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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
nr. 

Dokumento numeris, žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  8612-00-PP-SK-Ž.01 Projekto bylos sudėties žiniaraštis 1 lapas 

2.  8612-00-PP-SK-AR Aiškinamasis raštas 16 lapų 

3.  - Priedai nurodyti skyriuje 16.1 27 lapai 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Brėžinio žymuo Lapas Lapų Laida Brėžinio pavadinimas 

1.  8612-00-TDP-PP-02.01.B-01 1 1 0 
Kaišiadorių viaduko esamos situacijos 
planas M 1:1000 

2.  8612-00-TDP-PP-02.01.B-02 1 1 0 
Kaišiadorių viaduko projektinės 
situacijos planas, fasadas M 1:250 

3.  8612-00-TDP-PP-02.01.B-03 1 1 0 Kaišiadorių viaduko pjūviai M 1:250 

4.  8612-00-TDP-PP-02.01.B-04 1 1 0 Kaišiadorių erdvinis vaizdas  

5.  8612-00-TDP-PP-02.01.B-05 1 1 0 
Kaišiadorių viaduko planas, elektros ir 
ryšių sistemos sprendiniai M 1:250 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRA INFORMACIJA 

INHUS Engineering, UAB ir UAB „Kelprojektas“. 
Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 

normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys 
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų 
žinybų. 

2. STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS 

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel.: 852693353, el. p.: 
LGinfrastruktura@litrail.lt.  

3. PROJEKTUOTOJAS 

Statinio projekto vadovas – Mantas Tunaitis , tel. 8 613 06 307, el. p. mantas.tunaitis@kelprojektas.lt. 
Statinio projekto SK dalies vadovas – dr. Eugenijus Gudonis , tel. 8 698 56 421, el. p. e.gudonis@inhus.eu. 

4. DUOMENYS APIE STATINĮ 

 Projektiniai duomenys 

Statybos rūšis kapitalinis remontas; 
Statinio kategorija ypatingas statinys; 
Apkrovų dydžiai skaičiuojami pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
Tilto bendras ilgis 46,1m, su laiptatakiais - 130,75m; 
Tilto perdangos formulė 24,56m+21,95m; 
Tilto plotis  3,2m; 
Plotis tarp apsauginių turėklų 3,0; 
 

Lentelė 1. Duomenys apie tilto elementus 

Tilto elementai Duomenys 

Einamosios dalies danga Asfaltbetonio danga. 

Turėklai Metaliniai, sudaryti iš horizontaliai einančiu kampuočių ir vertikalaus 
strypinio užpildo . 

Deformaciniai pjūviai Uždaro profilio. 

Vandens nuleidimo įrenginiai Nėra. 

Atraminės dalys Tilto sijos atremtos ant kolonų viršaus įrengtų plokščių. 

Kolonos Stačiakampio skerspjūvio, vieno elemento atramoje. 

Pamatai Tauriniai 

Laiptai Gelžbetoniniai surenkami, ant atskirų atramų atremti laiptai. 

Inžinerinės sistemos Apšvietimas.  

 
4.1.1 Statybos vieta (statybos sklypas) 
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 Rekonstruojamas tiltas yra geležinkelio linijoje Vilnius – Klaipėda 66+923 km. Statinys administraciniu požiūriu 
yra Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, Kaišiadorių mieste, Kaišiadorių rajone. Statinio unikalus numeris 
registre 4400-1947-4510. 

Rekonstravimo darbai numatomi AB ,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ patikėjimo teise valdomame žemės 
sklype, kurio unikalūs numeris: 4400-2150-6185. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos. 

 
1 pav. Pėsčiųjų tiltas, esantis Vilniaus geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda  

Pėsčiųjų tiltas pastatytas Kaišiadorių geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda 66+923 km 1976 m. 
Kapitališkai suremontuotas 1995m. Tilto perdanga sudaryta iš dviejų tėjinio skerspjūvio gelžbetoninių sijų, kurios 
tarpusavyje sujungtos monolitiniu ruožu. Sijos atremtos ant kolonų, karpyta sistema. Tilto tarpatramiai tarp kolonų 
yra 24,56m ir 21,95m. Bendras tilto ilgis, su laiptais iš galų, yra 130,75m. Tilto plotis 3,2m. Tilto konstrukciją taip 
pat sudaro 2 nusileidimai nuo tilto vedantys į Kaišiadorių geležinkelio stoties peronus. 

5. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS 

INHUS Engineering, UAB specialistai 2020 metų balandžio mėnesį atliko pėsčiųjų tilto apžiūrą. Tyrimų apimtyje 
vizualiai įvertinta pagrindinių tilto laikančių konstrukcijų būklė bei pateiktos rekomendacijos. 

Einamosios dalies danga įrengta iš asfaltbetonio. Daugelyje vietų jį suskilinėjusi, atsiradę plyšiai per kuriuos 
sunkiasi vanduo, dėl šios priežasties veikiamos pagrindinės tilto laikančiosios konstrukcijos (žr. 2 pav.). Galima 
daryti išvadą, kad pakloto būklė prasta. 

Deformaciniai pjūviai ties laiptais nesandarūs ir praleidžiantys vandenį (žr. 6-7 pav.), dėl šios priežasties didžiausi 
pažeidimai fiksuoti kolonų ir sijų dalyse, prie laiptų. 
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Turėklų, kurie pagaminti iš juodojo metalo, paviršius padengtas korozija, ypač turėklų apatinėje dalyje. Vizualinės 
apžiūros metu buvo užfiksuota, kad vietomis turėklų laikantysis elementas yra pilnai pažeistas korozijos ir neturi 
atramos (žr. 3-4 pav.). 

Vizualinės apžiūros metu nebuvo užfiksuoti jokie požymiai, įrodantys hidroizoliacinio sluoksnio, po einamąją 
danga, buvimą. Taip pat nustatyta, kad vandens nuvedimo sistema nuo pėsčiųjų tilto neįrengta. 

