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1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Statinio pavadinimas: Savanorių prospekto Kaune, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, 
rekonstravimo projektas. 

Statytojas: Kauno miesto savivaldybė 
Projekto etapas: Techninis projektas 
Statybos rūšis: Rekonstravimas 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys 
Statinio paskirtis: Keliai ir gatvės 
Statybos vieta: Kauno miestas (žiūr. situacijos schemą) 

 
Projektavimo tikslas - parengti pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. techninį projektą, siekiant 

pagerinti dviračių transporto susisiekimo infrastruktūrą ir Kauno miesto dviračių takų tinklą 
sujungti į vientisą sistemą. 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas: 

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Vilnius 2014 m. 

2. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01.2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 
negalia reikmėms. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilnius 2001 m. 

3. Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP12. Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilnius 2012 m. 

4. Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos, Vilnius 2012 m. 

5. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10. 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilnius 2010 m. 

 

2. ESAMA SITUACIJA  

2.1. GEOGRAFINĖ VIETA IR TERITORIJOS REGLAMENTAI 

Nagrinėjama vieta – Savanorių prospektas nuo Laisvės al. iki Kauno miesto ribos. Planuojamas 
pėsčiųjų ir dviračių takas numatomas šiaurės vakarinėje Savanorių prospekto pusėje, esamo šaligatvio 
vietoje. Trasos ilgis apie 6140 m  

Dviračių/pėsčiųjų takas yra gatvės elementas - sudėtinė dalis esanti jos raudonųjų linijų 
juostoje.  
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1 pav. Situacijos schema. Nagrinėjimo ribos. 

 

2.2. KLIMATO SĄLYGOS 

Kauno miesto klimato rodikliai mažai skiriasi nuo visos šalies atitinkamų rodiklių. Lietuvos 
klimatas yra pereinamojo tipo tarp jūrinio ir kontinentinio tipų. 

2 lentelė. Klimato rodiklių suvestinė lentelė (Kaunas 1995-2014 m.)1 

Vidutinė temperatūra, ˚C Didžiausias 
dirvožemio 

įšalimo gylis, cm 

Krituliai 
per 

metus, 
mm 

Vidutinis 
metinis vėjo 
greitis, m/s 

vidutinis 
metinis 

Vidutinis 
sniego dangos 

storis 
didžiausias 
žiemą, cm metinė sausio liepos fiksuotas 2006 

m. 

                                                
1 remiantis Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos duomenis 

Trasos pradžia 

Trasos pabaiga 
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7.37 -3.61 18.72 77 653.70 3.60 16.40 

2.3. ŽEMĖS RELJEFAS IR GEOLOGINIAI-HIDROGEOLOGINIAI DUOMENYS 

Projektas parengtas ant inžinerinio topografinio plano (atliko SĮ "Kauno planas"). Koordinačių 
sistema – LKS-94; aukščių sistema – Kauno. Esamos požeminės komunikacijos su eksploatuojančiomis 
tarnybomis sutikslintos. 

2.4. ESAMOS KLIŪTYS, INŽINERINIAI TINKLAI 

Savanorių pr. pėsčiųjų/dviračių takas projektuojamas esamo šaligatvio pagrindu, išskyrus 
įkalnę, kurioje dėl vietos stokos planuojamos dviračių juostos, o šaligatvis skirtas tik pėstiesiems. 
Kitos dviračių ir pėsčiųjų eismo kliūtys sprendžiamos: 

 automobilių parkavimo koregavimu – daugelyje vietų automobiliai išsikiša/užvažiuoja į 
tako zoną arba automobilis išlenda į gatvę – visur keisti parkavimo tipą į lygiagretų 
Savanorių prospektui.  

  Kioskų / reklaminių stendų perkėlimu – vietose, kur trūksta vietos pagal minimalius 
reikalavimus dviratininkams, siūloma kioską pastumti. 

 bendru dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimu – atkarpose, kur nėra vietos 3.5 m takui, siūloma 
įrengti mišrų pėsčiųjų ir dviratininkų taką su tai informuojančiais ženklais.  

Savanorių pr. žemės juostoje, apribotoje raudonosiomis linijomis, pakloti gatvės funkcionavimui 
reikalingi lietaus nuotekų d400-600 mm ir gatvės apšvietimo tinklai. Išilgai gatvių taip pat nutiesti 
magistraliniai vandentiekio, buitinių nuotekų ir dujotiekio vamzdynai, pakloti elektros bei ryšių 
kabeliai.  

Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina kviesti tinklų atstovus. Apšvietimo 
stulpų kabelius apsaugoti apsauginiais vamzdžiais. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. PAGRINDINIAI PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

Projekto tikslas – parengti pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. techninį projektą, siekiant 
pagerinti dviračių transporto susisiekimo infrastruktūrą ir Kauno miesto dviračių takų tinklą sujungti į 
vientisą sistemą  

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

3 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai. 

Pėsčiųjų ir dviračių takas:    
Trasos bendras ilgis m 6140  
Tako plotis: 
Pėsčiųjų eismo 
Dviračių eismo 

m  
≥1.5 

1.5-2.5 
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Dviračių takas atžymėtas skersinių gatvių važiuojamoje dalyje m 231  
Bendras dviračių – pėsčiųjų takas  m 148  
Dviračių tako atžymėjimas esamoje trinkelių dangoje m 690  
Spalvoto asfalto 2-2.5 m pločio dviračių takas (nauja asfalto 
danga) 

m 3842  

Pilkų trinkelių pėsčiųjų takas m 4509  
Žalioji juosta atžymėta ištisine linija Savanorių pr. įkalnėje 
abiejose pusėse (1.5 – 2 m pločio) 

m 1912  

Atnaujinta danga įkalnėje (abiejose gatvės pusėse) m 755  
Atnaujinamos pėsčiųjų tako dangos įkalnėje ilgis (abiejose gatvės 
pusėse) 

m 950  

 

3.2. PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS 

 
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu - STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai - C kategorijos gatvėse dviračių eismas galimas bendru pėsčiųjų-dviračių 
taku arba atskiru dviračių taku, o taip pat važiuojamojoje gatvės dalyje pažymėta dviračių eismo 
juosta. 

Dviračių eismo juostos gali būti projektuojamas C kategorijų gatvėse, turinčiuose ne daugiau 
kaip 2 eismo juostas, kuriose leistinas transporto priemonių greitis ≤ 50 km/h. 

Dviračių takai gali būti įrengiami dvipusio arba vienpusio eismo. Vienpusio eismo dviračių takai 
rengiami abiejuose gatvės pusėse, o jų eismas numatomas ta pačia kryptimi kaip ir transporto 
priemonių eismas gretimoje eismo juostoje.  

Projektuojamas takas skirtas gyventojų susisiekimui. Kadangi tai nemotorizuota gatvė, techninių 
ir specialiųjų tarnybų automobilių eismui numatomas 30km/val. skaičiuojamasis greitis. Trasa 
prasideda Savanorių pr. pradžioje nuo susikirtimo su Laisvės al. dviračių taku. Dviračių takas 
planuojamas kairėje Savanorių pr. pusėje, numatomas dvi eismo juostos, t.y. po 1-1.25 m pločio 
kiekvienai eismo krypčiai. Savanorių pr. abiejose įkalnės pusėse projektuojamos po 1.5-2.0 m 
vienpusio eismo dviračių juostos. Pėsčiųjų takas numatomas 1.5 m pločio, tačiau ankštose vietose 
planuojami susiaurėjimai. Keliose atkarpose, dėl vietos stygiaus, planuojamas bendras pėsčiųjų ir 
dviračių takas. Ties susikirtimais su gatvelėmis ir įvažomis į kiemus išlaikomas tas pats tako aukštis 
įrengiant trapecinius kalnelius. Trasa suprojektuota kiek įmanoma prisiderinus prie esamo reljefo ir 
taip, kad nebūtų pažeisti trečių šalių interesai. Trasos susikirtimo su keliu vietose numatomas 
vertikalusis ženklinimas - įrengiami kelio ženklai. Nuovažos pritaikytos žmonėms su negalia.  

Eismas bendru dviračių ir pėsčiųjų taku reguliuojamas kelio ženklais, o perėjose - dangos 
ženklinimu bei įrengiant skirtingų medžiagų/spalvų dangas. 

Numatoma, kad dviračių eismas šviesoforu reguliuojamose sankryžose bus reguliuojamas 
bendrai su pėsčiaisiais. Tuomet dviratininkai turi vadovautis šviesoforais, kurių signaluose yra 
pėsčiojo ir dviračio simboliai.  
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Dviračių pervažos bei pėsčiųjų perėjos nužymimos horizontaliuoju dangos ženklinimu. Pervažos 
plotis toks pats kaip ir dviračių tako plotis, bet nemažesnis kaip 2,00 m. Pėsčiųjų perėjų plotis – 4 m. 

Ties A. Mackevičiaus gatve, įrengiama ne siauresnės kaip 4,0 m pločio ir ne mažesnio kaip 2,5 m 
gylio dviratininkų saugos salelė. Saugos salelė įrengiama gatvės važiuojamosios dalies lygyje su 
įspėjamuoju paviršiumi.  

Viso Savanorių prospekto ilgiu, planuojamo tako pusėje, keičiamas automobilių statymo būdas 
– lygiagretus Savanorių prospektui. Esamos parkavimo vietos, kur lygiagretus automobilių statymas 
netelpa – naikinamos ir jų vietoje įrengiama veja. Tarp automobilių statymo vietų ir šaligatvio 
įrengiami apsauginiai stulpeliai.  

Ties tako susikirtimais su gatvelėmis ir įvažomis į kiemus išlaikomas tas pats tako aukštis 
įrengiant trapecinius kalnelius. 

Įvažos į sklypus formuojamos pagal 2 pav.  
 

