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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“   13 priedas  

 3. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
3.1. išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų 

pagrindinių sprendinių idėją; 
3.2. informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų 

planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą 
projektavimą ar statinio ar statinio dalies paskirties keitimą;  

3.3. specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti; 

3.4. naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui; 
3.5. nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo 

įstatymo [5.12] 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba 
konkrečiame žemės sklype leidžiama.  
          Šis Statinio projektas rengiamas pagal  Šilutės rajono savivaldybės projektą „Švėkšnos 
miestelio infrastruktūros atnaujinimas“, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

• Statytojo Techninė užduotis (Techninė specifikacija), patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus Sigito Šepučio; 

• Švėkšnos gyvenvietės susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas, 
patvirtintas 2013-06-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-819 (publikuojamas 
www.silute.lt ); 

• Švėkšnos miestelio istorinės dalies  (unikalus kodas 17112), duomenys (kultūros vertybių registro 
duomenys www.kpd.lt  ); 

• Švėkšnos dvaros sodybos ( unikalus kodas 1015), duomenys (kultūros vertybių registro duomenys 
www.kpd.lt  ); 

• Švėkšnos dvarvietė  (unikalus kodas 20959), duomenys (kultūros vertybių registro duomenys 
www.kpd.lt  ); 

•  Topografinis planas NDP-18TK-1061, parengtas 2018-07-16; 
• Statinių apžiūros vietoje 2018m. liepos mėn. duomenys. 
• Šilutės rajono savivaldybės adminstracijos parengtas projektas  - “Gediminaičių, Žalgirio, Vilkėno, 

Bažnyčios, Veiviržėnų gatvių rekonstrukcija ir žiedinės sankryžos įrengimas Švėkšnos miestelyje”,  
projekto Nr.113-06-TP, 2008m., rengėjai -  “Tiltų ekspertų centras”; 

• Normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties 
dokumentais. 
 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

Visi remontuoti numatyti statiniai yra išsidėstę  Švėkšnos miestelio centrinėje dalyje.  

2.1. REMONTUOJAMOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS –PĖSČIŲJŲ TAKAI, esantys  Šilutės r. 
sav., Švėkšnoje, Liepų aikštėje ir prie Bažnyčios gatvės,  valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai  

                    Statinys 01 – pėsčiųjų takas (aikštės centrinėje dalyje) 
• Tvarkomas plotas – 645m2 
• Gatvės kategorija - F2 
• Ilgis  - 0,13km; (tako dalis su medžių alėja - 70m; tako dalis prie skvero - 60m;) 
• Eismo juostų skaičius -  1+1 
• Eismo juostos plotis - 0,75 m 
• Tako plotis – 1,50m (esamas) 
• Statinio paskirtis – susisiekimo komunkacijos 
• Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis 
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                    Statinys 02 – pėsčiųjų takas (aikštės vakarinėje dalyje) 
• Tvarkomas plotas – 525m2 
• Gatvės kategorija - F2 
• Ilgis  - 0,237km 
• Eismo juostų skaičius -  1+1 
• Eismo juostos plotis – 1,10 m 
• Tako plotis – 2,20m (esamas) 
• Statinio paskirtis – susisiekimo komunkacijos 
• Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis 

                    Statinys 03 – pėsčiųjų takas (prie Bažnyčios gatvės) 
• Tvarkomas plotas – 200m2 
• Gatvės kategorija - F2 
• Ilgis  - 0,05km 
• Eismo juostų skaičius -  1+1 
• Eismo juostos plotis – 1,10 m 
• Tako plotis – 2,20m (esamas) 
• Statinio paskirtis – susisiekimo komunkacijos 
• Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis 

Numatomi atlikti  darbai – projektinių pasiūlymų sprendiniai - Išardomi esami, blogos būklės grindiniai; 
tako danga pakeičiama nauja juodo betono trinkelių danga; skersinės funkcinės jungtys nuo tako į aikštės 
rytinę pusę įrengiamos ir natūralaus akmens; įrengiama nauja medžių šaknų apsauga; pakeičiami  
šviestuvai; įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros ir  funkcinė įranga; 

Visi numatyti darbai priskiriami paprastojo remonto darbų rūšiai – STR 1.01.08:2002 Statinio statybos 
rūšys. 12p. 