Tilto perdanga yra sudaryta iš dviejų tarpusavyje sumonolitintų tėjinių sijų. Jų ilgiai tilte yra 24,56 m, ir 21,95 m. 
Vizualinės apžiūros metu nustatytas nekokybiškai įrengtas monolitinis ruožas tarp sijų (žr. 9 pav.). Ties laiptais į 
peroną, tėjinės sijos lentynos apsauginis sluoksnis nukritęs ir matoma koroduojanti armatūra (žr. 8 pav.). Taip pat 
vizualinės apžiūros metu vienoje iš sijų buvo užfiksuoti plyšiai ties kontaktinio tinklo tvirtinimu (žr. 10 pav.). 

Tilto atramas sudaro kolonos ir gelžbetoninių sijų atrėmimo plokštės. Vizualinės apžiūros metu sijų atrėmimo 
plokštėse ir kolonose esminių defektų ar pažaidų turinčių įtakos šių elementų laikomąjai galiai neužfiksuota. 

Laiptų į peronus konstrukcijos sudūlėjusios, paveiktos atmosferos veiksnių (lietaus, šalčio). Atramų gelžbetoninės 
plokštės sutrūkinėjusios, matomi intensyvios korozijos požymiai, vietomis nukritęs apsauginis betono sluoksnis 
(žr. 11-13 pav.). Nuo kolonų ties skersine armatūra atšokęs apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti 
armatūra (žr. 14 pav.). Laiptasijų būklė prasta, dėl jose atsivėrusių skersinių ir išilginių plyšių, taip pat vietomis 
užfiksuoto nuskilusio apsauginio betono sluoksnio. Vizualinės apžiūros metu pastebėti korozijos židiniai pagrindinės 
armatūros vietose (žr. 15-19 pav.). Laiptų pakopų kraštuose užfiksuotas atskilęs apsauginis betono sluoksnis (žr. 20-
21 pav.). Vizualiai pastebėti išplauto cementinio akmens ir druskų požymiai sueižėjusio betono vietose (žr. 22-
23 pav.).  
 

 . Tilto defektų fotofiksacija 

5.1.1 Paklotas 

 
2 pav. Asfaltbetonio danga sutrūkinėjusi. 

 
3 pav. Korozijos pažeistos turėklų atraminės zonos 
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4 pav. Korozijos pažeistos turėklų laikančiosios dalys 

 
5 pav. Plyšys dangoje ties deformaciniu pjūviu prie laiptų. 

 
6 pav. Kozoijos paveikti deformacinio pjūvio elementai.  

 
7 pav. Plyšiai asfaltbetonio dangoje ties deformaciniu pjūviu.  
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5.1.2 . Perdanga 

 
8 pav. Gelžbetoninės tėjinės sijos lentynoje atšokęs apsauginis betono 

sluoksnis. Armatūros korozija. 

 
9 pav. Nekokybiškai įrengtas monolitinis ruožas tarp sijų. 

 
10 pav. G/b tėjinės sijos išilginiai plyšiai sienelės apačioje pagrindinės 

armatūros lygyje. Taip pat užfiksuotas normalinis plyšys sijos 

susilpnintame pjūvyje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Atramos 

Gelžbetoninių sijų atrėmimo plokštės 
 

Vizualinės apžiūros metu nebuvo užfiksuoti esminiai defektai ar pažaidos. 
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Kolonos 
 

Vizualinės apžiūros metu nebuvo užfiksuoti esminiai defektai ar pažaidos. 
 

5.1.4 Laiptų konstrukcijos 

5.1.4.1 Laiptų atramos 

 

 
11 pav. Nutrupėjęs betonas nuo atrėminės plokštės kraštų. 

 
13 pav. Atraminėje plokštėje užfiksuoti plyšiai. Matomi armatūros 

korozijos požymiai. 

 
12 pav. Mažas betono apsauginis sluoksnis. Korozijos pažeista armatūra. 

 
14 pav. Korozijos pažeista kolonos skersinė armatūra 
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5.1.4.2 Laiptų sijos 

 

 
15 pav. Išilginiai plyšiai laiptasijos apatinėje dalyje 

 
17 pav. Išilginiai plyšiai laiptasijos apatinėje dalyje 

 
16 pav. Nuskilęs apsauginio betono sluoksnis laiptasijoje. 

 
18 pav. Normaliniai plyšiai sijoje 
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19 pav. Išplauti cementiniai dariniai. Armatūros korozija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4.3 Laiptų pakopos 

 

 
20 pav. Nutrupėjęs betono apsauginis sluoksnis. 

 
21 pav. Nutrupėjęs betono apsauginis sluoksnis. 
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22 pav. Nutrupėjęs betono apsauginis sluoksnis. 

 

 
23 pav. Nutrupėjęs betono apsauginis sluoksnis. Išplautas iš pakopų 

konstrukcijų cementinis akmuo. 
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 Pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda 66+923km apžiūros 
duomenys. 

Lentelė 2. Tilto apžiūros duomenys 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas Galimos defektų (pažaidų) 
atsiradimo priežastys 

Defektų (pažaidų) įtaka tilto saugai ir 
ilgaamžiškumui 

Paklotas 
Einamosios dalies danga 

Asfaltbetonio danga sudūlėjusi ir sutrūkinėjusi. Aplinkos poveikis. 
 

Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas 

Ties deformaciniais pjūviais susiformavę plyšiai  Neįrengtas deformacinis pjūvis. Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas 
Turėklai 

Visur susidariusi paviršinė korozija Aplinkos poveikis. Konstrukcijų 
priežiūros trūkumas. 

Trumpėja elemento naudojimo trukmė. 

Korozijos visiškai pažeistos turėklų atraminės 
dalys. 

Aplinkos poveikis. Konstrukcijų 
priežiūros trūkumas 

Trumpėja elemento naudojimo trukmė. 

Deformaciniai pjūviai 

Nesandarūs, vanduo prateka ant tilto atraminių 
dalių, perdangos galų  

Nusidėvėjusi konstrukcija. 
 

Drėkinamos ir ardomos laikančios 
konstrukcijos, mažėja jų laikomoji galia. 