2. Pav. Įvažos į sklypus 

 

3.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

Esamo pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymo bei  naujos atkarpos tiesimo darbai bus vykdomi 
Savanorių pr. raudonųjų linijų ribose.  

Esamas reljefas suformuotas aplinkinio užstatymo, todėl numatomi nedidelės apimties žemės 
darbai,  naujosios tako atkarpos išilginis profilis suprojektuotas siekiant žemės darbų apimčių balanso 
gretimuose pylimų ir iškasų ruožuose. Esamas derlingo dirvožemio sluoksnis prieš pradedant tiesimo 
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darbus turi būti pašalintas, o baigus statybos darbus, - paskleistas atstatant vejos plotus. Esami 
vertingi želdiniai išsaugomi, o kelkraštyje augantys ir tako tiesimui trukdantys krūmai/medžiai – 
šalinami. 

Numatomų susisiekimo komunikacijų įrengimo, o taip pat ir eksploatavimo metu nesusidarys 
pavojingų ar radioaktyvių atliekų. Vykdant darbus susidariusios statybinės atliekos (frezuotas asfaltas, 
betoninių bordiūrų elementai ir pan.) yra tinkamos perdirbimui ir antriniam panaudojimui. 
Susidariusias asfalto droženas numatoma panaudoti reikalingų naujų asfalto sluoksnių mišinių 
gamybai, o dar tinkami betoniniai gatvės bordiūrai bei betoninės trinkelės - projektuojamo tako 
įrengimui. 

Projektuojamo tako įrengimas nesukels didesnio triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ar 
spinduliuotės neigiamo poveikio gamtinei aplinkai, žmonėms ar jų sukurtoms vertybėms. 

Vykdant projekte numatytus darbus nenumatomas Savanorių pr. eismo uždarymas. Laikinos 
techninės eismo reguliavimo priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro naudojimo 
teritorijoje naudojamos statybų metu įrengiamos tik gavus leidimą iš Kauno miesto savivaldybės 
administracijos bei suderinus su kelių policija. 

Projektiniai sprendiniai neturės žymaus tiesioginio poveikio socialiniai-ekonominiai aplinkai.  
Siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugų, funkcionalų bei ekonomišką susisiekimą, 

projektuojamos eismo organizavimo priemonės – kelio ženklai, horizontalusis ženklinimas, 
apsauginiai atitvarai ir kt. Įgyvendinant projektinius sprendinius pagerinamos pėsčiųjų ir 
nemotorizuoto, žmogaus raumenų jėga varomo, transporto eismo sąlygos. Takas projektuojamas 
taip, kad tiek pėstieji, tiek dviratininkai galėtų saugiai eiti/važiuoti per sankryžas ir pervažas – 
įrengiamos saugumo salelės ir/ar iškiliosios perėjos, negyvenamoje vietovėje pėsčiųjų ir dviračių takas 
nuo važiuojamosios dalies atskiriamas apsauginių atitvarų sistemomis ir kt. 

Projektiniai sprendiniai parengti siekiant užtikrinti, kad visi gatvės elementai nesukeltų kliūčių 
negalią turintiems žmonėms ir nebūtų ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla.  

3.2. PARUOŠIAMIEJI GATVĖS TIESYBOS DARBAI 

Tako tiesybos paruošiamieji (dangų ardymo/atstatymo) bei žemės darbai turi būti vykdomi 
pagal statinio projektą bei vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. Prieš statybos darbų 
pradžią Rangovas turi gauti leidimą kasinėjimo darbams. 

Statybvietę reikia aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą.  
Prieš pradedant statybos darbus, tako trasoje esantys ir projektinių sprendinių neatitinkantys 

elementai (inžineriniai tinklai, esamos dangos, želdiniai ir kt.) šalinami arba rekonstruojami 
vadovaujantis projekto brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. 

Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos bei, gavus Techninę 
priežiūrą vykdančių asmenų leidimą, gali būti panaudotos statybos darbams. Netinkamas antriniam 
panaudojimui statybinis laužas turi būti nedelsiant išvežamas į atliekų sąvartas, kurias nurodo leidimą 
kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją išduodanti atsakinga tarnyba. 

Žalių plotų vejos dirvožemis, prieš vykdant tiesybos darbus, turi būti pašalintas ir 
sandėliuojamas, o baigus statybos darbus – panaudotas vejos atstatymui. 
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Iki statybos darbų pradžios tako įrengimo vietoje augantys krūmai ir medžiai turi būti pašalinti. 
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti 
vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo darbams. 

Projektuojamų statinių nužymėjimą atlikti vadovaujantis nužymėjimo planais. Projekte 
pateikiama medžiaga skirta nužymėti statybvietės teritoriją: tako trasos nužymėjimo planas (M1:500). 
Prieš vykdant statybos darbus, esant reikalui, nužymėjimas gali būti papildomai tikslinamas ir 
detalizuojamas darbo projekte. 

Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. 
Rangovas privalo gauti iš eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant 
magistralinių bei vietinių tinklų padėtis. 

Negaliojantis gatvės dangos horizontalus ženklinimas turi būti pašalintas taip, kad jis nebūtų 
atpažįstamas bet kokiomis oro sąlygomis. Laikinos techninės eismo reguliavimo priemonės eismo 
organizavimo pakeitimams bendro naudojimo teritorijoje naudojamos statybų metu įrengiamos tik 
gavus leidimą iš Kauno miesto savivaldybės administracijos. 

3.3. PAGRINDINIAI IR BAIGIAMIEJI GATVĖS TIESYBOS DARBAI 

3.5.1. ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 

Žemės kasimo ir aptvėrimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2014-07-10 sprendimu Nr.T-405 patvirtintų Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto 
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių 
takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba 
eismo joje apribojimo taisyklių nuostatais. 

Leidimą kasinėjimo darbams atlikti išduoda Kauno m. savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius. 
Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų: 

- augalinio dirvos sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; veją, prieš 
sandėliuojant iškastą gruntą, būtina uždengti specialiu paklotu; 

- nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 
- iškasų/pylimų kasimas; 
- žemės sankasos paviršiaus planiravimas ir tankinimas. 

3.5.2. DANGŲ ĮRENGIMAS 

Tako danga suprojektuota siekiant atitikti eismo reikalavimus, sanitarines higienos sąlygas bei 
užtikrinti saugų transporto priemonių eismą projektiniu greičiu visais metų laikais. 

Tako danga turi būti lygi, užtikrinti sklandų važiavimą ir projektinį greitį. Dviračių takams įrengti 
projektuojama asfalto danga, pėsčiųjų takams – betoninių trinkelių danga.  

Takų dangos konstrukcijų sluoksniai techniniame projekte parinkti vadovaujantis KPT SDK 07 
reikalavimais numatant, kad takais galėtų važinėti takų priežiūros mašinos. 

4 lentelė. Techninių reikalavimų dangų konstrukcijoms santrauka (papildomai žiūrėti dangos 
konstrukcijų skersinių pjūvių brėžinius bei projekto technines specifikacijas): 
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Storis, cm Dangos konstrukcijos sluoksniai 

1. Esamos tako atkarpos dangos sutvarkymas 

4 asfalto dangos remontas, klojant asfalto viršutinį sluoksnį iš mišinio AC 11 VS 
įrengimas panaudojant mažąją mechanizaciją 

15 skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 
įrengimas 

2. Naujos dviračių tako atkarpos įrengimas 

6 asfalto danga iš mišinio AC 16 PD su 100/150 bitumu 

15 skaldos pagrindo sluoksnis iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥80 MPa, 
Dpr=103% 

20 šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, Dpr = 100 %, k ≥ 1,0×10-5 m/s 

3. Iškiliųjų perėjų įrengimas gatvės važiuojamojoje dalyje 

10 sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio AC 16 VS ant karštu bitumu gruntuojamo 
paviršiaus 

4. Betoninių trinkelių dangos įrengimas (pėsčiųjų takas) 

8 10x20 cm  betoninių trinkelių grindinys, užpildant siūles skaldos atsijomis 

3 išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų 

15 skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 fr. nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 
EV2≥80MPa, Dpr=103%  

20 šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, Dpr = 100 %, k ≥ 1,0×10-5 m/s 

Trasos pjūvis:  

A. Veja - dviračių takas – pėsčiųjų takas: 
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B. Gatvė – automobilių parkavimo vieta – dviračių takas: 

 

C. Gatvė – įvaža – sviračių takas: 

 

3.5.3. EISMO REGULIAVIMO PRIEMONĖS 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir kitos eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių 
eismo taisyklių“ reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo 
ir vertikalaus ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Automobilių 
kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ TRA VŽ 12 (Žin. 2012, 30-1438). 

3.5.4. APLINKA VISIEMS (APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA ŽN) 

Pėsčiųjų-dviračių takas suprojektuotas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ – t.y. taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 
žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla: 

- pėsčiųjų takai ir kiti gatvės elementai suprojektuoti kaip bekliūtė judėjimo trasa; 
- įspėti žmones apie takų aukščio ar krypties pasikeitimą bei kitas kelyje esančias kliūtis 

įrengiamas besiskiriantis savo spalva, faktūra ar tekstūra nuo aplinkinių paviršių įspėjamasis paviršius 
iš betoninių plytelių ar trinkelių; 

- motorizuoto eismo gatvių ir pėsčiųjų, dviračių perėjų susikirtimuose gatvės bortai 
įrengiami viename lygyje su važiuojamąja dalimi (peraukštėjimas 0 – 2 cm); 
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- vertikaliems aukščių skirtumams įveikti projektuojami nuožulnūs (iki 8,3 %) judėjimo 
paviršiai - pandusai/rampos. Rampos įrengiamos visu perėjos pločiu; 

- įvažiavimą kertantis pėsčiųjų ir dviračių takas turi būti pratęsiamas tame pačiame lygyje; 
- stotelės su peronais ir keleivių paviljonais pritaikytos žmonių su negalia reikmėms; 
- pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai 

apšviesti tamsiuoju paros metu; 
- į šaligatvius ir dviračių takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi 

dviratininkams, pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, 
kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus (ties dviračių eismo 
juostomis – 2,50 m). 

