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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projekto rengimo dokumentai
Šioje dalyje turi būti surašoma kokiais projekto rengimo dokumentais vadovaujantis parengtas projektas
(galimų dokumentų sąrašas pateiktas žemiau):
 Kelių projektavimo darbų užduotimi;
 Statinio rodikliais;
 Galiojančiais teisės aktais;
 Tytuvėnų regioninio parko išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimais;
 TEO išduotomis projektavimo sąlygomis;
 Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis
parengtas projektas
Šioje dalyje turi būti surašoma pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai kuriais vadovaujantis
parengtas projektas:
STR 1.01.06
STR 1.02.07

Ypatingi statiniai
Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės
rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.04.01
Esamų statinių tyrimai
STR 1.04.02
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.05.06
Statinio projektavimas
STR 1.05.08
Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių
braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
STR 1.07.01
Statybą leidžiantys dokumentai
STR 1.07.02
Žemės darbai
STR 1.09.04
Statinio projekto vykdymo priežiūra
STR 1.09.05
Statinio statybos techninė priežiūra
STR 1.09.06
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas
STR 1.11.01
Statybos užbaigimas
STR 2.01.01(1)
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
STR 2.01.01(3)
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4)
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.03.01
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
STR 2.06.02
Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
PTR 2.13.01
Archeologijos paveldo tvarkyba
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas
Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
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Kelių eismo taisyklės
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000-07-03 įsakymu Nr. 69 patvirtintą;
Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministrės 2000-03-06 įsakymu Nr.28;
Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004m. rugpjūčio 19d. nutarimu Nr. 996;
HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2011 m. rugsėjo 01 d. įsakymu Nr.V-824/A1-389;
HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. 813217)
HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr.277;
ST 8871063.05:2003 “Tiltų ir viadukų statybos darbai“
ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymas“
Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 10
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklės
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. LR Aplinkos ministro įsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637
Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-28 įsakymu Nr. 351
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr.64
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13
Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 rugsėjo 3 d. nutarimu
Nr. 1386
Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir
biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro
1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu Nr.1-107
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 įsakymu Nr. Al-287/V611
Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro
ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210
Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353
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Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97
Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei kancerogenų ir mutagenų poveikio
darbe nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406
Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos
ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/VDarbdavio ar jo įgalioto asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko
aprašas, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Vandens
telkinių apsauga APR-VTA 10
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Biologinės
įvairovės apsauga APR-BĮA 10
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu
Nr. 343
LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-98 „ Dėl paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“
LR Vyriausybės 2004m. kovo 15d. nutarimas Nr.276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai
svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“
Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos
apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, LR aplinkos ministro įsakymas 2011-0628 Nr.D1-508
Kelių priežiūros tvarkos aprašas.
2. PROJEKTUOJAMO (STATINIŲ) STATINIO STATYBOS VIETA (GEOGRAFINĖ VIETA)
Statinio (statinių) statybos geografinė vieta:
Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis ruožas nuo 23,46 iki 26,54
km, yra Kelmės rajone, tarp Tytuvėnų miesto ir Raseinių rajono ribos, Tytuvėnų ir Tytuvėnų apylinkių
seniūnijose. Pėsčiųjų dviračių tako krašto kelyje Nr.148 tiesimo darbų riba prasideda nuo Raseinių raj. ribos
ir tęsiasi iki Tytuvėnų miestelio sankryžos su Rūtų gatve. Statybos darbų ruožas yra 3,1 km ilgio.
Reljefas
Pėsčiųjų ir dviračių tako statybos zonoje reljefas nėra lygus, jo paviršiaus altitudės svyruoja tarp
125,91 m-137,90 m.
Statybos rūšis


Pagrindinė statybos rūšis :
rekonstravimas.

Statinio paskirtis
Inžinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis – Keliai
Kelio reikšmė – Valstybinės, krašto kelias.
Naudojimo paskirtis – Kelių. Pėsčiųjų ir dviračių takai.
