PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS
Automobilių stovėjimo aikštelės naujos statybos supaprastintas projektas rengiamas remiantis Joniškio rajono savivaldybės
(toliau – Statytojo) patvirtinta Projektavimo užduotimi.
Projekto pavadinimas – Automobilių stovėjimo aikštelės naujos statybos Joniškio mieste projektas;
Projekto stadija – Naujo statinio statybos projektas.
Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, II grupė;
Statinio naudojimo paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Koordinačių sistema
– LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų
asmenų interesų.
ESAMA SITUACIJA
Joniškis – miestas šiaurės Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, 39 km į šiaurę nuo Šiaulių, netoli Latvijos sienos (14 km). Rajono ir
seniūnijos centras.
Projekte nagrinėjama aikštelė numatoma šiaurės vakarinėje miesto dalyje šalia Joniškio miesto stadiono ir poilsio zonos
prie Sidabros upės pagal Joniškio miesto bendrojo plano sprendinius. Aikštelės numatoma laisvoje valstybinėje žemėje,
užimančioje apie 1700 m2 plotą. Iš vakarų, šiaurės ir rytų šį plotą supa Joniškio miesto poilsio zonos teritorija (žemės sklypas,
kad. Nr. 4730/811:1914), iš pietų pusės – privažiavimas nuo gyvenamųjų namų kvartalo. Prie aikštelės vietos galima patekti,
važiuojant vietine gatve per gyvenamųjų namų kvartalą nuo Žagarės g., arba per Stadiono taką, aplenkiant kvartalą iš rytų
pusės.
Dabartiniu metu aikštelės vietoje yra išlikusi asfalto dangą. Asfalto dangos būklė yra kritiška, daugelyje vietų asfaltas
sulūžęs, atsiradusios provėžos, dangos nelygumai, pavienės duobės, kuriose kaupiasi paviršinis vanduo. Privažiavimai prie
aikštelės yra grunto ir žvyro dangos. Dabartiniu metu prie aikštelės galima privažiuoti ir iš poilsio zonos sklypo.
Aikštelės vieta naudojama vietinių gyventojų transporto parkavimui, atvažiavus prie miesto poilsio zonos bei miesto
stadiono. Nuo transporto manevravimo poilsio zonoje ji atitverta metaliniais atitvarais bei rieduliais. Pėsčiųjų pateikimui į poilsio
zoną, joje įrengti betoninių trinkelių dangos takai. Įrengtas jų apšvietimas.
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1 pav. Ištrauka iš Joniškio miesto bendrojo plano susisiekimo sistemos sprendinių

2 pav. Aikštelės išsidėstymo vieta

3 pav. Esamos situacijos aikštelės vietoje fotofiksacija

Žymuo:

UL-20-0018/4-XX-SPP-PP.BAR-01

Lapas

Lapų

Laida

2

5

0

PRJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Visi siūlomi projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos
reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
Pagrindiniai projektinių pasiūlymų reikalavimai:
- Numatyti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą iš tvirtos dangos, siūloma ažūrinių trinkelių danga;
- Numatyti automobilių statymo vietų žymėjimą, siūloma raudonos spalvos trinkelių danga; Automobilių statymo vietų
skaičių tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti privažiavimo prie aikštelės remontą darbų zonos ribose, įrengiant asfalto dangą;
- Numatyti sprendinius žmonių su negalia poreikiams: automobilių stovėjimo vietos, tinkamo pločio takai, poilsio vietos;
- Numatyti pėsčiųjų tako įrengimą iš betoninių trinkelių dangos aikštelės darbų vykdymo ribose;
- Numatyti sklandų projektuojamų dangų sujungimą su esamais paviršiais;
- Numatyti paviršinio vandens nuvedimą savitakiu nuo projektuojamų dangų į aplinkinius žaliuosius plotus;
- Numatyti želdinių sodinimą projektuojamos aikštelės darbų vykdymo zonoje;
- Numatyti būtinų eismo reguliavimo priemonių įrengimą: apsauginiai stulpeliai, kelio ženklai ir kt.;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Aikštelės įrengimas
Automobilių stovėjimo aikštelę siūloma įrengti iš betoninių ažūrinių trinkelių dangos. Aikštelę į dvi dalis numatoma padalinti
įrengiant žaliąją salelę, tokiu būdu įrengiant 7 vietas lygiagretaus statymo būdo ir 32 vietas stataus statymo būdo, bei numatant
atskirus įvažiavimą ir išvažiavimą nuo pagrindinio privažiuojamojo kelio (numatomas vienpusis judėjimas). Įvažiavimas nuo
poilsio zonos žemės sklypo uždaromas.
Lygiagretaus statymo vietos numatomos 7,0 m ilgio ir 2,0 m pločio, stataus statymo – 4,35 m ilgio ir 2,5 m pločio.
Pravažiavimai tarp vietų numatomi 5,5 m pločio. Parkavimo vietos viena nuo kitos numatomos atskirti raudonos spalvos
betoninėmis trinkelėmis.
Aikštelė aprėminama į dangą įleistais bordiūrais.

