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BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Pavadinimas Lapų

sk. Psl.

1-Tekstinė dalis

1. - Antraštinis lapas 1 1

2. PLP-17-024(III)-PP-SP/SA-BDŽ Brėžinių ir dokumentų žiniaraštis 1 2

3. - Projektinių pasiūlymų užduotis 2 3..4

4. PLP-17-024(III)-PP-SP/SA-BDR Bendrieji statinio rodikliai 2 5..6

5. PLP-17-024(III)-PP-SP/SA-AR Aiškinamasis raštas 10 7..16

- D. Franckevičiaus atestato Nr. 30365 1

- M. Jančytė diplomo Nr. BG00945 1

2-Brėžiniai

PLP-16-024(III)-PP-SP/SA-01 Sklypo planas. Sklypo sutvarkymo planas M
1:500 1

PLP-16-024(III)-PP-SP/SA-02 Laiptuotos terasos įrengimas M 1:20 1

PLP-16-024(III)-PP-SP/SA-03 Žaidimų aikštelė. Kalvelės KL1 įrengimo
schema M 1:50 1

PLP-16-024(III)-PP-SP/SA-04 Žaidimų aikštelė. Kalvelės KL2 įrengimo
schema M 1:50 1



OBJEKTAS: ŠILUTĖS MIESTO LIETUVININKŲ G. IR TILŽĖS G. GRETUTINIŲ
TERITORIJŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, SUFORMUOJANT REKREACIJAI IR
AKTYVIAI MIESTIEČIŲ VEIKLAI PATRAUKLIAS ERDVES. VIEŠOSIOS ERDVĖS
SUTVARKYMO ŽEMĖS SKLYPE (UNIK. NR. 4400-1870-4417) STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Plėtros partneriai“, Laisvės pr. 77 B,Vilnius

UŽSAKOVAS: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA,
DARIAUS IR GIRĖNO G. 1, LT-99133, ŠILUTĖ

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas (nagrinėjama teritorija) m2 5 663 nesikeičia

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % - nesikeičia

3. Sklypo užstatymo tankumas % - nesikeičia

V. KITI STATINIAI
5. Susisiekimo komunikacijos (8.1):

4.3. Kieto pagrindo takai (5.0 m pločios), klinkerio
trinkelių- rekonstrukcija

m2 380.3

5. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12):

5.1. Kieto pagrindo aikštė, klinkerio trinkelių su betono
trinkelių tarpais- nauja statyba

m2 713.2

5.2. Žvyro dangos nuogrinda- nauja statyba m2 630.9
5.3. Tękintų rąstų danga- nauja statyba m2 111.7
5.4. Smėlio dėžė vaikų aikštelėje- nauja statyba M' 44.6
5.5. Gumos granulių danga vaikų aikštelėje- nauja
statyba

M' 311.0

5.6. KALVELĖ KL1, H 1.0 m- nauja statyba vnt 1
5.7. KALVELĖ KL, H 1.5 m- nauja statyba vnt 1
5.8. LAIPTUOTOS TERASOS ĮRENGIMAS- nauja m2 178.2



Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

statyba

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti
neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Darius Franckevičius, atestato Nr. 30365____________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. DUOMENYS APIE STATINĮ

Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas,
suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves. Viešosios erdvės sutvarkymo
žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417), statybos projektas atliktas vadovaujantis, užsakovo parengta
technine užduotimi, LR norminiais reikalavimais ir statybos techniniais reglamentais.

Klimatologiniai duomenys
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Šilutėje yra tokios klimatinės sąlygos:

1. Vidutinė metinė oro temperatūra 6.8 °C
2. Santykinis metinis oro drėgnumas 82 %
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm

4. Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus
maksimumas) 77.3 mm

5. Vidutinis metinis vėjo greitis 3,9 mm/s

6. Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus
(H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 18 m/s

7.