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Statinio kategorija
Ypatingas statinys.
Kiti reikalingi duomenys
Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinių rodikliuose.
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Žemės vertinimas
Žemės vertinimas nenagrinėjamas.
Inžineriniai tinklai bei įrenginiai
Šalia kelio, prie kurio projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas, vietomis išdėstytos 0,4 kV orinės
elektros perdavimo atramos. 0,4 kV, 10 kV ir 35 kV orinės elektros perdavimo linijos kerta kelią. Dešinėje
pusėje Kelmės rajono ribose, Vičių ir Rutelių gyvenvietėse yra paklotas ryšių kabelis. Į darbų zoną patenka
esamos drenažo sistemos.
Želdiniai
Pėsčiųjų ir dviračių tako statybos zonoje numatyta pašalinti 74 medžius ir 0,05 ha krūmų. Tikslesnė
informacija pateikiama „Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje“.
Geologinės, hidrogeologinės sąlygos
Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikta atskiru tomu. Išvadose ir rekomendacijose
pateikti sekantys punktai:
1. Pėsčiųjų - dviračių takas yra Rytų žemaičių plynaukštėje, Selevos fliuvioglacialineme
masyve.Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl)
ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.
2. Technogeninių (t IV) gruntų sluoksnio storis tiesiogiai priklauso nuo sankasos aukščio. Supiltus
gruntus daugiausiai sudaro dulkingasis smėlis (SD), (SDo), pažemėjimuose dulkingasis molis (MD), organinis
smėlis (OH).
3. Kraštinius fliuvioglacialinius (ft III bl) darinius daugiausiai sudaro dulkingasis smėlis (SD), (SDo).
Sluoksnio storis įvairus, padas 2,0 m gylio gręžiniais pasiektas atskiruose piketuose ar ruožuose.
4. Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai daugiausiai sutikti 1,1-2,0 m gylyje, vietomis kraigas pakyla
iki 0,3-0,6 m. Šiuos darinius dagiausiai sudaro mažai plastiškas molis (ML), vietomis dulkingasis molis (MD)
ir smėlis (SDo). Šių darinių padas 2,0-3,0 m gylio gręžiniais nepasiektas.
5. Paviršutinio tipo (podirvio) vandenys paplitę visoje tirto pėsčiųjų dviračių tako atkarpoje, atskiruose
piketuose 0,8 - 2,0 m gylyje. Vandeningo sluoksnio storis dažniausiai iki 0,1 m. Lietingais laikotarpiais ar
pavasarinio polaidžio metu podirvio vandenų lygis laikinai gali pakilti iki 0,5 m virš tyrimų metu stebėto lygio,
o patys vandenys gali turėti didesnį paplitimą. Gruntiniai vandenys tirtoje atkarpoje paplitę beveik ištisai 0,3
– 1,9 m gylyje. Vanduo talpinasi dulkingame smėlyje (SDo), (SD), pažemėjimuose gerai susiskaidžiusiose
durpėse (HU). Vandeningo sluoksnio storis labai įvairus ir kinta nuo 0,2 iki 1,5 m ir daugiau, nes apatinė
vandensparą ne visur pasiekta.
6. Šiame tyrinėtame ruože yra gan gausus kiekis gruntinio ir paviršutinio vandens. Šie vandenys yra
tampriai tarpusavyje susiję. Todėl reikėtu jį sužeminti išvalant griovius patiesiant drenažą. Taip pat reikėtų
nuvalyti šlaitus, kur yra gan didelis (0,2-0,3 m) sluoksnis dirvožemio šis sluoksnis neleidžia vandeniui
išsikrauti iš kelio sankasos.
Pilna geologinė ataskaita pateikta projekto „Bendrosios“ dalies priede.
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Higieninė ir ekologinė situacija
Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų
likvidavimo planai nesudaromi.
