Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
TVIRTINU:
____________________
(Vardo raidė, pavardė, parašas)

____________________
(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO
IR / ARBA JO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.
2. Užsakovas: Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
3. Projekto pavadinimas: Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį [ir / ar] jos priedą.
4. Statybos rūšis: Paprastasis remontas.
5. Etapas: Aprašas (įskaitant skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį).
6. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.
7. Statinio rūšis: Inžinerinis statinys.
8. Inžinerinių statinių grupė: Susisiekimo komunikacijos.
9. Inžinerinių statinių pogrupis: Keliai.
10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:
10.1. numatoma darbų vykdymo riba: Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį [ir / ar] jos
priedą;
10.2. kelio kategorija: Pagal VĮ Registrų centro duomenis;
10.3. dangos konstrukcijos klasė: Pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles“;
10.4. vandens nuleidimas nuo kelio:
Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą
projektavimo metu;
10.5. kiti reikalavimai:
– keleivių laukimo paviljoną galima įrengti tik autobusų sustojimo aikštelėse, kuriose yra
įrengti peronai. Esant poreikiui, numatyti esamos perono dangos remontą;
– užmiestyje keleivių laukimo paviljonus projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių
keliai“, o gyvenvietės ribose – pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės

keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatas.
11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:
11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poįstatyminiais teisės aktais: Taip;
11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;
11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
11.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.
+

12. Finansavimo šaltinis: Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.
15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji dokumentai projektui: Priedas Nr. 1.
Techninė specifikacija.

STATYTOJAS
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių
kelių direkcija
(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS
(vardas, pavardė, parašas, data)

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO,
ĮRENGIANT KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONĄ (-US), PARENGIMAS
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija – Kelių direkcija;
statinio projektavimo techninė užduotis – techninė užduotis;
projektavimo paslaugas teikianti įmonė – paslaugos teikėjas;
paprastojo remonto aprašas – aprašas.

