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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Projekto pavadinimas: „Šilutės raj., Katyčių miestelio Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių gatvių 

atkarpos tarp Šilutės ir Stoniškių gatvių rekonstrukcija“  

Adresas: Šilutės raj. sav., Katyčių sen, Katyčių miestelis, Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių gatvės 

Statytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Užsakovas: UAB „Stamela“ 

Projektuotojas: UAB „Hidrosprendiniai“ 

Statybos rūšis: Pagal STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ IV skyriaus 7.2 ir 9 punktus- 

rekonstravimas 

Projekto rūšis: Techninis darbo projektas 

Statinio kategorija:  Nesudėtingas statinys 

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (gatvės, automobilių keliai) 

 

Esamų statinių rodikliai:  

 Esamas kelio plotis – 4,50m 

 Esama danga- esamo grunto ir žvyro mišinys 

 Šaligatvis- nėra 

 Apšvietimas- nėra 

 Lietaus nuotekų nuvedimas- nėra 

 Nuovažų danga- esamas gruntas/ žvyras 

 Komunikacijos kelio zonoje ir po juo- vandentiekis, nuotekų šalinimo tinklai, ryšiai, elektra. 

1. Esama situacija 

   Rekonstruojamos Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių gatvės yra Šilutės rajone Katyčių seniūnijoje, 

Katyčių miestelio centrinėje dalyje. 

    Paparčių g. įsijungia į rajoninės reikšmės kelią Nr.4202 Stoniškiai-Katyčiai-Degučiai 11.10km, 

sutampa su Stoniškių gatve, Sirenos g. į rajoninį kelią Nr.4202 įsijungia 11.53km, sutampa su 

Šilutės g. 

    Esamos gatvės apie 4.50m pločio žvyro dangos. Gatvėse nėra nei šaligatvių nei apšvietimo ar 

pakelės griovelių lietaus vandens surinkimui. Pagal gatvę išsidėsčiusios sodybos, bendrijos namai, 

ūkiniai pastatai bei laisvi žemės plotai naudojami sodui ar daržui. 

      Esamos nuovažos nuo gatvių į sklypus taip pat žvyro dangos arba vietinio grunto. Pagal gatves 

išsidėstę elektros stulpai, sodybų tvoros bei sodo medžiai.  



    Sirenos g. apie 460m, numatyta rekonstruoti Sirenos g atkarpą iki Ąžuolo gatvės, apie 214m. 

Sirenos g. prasideda nuo Šilutės g. kur greta įsikūrę bendrijos namai. Bendrijos namų teritoriją 

juosia akmeninė tvora, bendrijos sklype bei už jo pagal kelią auga brandūs dideli medžiai: ąžuolas, 

uosiai ir kaštonai. Už šių medžių prie kelio stovi elektros transformatorinės pastatas. Elektros 

stulpai išsidėstę abipus gatvės (elektros dalies projekte bus numatoma juos iškelti). 

    Ąžuolo g. numatyta rekonstruoti visą gatvę, kuri jungia Sirenos ir Paparčių gatves ir sudaro apie 

130m. Dešinėje gatvės pusėje išsidėsčiusios sodybos, kairėje ūkinis pastatas bei sodai. 

    Paparčių g. prasideda nuo Stoniškių gatvės ir tęsiasi iki Šilutės gatvės apie 240m. Paparčių gatvę 

numatoma rekonstruoti iki Ąžuolo gatvės apie 56m atkarpą. Į šią atkarpą patenka dvi sodybos, 

dešinėje pusėje esanti aptverta medine tvora, kairėje auga  formuojamos liepos. 

2. Dislokacija 

      Katyčiai-miestelis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, šalia kelio Žemaičių Naumiestis–

Rukai, 12 km į pietryčius nuo Žemaičių Naumiesčio, abipus Šyšos upės Katyčių seniūnijos centras. 

Rekonstruojamos gatvės randasi Katyčių miestelio centrinėje dalyje. Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių 

gatvės jungiasi viena su kita. Rekonstruojamos gatvių atkarpos sujungia esamą rajoninį kelią 

Nr.4202 Stoniškiai-Katyčiai- Degučiai ir sudaro uždarą ratą.  

