATYBOS RŪŠIS – rekonstravimas, nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis, neypatingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – D. Poškos ir Maironio gatvių kvartalas, Šilalės m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2022 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Projektiniai pasiūlymai,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Rekonstruoti ir atlikti naują statybą D. Poškos ir Maironio gatvių kvartale; 

– Įrengti pravažiavimo kelius; 

– Įrengti stovėjimo aikšteles; 

– Įrengti pėsčiųjų takus; 

– Įrengti apšvietimo tinklus (su LED šviestuvais); 

– Įrengti lietaus nuotekų tinklus; 

– Įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles; 

– Įrengti architektūrinius elementus; 

– Įrengti reikalingą įrangą laisvalaikiui, poilsiui, patogiam susisiekimui ir kt.; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

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

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

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

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

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

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

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

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

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

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

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 08, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. V-15; 
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- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

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

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 
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- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

- Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos 2017 gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-231.  

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

D. Poškos ir Maironio gatvių kvartalo rekonstravimo ir statybos darbai bus vykdomi Šilalės miesto 

ribose, pietrytinėje miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros 

paveldo teritoriją ar į kitas saugomas teritorijas. 

 

1 pav. Situacijos schema (D. Poškos ir Maironio gatvių kvartalas, Šilalės m.) 

 

Projektuojamas D. Poškos ir Maironio gatvių kvartalas apima D. Poškos g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, Maironio g. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, J. Basanavičiaus g. 16, 18, 20, Kovo 11-osios 

g. 24, 26, 27 daugiabučius namus. Daugiabučiai ir visa juos supanti teritorija – senos statybos, todėl kvartalo 

aplinka neatitinka šių dienų statybos techninių reglamentų bei higienos normų. Privažiuojamieji keliai – 

asfalto dangos, plotis kinta nuo 3,10 iki 7,80 m. Asfalto danga ištrupėjusi, duobėta, sutrūkinėjusi, lietingu 
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laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kvartalo pėsčiųjų takai įrengti iš asfalto bei trinkelių/plytelių dangos. Plotis 

kinta nuo 0,90 iki 4,80 m. Dangos šiuo metu taip pat yra pažeistos, asfalto dangoje susiformavę įtrūkimai, 

duobės, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Betoninės dangos taip pat ištrupėjusios, išsivaikščiojusios, 

bortai išvirtę. 

Kvartalo stovėjimo vietos yra įrengtos iš asfalto dangos, kuris yra lygiai taip pat pažeistas kaip ir 

minėtieji privažiavimo keliai. Šiuo metu kvartale yra per mažas automobilių stovėjimo vietų skaičius. 

Stovėjimo aikštelė ribojama D. Poškos g. 7, 9 ir 11 namų yra nauja. Pravažiavimo kelių, stovėjimo 

vietų bei pėsčiųjų takų danga yra geros kokybės, todėl projektavimo darbai šioje aikštelėje nėra atliekami. 

Kvartale pastebimas labai didelis medžių kiekis. Šalia daugumos daugiabučiu šiuo metų yra įrengti 

skalbinių džiovinimo stovai. Įrengtas didelis pramoginių įrenginių kiekis: čiuožyklos, supynės, krepšinio 

aikštelės, vaikų žaidimo kompleksai. Tiesa, visų šių įrenginių kokybė prasta. Didžioji kvartalo dalis šiuo 

metu yra neapšviesta. Apšviesti tik pagrindiniai pėsčiųjų takai. 

Kvartalą kerta vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, šilumos tiekimo ir 

telekomunikacijų tinklai. 

 

2 pav. Esama situacija (Kovo 11-osios g. 24 ir 26, Šilalės m.) 
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3 pav. Esama situacija 

 

4 pav. Esama situacija (D. Poškos g. 8 ir 10, Šilalės m.) 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Projektuojami statiniai ir inžineriniai tinklai: 

• Lietaus nuotekos – rekonstruojamas ir naujai statomas neypatingas statinys; 

• Vandentiekis – naujai statomas nesudėtingasis statinys; 

• Elektros apšvietimo tinklai; 

• Elektros tinklai ir elektromobilių įkrovimo stotelės; 

• Privažiuojamieji keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai – rekonstruojami, naujai statomi 

nesudėtingasis, neypatingasis statinys. 

Darbų rūšys – rekonstravimas, nauja statyba 

Pagrindiniai statinių rodikliai: 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS* 

3.1. Kiti inžineriniai statiniai    

3.1.1. Plotas (asfalto dangų) m2 15885  

3.1.2. Plotas (betono dangų) m2 6011  

3.1.3. Plotas (žaidimų bei laisvalaikio aikštelių dangų) m2 1054  

3.1.4. Talpinamų automobilių bendras skaičius vnt. 536  

3.1. Planiniai sprendiniai 

Numatoma rekonstruoti kvartalo privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles ir šaligatvius keičiant 

jų dangos konstrukciją. Privažiuojamieji keliai projektuojami asfalto dangos nuo 3,50 iki 5,50 m pločio. 