4 pav. Ažūrinių trinkelių ir raudonų betoninių trinkelių pavyzdžiai
Aikštelės matmenys:
- Bendras aikštelės plotas – 1700 m2;
- Aikštelės važiuojamosios dalies plotas – 1028 m2;
- Apželdinamas plotas – 631 m2.
Privažiavimas prie aikštelės
Privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelės numatomas sutvarkyti, įrengiant 4,0 m pločio asfalto dangą aikštelės darbų
vykdymo ribose.
Pėsčiųjų takai
Šiaurinėje aikštelės dalyje numatomas pėsčiųjų tako iš betoninių trinkelių įrengimas su dvejomis poilsio vietomis, kuriose
įrengiami suoliukas ir šiukšliadėžės. Takas numatomas 1,5 m pločio ir privedamas prie poilsio zonos žemės sklypo ribos.
Suoliukai siūlomi mediniai ant betoninių atramų. Šiukšliadėžės – betoninės su metaliniu įdėklu.
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5 pav. Šiukšlių dėžės ir suoliuko pavyzdžiai
Paviršinio vandens nuvedimas
Paviršinis vanduo nuo aikštelės dangos nuvedamas savitakiai projektuojamu paviršiumi į aplinkinius žaliuosius plotus.
Eismo organizavimas
Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiami kelio ženklai Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildomomis lentelėmis Nr. 846,
žyminčiomis žmonių su negalia vietas. Įvažiavimui ir išvažiavimui į/ iš aikštelės pažymėti planuojami kelio ženklai Nr. 301 „Stop“
ir Nr. 503 „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią“. Kelio ženklai suprojektuoti I dydžio.
Siekiant apsaugoti aikštelės zoną nuo automobilių užvažiavimo ant vejos, planuojami mediniai apsauginiai stulpeliai su
baltos spalvos atšvaistu.

6 pav. Medinių stulpelių pavyzdys
Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai
Paviršinis vanduo nuvedamas projektuojamu nuolydžiu ir nuleidžiamas į aplinkinius žaliuosius plotus.
Apželdinimas
Aikštelės įrengimo zonoje nenumatomas jokių želdinių šalinimas.
Aikštelėje siūlome žaliąją salelę bei poilsio vietas apsodinti lygia eile karpoma vidutinio aukštumo gyvatvore Žvilgantysis kaulenis (lot. Cotoneaster lucida).
Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną.

7 pav. Žvilgantysis kaulenis ir jo sodinimo pavyzdys
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KITA INFORMACIJA
Informacija apie poveikį aplinkai
Planuojami statybos darbai turės minimalų poveikį gamtai. Tvarkomų teritorijų sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali, jose
nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Tvarkoma
teritorija nepatenka į radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės sukuriamas sanitarinės apsaugos ir
ribinio užstatymo zonas.
Atliekų surinkimas
Po projekte numatytų įrengimo darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.
Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems
Projekto pasiūlymai atitinka STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” reikalavimus.
Projektuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma įrengti 3 stovėjimo vietas žmonių su negalia reikmėms.
Pėsčiųjų takai projektuojami 1,5 m pločio. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 3,3 % skersinio
nuolydžio – takų suprojektuotas su 1,5-2,5 % skersiniu nuolydžiu. Takai projektuojami taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai
nebūtų didesni kaip 20 mm.
Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių
aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose
įrengiami aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių.
Tretieji asmenys
Projektiniai pasiūlymai pateikti laisvoje valstybinėje žemėje esamos aikštelės ribose, dėl to projektas parengtas nepažeidžiant
trečiųjų asmenų interesų.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PASTABOS:
Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti
atitikties sertifikatus.
Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio.
Esant neatitikimams tarp SPP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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