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1. Bendrieji duomenys 

Projekto pavadinimas: „Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A), pėsčiųjų ir dviračių 

tako tarp Šilutės pl. ir Taikos pr. Klaipėdos mieste statybos projektas“; 

Statybos vieta: dviračių ir pėsčiųjų takas tarp Šilutės pl. ir Taikos pr., skveras ties Šilutės pl. 40A, 

Klaipėdos m.; 

Statinių paskirtis: keliai (gatvės) (dviračių ir pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelė), kiti 

inžineriniai statiniai (skveras, sporto aikštynai, treniruoklių aikštelė, vaikų žaidimo aikštelės). 

Statybos rūšis: nauja statyba; 

Statinių kategorija: nesudėtingi; 

Statinių projekto etapas: techninis darbo projektas. 

 

Prieš rengiant techninį projektą buvo atlikti: 

 geodeziniai tyrimai, topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500; 

 inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. 

 

1.1.  Normatyviniai dokumentai 

Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 

vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2019-01-01 Nr. I-1240 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2018-07-01 Nr. I-2223 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2017-11-01 Nr. X-1241 

 LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 

sluoksnio išsaugojimo“ 1995-08-19 Nr. 1116 

 LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių" 2010-03-15 Nr. D1-193 

 LR aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas dėl „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo 

ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo“ Nr. D1-719 

 Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”  

 STR 1.04.04:2017 

 Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  STR 1.05.01:2017 
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 Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”  

 STR 1.06.01:2016 

 Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  STR 1.05.01:2017 

 Statybos techninis reglamentas “Statiniai ir teritorijos reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms”  STR 2.03.01:2001 

  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės  

 ĮT ŽS 17 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 2018-12-22 I-891 

 Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  2014-12-19 KTR 1.01:2008 

 Kelių priežiūros tvarkos aprašas 115 

 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  

 KPT SDK 19 

 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 

 Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos  R ISEP 10 

 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 

 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014 

 

Kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis rengiant projektą: 

 Klaipėdos miesto bendrasis planas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110); 

 Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, patvirtintas 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d.  įsakymu 

Nr. AD1-3561; 

 Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267; 

 Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247; 

 Klaipėdos miesto viešųjų tualetų išdėstymo schema, specialusis planas, patvirtintas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-394. 
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 Teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr, Klaipėdoje. detalusis 

planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006-01-26 sprendimu Nr. T2-

01. 

 

1.2.Esama situacija 

Tvarkoma viešoji erdvė (1 pav.) yra Klaipėdos miesto pietinėje dalyje, Neringos ir Pempininkų 

mikrorajonuose, apribota Baltijos pr., Šilutės pl., Taikos pr. ir Debreceno g. Teritorija yra tankiai 

apgyvendinta, yra devynios ugdymo įstaigos (darželiai, mokyklos), trys prekybos centrai.  

Dviračių ir pėsčiųjų takas išsidėstęs tarp gyvenamųjų, poilsio bei žaliųjų zonų. Šalia prekybos 

centro „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) esančiame skvere (2 pav.) yra neveikiančio fontano ir kiti savo 

pirminės funkcijos nebeatliekantys betoniniai elementai. Netoliese esančios sporto aikštelės asfalto 

danga sutrūkinėjusi ir apžėlusi žole (3 pav.). Visame ruože laiptai, atraminės sienutės aptrupėję, 

turėklai surūdiję, takų danga vietomis iškrypusi, duobėta, apžėlusi žole. Pėsčiųjų ir dviračių takų danga 

įvairi – trinkelės, plytelės, asfaltas. Pandusų judėjimo negalią turintiems nėra arba jie be turėklų, per 

didelio nuolydžio. Apšvietimo stulpai susidėvėję nuo atmosferinių poveikių. Esama situacija neatitinka 

šiuo metu galiojančių normatyvinių dokumentų. 

 

 

1 pav. Situacijos schema 
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2 pav. Skveras prie prekybos centro su fontano liekanomis, duobėta pėsčiųjų danga 

 

 

3 pav. STR reikalavimų neatitinkantys takų nuolydžiai, iškrypę ir žole apžėlę plytelės 
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4 pav. Skirtingos dangos ir normatyvinių dokumentų neatitinkančio pločio dviračių takai  

 

2. Planiniai sprendiniai 

Viešoji erdvė projektuojama derinantis prie esamos situacijos, gyventojų natūraliai išmintų takų 

ir nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų. Erdvė išskiriama į pėsčiųjų ir dviračių taką su poilsio 

aikštelėmis, skverą ir sporto zoną. Tarp Šilutės pl. 40 pastato ir Šilutės pl. esama automobilių 

stovėjimo aikštelė praplečiama įrengiant asfalto dangą. Projektuojant objektus atsižvelgta į Teritorijos 

tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje. detalųjį planą (5 pav.).  
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 - žemės plotai rekonstruojamoms vaikų žaidimo ir sporto aikštelėms; 

 - kvartalinės bendrojo naudojimo teritorijos; 

 - visuomenės poreikiams naudojamų želdynų miesto gamtinio karkaso teritorija; 

 - esami pravažiavimai ir automobilių stovėjimo aikštelės; 

proj. dviračių ir pėsčiųjų takas;     proj. skveras/sporto zona. 