VIETOVĖS SCHEMA 
Rekonstruojamų gatvių 

atkarp  
                     Sirenos g.                                   Ąžuolo g.                                    Paparčių g. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumiestis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rukai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0y%C5%A1a
https://lt.wikipedia.org/wiki/Katy%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija


Kultūros paveldo schema 

 

 

 

    - Katyčių miestelio istorinė dalis,  - rekonstruojamų gatvių atkarpa      (Ištrauka iš 

www.kpd.lt) 
 

  

        Remiantis kultūros paveldo departamento duomenimis Katyčių miestelyje yra nustatyta ir 

saugoma miestelio istorinė dalis įtraukta į kultūros paveldo vertybių registrą . Objekto  unikalus 

numeris 30184 . Miestelio istorinė dalis į nekilnojamų objektų apsaugos registrą įtraukta  2005-03-

21 ir yra Valstybės saugoma.  Istorinė dalis užima apie 165200m
2
. 

        Į Katyčių miestelio istorinę dalį patenka puse rekonstruojamos Sirenos g ir visa 

rekonstruojama Paparčių g. Rekonstruojant šias gatvių atkarpas turi būti laikomasi visų galiojančių  

nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymų ir teisės aktų. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpd.lt/


Katyčių miestelio plėtros planas 

 

 
Ištrauka iš Katyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano (2014 liepos 31d sprendimas Nr. T1-2201 01 priedas) 

    
 

    Rekonstruojama Sirenos g. remiantis specialiuoju planu atitinka D1 kategorijos gatvę, o Ąžuolo 

ir Paparčių gatvės D2 kategorijos gatves. 

 
 



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

 

 

    Šilutės raj., Katyčių miestelio Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių gatvių atkapos  tarp Šilutės ir Stoniškių 

gatvių rekonstrukcijos projekte siūloma taikyti šiuos sprendimus: 

    Rekonstruojamos Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių gatvės patenka į Katyčių gyvenvietės susisiekimo 

komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planą ir atitinka D1/ D2 kategorijos gatves. 

Pagrindiniai rekonstruojamų gatvių rodikliai: 

 Rekonstruoti Sirenos, Ąžuolo, Paparčių  gatvių atkarpą nuo Šilutės g. iki Stoniškių g įrengiant 

minkštojo asfalto 4,5cm storio dangą; 

 Numatomo rekonstruoti kelio ilgis- ~400m; 

 Kelio plotis- 5,50 m; 

 Šaligatvis- 1,50m pločio vienoje kelio pusėje (Sirenos ir Paparčių g, Ąžuolo g atkarpa be 

šaligatvio); 

 Vandens nuvedimas skersiniais ir išilginiais nuolydžiais; 

 Įrengiamos asfaltuotos nuovažos į kiemus- 11 vnt.; 

Gatvės dangos konstrukcijos sprendiniai 

 

 

      Siūloma dangos konstrukcija ir tipas parinkti, atsižvelgiant į eismo intensyvumą, jo sudėtį, 

gatvės kategoriją, taip pat į vietinių statybinių medžiagų panaudojimo galimybes. Standartinės 

dangų konstrukcijos parinktos pagal krovininio transporto eismo rodiklį (Kelių techninis 

reglamentas KTR 1.01.03:2008 „Automobilių keliai“ ir Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07).  

     Danga. Projektuojama minkštojo asfaltbetonio danga, dvišlaičiu skersiniu 2,5 % nuolydžiu. 

Projektuojamos dvi kelio juostos 2.75 m pločio. Projektuojamas 4.5 cm storio dangos storis iš 

minkštojo asfaltbetonio dangos sluoksnis. 

      Projektuojamų dangų susikirtime su esama danga, reikia nuvalyti, nufrezuoti ir palaistyti 

bitumo emulsija esamą dangą, paklojant 1m pločio juosta iš geotekstilės PGM-O. 

skersiniu 2,5 % nuolydžiu. Projektuojamos dvi kelio juostos 2.75 m pločio.  



     Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis projektuojamoms gatvėms numatomas iš smėlio, kurio 

storis 20 cm. Po rekonstrukcijos gatvės atitiks D1 ir D2 kategorijos gatvių reikalavimus. 

Skalda. Virš šalčiui atsparaus sluoksnio projektuojamoms gatvėms rengiamas 20 cm dolomitinės 

skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis. 