Aplinka, pritaikyta žmonėms su negalia, tinka ir asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ar ligos 
vaikšto pasiremdami lazda ar ramentais, nėščioms moterims ir moterims, vežančioms vaiką vežimėliu, 
žmonėms, laikinai sunkiai vaikštantiems po ligos, operacijos, traumų ir pan. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Techninėse specifikacijose (toliau TS) pateikiamos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, 

reikalavimai statybos darbams (atlikimui, kontrolei ir priėmimui) bei statybos produktams (gaminiams ir 
medžiagoms). 

Techninėse specifikacijose statybos darbų atlikimo technologija (išskyrus specifinius atvejus) neaprašoma. 
Tai daroma gaminių, medžiagų ir medžiagų gamintojų technologinėse instrukcijose, firmų statybos taisyklėse bei 
statybos darbų technologijos projekte. 

Techniniame projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
Nurodyti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės bei 
techninių parametrų kitų gamintojų produkcija. 

Techninės specifikacijos rengiamos kiekvienai sprendinio daliai pagal statybos darbų rūšis, medžiagų, 
gaminių ar įrenginių grupes. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas žymuo (skaitmeninis, raidinis ar 
mišrus), kuris nurodomas sąnaudų žiniaraščiuose: 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 
 

1.1. Privalomieji statybos darbų dokumentai ir reikalavimai 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 
perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 

- statybą leidžiantį dokumentą; 

- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti 
Statytojo (Užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose 
būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

- prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) 
statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, 
ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

- statybos darbų žurnalą. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos 
zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR 1.07.02:2005 „Žemės 
darbai“ nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma) iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus 
(nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba 
įforminti juos kitais dokumentais. 

Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal: 

- statinio projektą, taip pat STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatytais atvejais pagal Rangovo parengtą 
statybos darbų technologijos projektą; 

- įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir 
paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

- įmonės patvirtintas statybos taisykles; 

- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir 
specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal 
Statytojo (Užsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintą kalendorinį grafiką. 

Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti pagal atliktą vietovės inžinerinį topografinį planą, yra pagrindas žemės 
darbų kiekių, pateikiamų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, nustatymui. Todėl prieš rengiant projekto susisiekimo dalies 
darbo projektą Rangovas turi nustatyti faktiškus žemės paviršiaus aukščius. Rangovas atlieka reikalingus geodezinius 

darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.08.01:2000 (Žin., 2000, Nr. 32-921) reikalavimus. 

Prieš rengiant darbo projektą papildomai reikia atlikti geologinius tyrimus statinio laikančių konstrukcijų 
įrengimo vietose. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) turi būti aprašoma statybos darbų 
žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 
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Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ nustatyta tvarka. 

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti užrašu „TAIP 
PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo. 

Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nuostatas. 
 

1.2. Paslėpti ir nenumatyti darbai 

Atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams, darbų pakeitimams Projektuotojas kartu su 
techniniu prižiūrėtoju, Rangovu, Užsakovo atstovu parengia ir pateikia nenumatytų darbų, neatliekamų darbų arba 
darbų pakeitimų aktą inžinieriui. 

Nusprendus, kad nenumatyti darbai, neatliekami darbai, statybos darbų pakeitimai yra pagrįsti, Projektuotojas 
kartu su techniniu prižiūrėtoju, Rangovu, Užsakovo atstovu parengia nenumatytų statybos darbų, neatliekamų darbų, 
statybos darbų pakeitimų kiekių kainas ir skaičiavimus. 

Komisijos narių patvirtintas aktas su kiekių kainomis ir skaičiavimais pateikiamas patikrinti nepriklausomam 
Techniniam prižiūrėtojui. Nepriklausomas techninis prižiūrėtojas, nenumatytų statybos darbų, neatliekamų darbų, 
statybos darbų pakeitimų aktą peržiūrėjęs, patikrinęs ir įsitikinęs jo reikalingumu, parengia savo nenumatytų statybos 
darbų neatliekamų darbų, statybos darbų pakeitimų akto formą. 

Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos, remiantis pasiūlymo įkainiais, o jei pasiūlyme tokių įkainių nėra, tai 
remiamasi LR aplinkos ministerijos suderintais Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais. 

Sąrašas atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai: 

- žemės sankasos paruošimas projektuojamai dangai įrengti; 

- dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti statybos įvykdymo 
brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant statybą. 

 
1.3. Statybvietės naudojimo reikalavimai 

Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: laikini 
buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos būtinos priemonės. 

Rangovas vykdyti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės 
reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje gali tik gavęs leidimą 
atlikti minėtus darbus. Leidimą išduoda Kauno m. savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius. 

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

- saugaus darbo; 

- gaisrinės saugos; 

- aplinkos apsaugos; 

- tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; 

- trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 33:2011. 
Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1; 2; 3 arba lygiavertį. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo lygį ir imtis 
atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius aprūpinti apsauginėmis, 
triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas. 
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Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti naudojami tik su 

Inžinieriaus leidimu, įvertinus pastatų būklę. 

Vykdant žemės darbus Rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti. Paprastai šiuos reikalavimus 
Rangovui nustato vietos administracija. 

Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai Rangovas privalo laikytis 
visų apsaugos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, bei kituose statybos 
normatyviniuose dokumentuose. 

 
1.4. Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 "Ypatingi statiniai". 

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" . 

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai". 

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai". 

5. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas". 

6. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra". 

7. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. 

8. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-07-10 sprendimas Nr.T-405 " Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno 
miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių 
takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje 
apribojimo taisyklės". 

9. Sodmenų kokybės reikalavimai D1-674 (Žin., 2007-12-21, Nr. 135-5504). 

10. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės D1-717 (Žin., 2008-01-05, Nr. 2-77). 

11. Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika, Aplinkos ministerija, 2013 m. 
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2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS IR PRODUKTAMS 
 

2.1. Statybvietės paruošimas ir eksploatacija 
 

2.1.1. Darbų apimtys 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Rangovas, vykdydamas statybvietės paruošimo darbus, turi vadovautis normatyviniais dokumentais STR 
1.07.01:2010 “Statybą leidžiantys dokumentai”, STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai” ir STR 1.08.02:2002 “Statybos  
darbai”. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas žemės sankasos įrengimui netinkamas ar pavojingas 
medžiagas; 

- iškirsti projekte nurodytus medžius ir pašalinti kelmus; 

- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų 
sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Vykdant statybos darbus statinio statybos vadovas privalo: prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, 
statybos ar griovimo darbus vykdyti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų. 
Užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo zonų ir 
(ar) kitų teritorijų. Statybvietę reikia aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora 
nelaikoma tvarkinga  ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir 
(ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę. 

Paruošiamųjų darbų apimtys ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietos nurodomos projekto Pasirengimo  
statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

 
2.1.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. 

Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi 
atlyginti visus nuostolius. Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku 
atliekami, tai tokiu būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami, Rangovų lėšomis. 

Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas į 
išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. 

Per pylimo šlaitus nuo žemės sankasos viršaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi sudaryti balų. Jis turi 
nutekėti prie pylimo pado įrengtu atviru grioviu (lataku) arba įrengtu išilginiu drenažu. Jeigu pylimo šlaitai jautrūs 
erozijai, vanduo turi būti surenkamas į apsaugančius nuo erozijos išilginius vandens nuleidimo įrenginius, įrengtus prie 
sankasos briaunų, ir nuleidžiamas. 
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Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį 

drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, 
numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 

 
2.1.3. Augmenijos apsauga ir/ar pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos projekto Pasirengimo 
statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų  ir 
pylimų šlaitams tvirtinti. Medžiai ir krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam tikslui skirtose 
vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ar statybinėmis atliekomis ir 
atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. 

Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz., velėna. 

Dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų 

plotų. Dirvožemis iš po išsaugojamų medžių lajų neturi būti pašalintas. 

Jeigu dirvožemis vėl bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja šie 
reikalavimai: 

- dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais,  plastmasėmis, 
naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis; 

- jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes 
sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu 
tankinama. Jeigu dirvožemis sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neturi susidaryti 
velėna. 

Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. 

Saugotinus medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus Savivaldybės  administracijos 
leidimą, suderintą su Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūra. 

Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų 
medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais ar ekskavatoriais būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, 
po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas 
pagal reikalavimus. 

Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, kiti augalai 
ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, šios priemonės 
yra pagalbiniai darbai. 

 
2.1.4. Ardymo-griovimo darbai 
Senos dangos ir kitos esamos konstrukcijos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos bei, gavus Techninę priežiūrą 
vykdančių asmenų leidimą, gali būti panaudotos statybos darbams. 

Rekonstruojamų arba likviduojamų dangų RC medžiagos ir dirvožemis, kurie nebus naudojami vykdant statybos 
darbus, turi būti perduodami organizacijoms, kurios vykdo miesto gatvių ir skverų bei parkų dangų priežiūrą ir 
eksploataciją. 

Netinkamas antriniam panaudojimui betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų 
sąvartas, kurias nurodo leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją išduodanti tarnyba, vykdant 
statinių griovimo darbus. 
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Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų. Esant reikalui, 

parinkta aikštelė derinama su Statytoju. 

Griovimų (ardymų) apimtys ir vietos nurodytos projekte. 
 

