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1. BENDRIEJI DUOMENYS
PROJEKTO PAVADINIMAS – „Joniškio miesto V. Kudirkos, Pakluonių ir Statybininkų gatvių
sankryžos rekonstravimo projektas“;
UŽSAKOVAS – Joniškio rajono savivaldybės administracija;
STATYTOJAS – Joniškio rajono savivaldybė;
STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;
STATYBOS RŪŠIS – rekonstravimas;
STATINIO KATEGORIJA – ypatingasis statinys;
STATYBOS VIETA – Joniškio miestas, V. Kudirkos, Pakluonių ir Statybininkų gatvių sankryža.;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2021 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,
Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus. Taip pat, normatyvinius statybos techninius,
normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės,
neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Techninė užduotis;
Nuosavybės dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla
Kiti dokumentai.
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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 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533;

-

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;

-

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. įsakymu 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 užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas 201906-17 d. įsakymu NR V-110;
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-

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. V390;

-

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;

-

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;
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2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė)
Žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai bus vykdomi Joniškio miesto ribose, šiaurės-rytinėje miesto
dalyje. Esamoje sankryžoje susikerta trys gatvės:
1. Statybininkų g.;
2. V. Kudirkos g.;
3. Pakluonių g.
Kadangi susikerta trys gatvės, sankryža yra penkiašalė (5 įvažiavimai/išvažiavimai). Ši sankryža
reguliuojama pirmumo ženklais. Sankryžoje eismas dažnai vyksta chaotiškai, neaišku, kieno pirmumas.
Gatvės susikerta aštriais kampais, sankryžoje prastas matomumas. Pėsčiųjų perėjos įrengtos tik tarp
Pakluonių ir V. Kudirkos gatvių, todėl vyksta chaotiškas pėsčiųjų judėjimas kertant važiuojamąją dalį.
Esama sankryžos važiuojamosios dalies danga - asfaltas, kurio plotis svyruoja nuo 5,20 m iki 13,5 m.
Dangos būklė yra prasta, yra duobių, važiuojamosios dalies šonai sutrupėję. Pėsčiųjų šaligatviai yra
susidėvėję ir ištrupėję.
Rekonstruojamos Statybininkų gatvės kategorija - DS, V. Kudirkos gatvės kategorija – C, Pakluonių
gatvės kategorija - DS.
Paviršinis vanduo nuo gatvės surenkamas lietaus šuliniais ir griovių pagalba.
Gatvės važiuojamąją dalį kerta vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, dujotiekio, šilumos,
elektros, telekomunikacijų tinklai.
Sankryžos sprendiniai projektuojami atsižvelgus į šalia vykdomus „Pėsčiųjų ir dviračių tako
Statybininkų g., Joniškyje statyba“ projekto darbus.
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1 pav. Situacijos schema.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Esamą penkiašalę sankryžą numatoma rekonstruoti į žiedinę sankryžą. Projektuojama mažoji žiedinė
sankryža pagal Žiedinių sankryžų projektavimo metodinius nurodymus MN ŽSP 12. Žiedinė sankryža
projektuojama atsižvelgiant į sunkiojo transporto gabaritus, nustačius pagrindines sunkiojo transporto
kryptis:


Statybininkų – V. Kudirkos gatvės šiaurinė dalis;



Statybininkų – Pakluonių gatvės pietinė dalis;



Pakluonių pietinė dalis – V. Kudirkos šiaurinė dalis.