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš R,
V, ŠV, PV
liepos mėn. – iš
PV, V, ŠV

m/s

Užduotis:
Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas,

suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves. Viešosios erdvės sutvarkymo
žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417), statybos projektu numatoma atlikti Šeimos skvero
rekonstrukciją. Šeimos skvero koncepcija – viešoji erdvė, pritaikyta miesto gyventojų ir svečių
pažintiniams, bendravimo bei rekreacijos poreikiams.

2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, PROBLEMOS

Nagrinėjama teritorija 2 004 m2 ploto. Sklypas yra centrinėje Šilutės miesto dalyje. Sklypą iš Šaiurės
pusės riboja Lietuvininkų gatvė, Vakaruose bei rytuose visuomeniniai pastatai, pietinėje pusėje - žalias
plotas.

Sklypas priklauso Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijai su apsaugos zona (20 254 m2)- Šilutės
miesto istorinė dalis (unikalus kodas 12331, buvęs kodas U45) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio riba.
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Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vergingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui.

Objektas Šilutės miesto kontekste
- projektuojama teritorija.

Dabartinė žemės nuosavybė sudaro prielaidas Šilutės rajono savivaldybės administracijai netrukdomai
įgyvendinti tvarkybos darbus. Teisinių apribojimų, nevertinant statybų techninių reglamentų, higienos ir
priešgaisrinių, kultūros paveldo normų laikymąsi, nėra nustatyta. Projekto objektas- Viešosios erdvės
(skvero) su prieigomis infrastruktūros atnaujinimas bei įrengimas, yra tiesiogiai susijęs su savarankiškųjų
savivaldybės funkcijų įgyvendinimu.

Šeimos skveras nėra patrauklus Šilutės gyventojams ir miesto svečiams, netenkina bendruomenės
poreikių, esama infrastruktūra nepritaikyta bendruomenės veiklai ir viešųjų paslaugų teikimui bei
rekreacijai. Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – Šilutės gyventojai susiduria su
gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumo problema, lyginant su Lietuvos didžiųjų miestų gyventojais.
Mieste didelis turizmo plėtros potencialas, tačiau trūksta sutvarkytos infrastruktūros, kuri galėtų būti
išnaudojama veiklų susijusių su turizmu plėtra. Taip pat susiduriama sutvarkytos infrastruktūros trūkumu,
kuri skatintų vietos gyventojų aktyvumą, turiningą laisvalaikio praleidimą. Tad tvarkomos viešosios
paskirties teritorijos, sukuriant kokybiškesnę gyvenamąją aplinką, sudarant palankias sąlygas naujoms
investicijoms ir verslo plėtrai ir sumažinnant socialinę atskirtį.

Esama situacija (fotofiksacija)
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1.

Skverui būtina plėtra
1.
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Gatvės šaligatvis ir rekonstruojamas praėjimas skirtingo lygio. Esami laiptai į skvera nepritaikomi žmonėms su
ratukinėm priemonėm bei turintiem judėjimo negalią

2.
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Esama vaikų žaidimo aikštelė susidėvėjus, danga sunykusi

Teritorija, reljefas
Reljefas teritorijoje yra pakankamai lygus, tačiau pietų šiaurės kryptimi žemėjantis. Altitudės

nagrinėjamoje teritorijoje svyruoja nuo 3.60 (Lietuvininkų g.) Šiaurėje iki 2.72 Pietinėje dalyje (aukščių
skirtumas ~0.90 m) pagal Baltijos aukščių sistemą.

Visi želdiniai, augantys ne miško teritorijoje yra saugotini.

Gretimos teritorijos, keliai
Įėjimas į skverą nekeičiamas, lieka šiaurinėje skvero pusėje. Automobilių stovėjimo aikštelės sklype

nenumatomos.

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai
Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas,

suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves. Viešosios erdvės sutvarkymo
žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417), statybos projektas yra atliktas UAB "Šilutės matas"atlikto
2017 06 inžinerinio topografinio plano.