5 pav. Teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje. detaliojo plano 

ištrauka 

 

2.1. Dviračių ir pėsčiųjų takai 

Projektuojamo dviračių tako plotis nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. – 2,5 m. Pagal Klaipėdos miesto 

dviračių infrastruktūros plėtros specialųjį planą jis negali būti siauresnis kaip 2,0 m, plano ištrauka 

pateikiama 6 pav. Šalia Šilutės plento projektuojama sklandi dviračių takų T formos sankryža, 

sujungsianti planuojamą 2,5 m pločio dviračių taką, projektuojamą lygiagrečiai Šilutės pl. Ties 

Taikos pr. dviračių takas prijungiamas T formos sankryža prie esamo 1,5 m pločio dviračių tako. 
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Projektuojamo dviračių tako danga – raudonas asfaltas. 

Šalia dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. projektuojamas 2,5 m pločio pėsčiųjų takas. 

Projektuojamų pėsčiųjų takų ir skvero danga – pilkos betoninės trinkelės. Dviračių ir pėsčiųjų takai 

tarpusavyje ir nuo vejos atskiriami vejos borteliu. 

Pėsčiųjų ir dviračių trasoje naikinami esantys laiptai išilginius nuolydžius įrengiant ne didesnius 

kaip 5 % pagal STR  2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms".  

 

 

- projektuojamas 2,5 m pločio dvipusis dviračių takas.  

6 pav. Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano ištrauka 

 

2.1.1. Skersiniai profiliai 

Projektuojama dviračių tako dangos konstrukcija: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis raudonos spalvos AC 8 VN     – 0,025 m; 

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN       – 0,06 m; 

- Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 (EV2 ≥ 100 MPa) – 0,15 m; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis         ≥ 0,30 m; 

- Sankasos gruntas (EV2 ≥ 30 MPa (statybos metu)). 
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Projektuojama pėsčiųjų takų ir skvero dangos konstrukcija: 

- Betoninės pilkos spalvos trinkelės 200x100x80 mm      – 0,08 m; 

- Pasluoksnis (atsijos) fr. 0/5         – 0,03 m; 

- Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 (EV2 ≥ 100 MPa)  – 0,15 m; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis        ≥ 0,25 m; 

- Sankasos gruntas (EV2 ≥ 30 MPa (statybos metu)). 

 

2.2. Skveras ir sporto zona 

Šalia prekybos centro Maxima (Šilutės pl. 40A) projektuojama viešoji erdvė – skveras su 

fontanu su dekoratyviniu apšvietimu, gėlynais, želdiniais, mažąja architektūra. Kiek toliau 

projektuojama sporto zona su krepšinio ir tinklinio aikštele, lauko treniruokliais, vaikų skirtingo 

amžiaus grupėms žaidimų aikštelėmis.  

Kvartale yra kelios ugdymo ir mokslo įstaigos, prekybos centras, gyvenamieji namai, todėl 

įrengta poilsio ir sporto, žaidimų zona patenkins aplinkinių gyventojų, praeivių ir miesto svečių 

poreikius. Gyventojų ir statinių saugumui projektuojamos vaizdo stebėjimo kameros. 

 

2.3.Želdynai 

Projekto žaliųjų zonų sprendiniai atitinka Klaipėdos miesto mažosios architektūros, 

aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio 

tvarkymo specialųjį planą (žr. 7 pav.). Projektuojami objektai išdėstyti stengiantis išsaugoti natūralų 

reljefą ir želdinius. Taip pat projektuojami nauji želdiniai atsižvelgiant į Teritorijos tarp Baltijos pr., 

Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje. detalųjį planą (žr. 5 pav.). 

 



 

 

 

0392-TDP-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

11 16 O 

 

 

 - T4 - intensyviai urbanizuojama 

(vidutinio intensyvumo, vyraujančio miesto 

užstatymo zona); 

 - Z2 – atskirieji želdynai, 

priskiriami rajoniniams miesto želdynams; 

 - Z3 - atskirieji želdynai, priskiriami 

vietiniams miesto želdynams; 

 - planuojamos svarbiausios 

želdynų jungtys – „Žaliasis tinklas“. 