2.1.5. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 
Projektuotojas neatsako už topografinio plano tikslumą: esamų medžių kiekį ir jų diametrus; statinių padėtį ir 

matmenis; inžinerinių komunikacijų padėtį ir pateiktas (ar nepateiktas) charakteristikas; žemės paviršiaus vertikalią 
situaciją (aukščius) ir pan. Už topografinio plano, naudoto projektuojant statinį, tikslumą atsako minėto plano Rengėjas 
ir suinteresuotų (derinančių ir inž. tinklus eksploatuojančių) institucijų bei organizacijų atsakingi darbuotojai. 

Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. Rangovas privalo 
gauti iš eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant magistralinių bei vietinių tinklų 
padėtis. Jei tokios informacijos nėra, tai neatleidžia Rangovo nuo prievolės padengti atsiradusius piniginius nuostolius 
dėl tinklų pažeidimų vykdant darbus. 

Sklypų ribos, statybiniai geodeziniai tinklai, raudonosios bei užstatymo linijos, pastatų inžinerinių įrenginių ir 
tinklų pagrindinės ašys bei atskiri taškai žymimi vietoje, taip pat paklotų komunikacijų geodezinės nuotraukos 
atliekamos organizacijų, turinčių licenzijas šios rūšies darbams vykdyti. 

Geodezinių žymėjimų darbai turi būti vykdomi vadovaujantis parengtu gatvės statybos projektu, o taip pat 
GKTR 2.08.01:2000, ST 8871063.03:2003 bei ST 188710638.06:2004 reikalavimais. 

Rangovai turi atlikti šiuos geodezinius darbus: 

- tako ašies ir jos elementų žymėjimo darbus; 

- kontroliuoti atliktų darbų tikslumą. 

Prieš pradedant žymėjimo darbus, Rangovai privalo išnagrinėti susisiekimo komunikacijų statinių darbo brėžinių 
geometrinius dydžius, sutankinti geodezinį pagrindą. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesąryšius geodeziniame 
pagrinde Rangovai privalo informuoti statytoją. Trasos atstatymo akto patvirtinimu Rangovas atsako už statinių 
geometrinių dydžių atitiktį techniniam projektui. 

Rangovų sutankintas geodezinis pagrindas turi išlikti ir atliekant žemės sankasos ir dangos konstrukcijos 
rengimo darbus. 

Žemės sankasos žymėjimas atliekamas pagal ST 188710638.06:2004 nurodymus. 

Geodezinė-techninė dokumentacija turi būti parengta pagal GKTR 2.08.01:2000 

reikalavimus. 

2.1.6. Darbų kontrolė 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti 
atlikti prieš projekte numatytų statinių statybos darbų pradžią. 

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 
nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi 
pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir 
jų apsaugos zonas. 
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2.2. Žemės darbai 
 

2.2.1. Bendrieji reikalavimai 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento STR 

1.07.02:2005 “Žemės darbai” (toliau STR 1.07.02:2005), statybos taisyklių ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių 
žemės sankasos įrengimas“ (toliau ST 188710638.06:2004) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Žemės kasimo ir aptvėrimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-07- 
10 sprendimu Nr.T-405 patvirtintomis Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo 
teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir 
žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis. 

Leidimą kasinėjimo darbams atlikti išduoda Kauno m. savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius. 

Statytojas, kuriam išduotas leidimas, vykdantis statybos, rekonstravimo, remonto darbus, 

privalo: 

- apžiūrėti prieš darbų pradžią kartu su leidimą kasinėti, aptverti arba sandėliuoti išduodančiu 
Savivaldybės administracijos atstovu statomo objekto teritoriją ir teritoriją aplink ją, nustatyti esamų 
dangų ir želdinių būklę, objekto aptvėrimo ribas, laikinų privažiavimo kelių įrengimo, medžiagų 
sandėliavimo vietas ir  surašyti apžiūros aktą; 

- palaikyti švarą ir tvarką statybos aikštelėje, gatvėje ties sklypo riba bei už jos ribų šalia atitvaro esančioje 
teritorijoje; 

- laistyti statybos aikštelę ir prie jos esančias gatves, esant dulkėtumui; 

- suderinti su gyventojais ir organizacijomis dėl privažiavimo prie jų pastatų, vykdant darbus; 

- prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, užtikrinti 
transporto priemonių, išvažiuojančių iš statybos aikštelių, švarą taip, kad nebūtų teršiamos greta 
statybos objektų esančios gatvės; neleisti važinėti transporto priemonėms ir mechanizmams tam tikslui 
neskirtomis vietomis; neleisti įvažiuoti į gatvę su patobulinta danga vikšriniam bei nešvariam transportui; 

- įrengti saugų praėjimo taką pėstiesiems ir saugų statybos teritorijos atitvarą; 

- perduoti leidimą išdavusiam Savivaldybės administracijos padaliniui ir padaliniui, vykdančiam dangų 
priežiūrą, sutvarkytą teritoriją, baigus vykdyti darbus; 

- atkurti visais atvejais, užbaigus kasinėjimo darbus, žemės paviršiaus lygį tokį, koks buvo iki darbų 
pradžios, arba pakeisti tik pagal statinio projekto sprendimus; 

- atsodinti medžius ir krūmus, o žolę ir gėlynus pasėti buvusiose ar projekte nurodytose vietose, sodinti 
tinkamu laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 
D1-674 patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis; 

- tankinti pasluoksniui užpilant perkasas gruntu; 

- įrengti gatvių dangas ir jų pagrindus pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją; 

- perkloti pakartotinai dangą (kelių, aikštelių, šaligatvių ar kt.) savo lėšomis, jei per garantinį laikotarpį 
danga deformuojasi; 

- įrengti smėlio pasluoksnį ir skaldos pagrindą išardytoms dangoms važiuojamosios dalies perkasoje, 
vykdant darbus žiemos metu, esant nepalankioms oro sąlygoms. Šaligatvio zonoje įrengti smėlio 
pasluoksnį. Išlyginti žaliosios vejos zoną. Nusistovėjus palankiems orams, bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 
d. galutinai sutvarkyti dangas ir želdinius. Už įrengtų pagrindų priežiūrą iki visiško sutvarkymo ir už 
trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl nebaigtų tvarkyti dangų atsakingas Statytojas, gavęs leidimą. 
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2.2.2. Reikalavimai žemės darbams 
Prieš žemės darbų vykdymo pradžią Rangovas privalo patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), ypatingai 

inžinerinių komunikacijų vietą plane ir jų gylį nuo esamo paviršiaus, o taip pat vertikalią žemės paviršiaus padėtį 
(aukščius), jų atitikimą projekte pateiktai medžiagai. 

Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų: 

- augalinio dirvos sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; veją, prieš 
sandėliuojant iškastą gruntą, būtina uždengti specialiu paklotu; 

- nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 

- pylimų pagrindų paruošimas įskaitant jų išlyginimą, sutankinimą ir drenažų įrengimą; 

- iškasų kasimas, transportuojant gruntą į pylimus; 

- pylimų įrengimas iš gruntų, kiekvieną sluoksnį išlyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos; 

- žemės sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas; 

- dangų lovio įrengimas. 

Statomose ar rekonstruojamose miesto gatvėse inžineriniai tinklai klojami, o senieji perklojami - kompleksiškai. 
Šie darbai turi būti užbaigti iki dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darbų pradžios. 

Darbų vykdytojas privalo: 

- turėti nustatyta tvarka gautą leidimą žemės darbams, kompleksiškai suderintą projektą, darbų vykdymo 
žurnalą ir statinių nužymėjimo aktą; 

- nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti organizacijoms, turinčioms 
statybos aikštelėje tinklų bei įrengimų, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus 
atvykti į vietą; 

- pateikti minėtų organizacijų atstovams leidimą vykdyti žemės darbus, projektą ir statinių nužymėjimą 
aikštelėje; 

- parodyti darbų vadovui, darbininkams, požeminių komunikacijų vietas žemės darbų plote arba greta jo ir 
imtis priemonių požeminėms komunikacijoms apsaugoti; 

- perduoti žemės kasimo mechanizmų mašinistams žemės darbų vykdymo paskyrą-užduotį, parodyti šių 
darbų ribas natūroje, išvardyti saugotinas požemines komunikacijas, įspėti juos apie atsakomybę už 
tinklų ir įrengimų sugadinimą. 

Už komunikacijų apgadinimą atsako darbus vykdanti organizacija. Dėl kiekvienos apgadintos komunikacijos 
surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotos įstaigos ir statybos organizacijos atstovams. Akte nurodomas apgadinimų 
pobūdis, priežastis, tikrieji kaltininkai, priemonės ir terminai apgadinimui likviduoti. 

Jei, vykdant žemės darbus, randami brėžiniuose nenurodyti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų įrengimai  
arba archeologiniai objektai, darbai turi būti nedelsiant nutraukti. Darbus galima tęsti tik gavus papildomą leidimą iš 
organizacijų, kurioms priklauso rastos požeminės komunikacijos. Leidimo žemės darbams pratęsimu rūpinasi leidimo 
gavėjas. 

Draudžiama: 

- savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų (keliuose, gatvėse, 
šaligatviuose, gazonuose, teršti juos statybinėmis šiukšlėmis ir gruntu); 

- užvažiuoti ant šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų bei gazonų visų tipų automobiliais, statybinėmis 
mašinomis ir mechanizmais; 

- atviru būdu kloti požemines komunikacijas per ,,A“ bei ,,B“ kategorijų gatves. 