Aplinkinis užstatymas
Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako darbų zonoje užstatymas nėra didelis. Palei krašto kelia Nr.148
prie kurio projektuojamas pėsčiųjų dviračių takas išsidėsčiusios pavienės sodybos. Artimiausias gyvenamasis
namas už 9 m nuo kelio važiuojamosios dalies, visuomeninės paskirties pastatų artimoje aplinkoje nėra.
4. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
Esamos būklės įvertinimas
Inžinerinių geologinių, geodezinių ir kitų tyrinėjimų atlikimo datos ir išvadų apibendrinimas: 2011
metais buvo atlikti tyrinėjimai. Išvados:
1. Pėsčiųjų - dviračių takas yra paskutinio apledėjimo Baltijos stadijos Rytų Žemaičių plynaukštės
Šiluvos fliuvioglacialiniame masyve.
2. Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), baltijos posvitės kraštiniai
fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.
3. Supiltus gruntus (t IV) daugiausiai sudaro dulkingasis smėlis [SD], [SDo], pažemėjimuose
dulkingasis molis [MD], mažo plastiškumo molis [ML], organinis molis [OM] ir organinis smėlis [OH]. Piltų
gruntų sluoksnio storis daugiausiai kinta nuo 0,3 m iki 1,3 m, o pažemėjimuose pasiekia 1,6 - 2,0 m ir daugiau.
4. Biogeniniai dariniai (b IV) sutikti ties Pk 216+20, nuo Pk 225+40 iki Pk 226+50, ties Pk 232+50.
Juos sudaro gerai susiskaidžiusios durpės (HU). Šių darinių storis siekia 0,3 - 0,6 m, todėl statybos metu juos
reikėtų pašalinti.
5. Baltijos kraštinius fliuvioglacialinius (ft III bl) darinius daugiausiai sudaro dulkingasis smėlis (SD),
(SDo), rečiau periodinės sanklodos smėlis (SP), dulkingasis molis (MD) ar dulkis (DL). Dulkingieji smėliai
(SD) pagal laboratorinius tyrimus yra nejautrūs šalčiui (F1 klasė), todėl įrengiant taką juos galima naudoti kaip
šalčiui atsparų sluoksnį.
6. Baltijos kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai daugiausiai paplitę 1,1 - 2,0 m gylyje, vietomis jų
kraigas pakyla iki 0,3 - 0,6 m. Juos sudaro mažai plastiškas molis (ML), vietomis dulkis (DL), dulkingasis
molis (MD) ir smėlis (SDo). Šių darinių padas 2,0 - 3,2 m gylio gręžiniais nepasiektas.
7. Tyrinėtame ruože 0,3 – 2,2 m gylyje buvo rasti paviršutinio tipo (podirvio), gruntiniai ir
tarpsluoksniniai vandenys. Lietingais laikotarpiais ar pavasarinio polaidžio metu paviršutinio tipo ir gruntinių
vandenų lygis laikinai gali pakilti iki 0,5 m virš tyrimų metu stebėto lygio, o patys vandenys gali turėti didesnį
paplitimą. Todėl žemės darbus rekomenduojama atlikti sausu metų laikotarpiu.
Statybinių tyrinėjimų aprašymas
4.2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai:
Inžinerinė topografinė (geodezinė) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede
7254/148-00-TDP-TT.
4.2.2 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai:
Inžinerinė geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede
7254/148-00-SP-TDP-G.
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5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS
Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos
Dešinėje valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.148 Raseiniai – Tytuvėnai – Radviliškis, ruože nuo 23,46
iki 26,54 km, pusėje suprojektuotas 3,0 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas.
Paskirtis
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – Kelių. Pėsčiųjų ir dviračių takai.
Planuojamos veiklos vizija
Įrengus pėsčiųjų ir dviračių taką, bus gautos kelionės laiko, kelio priežiūros, kelių transporto
eksploatacinių sąnaudų, avaringumo sumažėjimo santaupos. Ekonominio tyrimo rezultatai rodo, kad projektas
socialiniu-ekonominiu požiūriu yra naudingas, jį tikslinga įgyvendinti.