 
Hidroizoliacija 

Vandens prasisunkimo požymiai perdangoje  Neįrengta arba susidėvėjusi 
hidroizoliacija 

Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas 

Vandens nuvedimo sistema 

Vandens nuvedimo sistema neįrengta 
- 

Vanduo nuo pėsčiųjų tilto krenta tiesiai 
ant geležinkelio kelio ir peronų. 

 

Perdanga 
Gelžbetoninės tėjinės sijos 

Gelžbetoninės tėjinės sijos lentynoje koroduojanti 
armatūra, atšokęs apsauginis sluoksnis. 

Dėl aplinkos poveikio pasireiškusi 
armatūros korozija, kurios produktai 
atskelia apsauginį sluoksnį. 

Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas 

 

Atramos 
Gelžbetoninės sijų atrėmimo plokštės 

Esminių defektų ir pažaidų neužfiksuota   
Kolonos 

Esminių defektų ir pažaidų neužfiksuota   
 

Laiptų konstrukcijos  
Gelžbetoninės sijų atrėmimo plokštės 

Atšokęs apsauginis betono sluoksnis.  Nesandarūs deformaciniai pjūviai Drėkinamos ir ardomos laikančios 
konstrukcijos, mažėja jų laikomoji galia 

Atsidengusi armatūra, bei intensyvi armatūros 
korozija. 

Nesandarūs deformaciniai pjūviai Drėkinamos ir ardomos laikančios 
konstrukcijos, mažėja jų laikomoji galia 

Laiptų kolonos 

Atšokęs apsauginis betono sluoksnis, intensyvi 
skersinės armatūros korozija. 

Aplinkos poveikis Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas 

Gelžbetoninės laiptų sijos 

Gelžbetoninėse sijose daug išilginių ir normalinių 
plyšių.  

Aplinkos poveikis Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas, 
mažėja jų laikomoji galia. 

Atšokęs ir sueižėjęs apsauginis betono sluoksnis Aplinkos poveikis Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas, 
mažėja jų laikomoji galia. 

Laiptų pakopos 

Atšokęs apsauginis betono sluoksnis.  Aplinkos poveikis Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas, 
mažėja jų laikomoji galia. 

Ištrupėjęs betonas, matomi armatūros tinklai. Aplinkos poveikis Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas, 
mažėja jų laikomoji galia. 

Korozijos pažeistos metalinės dalys Aplinkos poveikis Trumpėja konstrukcijų ilgaamžiškumas, 
mažėja jų laikomoji galia. 
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Pagal vyraujančius defektus parengta 3 lentelė. Brėžiniuose pagal šią lentelę sužymėta rekonstruojamų 
konstrukcijų esminių defektų vietos. 

 

Lentelė 3. Defektų sąrašas 

Defekto 
žymėjimas 

Defekto aprašymas 

D1 Ištrupėjęs betonas lokaliose zonose, nuoskilos 

D2 Armatūros ar plieninių elementų korozijos požymiai 

D3 Paviršiniai plyšiai  

D4 Nuolat drėkinami betono paviršiai, vandens pratakos 

D5 Išilginiai ir normaliniai plyšiai 

D6 Ant paviršiaus išplauti cementinio akmens elementai 

 
 

 . Tilto apžiūros išvados ir rekomendacijos 
 

Tilto einamosios dangos būklė prasta, asfalto danga sutrūkinėjusi, vietomis remontuota betoniniais mišiniais. 
Atliekant tilto rekonstrukciją, rekomenduojama dangos konstrukciją atnaujinti. Po paklotu neįrengtas hidroizoliacijos 
sluoksnis, todėl atliekant rekonstrukcijos darbus rekomenduojama įrengti tinkamą hidroizoliacijos sluoksnį virš 
perdangos konstrukcijų. Taip pat projekte numatyti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Rekonstruojant tiltą 
numatyti deformacinių pjūvių atnaujinimą/keitimą. Turėklų konstrukcijos paveiktos ištisinės korozijos, vietomis 
pilnai pažeistas elemento skerspjūvis. Dėl šios priežasties turėklus rekomenduojama pakeisti naujais. 

Tilto konstrukcijų apšvietimo sistemos būklė yra prasta, todėl rekonstrukcijos projekte būtina numatyti šios 
sistemos atnaujinimą, pakeičiant šiuolaikinėmis energiją taupančiomis sistemomis. 

Tilto perdangos ir atraminių konstrukcijų būklė yra gera, tačiau vietomis yra susiformavę išilginiai ir normaliniai 
plyšiai tilto laikančiose perdangos konstrukcijose. Perdangos sijose atšokusį ar atskilusį apsauginį betono sluoksnį 
būtina pašalinti ir atstatyti remontiniais mišiniais, užtikrinant seno ir naujo betono bei armatūros sukibimą. Visas 
betonines konstrukcijas rekomenduojama nudažyti vandenį atstumiančiais dažais. 

Vizualinės apžiūros metu laiptų konstrukcijose užfiksuoti atsivėrę išilginiai ir normaliniai plyšiai. Dėl korozijos 
paveiktų laiptų konstrukcijų yra sumažėjusi laikomoji galia bei šių elementų ilgaamžiškumas, todėl laiptų 
konstrukcinių elementų remontas ar stiprinimas netikslingas bei ekonomiškai nenaudingas. Rekomenduojama 
suprojektuoti naujas konstrukcijas, atitinkančias projektavimo normų reikalavimus. 

6. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SKLYPO SĄLYGOS 

Rengiant projektinius pasiūlymus inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrinėjimai atlikti nebuvo. 

7. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS 

Projekto tikslas – atlikti pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda 
66+923 km rekonstravimo sprendinius, kurie užtikrintų pėsčiųjų tilto gerą techninę būklę ir saugų pėsčiųjų, taip pat 
žmonių su judėjimo ir regėjimo negalia, judėjimą per geležinkelio apsaugos zoną. 

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra: 
- projektavimo darbų užduotis; 
- 2020 m. atlikti topografiniai matavimai; 
- 2020 m. atlikta esminė apžiūra; 
- tokio tipo projektų rengimo patirtis. 

Projektiniai pasiūlymai bus tikslinami ir detalizuojami kituose projektavimo etapuose. 