Žiedo išorinis skersmuo – 32 m; žiedinė važiuojamoji dalis – 6 m. Vidinio žiedo dalyje projektuojama
2 m pločio užvažiuojamoji dalis iš granitinių trinkelių su šiurkščiu paviršiumi, skirtu sunkiojo transporto
manevravimui. Aplink žiedą projektuojami pėsčiųjų šaligatviai, prisitaikant prie esamų jungčių, pločiai
parenkami pagal esamus šaligatvius. Žiedinėje sankryžoje, visomis kryptimis projektuojamos pėsčiųjų
perėjos su kryptiniu apšvietimu. Pėsčiųjų perėjos projektuojamos 4 m pločio. Viduryje perėjų
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projektuojamos saugumo salelės, 2,50 pločio. Saugumo salelės projektuojamos atskiriant priešingų krypčių
srautus ir pėstiesiems sustoti. Saugumo salelės kraštai ženklinami 1.1 ištisine linija.
Žiedo važiuojamoji dalis projektuojama asfalto dangos. Žiedo įvažos ir išvažos pločiai parenkami
pagal pagrindines sunkiojo transporto kryptis:
1. Statybininkų g. įvaža 3,75 m, išvaža – 4,00 m;
2. Pakluonių g. šiaurinės dalies įvaža 3,50, išvaža – 3,75 m;
3. V. Kudirkos g. rytinės dalies įvaža 3,75 m, išvaža – 4,00 m;
4. Pakluonių pietinės dalies įvaža 3,75 m; išvaža – 4,00 m;
5. V. Kudirkos g. vakarinės dalies įvaža 3,50 m, išvaža – 3,75 m.
Žiedinės sankryžos prieigose rekonstruojamos nuovažos į esamus sklypus. Nuovažos plotis – 3,00 m,
ties kertamąja gatve išplatinama iki 5,00 m. Nuovažų vietoje projektuojamas nuleistas kelio bordiūras.
Bordiūrų matmenys, medžiagos ir pastatymo būdas nurodytas skersinių profilių brėžiniuose.
Susikirtimuose su gatvės važiuojamąja dalimi įrengiami įspėjamieji paviršiai.
Šaligatviai įrengiami pagal gatvių išilginį nuolydį. Skersiniai nuolydžiai nurodyti skersinių profilių
brėžiniuose, atsižvelgiant į esamą situaciją, galima tako nuolydį keisti, normatyvinių dokumentų
leidžiamose ribose.
Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų.
Kadangi keičiasi dangų aukščiai, šulinių liukai turi būti paaukštinti arba pažeminti iki projektuojamų
dangų lygio. Tai atliekama panaudojant gelžbetoninius reguliavimo žiedus.
Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
lėšomis.
Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
Žiedinė sankryža suprojektuota taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai.
3.1. Gatvių išilginis ir skersinis profilis
Rengiant sankryžos išilginius profilius nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo, kad kuo mažiau
reikėtų atlikti žemės darbų. Projektuojamų gatvių dvišlaitis nuolydis yra 2,5 %. Nuolydžiai nukreipiami į
projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius.
Projektuojami pėsčiųjų takai suvedami su besiribojančiais esamais takais ir šaligatviais. Žalieji plotai
už takų sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 0,5 m nuo vejos bordiūro,
jeigu netrukdo privačių sklypų ribos.
Projektuojamos dangų konstrukcijos tipus žr. brėžinyje „Skersiniai profiliai“.
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3.2. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms
Įrengiant šaligatvius, perėjas ir sankryžas vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
Šaligatvis suprojektuotas ir turi būti įrengtas taip, kad nesukeltų kliūčių judėjimo negalią turintiems
žmonėms. Tako danga turi būti ne siauresnė nei 1,20 m pločio, ant šaligatvių neturi kauptis vanduo, danga
neturi apledėti. Tako ir gatvės važiuojamosios dalies susikirtimuose aukščių pasikeitimas neturi būti
didesnis nei 2 cm. Šaligatvio dangoje įrengtų dangčių, grotelių, trapų bei kitų kliūčių peraukštėjimas neturi
būti didesnis nei 1 cm.
Ties perėjomis ir kitomis vietomis, kur pėstieji kerta važiuojamąją dalį, įrengiami reljefiniai neregių
vedimo sistemos elementai. Išilgai pėsčiųjų ir dviračių tako įrengtas iškilęs vejos bortas.
3.3. Apželdinimas
Teritorija

tvarkoma,

vadovaujantis

aplinkosauginiais

reikalavimais

želdinių

šalinimui.

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės
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.
Esamą dirvožemį numatoma panaudoti vietoje šlaitams ir žalioms zonoms įrengti, o perteklinį
dirvožemį išvežti arba paskleisti vietoje.
3.4. Paviršinio vandens nuvedimas
Paviršinis vanduo nuo projektuojamo paviršiaus nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir
surenkamas lietaus vandens surinkimo šulinėliais. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklai
projektuojami atskira projekto dalimi.
3.5. Apšvietimas
Rekonstruojamoje sankryžoje numatoma įrengti naują gatvių apšvietimą, pasijungiant nuo esamos
atramos. Apšvietimo sprendiniai derinami prie „Pėsčiųjų ir dviračių tako Statybininkų g., Joniškyje statyba“
projekto apšvietimo sprendinių.
3.6. Inžineriniai tinklai

DOKUMENTO ŽYMUO

AT-21S-1729-XX-TDP-PP.AR

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

8

10

0

Statybos zonoje yra vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumotiekio, dujų, elektros ir telekomunikacijų
tinklai. Informacija apie statybos zonoje esančių tinklų tvarkymą pateikta kitose projekto dalyse.
Paviršiniam vandeniui nuo projektuojamų dangų surinkti projektuojama uždara lietaus nuotekų
sistema, vanduo išleidžiamas į esamą paviršinio vandens surinkimo sistemą. Detaliau žr. Vandentiekio ir
nuotekų šalinimo dalį.
Vietoje esamo ESO orinio elektros tinklo bus įrengiama požeminė elektros linija. Tam tikslui bus
rengiamas atskiras ESO projektas pagal elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr.
21-30964.
3.7. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai
Nacionalinės ar Europinės („Natura 2000“) svarbos saugomų teritorijų arba objektų projekto
aplinkoje nėra.
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų
aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo.
Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam
turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės,
konteineriai užterštų atliekų surinkimui). Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti
įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems
asmenims. Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos
nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m
atstumas.
Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos.
Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į
atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.8. Sprendinių atitiktis privalomiesiems dokumentams
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
3.9. Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas
Įgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
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-

Paruošiamieji darbai;

-

Važiuojamosios dalies įrengimas;

-

Eismo organizavimo įrengimas;

-

Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.10.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos
darbams gali būti sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.
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.
KITA INFORMACIJA
3.11.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje, projektas parengtas nepažeidžiant
trečiųjų asmenų interesų.
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