Rangovas išardęs arba sugadinęs kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir gazonus už statybos 
aikštelės ribų, nedelsdami taiso juos savo lėšomis. 
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Vykdant žemės darbus (pvz.: klojant inžinerinius tinklus) suardyta kelių, gatvių, įvažiavimų danga įrengiama, 

laikantis šių taisyklių: 

- išardytų šaligatvių danga, neatsižvelgiant į jos tipą, įrengiama pagal faktiškai išardytą plotį - tais atvejais, 
kai nuo išardytosios šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga 
įrengiama iki pat šaligatvio krašto, įskaitant ir neišardytąją juostą, pagrindas po šia danga įrengiamas per 
faktiškai išardytą plotį; 

- važiuojamoji gatvės dalis su asfaltbetonio danga įrengiama pagal faktiškai išardytos dangos plotį, 
užfiksuotą dvišaliu aktu, surašytu perduodant dangą taisymui. Išardyta tašytų arba netašytų akmenų  
danga įrengiama per dvigubą tranšėjos plotį. Jei nuo borto neišardytos dangos lieka mažiau kaip 1 m.,  
visų tipų danga įrengiama iki pat borto; 

- važiuojamoje dalyje be dangos įrengiama žvyro danga; 

- želdiniai atsodinami (sodinti tinkamu laiku); 

- apsauginius pėsčiųjų aptvėrimus, šulinių ir kelio ženklus, visuomeninio transporto sustojimo vietų stovus, 
suolus ir pan. taiso žemės darbus vykdžiusi organizacija; 

- užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui. Gatvės važiuojamojoje dalyje ir po šaligatviais 
molingi gruntai pakeičiami smėlingais; 

- gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės 
kategoriją; 

- gatvės dangos įrengtus pagrindus priima leidimus kasinėjimams išdavusios organizacijos atstovas. 
Iškvietimo metu turi būti: 

1. pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys; 

2. įrengtas smėlio pasluoksnis ir skaldos pagrindas, kelio bortai pastatyti ant betono pagrindo, ant 
inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčiai, asfaltbetonio briaunos 
turi būti atpjautos ir išteptos bitumu (pjūviai tarpusavyje statūs, skersiniai pjūviai statmeni gatvės 
ašiai); 

- jei pagrindų paruošimas atitinka išvardintas sąlygas, leidžiama kloti važiuojamosios dalies dangą, 
šaligatvius; 

- kai oro sąlygos nepalankios, išardytos dangos A, B ir C kategorijų gatvių važiuojamojoje dalyje taisomos 
įrengiant laikiną asfaltbetonio dangą, kuri, nusistovėjus palankiems orams, išardoma ir įrengiama 
asfaltbetonio danga iškasoje pagal nustatytą tvarką ir pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią 
gatvės kategoriją. Šaligatvio zonoje įrengiamas smėlio pasluoksnis. Vejų zona išlyginama. Nusistovėjus 
palankiems orams (iki gegužės 1 d.), dangos iki galo sutvarkomos. Iki to laiko įrengti pagrindai prižiūrimi 
ir už jų būklę atsako Rangovas, įrengęs perkasų pagrindus; 

Jei per metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis, 
žemės darbus vykdžiusios organizacijos privalo ją sutaisyti. 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia vadovautis ST 
188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio bei techninių specifikacijų 2-ojo skyriaus Statybvietės paruošimas 
reikalavimais. 

Iškasų įrengimas turi tenkinti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 

Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ST 188710638.06:2004 V 
skyriaus VII skirsnio reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš 
statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 
susikaupimo darbo vietoje. 
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Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 

išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus Rangovas turi atlikti su ypatingu 
dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 
atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 
sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi 
būti aptvertos. 

Iškasa dangų įrengimui daroma paklojus visas inžinerines komunikacijas. Iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti 
projektinius aukščius, skersinius nuolydžius. 

Pylimų supylimas, paskleidimas ir tankinimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio 
reikalavimus. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII 
skirsnyje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV 
skirsnio nurodymus. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XII skirsnyje. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui rekonstruojant kelius išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XIII 
skirsnyje. 

 
2.2.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ST 188710638.06:2004 V 

skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2002. 
 

2.2.4. Darbų kontrolė 
Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus I skirsnyje. 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ST 188710638.06:2004 VI 
skyriaus III skirsnyje. 

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui žemės sankasos viršuje pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus 
IV skirsnyje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VI skirsnyje išdėstytų 
reikalavimų. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VII 
skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 

1 lentelė. Žemės sankasos kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 
 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba 
dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai  5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 
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1 lentelė. Žemės sankasos kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 
 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba 
dydžių vertės 

1.6. Bermos plotis  20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

 
1.8. Sutankinimo rodiklis 

100 %; 97 %, kai h  0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijų modulis ≥ 45 MPa 

2. Drenažai 

2. Drenažai  

2.1. Plotis  5 cm 

2.2. Išilginis nuolydis  0,1 % 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XV 
skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 
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2.3. Dangų įrengimas 
 

2.3.1. Bendrieji nurodymai 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“, KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, 
statybos taisyklių ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas, ĮT SBR 07 „Automobilių kelių 
dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas“, TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių mišinių, naudojamų sluoksniams, techninių reikalavimų aprašas“, 
TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“, Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš 
trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 ir kitų normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai dangos sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių 
paruošimui, dangos sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

 
2.3.2. Reikalavimai darbams 

2.3.2.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 VI - VIII skyriuose išdėstytų reikalavimų. 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami pagal ĮT SBR 07 VII (apsauginiai šalčiui atsparūs ir šalčiui 
nejautrių medžiagų sluoksniai) bei VIII (žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai) skyriuose pateiktus reikalavimus. 

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 VIII, IX, X skyrių ir XI skyriaus II 
skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje pateiktais reikalavimais. 

2.3.2.2. Asfalto dangos 

Dviračių takas įrengiamas kaip viensluoksnė 6 cm storio danga iš spalvoto asfaltbetonio mišinio AC 16 PD. 

Iškiliosios perėjos formuojamos nufrezavus esamą viršutinį dėvimąjį asfalto dangos sluoksnį ant viršaus 
paklojant 10 cm asfalto sluoksnį iš mišinio AC 16 PD 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi būti vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

2.3.2.3. Trinkelių dangos 

Reikalavimai darbams išdėstyti Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniuose 
nurodymuose MN TRINKELĖS 14. 
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1 paveikslas. Trinkelių/plytelių dangų konstrukcijos tipinė detalė 

Betoninių trinkelių grindinio dangai naudojamos 8 cm storio trinkelės. Betoninės trinkelės (plytelės) 

klojamos ant paruošto pagrindo. 

Betono trinkelės ir plytelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Sankasa ir laikantysis sluoksnis turi būti įrengiami 
su 2 proc. nuolydžiu, kad galėtų nutekėti lietaus vanduo. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai sutankinti 
ir neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. 

Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai įrengiami iš birių medžiagų, kurios turi apsaugoti dangos 
konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui mineralinių medžiagų mišiniai, kurie 
sutankinti būtų laidūs vandeniui. 

Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. 

Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės visiškai atsigultų į guolį. Siūlių storis visuomet turi būti 3–5 mm. Jas reikia 
užpildyti smulkiosios skaldos mišiniu. Visiškas atsparumas apkrovai yra užtikrinamas tada, kai siūlės užpildomos iki 
viršaus. Todėl siūles po kelių dienų reikia pildyti keletą kartų. 

Į pakloto betoninių trinkelių grindinio siūles yra įšluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir būtinai sauso grindinio 
paviršiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokštumų vibratorių su PVC slystamuoju įtaisu, tausojančiu trinkelių  
paviršių. Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti apsupta 
kraštinėmis trinkelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio plytelių užpildyti betono mišiniu negalima. 

Paklojus plyteles/trinkeles , šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Vejos bordiūrų matmenys 1000x80x200 
cm. Bordiūrai montuojami iš atskirų elementų ant betoninio pagrindo, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Betono 
pagrindo storis ne mažiau 20 cm, klasė C16/20. 
Bortų sujungimo vietose negali būti iškilimų arba išvirtimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 10 mm. Vejos 
borteliai rengiami šaligatvio lygyje. 
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Susisiekimo infrastruktūros objektai įtraukti į žmonėms su negalia svarbių objektų sąrašą, todėl projektuojami ir 
įrengiami pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

Judėjimo trasų dangos: neįgaliesiems pritaikytų trasų ir zonų paviršiai turi būti lygūs, be duobių ir nelygumų, 
kieti, pakankamai šiurkštūs, ne slidūs, iš ne birių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plytelių 
turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės kaip 15 mm. Žmonėms su negalia pritaikytose trasose ir zonose esančių 
grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 

Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. 
Nusileisti nuo šaligatvio (tako) į gatvės važiuojamosios dalies lygyje esančią perėją numatyti ne didesnio kaip 8,3% 
nuolydžio pandusai. Pandusai rengiami gatvės bortus 3 m pločiu įleidžiant iki asfaltbetonio dangos lygio, nuleidimas 
atliekamas per du-tris bordiūro segmentus (2-3m). 

2 paveikslas. Panduso (rampos) įrengimo detalė 

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis 
kliūtimis vietose įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
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2.3.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

2.3.3.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai turi atitikti sluoksniui keliamus reikalavimus pagal TRA SBR 
07, LST 13108-8:2006 ir LST 1331:2002. 

Naudojamos dirbtinės ir antrinės (RC) mineralinės medžiagos, turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA SBR 07 
reikalavimus. 