8. NAUJAI PROJEKTUOJAMOS IR REMONTUOJAMOS STATINIO KONSTRUKCIJOS 

Visos statinio gelžbetoninės remontuojamos konstrukcijos armuojamos S500 B armatūra. 
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Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, tilto gelžbetoniniams elementams parenkamas 
betonas pagal LST EN 206. 
 

Konstrukcinis elementas 
Stiprumo klasė 

pagal LST EN 206 
Aplinkos sąlygų poveikio klasė 

pagal LST EN 206 

Išlyginamasis sluoksnis C25/30 XF2 

Laiptų konstrukcijos C35/45  XC4 XD3 XF4 

Atraminės tilto konstrukcijos: 
– pamatai 
– kolonos 

C30/37 
XC2 XF1 
XC3 XF3 

 Atramos 

Vizualinės apžiūros metu sijų atrėmimo plokštėse ir kolonose esminių defektų ar pažaidų turinčių įtakos šių 
elementų laikomąjai galiai neužfiksuota. Detalūs atramų remonto sprendiniai bus pateikti kituose projekto etapuose. 

 Perdanga 

Sijose atšokusį ar suskilusį apsauginį betono sluoksnį rekomenduojama pašalinti mechaniškai. Korozijos pažeistas 
armatūros vietas nuvalyti bei prieš užtaisant reikiamą stiprumą užtikrinančiais remontiniais mišiniais padengti 
sukibimą gerinančiais gruntais su korozijos inhibitoriais. Detalūs remonto sprendiniai bus pateikti kituose projekto 
etapuose. 

Esamas kontaktinio tinklo sprendinys neturi įtakos, perdangos sijos laikymo galiai. Lyno tvirtinimas kiaurai siją 
neperduoda įrąžų horizontalia kryptimi, dėl esamo laisvumo tarp tvirtinimo elemento ir sijos. Tikėtina kad dėl 
dinaminių ar temperatūrinių poveikių, įtakojančių kontaktinio tinklo poslinkius, konstrukcijoje papildomų įrąžų 
vertikalia kryptimi neatsiranda. Vienoje iš perdangos sijų atsiradęs pažeidimas (plyšys) tikėtina susiformavo dėl tokio 
tvirtinimo jo įrengimo metu. Susiformavusį plyšį galima remontuoti, o detalūs sprendiniai bus tikslinami kituose 
projekto etapuose. 

 Tilto paklotas ir danga 

Rekonstruojamo pėsčiųjų tilto projekte numatomi tilto perdangos einamosios dalies techninės būklės atstatymo 
bei naujos hidroizoliacijos įrengimo arba remonto sprendiniai. Einamosios dalies dangos remonto/atnaujinimo 
sprendiniuose numatoma panaudoti apsauginę sistemą su elastinga epoksidine medžiaga (arba jai lygiaverte) su 
pabarsto elementais. Demontuojami visi esamo pakloto sluoksniai (išlyginamasis betono sl. ir asfalto danga). 
Projektuojamas naujas tilto paklotas įrengiant naują hidroizoliaciją ir išlyginamąjį sluoksnį, armuotą propileno ar 
kitos analogiškos medžiagos pluoštu. Išlyginamojo sluoksnio storis numatomas 30mm,. Pakloto dangos įrengimui 
naudojama epoksidinės – poliuretaninės dervų komponentų danga, kuri klojama ant išlyginamojo sluoksnio. 
Numatomos dangos storis 5mm. Epoksidinės – poliuretaninės dervų komponentų dangos techniniai duomenys: 
medžiaga atspari rūgščių ir šarminiams tirpalams; stiprumas gniuždymui 60-90MPa; stiprumas tempimui >30MPa; 
vandens įgeriamumas <1%. Ant tilto konstrukcijų numatyta projektuoti naujus metalinius turėklus visame tilto ilgyje. 
Siekiant apsaugoti turėklų konstrukcinius elementus nuo korozijos poveikio, projekte bus numatytas elementų 
padengimas karšto cinkavimo būdu. 

 Deformaciniai pjūviai 

Deformaciniai pjūviai įrengiami panaudojant elastingas hermetines medžiagas atsparias besikeičiančioms 
klimatinėms sąlygoms (žiemos/vasaros), bei atsparias druskai ir kitoms ledą bei sniegą tirpinančioms cheminėms 
medžiagoms. Projekte numatyti sprendiniai apsaugos deformacinius pjūvius nuo mechaninio pažeidimo bei bus 
saugus pėstiesiems. Taip pat parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai patikimai perims statinio konstrukcijos 
deformacijas, neperduodant apkrovų į atskiras statinio konstrukcijas. Deformacinių pjūvių sprendiniai bus tikslinami 
kituose projekto etapuose. 

 Laiptų konstrukcijos 
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Pėsčiųjų tilto rekonstravimo projekte numatomi sprendiniai skirti esamų laiptų konstrukcijų demontavimui ir 
naujų konstrukcijų įrengimui. Kaišiadorių geležinkelio stotyje numatomos demontuoti esamų laiptasijų 
konstrukcijos: esamos 3 kraštinės laiptasijų konstrukcijos, bei 1-nos laiptasijos konstrukcijos, skirtos patekimui į 
tarpinį peroną. Demontuojamos esamų laiptų konstrukcijos: laiptasijos, laiptų aikštelės, laiptų maršai ir turėklai. 
Esamos pamatų ir kolonų konstrukcijos bus paliekamos arba demontuojamos ir keičiamos naujomis, atsižvelgiant į 
konstrukcijų būklę, bei atlaikomas apkrovas. Pėsčiųjų tilto demontuotų laiptų konstrukcijų zonose projektuojami 
nauji laiptų konstrukcijos elementai: surenkamos gelžbetoninės kolonos, laiptasijos, laiptų aikštelės ir laiptų maršai. 
Projekte numatomi naujai projektuojami metaliniai turėklai per visą laiptų konstrukcijos ilgį. Metalinius turėklus 
apsaugoti nuo korozijos numatoma karšto cinkavimo būdu. Prie laiptasijos, skirtos patekti į tarpinį peroną, 
projektuojamas naujas takas žmonėms su negalia. Takas projektuojamas nuo naujai įrengiamo keltuvo iki perono. 
Numatoma tako danga – trinkelės. Naujai projektuojamoms konstrukcijoms apkrovos ir patikimumo koeficientai 
nustatomi vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” reikalavimais. Projektiniuose pasiūlymuose 
pateikti sprendiniai bus tikslinami kituose projekto etapuose. 