2.
PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais,
higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
– aprašo rengimo dokumentais;
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
– technine (-ėmis) užduotimi (-is);
– Kelių direkcijos internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais;
– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais
dokumentais.
3.
PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI
Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas,
pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms
kelio / perono konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų
susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos
remonto darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.
4.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI
4.1.
parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias
sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus aprašo parengimui. Apmokėti įmokas,
susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis);
4.2.
gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei
remontuojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui ar pan.) reikia
pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja
apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo
turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Kelių direkcija;
4.3.
atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius
inžinerinius geodezinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
4.4.
identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;
4.5.
savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą
paslaugų kokybę;
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4.6.
visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su Kelių direkcija. Kelių direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio
(-ių) sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą;
4.7.
užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų
parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse;
4.8.
laiku įspėti (raštiškai informuoti) Kelių direkcija dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio aprašą;
4.9.
tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Kelių direkcijos patvirtintą techninę
specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is);
4.10. aprašas turi būti parengtas, laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono
numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra
perteklinė (ir / ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir / ar viešinimo tikslams pasiekti;
4.11. aprašo sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
4.12. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose;
4.13. kreiptis į Kelių direkciją dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų ir kitų reikalingų duomenų bei
dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti;
4.14. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra
kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija Kelių
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:
– statinio aprašo, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Kelių direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;
– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;
– situacijos schemos iš projektinių sprendinių.
4.15. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų
eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą,
užstatymo tankį ir kt. Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas.
Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir
eismo reguliavimo taisyklių“ reikalavimus.
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Kelių direkcijos Eismo saugos skyriumi
(teikiant dokumentus el. paštu eos@lakd.lt);
4.16. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą aprašą elektroninėje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį
ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.
Aprašo žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.
Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę aprašo kopiją tik jei Kelių
direkcija / Užsakovas nurodys tai padaryti;
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4.17. apraše turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, techninės
specifikacijos, dangų plano brėžinys ant topografinio pagrindo (M1:500), kelio / perono dangos
konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elementų konstrukcinius brėžinius / detales),
aukščių planas, skersinis profilis, eismo organizavimo sprendiniai, darbų kiekių žiniaraščiai, sąmata;
4.18. paslaugos teikėjas Kelių direkcijai / Užsakovui pareikalavus turi parengti rangos darbų pirkimui
skirtus darbų kiekių žiniaraščius per 5 d. d. nuo Kelių direkcijos / Užsakovo pateikto pareikalavimo.
Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti paprastojo remonto aprašo
suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui
rengiami pagal pridedamas formas (*.xlsx formatu);
4.19. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su
Kelių direkcija;
4.20. paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie aprašą (statybos skaičiuojamąją kainą)
tretiesiems asmenims;
4.21. po aprašo parengimo, Kelių direkcijai / Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus
perskaičiuoti aprašo skaičiuojamąją kainą ir pateikti Kelių direkcijai / Užsakovui;
4.22. viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su aprašu, atsakyti ne
vėliau kaip per 3 d. d.;
4.23. jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai ir / ar
patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikėjas turi pateikti
Kelių direkcijai / Užsakovui patikslintą aprašą nauja laida ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Kelių
direkcijos / Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir
kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas aprašas turi būti pateiktas pagal techninės
specifikacijos 4.16 papunkčio reikalavimus.
5.
ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS
Sutarties vykdymo metu Kelių direkcija gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis)
paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį
ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Kelių direkcijos nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt)
darbo dienų turi:
– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų
kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine
forma;
– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Kelių direkcija;
– Kelių direkcijai pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Kelių direkcija
suderintu formatu, data ir laiku.
– teikiant Kelių direkcijos peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją
ir .dwg formatu.
6.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS
6.1.
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) aprašo
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rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus
planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su aprašu;
6.2.
topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys
objektai;
6.3.
topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis
GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo
tvarka“, 8 punkto lentele;
6.4.
atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo
tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų
rinkinys“ reikalavimais;
6.5.
pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių
tinklų planų derinimo tvarkos aprašu“;
6.6.
tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti šuliniai,
pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų
numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma
GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų
sudarymo tvarka“;
6.7.
topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai.
7.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI
7.1.
Parengtame apraše negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.
7.2.
Apraše turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,
sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia
redakcija).
7.3.
Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti
suskaičiuota vadovaujantis parengto aprašo brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų
skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, įgyvendinimo metu galiojančiomis
rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ reikalavimus.
7.4.
Skersiniai profiliai
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose statinio vietose kartu su skersinių profilių tipų
naudojimo lentele. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio / perono konstrukcijos ir kelkraščio /
esamos dangos sujungimo bei kitos aktualios detalės.
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7.5.
Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos
Statybinės medžiagos
Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių remonto darbus
susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos apraše ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų
transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant artimiausią:
1) Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos.
2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
3) Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų asfaltbetonio bazė, Pramonės g. 24, Kuršėnai.
4) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.
5) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai.
6) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė.
Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:
1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai,
kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų
turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;
2) Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelės, bortai ir kt.;
3) Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos
ir kt.;
Apraše turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos
pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad
kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma
rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
Grįžtamosios medžiagos
Apraše turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda,
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys
(neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);
– skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
– grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
– frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
– mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena
nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu
Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
7.5 papunkčio informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių
žiniaraščio.
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7.6.
Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose / kelio sklype
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos
ribose, tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo
saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos
zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių
medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:
 Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių
būklės ekspertizė;
 saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos
išduotą leidimą;
 pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjūčio 1 dienos.
Krašto ir rajoninių kelių paprastojo remonto apraše turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal
Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.
Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai,
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini želdiniai.
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:
– piketas ir kelio pusė;
– atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
– medžio skersmuo;
– medžio rūšis;
– saugotinas ar ne;
– saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);
– medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;
– vieta kelio plano brėžinyje.
Krašto ir rajoninių kelių paprastojo remonto atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems
medžiams, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių.
Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų
medžių žiniaraštį.
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8.
KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI
8.1 Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, elementus prie kraštovaizdžio ir
suderinant su priemonėmis, elementais kituose susijusiuose kelio ruožuose. Taikyti naujausias žinias,
gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Dėl integravimo kraštovaizdyje, vadovautis dokumentu
„Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“ (2013 m. Aplinkos
ministerija).
8.2. Paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė
1) Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su
trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų,
tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų;
2) Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip
3500 mm;
3) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai.
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą
skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu;
4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);
5) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba
milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į
400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį);
6) Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės
dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio dalinai skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir
smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);
7) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, dalinai skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN
ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį)
skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti
sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST
EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;
8) Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016.
Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:
1) Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine;
2) Tūris – 40–70 l;
3) Svoris – ne mažiau kaip 100 kg;
4) Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.
8.3. Kelkraščių danga
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda.

9

8.4. Grioviai
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.
Griovių tvirtinimas:
– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių
kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo“ 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32.
Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
– kai nuolydis 3–6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19
„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo“ 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės
frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);
– kai nuolydis 6–10 % – latakais, betono gaminiais,
– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens
grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS
16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių“ 229 p.
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