RC mišiniai gali būti pagaminti iš RC kartotinio panaudojimo statybinių medžiagų. Mišiniams, gaminamiems su 
skirtingomis RC medžiagomis, kiekviena iš medžiagų turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 

2 lentelė. Reikalavimai nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniams ir gruntams: 
 

Rodikliai Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 
(ŠNS) 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
(SPS) 

Mišinio rūšis ir frakcija 1. nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišiniai - 0/2, 0/4, 0/8, 

0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63; 
2. gruntai pagal LST 1331 – ŽB, ŽG, 

ŽP, SB, SG, SP 

3. kartotinio panaudojimo (RC) 
statybinių mineralinių 

medžiagų mišinys 

1. 0/45 -nesurištieji 
mineralinių medžiagų 

mišiniai; 

2. RC statybinių 
mineralinių medžiagų 

mišinys 

Granuliometrinė sudėtis ir 
mineralinių dulkių kiekis 

pagal TRA SBR 07 

Sluoksnio storis, cm 20 15 

Sutankinimo rodiklis DPr, % 100 103 
(ties komunikacijų šuliniais-100) 

Deformacijos modulis EV2, MPa - 80 

Pralaidumo vandeniui koeficientas k, m/s k≥1,5×10-5 - 

Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto trinkelių/plytelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties 
pagrindo sluoksnio ir trinkelių/plytelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų  
užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. 

Reikalavimai žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniui įrengiamam po betoninių elementų (trinkelių/plytelių) danga 
nurodyti ĮT SBR 07 62 punkte. 

2.3.3.2. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišinių gamybai naudojama: 

- mineralinės medžiagos pagal aprašą TRA MIN 07; 

- rišikliai – kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas pagal aprašą TRA BITUMAS 08; 

- sukibimą (adheziją) gerinantys priedai; 

- rišiklį stabilizuojantys priedai; 

- kiti priedai. 

Asfaltbetonio sluoksnių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti: 
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- mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 1 priede 
pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą. Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA 
ASFALTAS 08 8 priedo 1–9 paveiksluose. 

- rišikliai - kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas. Taikomi šie dokumentai: standartai LST EN 
12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08. Asfalto sluoksnių įrengimui naudojamos bituminės 
emulsijos turi atitikti: standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08. Bituminėms emulsijoms galioja 
taisyklių ĮT ASFALTAS 08 3 lentelėje nurodytos perpylimo, sandėliavimo ir darbo temperatūros. 
Sandėliuojant bitumines emulsijas, jos turi būti apsaugotos nuo šalčio poveikio. 

- priedai - TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymus; 

- naudotas asfaltas - TRA ASFALTAS 08 V skyriaus IV skirsnio nurodymus. Naudoto asfalto granulės turi 
atitikti standarto LST EN 13108-8 ir TRA NAG 09 reikalavimus. 

Sukibimui gerinti gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankamai teigiama patirtis bei, 
kurių rūšį ir apimtį, tinkamumo bandymais nustato mišinius projektuojanti laboratorija. Priedų rūšys ir savybės turi 
būti deklaruotos. Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

Asfalto pagrindo sluoksnio, asfalto apatinio sluoksnio, asfalto viršutinio sluoksnio ir asfalto pagrindo-dangos 
sluoksnio mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Asfalto mišiniams gaminti naudojami aktyvinti mineraliniai milteliai, atitinkantys LST 1419:1995 reikalavimus. 

Reikalavimai asfalto mišinių įsigijimui, transportavimui ir tinkamumo įrodymui pateikti ĮT ASFALTAS 08 VI  
skyriaus V skirsnyje. 

3 lentelė. Reikalavimai asfalto mišiniams: 
 

Asfalto sluoksniai/Rodikliai Asfalto pagrindo-
dangos sluoksnis 

Mišinio rūšis ir tipas AC 16 PD 

Rišiklio rūšis ir markė Kelių bitumas 
100/150 

Sluoksnio storis, cm 6 

Sutankinimo laipsnis, % ≥97 

Oro tuštymių kiekis tūrio, % ≤6,0 

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti LST EN 14188 serijos standartų ir kitų norminių dokumentų 
reikalavimus. 

2.3.3.3. Trinkelės ir plokštės 

Betoninės trinkelės turi būti projekto projekto brėžiniuose nurodytos spalvos. Viršutinėje gaminių dalyje negali 
būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; nudaužytų kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluosniai turi būti gerai 
supresuoti tarpusavyje. Gaminių spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo 
sąlygos. Pagal Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Reikalavimai betoniniams gaminiams nurodyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14. 

Betoninių trinkelių pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų 
mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 6 priede nurodytus reikalavimus. 

Užvažiuojamų plotų granitinių trinkelių surištojo pasluoksnio skiediniams taikomi reikalavimai nurodyti 
metodinių nurodymų (MN TRINKELĖS 14) 62-64 punktuose, o siūlių užpildo skiediniams – 69-72 punktuose. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai turi atitikti standartą LST EN 13285. 
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Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST EN 

1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, ardančiosios apkrovos, 
vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmenų bei formos 
leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

4 lentelė. Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių atitikimas Lietuvos ir europinių standartų reikalavimus 
 

Gaminys Stipris Atsparumas 
dilimui 

Vandens 
įgėris % 

Atsparuma
s slydimui 

(ASV) 

Atsparumas 
šalčiui (masės 

nuostoliai 
kg/m2) 

 
 

Grindinio trinkelės 
pagal LST EN 1338 + AC 

Skeliant 
≥ 3,6 MPa; 

suirimo apkrova 
skėlimo ilgiui 
≥ 250 N/mm 

 
 

< 20 mm 

 
 

< 6 % 

 
 

70 

 
 

< 1,0 

Gatvės ir vejų bordiūrai 
pagal LST EN 1340 + AC 

Lenkiant 
≥ 3,5 MPa 

 
< 20 mm 

 
< 6 % 

 
- 

 
< 1,0 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius 

duomenis. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio 

reljefo: 

lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 
krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

 
 

apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 
mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus) ir kt. 
pavojus. 

 

Įspėjamieji paviršiai neregiams ir silpnaregiams įrengiami iš betoninių reljefinių (juostelės arba kauburėliai) 
plytelių arba trinkelių (gaminio storis 6-8 cm). 

Reikalavimai medžiagoms įrengiant įspėjamuosius paviršius: 

- neslidus paviršius; 

- atsparumas atmosferos poveikiui (saulės spinduliams, ledui, staigiam temperatūros pokyčiui, druskai, 
smėliui ir purvui); 

- atsparumas dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas); 

- ryškios spalvos (pageidautin geltona). 
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2.3.4. Darbų kontrolė 

2.3.4.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 

Dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių atliktų darbų kontrolė turi atitikti ĮT SBR 07 X skyriaus, atliktų darbų 
priėmimas – XIII skyriaus reikalavimus. Kontroliuojami parametrai, leistinieji nuokrypiai arba parametrų vertės 
nurodyti šių taisyklių 4 priede. 

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių - ĮT ASFALTAS 08 XII-XV skyriai. 

Tinkamumo bandymus ir kokybės kontrolę reikia numatyti pagal TRA MIN 07 ir TRA SBR 07, ĮT SBR 07 X 
skyriaus, o taip pat ĮT ASFALTAS 08 XII skyriaus reikalavimus. 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolės reikalavimai išdėstyti automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 4 priede. 

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių dydžiai nurodyti ĮT ASFALTAS 08 VII ir XI 
skyriuose. 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių be rišiklių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 07 XIII skyriaus reikalavimus. 

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nurodymus.. 

2.3.4.2. Asfalto sluoksniai 

Jeigu statybos sutartyje nenumatyti jokie kiti reikalavimai, leistiniesiems nuokrypiams ir ribinėms vertėms 
galioja  ĮT ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimai. 

Bandymų rūšys ir metodai aprašomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XII. 

Užbaigtų darbų priėmimas vykdomas pagal taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis 
privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 

Darbų įvertinimas ir garantiniai terminai nurodyti taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIV skyriuje. 

Jei sluoksnio plotas mažesnis kaip 6000 m², atsiskaitymą už atliktus darbus galima numatyti pagal sluoksnio 
svorį, kitu atveju - pagal įrengto sluoksnio storį. 

Sluoksniai matuojami pagal statybos sutarties sąlygas. 

Atsiskaitymo už atliktus darbus būdai ir matavimo metodai aprašomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XV skyriuje bei 
statybos taisyklių ST 193061491.04:2009 IX skyriuje. 

2.3.4.3. Plytelių, trinkelių ir plokščių grindiniai 

Darbų kontrolę ir priėmimą vykdyti laikantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 reikalavimų. 
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2.4. Eismo reguliavimo priemonės 
 

2.4.1. Bendrieji reikalavimai 
Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir kitos eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 

reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 20-913) bei Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 20- 
914). 

Įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, atitvarus ir kt.) 
bendro naudojimo teritorijose galima tik nustatyta tvarka gavus leidimą. 

Leidimus arba technines sąlygas eismo reguliavimo priemonėms įrengti ir prižiūrėti Kauno miesto teritorijoje 
išduoda Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrius. 

Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimas arba priežiūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų,  
Kelių eismo taisyklių, standartų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

 
2.4.2. Reikalavimai įrengimo darbams 

2.4.2.1. Vertikalieji kelio ženklai 

Gatvėse įrengiant vertikaliuosius kelio ženklus vadovautis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu 
Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81 patvirtintų Automobilių kelių 
vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 VIII skyriaus reikalavimais. 

Bendruoju atveju šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų aukštis 2,2 m, šalia dviračių takų – 2,50 m. 
Rekomenduojamas ženklų Nr. 407–409, įrengiamų važiuojamojoje dalyje ar iškiliose saugumo salelėse, aukštis – 1 m. 

Papildomas lenteles leidžiama tvirtinti prie pat ženklo taip, kad jos neuždengtų ženklo arba pačios nebūtų juo 
uždengtos. Atstumas tarp ženklo ir lentelės, taip pat tarp lentelių neturi būti didesnis kaip 0,05 m. 

Ženklo pastatymo aukščiu laikomas atstumas nuo pastatymo vietos paviršiaus iki ženklo apatinio krašto 
įskaitant ir papildomas lenteles. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi 
būti 0,50–2,00 m. 

Atstumas tarp greta vienas kito įrengtų ženklų atvaizdų turi būti 0,05–0,20 m. 

