MB "ARCHVEDA"
Imonės kodas 305912749
Nemuno g. 14-4a, LT-t-44294, Kaunas
Tel. +37069945904

SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO IR SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ GEDIMINO G. 38, KAIŠIADORIŲ M.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas (užsakovas):

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Statinio adresas:

Gedimino g. 38, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

Statinio naudojimo paskirtis:

Sporto paskirties inžineriniai statiniai ir susisiekimo
komunikacijos (pėsčiųjų takas)

Statinio kategorija:

Nesudėtingasis

Statybos rūšis:

Rekonstravimas

Projekto etapas:

Projektiniai pasiūlymai

Projekto numeris:

211228

Direktorė

Vinga Juškauskaitė

A 1538
Atestato Nr.

Projekto vadovė

Vinga Juškauskaitė

A 1538
Atestato Nr.

METAI
2021

Parašas
Parašas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymenys

Puslapių
skaičius

Pavadinimas

Laida

Papildomi
duomenys

Dokumentai:
211228-PP-B.DSŽ

Dokumentų sudėties žiniaraštis

1

0

211228-PP-BAR

Aiškinamasis raštas

6

0

2112282-PP-BD.B-01

Sklypo planas M 1:250

1

0

211228-PP-BD.B-02

Inžinerinių tinklų suvestinis planas
M 1:500

1

0

211228-PP-BD.B-03

Vizualizacijos

2

0

211228-PP-BD.B-04

Mažosios architektūros elementai

1

0

Grafinė dalis:

0

2022-02

LAIDA

DATA

INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO NUMATOMĄ PROJEKTAVIMĄ
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MB "ARCHVEDA"
Tel. +370 6 944 5904
El. paštas v.juskauskaite@gmail.com

KVAL.
DOK.
NR.

A1538

PAREIGOS

VARDAS PAVARDĖ

PV

VINGA JUŠKAUSKAITĖ

PARAŠAS

KALBA STATYTOJAS

LT

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO IR SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ GEDIMINO G. 38, KAIŠIADORIŲ M.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
DOKUMENTO ŽYMUO

211228-PP-BD.DSZ

0

LAPAS

LAPŲ

2

1

BENDROJI DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO DOKUMENTAI

1.
2.
3.
4.

Projektinių pasiūlymų užduotis
Žemės nuosavybės dokumentai
Sklypo planas
2022-02 topografinė nuotrauka, unikalus Nr. TIIIS1-20220201-007954 (UAB
"Topoprojektas")
5. 2022-01 Inžinerinių geologinių geotechniniių tyrimų (PGG) ataskaita (UAB "Geoaplinka")
6. 2022-02-24 UAB "Kaišiadorių vandenys" techninės sąlygos prisijungti prie lietaus nuotekų
tinklų Nr. 2022/02/24(2)
7. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
2. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio statybos vieta - Gedimino g. 38, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav. (žemės sklypo
registro Nr. 49/19651, unikalus daikto Nr. 4918-0040-0022, kadastro Nr. 4918/0040:22
Kaišiadorių m. k.v.; pagal panaudos sutartį Nr. PN49/02-0079 sklypą valdo Kaišiadorių rajono
savivaldybė
Statybos rūšis - rekonstravimas
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis - sporto paskirties inžineriniai statiniai (STR
1.01.03:2017 11p.), susisiekimo komunikacijos - keliai (STR 1.01.03:2017 8.1p.)
Statinio kategorija - nesudėtingasis statinys
Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, , Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys,
tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt

1 pav. Sklypo ORTOFOTO, remiantis REGIA duomenimis.
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3. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis - visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas - 0,6432 ha
Sklype nustatyti servitutai - nėra
Statybos sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
- elektros tinklų apsaugos zonos;
- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
- šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
- gruntinių geodezinių žemklų apsaugos zonos;
- viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros pasugos zonos.
Žemės reljefas. Tvarkomojoje teritorijoje reljefo pokyčiai nėra žymūs, žemės lygio altitudės
keičiasi nuo 83,54 iki 84,19.
Ryšys su gretimu užstatymu. Sklypas randasi Kaišiadorių miesto centrinėje dalyje. Iš dviekų
pusių tvarkomos teritorijos sklypas ribojamas Gedimino ir V. Kudirkos gatvių, iš Šiaurinės pusės
sklypas ribojasi su prekybos centro "Norfa" teritorija, iš vakarinės usės - su Kaišiadorių kultūros
ir meno centro sklypu. Gretimas užstatymas - visuomeniniai pastatai, užstatymo aukštingumas vieno, dviejų ir trijų aukštų pastatai su plokščiais ir šlaitiniais stogais.
Susisiekimo komunikacijos. Į sklypą patenkama privažiavimu iš Maironio gatvės.
Sklype esantys statiniai ir inžineriniai įrenginiai. Sklype randasi dviejų aukštų V. Giržado
progimazijos pradinės mokyklos pastatas bei inžineriniai statiniai - asfaltuota sporto aikštelė,
betoninėmių trinkelių ir plytelių takai su laiptais, asfaltuotas privažiavimas, betoninės ir
akmeninės atraminės sienelės, betoninių trinkelių ir akmeniniai laiptai. Sklype yra šie
inžineriniai tinklai: 4kv elektros kabelių požeminės linijos, elektroninių ryšių tinklų požeminės
linijos, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei šilumos perdavimo tinklai.