     Virš takams projektuojamo apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio numatytas sluoksnis iš 

dolomitinės skaldos 0/45 ,  20cm  ir išlyginamasis sluoksnis iš atsijų skaldelės 0/5 mišinio, kurio 

storis 3 cm. 

      Taip pat numatomas teritorijos apsėjimas žolių mišiniu su humusinio dirvožemio užpylimu iki 

gatvių 

raudonųjų linijų. 

Bendri Sirenos, Ąžuolo ir Paparčių g. sprendiniai 

        Rekonstruoti gatves įrengiant 5,50m pločio važiuojamąją asfaltbetonio dangą su dvipusiu 

skersiniu nuolydžiu. Kelias įrėminamas GB 100.15.30-4-F200 bordiūrais pagal pėsčiųjų takus. 

Gatvių atkarpų trajektorijos numatomos atsižvelgiant į esamų žemės sklypų geodezinius 

matavimus. (gatvės skersinio schemos pridedamos) 

        Nuovažos: siūlomos IV tipo 2-3m ilgio ir 3m posūkio spindulio nuovažos su asfaltbetonio 

danga į kiemus ir sklypus. (nuovažų schemos pridedamos) 

      Pėsčiųjų takas: pėsčiųjų takas numatomas 1,50m pločio su 6cm storio betoninių trinkelių 

danga. Taką iš vienos pusės įrėmina Gatvės bordiūras iš kitos vejos bordiūras JB 100.8.20-4-F200. 

Pėsčiųjų takas įrengiamas tik Sirenos ir Paparčių gatvėse. Ąžuolo g pėsčiųjų takas nerengiamas, 

kadangi pagal esamų sklypų įteisintus geodezinius matavimus atstumas tarp sklypų skirtas gatvei 

susiaurėja iki 5-6m pločio ir takas nebetelpa. 

     Sankryžos: į rekonstruojamą gatvių ruožą patenka dvi sankryžos. Pirmoji Sirenos ir ąžuolo g. 

trišalė T formos sankryža rekonstrukcijos metu formuojama su  dviem 3 ir 6m posūkių spinduliais, 

kuriuos nulemia esamų sklypų padėtis gatvės atžvilgiu. Antroji Paparčių ir Ąžuolo g. trišalė Y 

formos sankryža numatoma su trimis 8m posūkių spinduliais. 

     Lietaus vandens nuvedimas: lietaus vandenį numatoma nuvesti suformavus 2.5% dvipusį 

skersinį nuolydį važiuojamojoje kelio dalyje ir išilginiu nuolydžiu.  Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis 

formuojamas  į priešingą keliui pusę. Dalyje ąžuolo g ir Paparčių g. numatoma įrengti pakelės 

griovelius vandens nuvedimui bei 2 vandens pralaidas. 

    Inžineriniai tinklai: projektuojamų gatvių atkarpose patenka  vandentiekio, buitinių nuotekų, 

ryšių ir elektros tinklai.  Gatvių rekonstrukcijos metu numatoma visus juos išsaugoti, nuotekų 

šulinių dangčius iškelti ties projektuojamo kelio dangos lygiu o kelio trasai trukdančius elektros 

stulpus iškelti. 



     Kiti įrenginiai: rekonstruojant gatves numatoma įrengti visus reikalingus ženklus ir kelio dangos 

ženklinimus. 

     Statinio projekto rengimo etapai: 

Užsakovo (statytojo) pageidavimu projektavimo darbai vykdomi etapais: 

 Projektiniai pasiūlymai 

 Techninis darbo projektas 

 

Siūlomos  IV tipo nuovažos į sodybas (schema) 

 

      

      

 
 

 

 

 

 

 



Kelio konstrukcijos schema 

 

Kelio plotis- 5,50m minkštasis asfaltas;   tako plotis-1,50m trinkelės 6cm storio; 
 
 

                    Išvada: po rekonstrukcijos gatvės bus patogesnės susisiekimui bei automobilių 

prasilenkimui,   švaresnės, nesukels dulkių, bus nukreiptas pėsčiųjų eismas šaligatviu, kas užtikrins 

jų saugumą, taip pat  numatoma įrengti apšvietimą. (Planas pridedamas) 
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