Stovėjimo aikštelės projektuojamos asfalto arba ažūrinių trinkelių dangos 4,35 m ilgio (5,20 m skirtos 

žmonėms su negalia). Pėsčiųjų takai projektuojami iš betoninių trinkelių dangos, o pločiai rengiami 1,50 m. 

Projektuojama 536 automobilių stovėjimo vietų iš kurių 28 skirtos žmonėms su negalia, o 30 – 

elektromobiliams. 

Prie kiekvieno namo, jeigu yra galimybė, numatomos naujos skalbinių džiovyklės.  

D. Poškos ir Maironio gatvių kvartalo Šilalės mieste sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų 

pažeisti trečiųjų šalių interesai. 
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3.2. Mažoji architektūra, treniruokliai ir kt. 

Projektuojami mažosios architektūros elementai. Kvartalo teritorijoje įrengiami suoliukai, 

šiukšliadėžės. Kvartale projektuojamos keturios naujos pramogų aikštelės. Šios aikštelės skirtos aktyviam 

laisvalaikiui sukuriant estetiškai patrauklias erdves prieinamas įvairaus amžiaus grupėms. Primoji pramogų 

zona projektuojama ties Kovo 11-osios g. 24 ir 26 namais. Numatomos dvi lauko kepsninės, betoninis stalo 

teniso stalas, stalo futbolo stalas, mediniai iškilų stalai bei metaliniai šezlongai. Antroji pramogų zona 

projektuojama ties D. Poškos g. 5. Šioje zonoje numatoma vaikų žaidimų aikštelė bei metaliniai šezlongai. 

Trečioji pramogų zona projektuojama tarp D. Poškos g. 12, 16 ir Maironio g. 26. Šioje zonoje numatoma 

vaikų žaidimų aikštelė bei krepšinio aikštelė. Ketvirtoji pramogų zona projektuojama tarp D. Poškos g. 8, 

12, Maironio g. 21, 25. Šioje zonoje numatoma lauko kepsninė, iškylų stalas, mediniai gultai, lauko 

treniruoklių kompleksas, betoniniai stalo teniso stalai ir šaškių/šachmatų stalai. 

3.3. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. 

3.4. Apšvietimas 

Numatomas pravažiuojamųjų kelių, stovėjimo aikštelių bei takų apšvietimas su naujomis atramomis 

ir LED tipo šviestuvais. 

3.5. Elektromobilių įkrovimo stotelės 

Kiekvienoje stovėjimo aikštelėje numatoma įrengti po dvi stovėjimo vietas skirtas elektromobiliams. 

Dvejoms stovėjimo vietoms įrengiama viena elektromobilių lėto įkrovimo stotelė, kuri vienu metu gali 

įkrauti du elektromobilius. 

3.6. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir 

surenkamas lietaus vandens surinkimo šuliniais. Įregistruoti lietaus nuotekų tinklai – rekonstruojami, kiti – 

naujai statomi lietaus nuotekų tinklai. 

3.7. Apželdinimas 

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės 
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nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 

priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 

33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais. 

Projektuojamame kvartale, kuris apima 8,3 ha plotą, planuojama iškirsti 43 medžius. Brėžinyje 

numatomos medžių atsodinimo vietos. 

Žalieji plotai sutvarkomi viso projektuojamo kvartalo plote. 

3.8. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai 

Projektuojama kvartalo teritorija nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas 

teritorijas. 

3.9. Gretimi projektai 

Rengiamo kvartalo projekto sprendiniai suderinami su „Šilalės miesto daugiabučių namų kiemų 

automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcijos techninių darbo projektų rengimas“ projektu. 

3.10. Kiti inžineriniai tinklai 

Tako trasą taip pat kerta elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, 

telekomunikacijų tinklai, kuriuos numatoma išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti.  

3.11. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant pėsčiųjų takus, šaligatvius vadovautis  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 

turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,2 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš 

gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės 

susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrus įrengti iškilusius ne 

daugiau kaip 2 cm. 
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3.12. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Projektuojami sprendiniai sumažins aplinkos, dirvožemio ir oro taršą. Bus sumažinamas triukšmas ties 

daugiabučių langais. 

3.13. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Šiame projekte planuojama teritorija atitinka Šilalės miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano, 

Specialiojo plano sprendiniams. 

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų.  
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STATYBOS PR,ODVKOJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926. Linkmen4 g. 28, LT~08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS 

Nr.30394 

Rimvydas Juodka 
A.k. 38503080901 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto 
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizes vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto 
statiniai), taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 

Direkto Valdemaras Gauronskis 
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Pirmq, kartq, isduotas 2012 m. gruodzio 19 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 
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