Nagrinėjamame sklype yra lietaus, vandentiekio, elektros, šilumos, ryšių tinklai, fekalinė kanalizacija,
drenažas.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI BEI TIKSLAI

Pagrindinė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas– Šilutės gyventojai susiduria su gyvenamosios
aplinkos kokybės netolygumo problema, lyginant su Lietuvos didžiųjų miestų gyventojais. Mieste didelis
turizmo plėtros potencialas, tačiau trūksta sutvarkytos infrastruktūros, kuri galėtų būti išnaudojama veiklų
susijusių su turizmu plėtra. Taip pat susiduriama sutvarkytos infrastruktūros trūkumu, kuri skatintų vietos
gyventojų aktyvumą, turiningą laisvalaikio praleidimą. Tad tvarkomos viešosios paskirties teritorijos,
sukuriant kokybiškesnę gyvenamąją aplinką, sudarant palankias sąlygas naujoms investicijoms ir verslo
plėtrai ir sumažinnant socialinę atskirtį.

Projekte numatomi šie darbai:
 Aikštė (713.2+630.9 m²)
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 Pėsčiųjų praėjimas (308.3 m2)
 Vaikų žaidimų aikštelė (44.6+311.0+111.7m²)
 Medinė terasa (178.2 m²)
 Betoniniai stacionarūs suolai (3 vnt)- esami
 Stacionarios šiuškliadėžės prie suolų (3 vnt)
 Stacionarios šiuškliadėžės šiukšlių rūšiavimui (1 vnt)
 Dviračių stovai (1 vnt)
 Apšvietimas (5 vnt gėlynų šviestuvai)
 Vaizdo stebėjimo panoraminės kameros (2 vnt).
 Tvarkomi želdynai (atnaujinama veja po statybų, skvero vietoje kertami medžiai).

Aikštės koncepcija turėtų būti- natūralumas ir atvirumas. Siūloma skverą išplėsti visame sklype
įrengiant zonas: arčiausiai Lietuvininkų gatvės- miesto renginiams, žemiau numatant vaikų žaidimų zoną,
ir arčiausiai mokyklos,- zoną mokiniams. Skveras planuojamas šviesių spalvų, žaismingos estetikos,
edukacinių skirtingų dangos paviršių bei aukščių.

Arčiausiai mokyklos numatoma laiptuota terasa- amfiteatras ir muzikiniai stacionarūs lauko įrenginiai,
gretimo sklypo pastatų sieną išnaudojant filmų peržiūrai su nešiojamu projektoriumi.

Vaikų žaidimo aikštelėje numatomi papildomi žaidimai: pora treniruoklių, batutai, karuselė, didelė
smėlio dėžė, du tuneliai, vienas nusileidimo kalnelis. Visa įranga turi būti skirta lauko sąlygomis naudoti.
Žaidimų įranga turi apsaugos zonas, nurodomas gamintojų, kuriose negali būti kietų išsikišusių elementų,
jose danga turi būti minkšta.

Įsigyjamos įrangos parametrai turi būti patikrinti prieš įsigyjant. Galima prinkti kitokių parametrų
įrangą, suderinus su Užsakovu ir projektuotoju. Visa įranga ir jos priedai turi būti saugūs naudoti (visos
įrangai gaminti, dažyti ir pan. medžiagos turi būti nekenksmingos), nekelti pavojaus žmonėms ir aplinkai
ir turėti Europos sąjungos sertifikatus.

Kadangi sklypas lygus, vaikams sudominti ir pasakiškai aplinkai sukurti formuojamos, iš nepanaudoto
iškasto grunto, natūralios kalvelės su nuožulniais šlaitais. Kalvelės taip pat vizualiai izoliuoja vaikų
žaidimų teritoriją nuo viešosios skvero dalies.