 

7 pav. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano ištrauka 

 

2.4. Viešasis tualetas 

Šalia sporto zonos, tačiau kiek paslėptas už medžių nuo pagrindinio tako, įrengiamas automatinis 

stacionarus viešasis tualetas. Tualetas prijungiamas prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų 

inžinerinių tinklų. Galimi tualeto pastato fasadai pateikiami brėžiniuose. Tualetas pritaikytas žmonėms 

su judėjimo negalia. 

 

2.5.Mažoji architektūra 

Projektuojami nauji mažosios architektūros elementai – suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai 

– derinami prie jau esamų Pempininkų aikštėje, šalia Taikos pr. (8-10 pav.). Esami nuo atmosferinių 

poveikių susidėvėję elementai pakeičiami naujais.  

Dviračių stovai įrengiami patogūs dviratininkams – kad būtų lengva prisegti dviračio rėmą. 
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8 pav. Įrengiami suoliukai 

 

 

9 pav. Įrengiamos šiukšliadėžės 
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10 pav. Įrengiami dviračių stovai 

 

2.6. Apšvietimas 

Įrengiamas dviračių ir pėsčiųjų tako apšvietimas nuo Šilutės pl. iki šalia Taikos pr. esančios 

Pempininkų aikštės – iki naujai įrengtų šviestuvų. Taip pat apšviečiamas skveras ir aktyvaus poilsio 

zona. Sporto aikštelių šviestuvai turi pritemdymo funkciją. 

Paliekami esantys šviestuvai, apšviečiantys automobilių stovėjimo aikšteles – prie Šilutės pl. 40 

pastato ir prekybos centro „Maxima“ (Šilutės pl. 40A). 

Šviestuvų išdėstymas taip pat derinamas su jau parengtais aplinkinių gyvenamųjų namų kiemų 

apšvietimo projektų sprendiniais.  

Visame ruože šviestuvai parenkami derinant prie jau esančių Pempininkų aikštėje, šalia 

Taikos pr. (11 pav.). 
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11 pav. Įrengiami šviestuvai 

 

2.7. Vaizdo stebėjimo kameros 

Įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros stebėti skverą ties prekybos centru Maxima 

(Šilutės pl. 40A), sporto aikšteles, Pempininkų aikštę, kitas gyventojų pamėgtas susibūrimo vietas. 

 

2.8. Vandens nuvedimas 

Vandens nuvedimo sprendiniai projektuojami atsižvelgiant į AB „Klaipėdos vanduo“ išrašytas 

projektavimo sąlygas ir pateiktu planu su problematiškomis vietomis – besitelkiančiu paviršiniu lietaus 

vandeniu. Projektuojami inžineriniai tinklai pajungiami į esamus lietaus vandens nuvedimo tinklus. 

 

3. Dangų pritaikymas žmonėms su negalia 

Projektuojama viešoji erdvė pritaikoma žmonėms su judėjimo ar kitokia negalia pagal 

STR  2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms". Teritorijoje kur 

įmanoma naikinami laiptai įrengiant dangas su nedidesniu kaip 5,0 % išilginiu nuolydžiu. Esant 

nuolydžių pasikeitimams ar kliūtims kelyje įrengiami įspėjamieji paviršiai (trinkelės su kauburėliais 



 

 

 

0392-TDP-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

15 16 O 

 

ir/ar linijomis).  

 

4.  Saugomos teritorijos 

Projektuojama teritorija yra nutolusi nuo artimiausios Natura2000 teritorijos apie 1,8 km 

(13 pav.). Artimiausia buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Kuršių nerija (ES kodas – 

LTNER0005), plotas 9986 ha. Artimiausia paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) – Kuršių nerijos 

nacionalinis parkas (ES kodas – LTKLAB001), plotas 23859 ha. 

Artimiausias kultūros paveldo objektai: Smeltės senosios kapinės (kodas – 40645), nuo 

teritorijos nutolusios apie 1,0 km; Gedminų dvaro namas (kodas – 236), nutolęs apie 1,1 km (14 pav.). 

Statybos darbai teritorijoje vyks pakankamai toli nuo saugomų teritorijų, todėl reikšmingos 

įtakos joms neturės. 

 

 

13 pav. „Natura 2000“ teritorijos 

 



 

 

 

0392-TDP-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

16 16 O 

 

 

14 pav. Kultūros paveldo teritorijos 

 



 

„PLENTPROJEKTAS“ 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

Skvero ties prekybos centru „Maxima“ 

(Šilutės pl. 40A), pėsčiųjų ir dviračių tako 

tarp Šilutės pl. ir Taikos pr. Klaipėdos 

mieste statybos projektas 

Laida 

O 

30410 PV A. Vilkelis  2019 05 

0392-TDP-PP-PR 

Lapas Lapų 

A 722 Arch. G. Zimnickienė  2019 05 
1 1 

 Inž. R. Jakštaitė  2019 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 