Neleidžiama ženklų įrengti arčiau kaip 1 m nuo aukštosios įtampos elektros laidų, taip pat kabinti jų virš 
važiuojamosios dalies aukštosios įtampos linijos apsaugos zonoje. 

Šalia kelio (važiuojamosios dalies) įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai arba 

pasukta ne didesniu kaip 15o kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. 
Važiuojamojoje dalyje ženklai įrengiami kiek galima statesniu kelio ašiai kampu. Virš važiuojamosios dalies ženklai 

įrengiami statmenai važiuojamajai daliai arba palenkti į ją ne didesniu kaip 5o kampu. 

Kelio ženklai montuojami ant stovų, ant apšvietimo, elektros tinklo ir šviesoforų stulpų, ant statinių, atotampų, 
specialių rėmų (žiūr. kaip nurodyta projekto Eismo organizavimo schemoje). 

Standartinių atramų įrengimo, įskaitant pamatus, techninius reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų 
kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14 bei Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 
08. 

Statybos darbų metu atliekant laikiną darbo vietų apstatymą kelio ženklais vadovautis Automobilių kelių darbo 
vietų  aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. 
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Laikinos techninės eismo reguliavimo priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro naudojimo 

teritorijoje naudojamos statybų metu gali būti įrengiamos tik gavus leidimą iš Kauno miesto savivaldybės 
administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus. 

2.4.2.2. Horizontalusis ženklinimas 

Ženklinimo linijų padėtis turi atitikti kelių eismo taisyklių, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių ženklinimo 
medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 reikalavimus ir ženklinimo schemas (pagal Automobilių 
kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12). 

Projektinių sprendinių neatitinkančio esamo ženklinimo arba jo likučių naikinimas turi būti atliekamas taip, kad 
kuo mažiausiai būtų pažeidžiamas viršutinis dangos sluoksnis. 

Horizontaliojo ženklinimo linijų ir elementų matmenys turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 
reikalavimus. Horizontalaus ženklinimo rodyklių 1.16, naudojamų įvažose į turbožiedinę sankryžą matmenys turi 
atitikti žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 2 priedo reikalavimus. 

Ženklinimo darbus vykdyti pagal Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 
reikalavimus. 

 
2.4.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

2.4.3.1. Vertikalieji kelio ženklai 

Vertikalieji kelio ženklai ir jų atraminės konstrukcijos turi tenkinti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir  
Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nuostatas. 

Kelio ženklų dydis ir kiti parametrai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 2, 3, 4, 5 
ir 6 lentelėse pateiktas reikšmes. Ženkluose naudojamų parametrų reikšmės pateiktos minėtų taisyklių 7 lentelėje. 

Vertikalieji ženklai turi būti sukonstruoti ir paženklinti pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklių ĮT VŽ 14 VII skyriaus bei Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 
reikalavimus. 

Vertikalieji kelio ženklai (VŽ) turi būti sertifikuoti pagal LST EN 45011:2000 sertifikavimo sistemą. Ženklų  
techniniai reikalavimai, konstrukcija ir fotometriniai parametrai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 12899-1: 
2008 
„Nuolatiniai  vertikalieji  kelio  ženklai.  1  dalis.  Nuolatiniai  ženklai",  "Kelio  ženklų  ir  vertikaliojo  ženklinimo    
taisyklių" 
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin.,2012, Nr. 20-914) 
reikalavimus, bei "Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12",  patvirtintą 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5d. įsakymu Nr.V-52 ir 
Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių aktualios redakcijos nuostatas. 

VŽ kokybė: 

 visų nuolatinių vertikalių kelio ženklų atitinkamos charakteristikos, nurodytos standarto LST EN 12899-
1 ZA.1 lentelėje, turi būti patikrintos pagal atitikties sistemą 1, pateiktą standarto LST EN 12899-1 CA. 7 
lentelėje; 

 nuolatiniai VŽ, pasiekę standarto LST EN 12899-1 ZA priedo sąlygų atitiktis, turi turėti atitikties 
sertifikatą, kuris duoda teisę gamintojui pažymėti produktą CE ženklu; 

 VŽ turi būti paženklinti CE ženklu laikantis direktyvos 93/68/EC ir reglamento STR 1.01.04:2013 
nurodymų. 

VŽ dydis ir matmenys: 

 standartinių VŽ priekinės pusės matmenys ir forma turi atitikti "Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklių" reikalavimus atsižvelgiant į reikiamą dydžio grupę. 

 individualaus projektavimo VŽ matmenys kiekvienu konkrečiu atveju parenkami vadovaujantis "Kelio 
ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių" reikalavimais. 
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Standartinių ir individualaus projektavimo VŽ pagrindas turi būti pagamintas iš šalto valcavimo cinkuotos 

skardos (standartas ASTM A 653/653 M-94 arba analogiško Europinio atitikmens) lakštų. 

Cinkuotos skardos lakštų storis parenkamas priklausomai nuo skydo dydžio, bet ne mažesnis kaip 1,0 mm. 

Cinkavimas atliekamas vadovaujantis standartais LST EN ISO 1461:2009 ir LST EN 10346:2009, ne mažiau 20 
µm (Z - 275 g/m2). 

Metalo blizgesiui panaikinti bei tarnavimo laikui pailginti, antra VŽ pagrindų pusė ir jų briaunos nudažomi pilkos 
spalvos matiniais dažais, atspariais korozijai. Dažų sluoksnio storis 35±5µm. 

Standumui užtikrinti formuojamos dvigubo lenkimo briaunos pagal visą perimetrą. Didesnių matmenų skydų 
standumas užtikrinamas papildomomis cinkuotomis (ne mažiau 15 µm) sijomis, arba kitu būdu, atitinkančiu 
"Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12" konstruosenos sistemą. 

VŽ šviesą atspindinčios medžiagos: 

 visos šviesą atspindinčio plėvelės turi būti įteisintos t.y. turi turėti leidimą naudoti valstybinės reikšmės 
keliuose bent vienoje iš Europos Sąjungos valstybių. 

 priklijuota plėvelė neturi turėti vizualiai matomų defektų (įbrėžimų, raukšlių, pūslių); 

 plėvelės fasadiniame paviršiuje turi būti pažymėta plika akimi įžiūrimas tik tai plėvelės rūšiai ir tik tam 
gamintojui būdingais atpažinimo ženklais. 

 šilkografinių vaizdų spalva turi būti vienoda, atitikti spalvingumo koordinates. Vaizdų kontūrai turi būti 
lygūs nesutepti. 

 I ir II (RA1 ir RA2) klasės šviesą atspindinčių plėvelių šviesos atspindžio koeficientas RA turi atitikti 
"Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12" reikalavimus. 

 III (RA3) klasės plėvelės šviesos atspindžio koeficientas RA, esant apšvietimo kampui β1 = 5° ir 
stebėjimo kampas α = 0,2°, visą ženklų tarnavimo garantinį laikotarpį turi būti ne mažesnis kaip: 

- balta spalva - 350 cd x m-2 x L x-1 

- geltonai žalia spalva - 450 cd x m-2 x L x-1. 

Visi VŽ komplektuojami kartu su tvirtinimo elementais: 

 tvirtinimo elementai gaminami iš ne žemesnės, kaip S235 klasės (arba ekvivalentiško) plieno, pagal 
standartą LST EN 10025; 

 metalo storis, priklausomai nuo detalės dydžio gali būti 1,5-3,0 mm; 

 visi tvirtinimo elementai turi būti cinkuoti karštu būdu pagal standartą LST EN ISO 1461:2009, ne 
mažiau 45 µm arba pagaminti iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimui naudojami varžtai ir veržlės 
cinkuojamos karštu būdu, cinko storis turi būti ne mažiau 15 µm. 

Kiekvieno ženklo priešingoje pusėje privalo būti įspaustas metale reljefinis spaudas arba užklijuotas lipdukas 
(atsparus atmosferos, druskų poveikiams, plaunant nenusitrinantis, lengvai nuvalomas, nenuplėšiamas rankomis be 
papildomų įrankių ir neblunkantis), kuriame pateikiama ši informacija: 

 CE ženklo simbolis; 

 gamintojo pavadinimas ar identifikavimo ženklas; 

 standarto numeris ir metai; 

 produkto pagaminimo data (metai, mėnuo) ir garantinis laikas; 

 šviesą atspindinčios plėvelės tipas. 

3 Kartu su paruoštais kelio ženklais turi būti pateikiami šviesą atspindinčios plėvelės ir kitų naudotų 
medžiagų sertifikatai lietuvių kalba. 
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Cinkuoti vamzdžiai naudojami kelio ženklų atramoms turi atitikti PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ ir LST EN 12767:2008, „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai“ reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus. 

Plieno kokybė turi atitikti S 235 klasės reikalavimus (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis 

stipris fsy = 215 N/mm2), pagal standartą LST EN 10219-1:2006. 

Plieno rūšis ir matmenims parinkti taikant standartą LST EN 10219-2:2006. 

Vamzdžiai turi būti cinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461:2009 reikalavimus. Cinko storis ne 
mažiau 70 µk. 

Vamzdžių paviršius vienalytis, be įlenkimų, subraižymų, pilkos spalvos. Turi būti atsparūs ilgalaikiam atmosferos  
ir druskos poveikiui. 

Kiekvienas vamzdis, ne mažiau kaip dviejose vietose (abiejuose vamzdžio galuose), privalo būti paženklintas. 
Ženklinimas turi suteikti informaciją apie gamintoją (tiekėją) ir prekės perdavimo Pirkėjo nuosavybėn datą 

(metus). 

Vamzdžiai surišami taip, kad transportuojant ir laikant nesusigadintų (nebūtų pažeistas cinko sluoksnis). 

Kiekviena vamzdžių siunta tiekiama su gamintojo sertifikatu (pasu) lietuvių kalba. 

Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2 pamatų betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip 
C25/30, atsparumo šalčiui markė – F50. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Kelio ženklo atramos viršus turi būti  uždaromas 
dangteliu, kad nepatektų drėgmė. 

Atraminėms konstrukcijoms įrengti naudojamų plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų, pamatų, 
ženklų skydų ir priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių garantiniai terminai turi būti ne trumpesni kaip: 

- pamatų – 10 metų, 

- plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų ir ženklų skydų – 5 metai, 

- priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių – 5 metai. 

3.4.1.1. Horizontalusis ženklinimas 

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą, turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. 

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisykles. Ženklinimą reikia atlikti pagal medžiagų gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas. 

Reikalavimus ženklinimo medžiagoms, naudojamoms gatvėms ženklinti, nustato Kelių ženklinimo medžiagų 
techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, bei Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT 
ŽM 12. 

Ženklinimo darbų ir medžiagų garantinis terminas nustatomas pagal Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 
ženklinimo įrengimo taisyklėse ĮT ŽM 12 XIII skyriaus nurodymus. 

2.4.1.1. Pėsčiųjų apsaugos tvorelės 

Pėsčiųjų atitvarų konstrukcija, medžiagos turi nustatytus reikalavimus: 

 montuojamų pėsčiųjų atitvarų rėmai ir stulpeliai turi būti pagaminti iš cinkuoto vamzdžio ir sutvirtinti 
varžtais; 

 pėsčiųjų atitvaro pastatymo aukščiu laikomas atstumas nuo žemės paviršiaus iki atitvaro viršutinio 
taško. Pėsčiųjų atitvarų pastatymo aukštis yra 1200 mm; 

 atitvaro stulpelio viršus turi būti uždaromos dangteliu; 

 atitvaro rėmas (sekcija) turi būti pagamintas iš lenkiamo cinkuoto vamzdžio ar dviejų lygiagrečiai 
tvirtinamų vamzdžių prie vertikalaus stulpelio. Jei pėsčiųjų atitvaro sekcijoje yra suvirinimo siūlių, jos padengiamos 
korozijai atspariomis medžiagomis; 
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Pėsčiųjų apsauginės tvorelės išorinis paviršius turi būti lygus, be pažeidimų (įtrūkimų, plyšių, skilimų, išpūtimų, 

susisluoksniavimo, sudūrimų ir kt.) ir vienalytis. 

Pėsčiųjų apsauginės tvorelės turi būti atsparios smūgiams teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje, saulės 
šviesai, druskų, tepalų, šalčio ilgalaikiam poveikiui, lengvai nuvalomas. 

Įrengtoms pėsčiųjų apsauginės tvorelėms turi būti suteikta 3 metų garantija. 
 

2.4.2. Darbų kontrolė 

2.4.2.1. Vertikalieji kelio ženklai 

Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuoseklumą, atitiktį darbų aprašui ir 
techninėms specifikacijoms. 

Atitinkamas darbų priėmimo kontrolinis sąrašas pateiktas Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklėse ĮT VŽ 14 (2 priede). 

2.4.2.2. Horizontalusis ženklinimas 

Naujai atliktas ženklinimas (linijos ir simboliai) turi atitikti teisės aktuose nurodytus geometrinius matmenis ir 
padėtį. Ženklinimo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos tolygiai paskirstytos, linijų ir 
simbolių kraštai – tiesių linijų. 

Darbus priimti vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėse ĮT ŽM 12 X 
– XII skyriaus reikalavimais. 
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2.5. Želdiniai 
 

2.5.1. Bendrieji reikalavimai 
Skyrius parengtas vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis ir Medžių ir krūmų  

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, Sodmenų kokybės reikalavimais, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo 
taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis; Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 
taisykles; Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis; Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis. 

Vykdant statybos (žemės) darbus būtina: 

- saugoti teritorijoje esamas vejas, gėlynus ir medžius bei krūmus, jeigu juos iškirsti nenumatyta projekte; 

- prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu 
nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; 

- neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais ir krūmais arčiau kaip 3 m nuo medžių lajų 
projekcijų krašto ir 2 m nuo krūmų (nesandėliuoti statybinių medžiagų, įrenginių bei grunto, nevažinėti 
transporto priemonėmis ir nestatyti mašinų, mechanizmų, taip pat įvairios paskirties laikinų statinių); 

- kasant gruntą, laikytis šių minimalių atstumų: 2 m nuo medžio kamieno iki iškasos krašto, o nuo krūmų - 
1 m; tranšėjų stačios sienutės ties medžiais ir krūmais biriame bei šlapiame grunte turi būti sutvirtintos 
statramsčiais (ištisiniais skydais); 

- per kuo trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį, užpilti iškasas prie medžių; 

- neapnuoginti medžių šaknų ir neužversti šaknų kaklelių kasant ar lyginant (planiruojant) žemę; 

- įrengti medinius lieptus (paklotus) ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų, jeigu darbo metu reikia 
vaikščioti šalia saugomų želdinių; 

- laistyti želdinius sausrų metu, jeigu netoli jų yra gilios iškasos; 

- natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne daugiau, kaip +/-5 cm. 
 

2.5.2. Reikalavimai darbams 

2.5.2.1. Vejos įrengimas 

Vejos įrengiamos suprojektuotose vietose, užbaigus statybinius darbus. 

Statybinėmis atliekomis ar cheminėmis medžiagomis užterštą dirvožemį būtina pašalinti. 

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po 
statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti 
dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml arui), starane 
(10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). 

Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaičių 
(jei nebuvo naikinta velėna). 

Jei dirvos pH yra 5,5 ar rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. 

Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines 
piktžoles, statybos atliekas. 

Dideli plotai vejoms, išlyginami lazeriniu greideriu, maži – naudojant medinį tašą. Nesuslūgusias (iškasinėtas) 
sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos 
suslūgusi žemė išpurenama 2–3 cm gyliu ir po to išlyginama. 

Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose. Dirvožemio mechaninės 
savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti  
mineralinių 
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ir organinių trąšų. Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 K30) ir įterpti į dirvą 
akėčiomis (mažuose plotuose – grėbliu). 

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos 
dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją 
išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint 
įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros 
pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 

1. dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 

2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų  kiekio  išbarstoma 
išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą); 

3. dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 

4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 

5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių  eraičinų 
– 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 

6. įterptos sėklos privoluojamos; 

7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti, arba šlaitai uždengiami 
natūralaus plaušo (kokoso) dembliais. 

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais 
purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 

 
2.5.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

2.5.3.1. Reikalavimai dirvožemiui 

Augalų sodinimui į teritoriją atvežamas naujas dirvožemis. Vejos įrengimui naudojamas pašalintas esamas ir 
statybvietėje tinkamai sandėliuojamas augalinis gruntas. 

Atvežtinis dirvožemis privalo atitikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatytus kokybės standartus dirvožemiui visuomenei prieinamose zonose. 

Pareikalavus, Rangovas privalo atlikti dirvožemio cheminius ir parazitologinius tyrimus Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atestuotose laboratorijose. 

Dirvožemis neturi būti užterštas statybinėmis medžiagomis, statybinėmis atliekomis, podirvio žemėmis, 
piktžolėmis, šiukšlėmis, atliekomis bei augalų ligų sukėlėjais, naftos produktais ar kitomis augalams žalingomis 
cheminėmis medžiagomis. 

Sodinimo vietose paskleistas dirvožemis išlyginamas, iš jo pašalinami akmenys ir grumstai didesni nei 25 mm. Į 
dirvožemį įmaišoma augalinės kilmės komposto (ne durpių), bei lėto poveikio trašų (stimuliatorių) laikantis gamintojų 
nurodytų reikalavimų. 

2.5.3.2. Vejos sėklų mišinys 

Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 
90% ir daigumas ne mažesnis kaip 85%. 

Žaliųjų gatvės juostų ir šlaitų greitam apželdinimui skirtas mišinys: 

- pievinės miglės - 20%; 

- raudonieji šakniastiebiniai eraičinai - 20%; 

- daugiametės svidrė - 60%. 
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Bendra sėjos norma – 20 g/m2 žolių sėklų. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 
 

2.5.4. Darbų kontrolė 
Pagrindiniai įrengtų vejų vertinimo (parenkami ir analizuojami 30 x 30 cm vejų ploteliai kiekviename 10 arų vejų 

plote) kriterijai: 

- užvežamos žemės sluoksnis – ne seklesnis kaip 10 cm; 

- žemės paviršius vejoms turi būti gerai išlygintas, be įdubimų vandeniui kauptis ir pakankamai suspaustas, 
kad vaikščiojant neįsispaustų pėdos; 

- pasėtas tinkamas žolių sėklų mišinys, pritaikytas vejų rūšiai pagal paskirtį, 20 g/m2; 

- žemės gerinimo darbai (tręšimas, dirvos mechaninės sudėties gerinimas ir kt.) pagrįsti dokumentais ir 
laboratoriniais tyrimais. 

5 lentelė. Vejų įrengimo kokybės kontrolė 
 

DARBAI KONTROLĖ A* D* K* 

1. Paruošiamieji darbai 

- esamo grunto (pagrindo) planiravimas 

- dirvožemio atitiktis reikalavimams 

 

vizualiai 

lab. bandymais 

 

SV 

SV 

  

TP 

2. Vejų įrengimas 

- pakeisto (užpilto) grunto sluoksnio patikrinimas 

- vejos patikrinimas bortelio atžvilgiu 

 

vizualiai  

metru 

 

SV 

SV 

  

TP 

TP 

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja; SV - statybos vadovas, TP - techninis 

prižiūrėtojas. Iki objekto pridavimo Statytojui dienos Rangovas atsako už pasodintų želdinių 

priežiūrą. 
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