  Keltuvai 

Projekte numatomas 3-jų keltuvų įrengimas. Projektuojami ne mažesnės nei 400kg keliamosios galios keltuvai. 
Keltuvai projektuojami ir įrengiami vadovaujantis LST EN 81 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės“ 
reikalavimais. Projektuojami nepriklausomi metaliniai erdviniai karkasai keltuvų tvirtinimui, metalo konstrukcijas 
apsaugoti nuo korozijos numatomas konstrukcijų cinkavimas. Projektuojami poliniai pamatai su apjungiančia 
gelžbetonine plokšte. Projektuojamų keleivinių keltuvų kabinos pritaikytos lauko sąlygoms. Projekte bus numatytas 
keltuvų kabinų skaitmeninis vaizdo stebėjimas integruotomis keltuvo įrangoje kameromis ir šios sistemos 
pajungimas prie esamos Kaišiadorių GS vaizdo stebėjimo sistemos VMS Avigilon Control Center 6 Enterprise. 
Detalūs sprendiniai bus pateikiami kituose projekto etapuose. 

9. EISMO SAUGOS PRIEMONĖS 

Patikslintame pėsčiųjų tilto plane bus numatomi informaciniai ir įspėjamieji ženklai skirti žmonėms su judėjimo 
ir regėjimo negalia. Demontuojami esami (iš abiejų tilto pusių virš elektrifikuotų kelių) saugos skydai ir įrengiami 
nauji, analogiškos konstrukcijos (4,00x2,00h), cinkuoto plieno skydai. Projekte bus naujai projektuojami apsauginiai 
skydai nuo kontaktinio tinklo. Detalūs sprendiniai bus pateikiami kituose projekto etapuose. 

10. VANDENS NUVEDIMAS 

Projektuojama nauja vandens surinkimo ir nuvedimo sistema nuo perdangos. Pakloto sluoksniai įrengiami 
formuojant 0,4% nuolydį, nuolydis formuojamas nuo tilto kraštų link centrinės ašies. Tilto perdangoje projektuojami 
vandens surinkimo šulinėliai, bei latakai lietaus surinkimui ir nuvedimui. Lietaus nuvedimas numatomas latakais ties 
kolonomis. Detalūs sprendiniai bus pateikti kituose projekto etapuose. 

11. TILTO PRIEIGOS 

Rekonstruojamo pėsčiųjų tilto projekte numatomos pėsčiųjų tilto ir jo prieigų priemonės, atitinkančios Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo 
asmenims techninių sąveikos specifikacijų reikalavimus. Prie pėsčiųjų tilto laiptų ir keltuvų numatomi pėsčiųjų ir 
žmonių su judėjimo ar regėjimo negalia judėjimo takai nuo esamų šaligatvių. Numatoma danga – trinkelės. 
Sprendiniai tikslinami kituose projekto etapuose. 

12. INŽINERINIAI TINKLAI 

Pėsčiųjų tilto projekte numatomi perdangos apšvietimo, elektros tiekimo ir įžeminimo sprendiniai. Numatomi 
elektros tinklo sprendiniai skirti žmonių su judėjimo negalia keltuvo valdymui. Pėsčiųjų tilto rekonstravimo projekte 
bus numatomi sprendiniai ryšių, elektros kabelių, kitų komunikacijų iškėlimui/apsaugojimui užtikrinti. Inžineriniai 
tinklų ir kt. komunikacijų sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami tolesniuose projektavimo etapuose, atsižvelgiant 
į gautas sąlygas. 

Keltuvų maitinimas numatomas nuo AB Lietuvos geležinkeliai elektros sistemos. Tiksli prisijungimo vieta 
sprendžiama projekto rengimo metu. Keltuvams reikalingas 230V, 50Hz maitinimas (III patikimumo kategorija). 
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Keltuvų apsaugos dėl elektros nutraukimo numatytos pačiame gaminyje. Dingus elektros tiekimui, keltuvas leidžiasi 
į apačią ir atidaromos durys. 

Numatomas visų tilto metalinių konstrukcijų įžeminimas. Įžeminimui klojama cinkuota juosta tilto 
konstrukcijomis. Prie įžeminimo juostos prijungiami turėklai, šviestuvai, liftai ir kitos metalinės konstrukcijos ant 
tilto, prie kurių yra galimybė prisiliesti. Įžeminimui tilto abiejose pusėse, bei viduryje numatomi ne didesnės, kaip 
10 omų varžos įžemintuvai. 

Pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, rekonstravimo projektu numatoma įrengti tilto ir jo prieigų 
vaizdo stebėjimo sistemą. Numatoma įrengti 9 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų ant tilto konstrukcijų ir naujai įrengiamų 
apšvietimo atramų. Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos montavimo vieta apsprendžiama projektavimo metu. Vaizdo 
stebėjimo sistemos spinta įrengiama nuošalesnėje vietoje ne mažesniame, kaip 2m aukštyje. Spinta turi patekti į 
vaizdo stebėjimo zoną. Spintos atidarymo signalas turi būti perduodamas VMS sistemai. Vaizdo stebėjimui 
numatomos skaitmeninės vaizdo kameros prijungiamos prie esamos Kaišiadorių geležinkelio stoties vaizdo 
stebėjimo sistemos VMS Avigilon Control Center 6 Enterprise. Vaizdo stebėjimo sistema detalizuojama projekto 
rengimo metu. 