6. SPRENDINIŲ PAGAL STATINIUS APRAŠYMAS
Pėsčiųjų ir dviračių takas
Rengiamas naujas pėsčiųjų ir dviračių takas. Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako (toliau PDT) ašis
pravesta lygiagrečiai kelio ašiai, išskyrus atskirus ruožus, kuriuose tako ašis priartėja prie kelio min. 6,60 m
arba atitolsta iki 11,50 m. PDT važiuojamos dalies plotis 3,0 m, kelkraščių plotis – 0,5 m, sankasos viršaus
plotis – 4,0 m.
Pėsčiųjų ir dviračių tako poreikio pagrindimas yra 2011 m. atliktame ekonominiame tyrime.
Pėsčiųjų ir dviračių tako konstrukcijos parametrai:
- šalčiui nejautrių medžiagų sl. h-0,30 m
- skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/45 h-0,15 m
- asfalto pagrindo-dangos sl. h=6 cm iš mišinio AC 16 PD
Ties nuovaža Pk 257+38 ir sankryža Pk 265+54 su Rūtų g. tako dangoje įrengiami įspėjamieji paviršiai
iš skirtingos faktūros ir skirtingos spalvos trinkelių. Atkarpoje nuo Pk 264+50 iki Pk264+57 pėsčiųjų
dviračių take įrengiama trinkelių danga, kad prireikus būtų galima ją lengvai išardyti remontuojant ar
iškeliant šioje atkarpoje po danga esamus ryšių kabelius.
Visoje tako trasoje numatyta įrengti 8 poilsio aikšteles (su suoliukais ir šiukšlių dėžėmis).
Tako išilginis profilis priderintas ir atkartoja kelio išilginį profilį. Pėsčiųjų ir dviračių tako skersinis
nuolydis 2,5 ℅ į kelio pusę.
7. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS
Lietaus nuotekų įrengimas
Vandens nuvedimas projektuojamas abejose tako pusėse. Ten, kur takas ant kelio sankasos, išoriniai
grioviai turės būti gilesni, iškasose bus rengiamas kelio ir tako dangos pagrindų drenažai. Iš griovių, kelio,
pogriovinio drenažo, lietaus nuotekynės vanduo numatomas išleisti į esamus nuvedamuosius griovius, prieš
tai įrengus kietų dalelių nusėsdinimo šulinius.
Esamos pralaidos per kelią turės būti išvalomos. Viena pralaida Pk 236+22 Ø 0,8 m pagal poreikį
patrumpinama, statinamas kelio šlaitas iki 1:1,5 ir įrengiamas naujas įstrižas antgalis. Toje pačioje vietoje (Pk
236+22) rengiama pralaida Ø 400 mm po taku.
Kita pralaida Ø 0,6 m Pk 253+71 pagal poreikį pailginama. Demontuojamas esamas antgalis,
prijungiami 2 vnt. vamzdžiai (po 5 m ilgio) ir įrengiamas naujas antgalis.
Po taku įrengiam dvi Ø 300 mm ir vienuolika Ø 400 mm S klasės pralaidų.
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Valomi nuvedamieji grioviai. Vanduo iš griovių gali būti suvedamas į nuleistuvus ir pajungiami į
veikiančias drenažo sistemas.
Iš suprojektuotų tako vidinių griovių (tarp kelio ir tako) paviršinį, bei konstrukcijos drenažo vandenį
numatoma nuvesti projektuojamais dviem vamzdynais. Pirmasis rengiamas tarp tako Pk 256+60-258+70, iš
PVC Ø 200-250 mm vamzdžių ir nuvedamas į naujai rengiamą drenažo rinktuvą 1410-a (projektuojamas
Melioracinėje dalyje). Antrasis vamzdynas numatomas tarp Pk 260+00- Pk 262+20. Griovių žemiausiose
vietose paviršinis vanduo surenkamas g/b Ø 700 mm lietaus surinkimo šuliniais (LSŠ) su metalinėmis
kupolinėmis grotelėmis, bei 0,30 m sėsdinamąja dalimi. Pk 262+90 ir Pk 264+02 numatomi du atskiri vandens
surinkimo šuliniai, kur vanduo per taką nuvedamas į išorinį griovelį. Į LSŠ šulinius taip pat pajungiamas
projektuojamas pokonstrukcinis drenažas.