Kalvelėse KL1 (12.0x7.0x1.0 H m) ir KL2 (13.0x9.5x1.5 H m) montuojami drenažiniai PP vamzdžiai
Ø600 mm vaikų tuneliams. Drenažinis vamzdis turi būti skirtas žemės darbams, patvarus ir nesilankstyti.
Įrengimą žiurėti grafinėje projekto dalyje ir pagal gamintojų reikalavimus. Kalvelėje KL2 papildomai
montuojamas lovelis nusileidimui. Nusileidimo apačioje turi būti įrengiama EPDM minkšta danga (dangų
įrengimą žr. SP dalyje). Visa viakų šaidimo aikštelė padnegiama gumos granulių spalvota danga.
Kalvelės turi būti stabilios, apdengtos gumos granulių danga, jose esančios įdubos gerai drenuojamos, kad
nesikauptų vanduo jose.

Alėjos danga keičiama į puošnesnę - klinkerio trinkelių, derinant skirtingų paviršių trinkeles. Aikštėje
numatomi stacionarūs suolai tie patys, tačiau perkelti į patogesnes vietas.
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Šiuo projektu buvo aprobuoti pagrindiniai aikštelių bei takų techniniai parametrai, grafiškai fiksuotas
aikštelių bei takų išdėstymas plane, takų įrengimo techniniai sprendiniai. Tikslesnius išplanavimo
elementų parametrus žiūrėti grafinėje projekto dalyje.

Taip pat numatomi mažosios architektūros elementai (suolai, šiukšliadėžės, dviračių stovai) bei parko
apšvietimas. Visus mažosios architektūros gaminius pasirenka Užsakovas, suderinęs su projekto aurotiumi
projekto vykdymo priežiūros metu.

Prie suolų derinamos plieninės atacionarios šiukšliadėžės.
Betoninės šiukšlių dėžės (aukštis- 900 (visas 1400) mm. Plotis-
600 mm. Šiukšliadėžės talpa- 30 l). Juodos spalos (arba derinti
prie suolų kojų spalvos, tikslinti DP), su įrengimo darbais.
Šiukšliadėžė turi būti gamyklinis padengimas priemonėmis,
kurios apsaugo nuo atmosferinių poveikių. Šiukšliadėžės
metaliniai elementai turi būti su antikoroziniu padengimu, pati
šiukšliadėžė pritaikyta lauko sąlygoms. Komplekte cinkuotos
skardos šiukšliadėžės dėkliukas.

Šiukšliadėžė patikimai įtvirtinama į pagrindą. Įrangos
tvirtinimas parenkamas pagal gamintojo instrukcijas ir
rekomendacijas. Konkrečius reikalavimus turi pateikti pasirinktas
gamintojas (ar jo gaminamos įrangos platintojas) kartu su
įsigyjama įranga.

Rekomenduojama, kad lauko šiukšliadėžės būtų uždengtos nuo
atmosferinių kritulių.
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Šviestuvai parenkami LEDiniai, neutralaus dizaino.
Gėlyno šviestuvo stovas tiesus ir juodo metalo (H 1.10 m).
Stiklas matinis. Šviesa šilta.

Cinkuoto plieno dviračių stovas 1080x900H (m)- Gyvatė (6
vietos). Masinės gamybos, pilnos komplektacijos, paruošti
ankeruoti, nerūdijančio plieno 48 mm skersmens vamzdžio Turi
būti stiprūs bei saugūs. Stovas turi būti toks, kad į jį ar greta jo
pastačius dviratę transporto priemonę, ji stovėtų nelaikoma, o ją
būtų galima prirakinti ne tik ratus, bet ir dviračio rėmą. Dviračiai
statomi iš abiejų stovo pusių. Galimas įvairus vietų skaičius.

Rekomenduojama parinkti stovą iš atmosferos poveikiui
atsparių medžiagų – nerūdijančio plieno, cinkuoto ir milteliniu
būdu dažyto (juoda) plieno ir pan. Tvirtinimas pagal gamintojų
reikalavimus.
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Medžio šaknų apsauga pagaminta
iš kalaus ketaus, susidedanti iš 2
dalių. Spalva juoda.