13. APŠVIETIMAS 

Pėsčiųjų tilto projekte numatomi elektros tinklo sprendiniai skirti pėsčiųjų tilto ir jo prieigų zonų apšvietimui. 
Esama apšveitimo sistema demontuojama ir projektuojama nauja. Tilto ir jo prieigų apšvietimas projektuojamas 
naudojant LED šviestuvus. Šviestuvų atramos numatomos karštai cinkuotos flanšinės su įleidžiamomis durelėmis ir 
SV-15 kontaktinėmis grupėmis. Apšvietimas įrengiamas su mažai energijos naudojančiais LED tipo 3000K šviesos 
koreliacinės temperatūros šviestuvais, turinčiais galimybę sumažinti šviesos srautą pasirenkamomis vertėmis, pagal 
programuojamus laiko intervalus. Vidutinis atstumas tarp šviestuvų ant viaduko 12m. Projektuojamos apšvietimo 
linijos maitinimas numatomas nuo naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo, kurio montavimo vieta 
apsprendžiama projekto rengimo metu. Apšvietimo valdymo skyde numatoma įrengti autonominį apšvietimo 
valdymą. Apšviečiamas pėsčiųjų viadukas priskiriamas P3 apšvietimo klasei, vadovaujantis LST EN 13201-3:2016 
„Kelių apšvietimas“. Apšvietimo sistemos kabeliai tiesiami PE d32/d63mm vamzdžiais, kurie tvirtinami prie viaduko 
konstrukcijų, kaip ir įžeminimo juosta. Kabeliai sujungiami apšvietimo atramose atsišakojimo gnybtų pagalba, o 
galuose montuojami antgaliai ir termosusitraukiančios pirštinės. Taip pat apšvietimo atramose montuojami C6A 
automatiniai jungikliai. Apšvietimo atramų konstrukcijos įžeminamos nuo cinkuotos metalinės juostos, tvirtinamos 
prie viaduko konstrukcijos. Apšvietimo sistemos sprendiniai detalizuojami kituose projekto etapuose. 

Keltuvuose apšvietimas numatomas keltuvų gamintojų ir į objektą pristatomas kartu su keltuvų įranga. Elektros 
prisijungimo vietos apšvietimui ir keltuvų maitinimui tikslinamos tolesniuose projektavimo etapuose 

14. SPALVINIS SPRENDIMAS 

Konstrukcinis elementas Spalva Spalvinis kodas 

Atramos ir perdangos sijos Pilka RAL7035 

Turėklų elementai Cinkuoti - 

15. DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Pėsčiųjų tilto rekonstrukcijos projekte bus rengiamas detalus darbų organizavimo aprašymas statybvietėje 
užtikrinantis saugų ir nepertraukiamą pėsčiųjų eismą bei keleivių patekimas į/iš peronų pėsčiųjų tilto rekonstravimo 
metu. Taip pat pėsčiųjų tilto rekonstrukcijos projekte bus numatyta darbų, kuriems atlikti bus būtinas traukinių eismo 
pertraukos, bei darbų vykdymas kontaktinio tinklo apsaugos zonoje, detalus organizavimo aprašymas, kuris turi būti 
suderintas su Lietuvos geležinkeliai, AB. 

16. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI 
DOKUMENTAI 

 Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai*: 

- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis patvirtinta 2020-05-29; 
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- Pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius - Klaipėda 66+923 km projektavimo ir 
projekto vykdymo priežiūros paslaugų techninė užduotis; 

- Tilto kortelė Nr. 13; 
- Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti UAB „Kelprojektas“ 2019 m.; 
- Nekilnomojo turto objekto kadastrinių matavimų byla; 
- Registrų centro išrašas. 

 
__________ 
*Dokumentai pridedami bylos prieduose 

 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

Naudojami normatyviniai dokumentai, kurie galioja projekto rengimo laikotarpiu: nuo 2020-05 iki 2020-09. 
 

STR 1.01.05:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

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 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

LST EN 13201-3:2016  Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas  

LST EN 81 Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės 

LST EN 1991-2:2001/NA:2012 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1990:2004/A1:2006 
/NA:2012 

Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

KOMISIJOS REGLAMENTAS 
(ES) Nr. 1300/2014, 2014 m. 
lapkričio 18 d. 

dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių 
sąveikos specifikacijų 

KOMISIJOS REGLAMENTAS 
(ES) Nr. 1299/2014, 2014 m. 
lapkričio 18 d. 

dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

ADV/001 Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai 

ADV/002 Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės 

163/K Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 
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Laida Data STATYBOS LEIDIMUI IR KONKURSUILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)KVAL.PATV.DOK.NR.36228 SPV Mantas Tunaitis 2020 05SPDVINŽ.LT STATYTOJASAB "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius DOKUMENTO PAVADINIMASDOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPAS LAPŲSTATINIO PROJEKTO PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, rekonstravimas, pritaikant  žmonių su judėjimo negalia reikmėms, rekonstravimo techninis darbo projektas Kaišiadorių m.Pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, rekonstravimas,  pritaikant žmoniųsu judėjimo negalia reikmėms29.05.2020 1 1Eugenijus GudonisDarius Vaitkevičius31509 2020 052020 05INŽ. 2020 05 8612-00-TDP-PP-02.01.B-03Kaišiadorių viaduko pjūvisPaulius GriškevičiusKVAL.PATV.DOK.NR. INHUS Engineering, UABŽarijų g. 6 LT-02300, VilniusM. +370 614 22874,F. +370 700 80001
Defektožymėjimas Defekto aprašymasD1 Ištrupėjęs betonas lokaliose zonose, nuoskilosD2D3D4D5D6 Armatūros ar plieninių elementų korozijos požymiaiNuolat drėkinami betono paviršiai, vandens pratakosAnt paviršiaus išplauti cementinio akmens elementaiIšilginiai ir normaliniai plyšiaiPaviršiniai plyšiai

700~2000 3200
prie kolonosĮrengiamas lietaus nuvedimo latakasir nuvedimo sistemaĮrengiama nauja lietaus surinkimo0.4%0.4%G/b perdanga.Hidroizoliacijos du sluoksniai 10mmIšlyginamasis betono sluoksnis, 30mmkomponentų danga, 4-5 mmEpoksidinės – poliuretaninės dervų +96.370+93.370 +89.200
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Projektuojamos naujos laiptų konstrukcijos.
aikštelės, maršai, laiptasijos ir turėklai.
Demontuojamos laiptų konstrukcijos: 

Projektuojamos naujos laiptų konstrukcijos.
aikštelės, maršai, laiptasijos ir turėklai.
Demontuojamos laiptų konstrukcijos: 

Projektuojamos naujos laiptų konstrukcijos.
aikštelės, maršai, laiptasijos ir turėklai.
Demontuojamos laiptų konstrukcijos: 

vieta
Numatoma lifto/keltuvo 

Projektuojami nauji.
Demontuojami visi viaduko turėklai.