Ryšių tinklų rekonstravimas
Paruošiamųjų darbų etape atliekami esamų inžinerinių tinklų tvarkymo darbai. Esami numatyti tinklai
iškeliami (žr. inžinierinių tinklų atitinkamose dalyse). Nauji tinklai paruošiami eksploatacijai.
Ryšių rekonstrukcijos dalis suprojektuota, vadovaujantis projektavimo, statybine, AB „TEO LT“ išduotomis
techninėmis sąlygomis. Nr.03-01076 išduotomis 2016-08-25.
Pagrindiniai projektiniai sprendiniai:
Projektuojant pėsčiųjų taką į statybos ribas patenkančius esamus TEO LT AB inžinerinius tinklus
numatyta iškelti už statybos darbų ribos. Esami inžineriniai tinklai, veitomis patenka po projektuojamo tako
asfalto danga. Todėl prieš pradedant vykdyti statybos darbus būtina esamus tinklus iškelti.
Susikirtimuose su esamais ar projektuojamais inžineriniai tinklais tai pat per nuovažas kabeliai klojami
apsauginiuose dėkluose. Kabelių rekonstravimo, movų montavimo darbai vykdomi kelio juostos riboase.
Kabelio rekonstravimo, movų montavimo darbai vykdomi kelio juostos ribose.
Drenažo rekonstravimas
Pagrindiniai drenažo rekonstrukcijos darbai - paviršinio vandens nuvedimas iš pakelės griovelių.
Pakelės griovelių ir pralaidos statyba sprendžiama susisiekimo dalyje. Paviršinio vandens iš pakelės griovelių
nuvedimo vietos, altitudės derintos prie pėsčiųjų ir dviračio tako išilginio ir skersinių profilių. Paviršinis
vanduo vandens nuleistuvais PN-42, F-10 ir naujais rinktuvais pajungiamas į veikiantį esamą drenažo tinklą.
Pakelėje esantys dirbamų žemių plotai buvo sausinti pagal 1989 m. įvykdytą buv. Tytuvėnų t.ū.
melioracijos plotų Nr.14 ir Nr.15 rekonstrukcijos projektą.
Projektuojamo tako dešinėja, techniniame darbo projekte numatyta įrengti naują 257 m ilgio rinktuvą
1410-a, iš PVC neperforuotų beslėgių movinių N klasės d250 ir d315 mm skersmens vamzdžių. Juo numatyta
surinkti pokonstrukcinį, bei prie tako suprojektuotų griovelių paviršinį vandenį. Rinktuvas nuvedamas į esamą
prie tako melioracinį griovį Nr. 19, iš kurio suteka į esamą sistemą 141-a. Kad šalia tako ir rinktuvo tranšėjoje
nesikauptų vanduo, šalia projektuojamo rinktuvo numatyti ir sausintuvai iš perforuotų PVC 50 mm vamzdžių
su geotekstilės filtru. Griovyje Nr. 19 pakeičiamos esančių rinktuvų žiotys. Rekonstruojama dalis esamo
rinktuvo 23, įrengiant naują požeminį g/b šulinį ŠP-4, požeminį šulinį PE ŠP-40, g/b paviršinio vandens
nuleistuvą F-10, bei perklojant dalį rinktuvo.
Šiame techniniame darbo projekte, viso, numatoma įrengti arba perkloti drenažo sausintuvus iš
perforuotų PVC 50 mm vidaus skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru – 224 m; įrengti arba perkloti drenažo
rinktuvus iš perforuotų gofruotų PVC vamzdžių su geotekstilės filtru: 113 mm vidaus skersmens – 13 m; PE
vamzdžių su geotekstilės filtru: 200 mm vidaus skersmens – 13 m.