Matmenys: aukštis 120mm, vidinis
diametras 1100mm, išorinis
diametras 1195mm, svoris 58 kg.

Naudojamas individualios arba masinės gamybos stacionarus
stendas. Konstrukcija – lakštinis plienas (storis 5mm) dažytas
milteliniu būdu

Informacinis tekstas – šilkografija, spalva – balta.
Tvirtinimas – statomas ant betoninio pagrindo, prie pagrindo

tvirtinamas varžtais.

Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai
Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 1

priedu projektuojamas statinys patenka į žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašą. Šioje dalyje
nagrinėjamas teritorijos pritaikymas ŽN reikmėms.

Teritorijoje pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų tako
plotis 5 000 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių
skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm.

Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių esami dangčiai įleisti/ išsikišę ne giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus
arba įgilinti taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi.

Esami pėsčiųjų takai, šaligatviai yra su leistinu nuolydžiu, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie
neapledėtų.

Pėsčiųjų takai yra apšviečiami tamsiuoju paros metu. Sumontuoti šviestuvai yra ne žemiau kaip 2 100
mm virš tako paviršiaus.

Želdiniai
Miesto teritorijoje visi esantys medžiai saugotini. Privaloma gauti Leidimą saugotinų medžių ir krūmų

kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. Medžių šalinimą ir persodinimą
derinti darbo projekto stadijoje arba statybos metu.

Naudojamos medžiagos
Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi

būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. Sandėlių ir statybinių
sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų ir darbininkų
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judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą,
saugias darbo sąlygas.

Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų.
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos.
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti
išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi būti rūšiuojamos
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Medžiagos, kurios po to
bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir susandėliuojamos. O statybinės
šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. Visos atliekos turi būti išvežtos pagal savo
rūšis: betonas – į betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos
perdirbimo gamyklą.
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Paklotas temomedienos lentų 40x100 mm, su 20 mm tarpais
Medinė sija S2, kas 600 mm 150(h)x50x1.75(l) mm
Plauto žvyro sl. iš nesurišto mišinio fr.0/16, Ev=100 MPa, 150 mm
Filtruojantis geotekstilės sluoksnis
Stambiagrūdis smėlis, Ev=45 MPa, k>2.0/parą, 250 mm
Esamas gruntas
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Klinkerio trinkelės 200x100x54 mm
Skaldos atsijos, Ev=120 MPa, 3 cm
Skaldos pagr. sl. iš nesurišto mišinio fr.0/45, Ev=100 MPa, 150 mm
Vidutiniagrūdis smėlis, Ev=45 MPa, k>2.0/parą, 250 mm
Sutankintas gruntas
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PASTABOS:

1. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, įrangos vietas, matmenis būtina tikslinti vietoje. Spalvas derinti su
projekto autorium.

2. Statybos darbams turi būti naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turintys  ir
CE ženklu ženklinami gaminiai. Gaminiai- pilnos komplektacijos.