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

PROJEKTUOJAMAS KELTUVO MAITINIMO
PRIVEDIMAS

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU
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LED TIPO ŠVIETUVU

PROJEKTUOJAMAS KELTUVO MAITINIMO PRIVEDIMAS

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

PROJEKTUOJAMAS KELTUVO MAITINIMO
PRIVEDIMAS

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU
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ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU
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ESAMA APŠVIETIMO ATRAMA DEMONTUOJAMA,
PROJEKTUOJAMA NAUJA APŠVIETIMO ATRAMA SU

LED TIPO ŠVIETUVU

ESAMI ELEKTROS SKYDAI DEMONTUOJAMI, JŲ
VIETOJE PROJEKTUOJAMI NAUJI. PROJEKTO METU

SKYDŲ KIEKIS IR POREIKIS TIKSLINAMAS

PROJEKTUOJAMOS VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS
ANT NUMATOMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA ANT
NUMATOMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

PROJEKTUOJAMOS VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS
ANT NUMATOMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA
KELTUVE (KOMPLEKTUOJAMA SU KELTUVU)

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA
KELTUVE (KOMPLEKTUOJAMA SU KELTUVU)

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA
KELTUVE (KOMPLEKTUOJAMA SU KELTUVU)

- Esamas takas

- Naujai projektuojamas takas

- Projektuojami šviestuvai

- Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera

KITU PROJEKTU ĮRENGIAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

KITU PROJEKTU ĮRENGIAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

KITU PROJEKTU ĮRENGIAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

KITU PROJEKTU ĮRENGIAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

KITU PROJEKTU ĮRENGIAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

VAIZDO STEBĖJIMO SITEMOS PRISIJUNGIMO VIETA
PRIE ESAMO VMS SITEMOS ŠVIESOLAIDINIO KABELIO

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA ANT
NUMATOMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA ANT
NUMATOMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA
ANT TILTO KONSTRUKCIJŲ



 Pirkimo specialiųjų sąlygų  Priedas Nr. 1 (II p.o.d.)  PĖSČIŲJŲ TILTO, ESANČIO KAIŠIADORIŲ GELEŽINKELIO STOTYJE, LINIJOJE 66+923 KM, PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS  1. Objektas: Pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda 66+923 km projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. BVPŽ kodas: 71322300-4 (Tiltų projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projektų ir dokumentacijos priežiūra).  2. Projekto stadija: techninis darbo projektas ir statinio projekto vykdymo priežiūra. 3. Statinio kategorija: ypatingas statinys. 4. Statybos rūšis: nustato projektuotojas atlikus šios užduoties 7.1. punkto reikalavimus. 5. Planuojama statybos pradžia:  2021 m. vasario mėn. 6. Statinys po remonto/rekonstrukcijos turi atitikti: Pėsčiųjų tilto tinkamos techninės būklės užtikrinimas, saugaus pėsčiųjų judėjimo per geležinkelio apsaugos zoną užtikrinimas, pėsčiųjų tilto pritaikymas žmonių su judėjimo ir regėjimo negalia reikmėms, su projekte nurodyta statinio apkrova pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos". 7. Projektavimo apimtis:  7.1. Įvertinti esamų tilto laikančiųjų konstrukcijų būklę (atramos, sijos, perdangos ir t.t.) bei esant poreikiui suprojektuoti jų sustiprinimą, remontą arba keitimą. 7.2. Suprojektuoti 3 (trijų) liftų/keltuvų įrengimą, preliminarios galimos liftų/keltuvų įrengimo vietos pateiktos pridedamoje schemoje.  7.3. Liftai/keltuvai privalo būti projektuojami ir įrengiami vadovaujantis LST EN 81 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės“ ar lygiaverčiu standartu. Keleivinio lifto kabina turi būti pritaikyta lauko sąlygoms ir ne mažesnės, kaip 400kg keliamosios galios. 7.4. Prie viaduko laiptų bei liftų/keltuvų įrengti pėsčiųjų takus nuo esamų šaligatvių, danga – trinkelės. 8. Suprojektuoti: 8.1. Perdangos remontą, hidroizoliacijos įrengimą;  8.2. Einamosios dalies dangos remontą naudojant apsauginę sistemą elastingu epoksidu (arba lygiaverte medžiaga) įrengimą; 8.3. Vandens nuvedimo sistemos įrengimą nuo statinio perdangos; 8.4. Turėklų (turėklai ir porankiai turi būti suprojektuoti iš medžiagų eksploatavimo metu reikalaujančių minimalios priežiūros ir pasižyminčiu ilgaamžiškumu) įrengimą; 8.5. Tilto apšvietimą LED šviestuvais, tilto įžeminimą, apšvietimą  ir elektros tiekimą liftams; 8.6. Statinio dažymą (gavus pritarimą iš Užsakovo spalvai). 8.7. Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti šio statinio statybos darbams atlikti. 8.8. Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu. Taip pat aprašyti darbų vykdymą kontaktinio tinklo apsaugos zonoje: organizavimą, apsaugos sprendinius, vykdymą. 8.9. Atsižvelgus į Užsakovo pateiktą preliminarią statinio (pėsčiųjų tilto) planą (schemą), projektuotojas turi patikslinti statinio (pėsčiųjų tilto) planą (schemą), kurioje būtų sutartiniais ženklais pažymėtos planuojamos atlikti statybos darbų vietos, numatomų žmonėms su negalia 3 liftų/keltuvų įrengimo vietos, numatomi pėsčiųjų takai pritaikant juos bei žmonėms su negalia, būtini elektros tinklai žmonių su judėjimo negalia liftų valdymui, tilto bei pėsčiųjų zonų apšvietimui (apšvietimo lygis nustatomas vadovaujantis LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas“ ar lygiaverčiu standartu, 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judrumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų). Plane (schemoje) numatyti įspėjamuosius ženklus. 