Įrengti arba perkloti drenažo rinktuvus iš PVC neperforuotų beslėgių movinių vamzdžių N klasės: 190,2
mm vidaus skersmens – 4 m, 237,6 mm vidaus skersmens – 113 m, 299,6 mm vidaus skersmens – 161 m,
380,4 mm vidaus skersmens – 5 m; pastatyti 3 vnt. požeminių drenažo šulinių PE ŠP-40; pastatyti 1 vnt.
požeminį gelžbetoninį šulinį ŠP-4; pastatyti 1 vnt. gelžbetoninį šulinį d 700 mm; pastatyti 3 vnt. paviršinius
vandens nuleistuvus PE PN-42; pastatyti 1 vnt. gelžbetoninį paviršinio vandens nuleistuvą F-10; įrengti 1 vnt.
drenažo žiotį PE d110 mm, 3 vnt. drenažo žiotis PE d160, 1 vnt. drenažo žiotį PE d250 mm, bei 1 vnt. drenažo
žiotį PE d315 mm.
Rinktuvai klojami iš PVC gofruotų, perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru (šiems rinktuvams
numatytos fasoninės dalys), vamzdžiai užpilami 5cm (virš vamzdžio) storio žvyro (kf ≥3 m/d ) sluoksniu, bei
iš PVC neperforuotų movinių „N“ klasės vamzdžių. Klojant naujus rinktuvus, pajungiamos visos esamos
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drenos. Nukirstų drenų galai užtaisomi kamščiais. Visi rinktuvai klojami ant išlyginamojo 5 cm smėlio
pasluoksnio.
Į statomus PE ŠP-40 šulinius pajungiami esami molinių vamzdžių rinktuvai 2 m ilgyje pakeičiami PVC
vamzdžiais.
Drenažo rekonstrukcijos vykdymo metu išgadintus žemės plotus numatyta suarti, akėti, kad žemių
savininkai nepatirtų nuostolių.
Polietileninės drenažo žiotys, vandens nuleistuvai, drenažo šuliniai, rengiami pagal projekte pridėtus
konstrukcinius brėžinius ir MND Nr.29, 51-69 psl. nurodytus reikalavimus.
Visi drenažo rekonstrukcijos darbai surašyti drenų ilgių santraukoje pagal drenažo sistemas, drenažo
statinių darbų kiekių santraukoje. Pakloti visų rengiamų rinktuvų išilginiai profiliai.
8. TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
Šioje dalyje glaustai aprašoma transporto judėjimo organizavimo principai įgyvendinus projektą
(autotransporto, pėsčiųjų, dviračių infrastruktūros koridorių trumpas aprašymas, sankryžų, sankirtų, eismo
saugumo elementų pagrindinių kriterijų apibūdinimas).
9. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS
GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

DARBŲ

POVEIKĮ

APLINKAI,

Šioje dalyje apibendrinama statybos darbų poveikis statybos metu, bei kokį poveikį projekto sprendiniai
turės aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms ilgalaikėje perspektyvoje.
10. SAUGOMOS TERITORIJOS
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos skyriuje BD.AA sk.15
Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos skyriuje BD.AA sk.15
Aplinkos apsaugos reikalavimai
Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos skyriuje BD.AA sk.15
Kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai
Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos skyriuje BD.AA sk.15
Urbanistikos sprendinių aprašymas
Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos.
Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas
Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos.
Apsauginės ir sanitarinės zonos
Apsauginės zonos nurodytos bendruosiuose statinių rodikliuose.
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11. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS
Projekte, kelio įrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami.
12. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Visa teritorija pritaikyta žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2001 reikalavimais. Projektas
parengtas taip, kad žmonės su negalia laisvai galėtų judėti. Žmonėms, su regos sutrikimais, šaligatviai,
autobusų sustojimo peronai, perėjos pažymėti įspėjamaisiais paviršiais. Vedimo sistema rengiama iš geltonos
spalvos trinkelių.