3. Sutartinis žymėjimas sąlyginis. Naujas medžiagas bei visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
4. Visi mediniai elementai antiseptikuojami (2 k.), impregnuojami, dengiami antipirenais.
5. Metalo elementai dažomi atmosferos poveikiui atspariais dažais (RAL 7016).
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus.
7.  Sprendinius tikslinti darbo projekto metu.
8. TARP MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR BETONINIŲ AR MŪRINIŲ PAVIRŠIŲ DEDAMA HIDROIZOLIACIJA.
9. VISOS METALINĖS DETALĖS TURI BŪTI GRUNTUOTOS IR PADENGTOS ANTI KOROZINE DANGA.
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PASTABOS:
1. Atliekant statybos darbus, būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų,
elektros ir telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus, išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus. Visus darbus, susijusius su inžinerinių
tinklų pertvarkymu, statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
2.        Prieš  pradedant vykdyti  žemės darbus  išsiimti  leidimą  žemės  darbams  vykdyti. Vykdant  žemės  darbus  vadovautis
STR 1.07.02:2005  "Žemės  darbai". Vykdant inžinerinių tinklų įrengimą , vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00.
3. Prieš užkasant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tikslinti vietoje. Spalvas derinti su projekto
autorium.
4. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus.
5. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
6. Nužymėjimas atliktas koordinatėmis (koordinačių sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus. Koordinuojamas išorinė vejos
borto pusė, betoninės sienutės vidinė pusė.
7. Nulinį aukštį bei pagrindo nuolydžius tikrinti pagal vertikalinį sklypo planą bei esamą situaciją.
8. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
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PLP-PP-17-024(III)-SP/SA-Šilutės rajono savivaldybės administracija,
Dariaus ir Girėno g. 1,  LT-99133, Šilutė

Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų
viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai

miestiečių veiklai patrauklias erdves.
Viešosios erdvės sutvarkymo žemės sklype (unik. Nr.

84400-1870-4417), statybos projektas
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Žaidimų aikštelė. Kalvelės KL2
įrengimo schema
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PJŪVIS C-C
M 1:50

±0.00

+1.00

60

Polipropileno gofruotas pralaidos
vamzdis Ø600 cm, L=6 m,

trumpinamas 30° kampu (tikslinti)

30
°

+0.60

Elastinis sluoksnis iš spalvotų (1 cm)+juodų(4cm) gumos
granulių, surištų poliuretanu
Plauto žvyro sl. iš nesurišto mišinio fr.0/16, Ev=100 MPa, 150 mm
Geotekstilinis korys 100x100 mm
Supiltas gruntas
PP gofruotas pralaidos vamzdis Ø600 mm
Vidutiniagrūdis smėlis, Ev=45 MPa, k>2.0/parą, 150 mm
Esamas gruntas

±0.00=165.2015
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Elastinis sluoksnis iš spalvotų (1 cm)+juodų(4cm) gumos
granulių, surištų poliuretanu
Plauto žvyro sl. iš nesurišto mišinio fr.0/16, Ev=100 MPa, 150 mm
Geotekstilinis korys 100x100 mm
Supiltas gruntas

PJŪVIS D-D
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KALVELĖS KL2 VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:50

Nerūdijančio plieno čiuožykla nusileidimas
(290 x 52 x 15 cm).
Montavimo aukštis 150 (+ - 10 cm)
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Polipropileno gofruotas pralaidos
vamzdis Ø600 cm, L=6 m,

trumpinamas 30° kampu (tikslinti)

KALVELĖS KL2 VAIZDAS IŠ ŠONO
M 1:50

290 290

Ø60

Polipropileno gofruotas pralaidos
vamzdis Ø600 cm, L=6 m

KALVELĖS KL2 VAIZDAS IŠ GALO
M 1:50

+0.60

Plastmasinis nusileidimas (290 x49x15cm)
Montavimo aukštis 150 (+ - 10 cm)

290

Apsauginė damba
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Nerūdijančio plieno čiuožykla nusileidimas
(290 x 52 x 15 cm).
Montavimo aukštis 150 (+ - 10 cm)

Nerūdijančio plieno čiuožykla nusileidimas
(290 x 52 x 15 cm).
Montavimo aukštis 150 (+ - 10 cm)

Elastinis sluoksnis iš spalvotų (1 cm)+juodų(4cm) gumos
granulių, surištų poliuretanu
Plauto žvyro sl. iš nesurišto mišinio fr.0/16, Ev=100 MPa, 150 mm
Vidutiniagrūdis smėlis, Ev=45 MPa, k>2.0/parą, 250 mm
Sutankintas gruntas

Plastikinis vejos bortas
su metalinėmis smeigėmis