8.10. Statinys ir jo prieigos po rekonstrukcijos privalo atitikti Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judrumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (Geležinkeliečių tako dalis nuo viaduko iki J. Misiūno aikštės yra be kietos dangos, todėl visiškai netinkama žmonėms su judėjimo negalia judėjimui). 8.11. Pėsčiųjų tilto esamos kraštinės laiptasijos (3 vnt.) gelžbetoniniais maršais ir aikštelės turi būti pakeičiamos naujomis. Laiptasija (1 vnt.) skirta patekimui į peroną turi būti pilnai demontuojama ir įrengiama nauja, numatant  pėsčiųjų tako įrengimą nuo lifto iki perono. 8.12. Nurodyti statinio apkrovą po rekonstrukcijos. Apkrovų dydžiai ir patikimumo koeficientai skaičiuojami pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos". 8.13. Suprojektuoti apsauginius skydus nuo kontaktinio tinklo. 8.14. Pateikti kontaktinio tinklo tvirtinimo sprendinius po viaduku. 8.15. Numatyti saugų ir nepertraukiamą pėsčiųjų eismą bei keleivių patekimą į/iš peronų pėsčiųjų tilto remonto/rekonstravimo metu. 8.16. Suprojektuoti liftų kabinų ir pėsčiųjų tilto prieigų skaitmeninį vaizdo stebėjimą. Projektuojamos naujos vaizdo stebėjimo kameros turi papildyti esamą Kaišiadorių GS vaizdo stebėjimo sistemą VMS Avigilon Control Center 6 Enterprise. 8.17. Gavus projekto ekspertizės teigiamą įvertinimą bei Užsakovui patvirtinus Projektą, projektuotojas turi atlikti reikalingas procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 9. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis: 9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;  9.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 9.3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 9.4. STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos"; 9.5. Standartu LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“ arba lygiaverčiu; 9.6. Standartu LST EN 1991-2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos“ arba lygiaverčiu; 9.7. Standartu LST EN 1990:2004/A1:2006 /NA:2012 arba lygiaverčiu; 9.8. TR 2.01:2019 ,,Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“; 9.9. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;  9.10. ADV/001 „Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai“;  9.11. ADV/002 „Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės“;  9.12. 163/K „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija“; 9.13. 147/K „Kelio statinių priežiūros instrukcija“; 9.14. LG/12 „ Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės“; 9.15. AE/41 „Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo, techninės priežiūros ir remonto taisyklės“; 9.16. Standartu LST EN 81-50:2014 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės“ arba lygiaverčiu;  9.17. Atsižvelgiant į projekto sprendinius, 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judrumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų  ir / ar 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos; 9.18. Kitais Paslaugų teikimui taikytinais statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais Paslaugų teikimui taikytinais teisės aktais, standartais bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ normatyviniais dokumentais. 10. Papildomi reikalavimai Projektui: 10.1. Nepažeisti esamų inžinerinių tinklų arba suprojektuoti kaip juos apsaugoti arba perkelti. 10.2. Projektuotojas privalės atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: gauti prisijungimo technines sąlygas iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar jos dukterinių įmonių, kitų valstybinių įstaigų ir žinybų projektinės dokumentacijos parengimui, laikinų privažiuojamųjų kelių, 



inžinerinių tinklų įrengimui, statybvietės aptvėrimui. Visas paruošiamųjų darbų išlaidas projektuotojas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą.  10.3. Statybos projekto parengimo apimtyje projektuotojas privalo atlikti reikiamus inžinerinius geodezinis ir topografinius bei inžinerinius geologinius darbus. Visi būtini inžineriniai tyrinėjimo darbai turi būti įtraukiami į Sutarties apimtį.  10.4. Projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys (įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos dalį) būtinos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus. 10.5. Projektiniai sprendiniai privalo atitikti 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijos reikalavimus. 10.6. Projektuotojas privalės parengti statybos projekto sudėties darbų kiekių žiniaraštį ir suderinti jį su Užsakovu.  10.7. Projektuojant turi būti atsižvelgta į projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimo Kaišiadorių geležinkelio stotyje, statybos projektas“ sprendinius. 11. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai: 11.1.  Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 11.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje nemažiau keturis kartus per visą statybos laikotarpį. 11.3. Privaloma apsilankyti statybos aikštelėje, stebėti eismo pertraukos metu vykdomų darbų eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Statinio Projekto įgyvendinimu susijusias problemas. 11.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, t.y. iki Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“. 12. Projektuotojas pateikia užsakovui (visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba): 12.1. Galutinis statinio projekto dokumentas statytojui pateikiamas: 1 komplektą Projekto popierine forma; 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. *.pdf, *.jpg.; 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms, skaitmenine forma, dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg, kiti).  12.2. Parengto projekto notifikuotos įstaigos įvertinimą dėl PRM TSS ir/ ar INF TSS atitikties. (Europos bendrijos tarpinis patikros sertifikatas ir prie jo pridedama techninė byla (1 kompl. popieriuje  ir 1 kompl. skaitmeninėje laikmenoje neredaguojamu formatu (*.pdf)). 12.3. Statybą leidžiančio dokumento popierinis variantas su originaliu parašu arba skaitmeninis variantas su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis.  Pridedamų dokumentų sąrašas: 1. Pėsčiųjų tilto kortelė Nr. 13; 2. Preliminarios liftų įrengimo vietų schemos 2 vnt.; 3. Pėsčiųjų ir žmonių su judėjimo negalia judėjimo schema; 4. Projektas „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimo Kaišiadorių geležinkelio stotyje“, statybos projektas; 5. Žemės sklypo ir statinio nuosavybės dokumentai ir statinio kadastriniai matavimai.     
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