Žmonėms su negalia pritaikyta reljefinė trasa turi būti ne siauresnė kaip 60 cm, įrengta 30 cm atstumu
nuo sustojimo aikštelės krašto per visą jos ilgį. Ties perėjimais per nuovažas, šaligatvio danga su kelio bortais
nužeminami iki kelio dangos lygio. Prie pėsčiųjų ir dviračių tako įrengiamos 8 poilsio aikštelės.
13. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ
PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

PASTATŲ,

INŽINERINIŲ

TINKLŲ

GRIOVIMAS,

Šio projekto apimtyje nenumatomas esamų pastatų ir inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas
ar atstatymas.
14. STATINIO STATYBOS VARIANTAI – JŲ ANALIZĖ, IŠVADOS IR REKOMENDUOJAMAS
VARIANTAS

Statinio statybos papildomi variantai nebuvo nagrinėti.
15. POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
Projektuojamo objekto vietos aprašymas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis, pėsčiųjų ir dviračių tako
tiesimas ruože nuo 23,457 iki 26,554 km bus Kelmės rajone, Tytuvėnų ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijose.
Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų
saugai, visuomenės sveikatos rodikliams. Artimiausias gyvenamasis namas už 9 m nuo kelio važiuojamosios
dalies, visuomeninės paskirties pastatų artimoje aplinkoje nėra.
15.1. Technologiniai procesai
Statybos aikštelės įrengimo bendrieji reikalavimai
Paruošiamųjų darbų etape turi būti parengiamos grunto ir kitų statybinių medžiagų apsaugos aikštelės.
Statybinė aikštelė turi būti tinkamai įrengta, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones rekomenduojama vadovautis
statybos taisyklėmis „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai“ (ST 121895674.100:2012). Darbų metu rangovas
įpareigojamas statybos darbų metu statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės
technikos, automobilių stovėjimo aikštelių neįrengti paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje,
Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse, arti gyvenamųjų teritorijų be tų teritorijų visų savininkų
raštiško sutikimo, 5 m spinduliu apie vandens gręžinius bei prie privačių vandens šulinių, esančių prie pavienių
sodybų (žr. Situacijos plane).
15.2. Atliekos
Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo
taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998
m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos
atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų
tvarkymo veikla. Atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai yra nurodyti atliekų žiniaraštyje.
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15.3. Vanduo
Kelio ruožas nekerta vandens telkinių. Artimiausias vandens telkinys Bridvaišio ežeras nutolęs per 360
m, jo pakrantės apsaugos zona nutolusi per 170 m nuo kelio ruožo. Paviršinis lietaus vanduo nuvedamas kelio
šlaitais, kuriais tekėdamas per velėną natūraliai apsivalo. Esant reikalui bus pravalomi bei įrengiami nauji kelio
grioviai, sutvarkoma drenažo sistema. Statybos darbai turi būti vykdomi, nepažeidžiant Saugomų teritorijų
įstatymo 20 straipsnio bei LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ XXIX skyriaus nuostatų. Reikšmingas neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams
vandenims nenumatomas.
15.4. Vibracija
Prieš pradedant statybos darbus rangovas triukšmingų ir vibraciją keliančių darbų laiką turės derinti su
savivaldybėmis ir informuoti aplinkinių pastatų gyventojus. Reikšmingas neigiamas poveikis sveikatai dėl
vibracijų nenumatomas.
15.5. Triukšmas
Projekto įgyvendinimas neturės reikšmingo poveikio sveikatai dėl triukšmo. Gyventojų apsaugą
statybos darbų metu vykdyti pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir
priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII
skyriaus nuostatas ir savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles.
15.6. Aplinkos oras
Numatomas teigiamas poveikis aplinkos orui, nes žmonės bus skatinami važiuoti dviračiais ar keliauti
pėsčiomis.
Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, darbų vietas rekomenduojama laistyti
vandeniu, jeigu yra nepalankios oro sąlygos teršalams sklaidytis.
15.7. Dirvožemis
Prieš pradedant statybos darbus, dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas, vėliau panaudojamas
dirvos rekultivacijai (žaliųjų plotų formavimui) ir sankasos šlaitų sutvirtinimui. Reikšmingas neigiamas
poveikis dirvožemiui nenumatomas.
15.8. Biologinė įvairovė
Gyvūnija
Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (http://sris.am.lt/portal/), planuojamo tiesti pėsčiųjų ir
dviračių tako aplinkoje pažymėta saugomų rūšių augavietė: Baltijinės gegūnės (AUG-DACLON035223),
nutolusi per ~450 m į vakarus. Artimiausia saugomų rūšių radavietė – Plačiažnyplio vėžio (RADASTAST033329), kuri nuo pplanuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako nutolusi per 370 m. Statybos darbai
nepablogins radavietės ir augavietės būklės.
Augalija
Pagal 2011 metais parengtą specialųjį planą buvo suformuotas sklypas inžinerinėms komunikacijoms,
kurio ribose esant poreikiui bus šalinami želdiniai, keliantys grėsmę eismo saugumui bei trukdantys
įgyvendinti projektinius sprendinius.
Pagal EB svarbos buveinių inventorizacijos duomenų bazę remontuojamas kelias priartėja prie dviejų
9050 (Žolių turtingi eglynai) ir 9080 (Pelkėtų lapuočių miškai) EB svarbos buveinių 180-215 m. atstumu.
Laikantis visų aplinkosauginių reikalavimų kelio ruožo remonto darbų metu ir po jų, kelio eksploatacijos metu,
reikšmingas neigiamas poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.
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15.9. Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas
Kraštovaizdis
Pagal „Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo
studiją, 2013 m.“, kelio ruožas eina per teritoriją, kuri priskirta tipui V3H1-c. Šiai teritorijai būdingas
kraštovaizdis su ypač raiškia vertikaliąja sąskaida, pusiau uždaromis iš dalies pražvelgiamomis erdvėmis, kur
išreikšti vertikalūs dominantai. Projekto sprendiniai nepakeis kraštovaizdžio tipo ir vizualinės charakteristikos.
Kaip tik suprojektuotas pėsčiųjų ir dviračių takas suteiks galimybę Šiluvos ir Tytuvėnų miestelių ir apylinkių
teritorijų gyventojams lankyti saugomus gamtos ir kultūros paveldo objektus.
Gamtinis karkasas
Remiantis Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano miškų išdėstymo brėžiniu planuojamas tiesti
pėsčiųjų ir dviračių takas kerta rajoninio tarpsisteminio stabilizavimo ašį (geoekologinę takoskyrą). Kelio
remontas nepablogins gamtinio karkaso funkcijų.
15.10. Kultūros paveldas
Remontuojamas kelio ruožas nekerta, nesiriboja ir nepriartėja prie nekilnojamų kultūros vertybių,
reikšmingas neigiamas poveikis nenumatomas.
15.11. Saugomos teritorijos
Planuojamas tiesti pėsčiųjų ir dviračių takas kerta Tytuvėnų regioninį parką bei jo ekologinės apsaugos
prioriteto, gyvenamosios paskirties prioriteto zonas. Tytuvėnų regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti
Tytuvėnų – Šiluvos urbanistinių architektūrinių kompleksų ir jų ežeruotų pelkėtų apylinkių kraštovaizdį, jo
gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Reikšmingas neigiamas poveikis nenumatomas.
15.12. Ekstremalios situacijos
Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems objektams ir turės nedidelį poveikį
aplinkai, todėl ekstremalių situacijų planai nesudaromi.
16. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS
AKTŲ REIKALAVIMAMS
Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos skyriuje BD.AA sk.15
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