2 pav. Rekonstruojamos sporto aikštelės fotofiksacija iš šiaurinės pusės
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3 pav. Rekonstruojamos sporto aikštelės fotofiksacija iš pietinės pusės

3 pav. Rekonstruojamo pėsčiųjų tako ir laiptų fotofiksacija
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4 pav. Atraminių tvorelių fotofiksacija

Esamų statinių būklės įvertinimas. Esamos sporto aikštelės asfalto dangos būklė bloga paviršius nelygus, vietomis asfaltas suaižėjęs ir aptrupėjęs; dėl netinkamų nuolydžių ir lietaus
vandens surinkimo nebuvimo aikštelėje ir gretimoje teritorijoje kaupiasi vanduo. Betoninės
atraminės tvorelės apdaila vietomis pažeista, akmeninės atraminės sienelės apdaila pažeista,
vietomis pažeista konstrukcija - ištrupėjęs siūlių užpildas, išbyrėję akmenys. Aikštelė įrengta ne
viename lygyje su šaligatviu. Projektuojama teritorija neapšviesta.
Vandens telkiniai. Sklype ir šalia sklypo vandens telkinių nėra, artimiausias paviršinio vandens
telkinys, Girelės tvenkinys, randasi apie 2 km atstumu nuo sklypo.
Želdiniai. Sklype ir arti sklypo ribos yra nemažai vertingų suaugusių medžių.
Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos paprastos nesudėtingos, tyrimų zonoje slūgso šalčiui
jautrūs gruntai (tvirti mažo plastiškumo smėlingi moliai) su blogomis infiltracijos savybėmis;
požeminis vanduo 3,0 m gylyje nepasirodė.
Teritorijų planavimo dokumentai. Sklypo teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas.
Sklypas nepatenka į specialiosios apsaugos teritoriją Natura 2000. Sklypui nėra parengtas
detalusis planas.
Kultūros paveldo vertybės. Sklypo teritorija į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų
apsaugos zonas nepatenka.
4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI IR INŽINERINIAI TINKLAI

Statybos sklype projektuojami sporto paskirties inžineriniai statiniai ir juos
aptarnaujantys inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijų statinys - kelias (pėsčiųjų takas).
Statinių paskirtis nustatyta vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV
skyriaus nuostatomis, statinių kategorijos nustatytos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių
klasifikavimas“ 3 lentele.
Rekonstruojamų statinių paskirtis ir kategorija (nesudėtingieji statiniai) po rekonstravimo
nepasikeis. Po rekonstravimo sklypo apželdintas plotas sumažės nežymiai - 1 procentu.
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4.1.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Statinys
Multifunkcinė
sporto aikštelė

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

kiti inžineriniai
statiniai (11 p. )

Statinio kategorija
II grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 4.1 p.)

Pastabos
plotas – 300 m²

Bėgimo takai

kiti inžineriniai
statiniai (11 p. )

II grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 4.1 p.)

plotas – 248 m²

Šuoliaduobė

kiti inžineriniai
statiniai (11 p. )

I grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 4.1 p.)

plotas – 15 m²

Užribio zona

kiti inžineriniai
statiniai (11 p. )

II grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 4.1 p.)

plotas – 335 m²

Kamuolių gaudyklė

kiti inžineriniai
statiniai (11 p. )

II grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 3.1 p.)

aukštis - 3m, 4 m

Užtvaras (tvora)

kiti inžineriniai
statiniai (12 p. )

I grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 3.1 p.)

aukštis - 1,7 m

Pėsčiųjų takas

Susisiekimo
komunikacijos

I grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė 1.2 p.)

ilgis - 20,3 m

(8.1 p. )
inžineriniai
tinklai (9.5 p.)

II grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė p.2.2)

d160; d125; d110

Drenažo tinklai

inžineriniai
tinklai (9.5 p.)

II grupė, nesudėtingasis
statinys (3 lentelė p.2.2)

d125

Elektros tinklai

inžineriniai
tinklai (p. 9.6 p.)

Ryšių tinklai

inžineriniai
tinklai (9.7 p.)

Lietaus nuotekų
tinklai

Grupė

3x1,5; 4x16

4.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka užsakovo reikalavimus, projektinių pasiūlymų
užduotį, pagrindinius teritorijų planavimo ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka universalaus dizaino principus ir žmonių su
negalia reikalavimus. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų
interesų.
Sklypo plano sprendiniai. Projektinių pasiūlymų sprendiniais keičiami rekonstruojamos
sporto aikštelės matmenys, atsižvelgiant į esamų požeminių elektros tinklų kabelių apsaugos
zoną. Bendras aikštyno plotas po rekonstravimo padidės 64 kv.m. Aikštyno žemės lygį
numatoma sukelti sutapdinant su šaligatvio, iš kurio patenkama, paviršiumi. Vadovaujantis
užsakovo užduotimi planuojami du 1,22 m pločio bėgimo takeliai aplink 12x25 m dydžio
multifunkcinę aikštelę. Multifunkcinėje aikštelėje numatomos kvadrato ir futbolo aikščių linijos
bei mobilūs 3x1x2(h)m dydžio futbolo vartai. Šalia bėgimo takų numatoma 3x5 m dydžio
šuoliaduobė.
Esamą asfalto dangą numatoma demontuoti ir įrengti sertifikuotą IAAF ir EN 14877
reikalavimus atitinkančią vandeniui pralaidžią liejamą guminių granulių dangą ant naujų
pagrindų. Futbolo aikštei numatoma žalios spalvos danga, bėgimo takams ir užribio zonoms raudonos spalvos danga.
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Pagal užsakovo reikalavimus multifunkcinę aikštelę numatoma aptverti 3 ir 4 metrų
aukščio žalios spalvos apsauginiu tinklu (kamuolių gaudyklėmis).
Sporto aikštyno užribio zonose numatomi suoliukai, šiukšliadėžės bei grindinio dangos
žaidimų piešiniai.
Apie 0,5 m aukščio esamą akmeninę atraminę tvorelę, išilgai vakarinės sklypo ribos,
numatoma rekonstruoti ją praplatinant, jos viršuje numatomas atsisėdimas iš impregnuotos
termomedienos ir 1,5 m aukščio modernaus dizaino (strypinė) tvora iš pilkos spalvos metalinių
profilių. Sienelės apdailai numatomos pilkos spalvos betoninės trinkelės ir plokštės. Numatomas
betoninės atraminės sienelės apdailos remontas. Dėl keičiamo žemės lygio atraminių sienelių
aukštis sumažės iki 0,3 ir 0,4 m.
Vadovaujantis užsakovo reikalavimais 1,7 m aukščio strypinė tvora numatoma iš
vakarinės ir šiaurinės aikštyno pusių. Užtvaros tikslas - apsaugoti sporto aikštyno teritoriją nuo
nepageidaujamų eksploatacijos padarinių (purvo užnešimo, pašalinių asmenų lankymosi).
Šalia sporto aikštyno esantį pėsčiųjų taką su pakopomis numatoma rekonstruoti įrengiant
pilkos spalvos betoninių trinkelių dangą. Vietoje laiptų pakopų numatomas ne didesnio kaip 1:20
nuolydžio takas.
Esamų medžių, kurie trukdytų statybos darbams, nėra, todėl jų kirtimas nenumatomas.
Lietaus vandens surinkimas. Pagal užsakovo reikalavimus, atsižvelgiant į sklypo
hidreologines sąlygas, sporto aikštyne ir gretimoje teritorijoje numatomi lietaus vandens
surinkimo latakai su cinkuoto plieno grotelėmis, lietaus nuotekų ir drenažiniai tinklai.
Projektuojamus tinklus numatoma prijungti prie sklype esančių miesto lietaus nuotekų tinklų
pagal UAB "Kaišiadorių vandenų" technines sąlygas.
Apšvietimas. Dėl naudotojų saugumo ir apsaugai nuo vandalizmo numatomas sporto
aikštyno apšvietimas LED šviestuvais ant 8 m aukščio cinkuotų metalinių atramų padengtų
pilkos spalvos milteliniais dažais. Apšvietimą numatoma prijungti prie esamų mokyklos pastato
elektros tinklų.
Vaizdo stebėjimas. Apsaugai nuo vandalizmo sporto aikštyno teritorijoje numatomos
vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo įrašymo įranga numatoma esamoje mokyklos pastato
patalpoje, vaizdo stebėjimo įranga - šalia mokyklos budinčiojo.
Statinių prieinamumas. Aikštyno žemės lygį numatoma sukelti sutapdinant su
šaligatvio, iš kurio patenkama, paviršiumi. Vietoje pėsčiųjų tako pakopų numatoma įrengti ne
didesnio kaip 1:20 nuolydžio lygų tako paviršių su betoninių trinkelių apdaila.
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