Remontuojamo statinio pritaikymas žmonių su negalia (ŽN) poreikiams - Statiniai pritaikomi ŽN pagal 
STR STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

Kultūros vertybių apsaugos reikalavimai - Remontuojami statiniai patenka į Švėkšnos miestelio istorinę 
dalį  - kultūros vertybės - unikalus kodas 17112. Remontuojami statiniai nėra vertingųjų savybių turintys 
objektai – TRP, lapas 5 ir lapas 6.  
Remonto darbų poveikis vertingosioms savybėms - Statiniuose numatyti paparastojo remonto darbai 
neigiamo poveikio kultūros vertybės vertingosioms savybėms neturės. 

  

2.2. REMONTUOJAMAS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS – AIKŠTELĖ PRIE 
PAMINKLO, esanti Šilutės r. sav., Švėkšnoje ( tarp sklypų Bažnyčios g.9 ir 9A),  valstybinėje 
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai  

            Statinys 04 -  aikštelė prie paminklo 
• Plotas - 220 m2 
• Statinio paskiris - kitos paskirties inžinerinis statinys; 
• Statinio ketegorija - II grupės nesudėtingasis statinys. 

Numatomi atlikti  darbai – projektinių pasiūlymų sprendiniai - Išardomi easmi grindiniai; įrengiama 
nauja betoninių trinkelių danga; įrengiamas paminklo apšvietimas;  įrengiama funkcinė įranga;- Visi 
numatyti darbai priskiriami paprastojo remonto darbų rūšiai – STR 1.01.08:2002 Statinio statybos 
rūšys. 12p. 

Remontuojamo statinio pritaikymas žmonių su negalia (ŽN) poreikiams - Statinys pritaikomas ŽN pagal 
STR STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

Kultūros vertybių apsaugos reikalavimai - Remontuojamas statinys patenka į Švėkšnos dvaro sodybos ( 
unikalus kodas 1015) komplekso Nr.21 Švėkšnos dvaro sodybos parką (unikalus kodas 26198). 
Remontuojamas statinys nėra vertingųjų savybių turintis objektas – TRP , 2 lapas 
Remonto darbų poveikis vertingosioms savybėms - Statinyje numatyti paparastojo remonto darbai 
neigiamo poveikio kultūros vertybės vertingosioms savybėms neturės. 
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2.3. REMONTUOJAMI KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI IR SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJOS, esantys,  Šilutės r. sav., Švėkšnoje, Bažnyčios g.9A, sklypo kadastrinis 
Nr.8872/0010:366 

Statinys 05 – parko pėsčiųjų takas 
• Tvarkomas plotas – 4000m2 
• Gatvės kategorija - F2; 
• Ilgis  - 0,930km; 
• Eismo juostų skaičius - 1+1; 
• Eismo juostos plotis – nuo 0,80m  iki 2,0 m. 
• Tako plotis – nuo 1,60m iki 4,00m (esamas) 
• Statinio paskirtis – susisiekimo komunkacijos 
• Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis 

Statinys 06 – lauko tualetas (unikalus Nr.8892-7000-9041) 
• Plotas –  32,0m2 
• Aukštis – iki 4,0m  
• Statinio paskiris - kitos paskirties inžinerinis statinys; 
• Statinio ketegorija - I grupės nesudėtingasis statinys. 

Statinys 07 – kiemo aikštelė 
• Tvarkomas plotas - 400 m2 
• Aikštelės plotas - 275 m2 
• Statinio paskiris - kitos paskirties inžinerinis statinys; 
• Statinio ketegorija - II grupės nesudėtingasis statinys. 

Statinys 08 – kiemo aikštelės (unikalus Nr.8892-7000-9041) dalis 
• Tvakomas plotas – 180m2 
• Remontuojamos aikštelės dalies plotas – 130m2 
• Statinio paskiris - kitos paskirties inžinerinis statinys; 
• Statinio ketegorija - II grupės nesudėtingasis statinys. 

Numatomi atlikti  darbai – projekto sprendiniai:  
• Statinys 05 – parko pėsčiųjų takas - Numatytas parkinės tako dangos remontas apima – dangos 

viršutinio sluoksnio atnaujinimą,  suformuojant tako skersinį profilį paviršinio vandens nutekėjimui 
ant vejos ; - Numatyti statybos darbai priskiriami paprastojo remontno darbų rūšiai – STR 
1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 12p. 

Remontuojamo statinio pritaikymas žmonių su negalia (ŽN) poreikiams - Statinys pritaikomas 
ŽN pagal STR STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
reikalavimus. 

Kultūros vertybių apsaugos reikalavimai - Remontuojamas statinys patenka į Švėkšnos dvaro 
sodybos ( unikalus kodas 1015) komplekso Nr.21 Švėkšnos dvaro sodybos parką (unikalus kodas 
26198). Remontuojamas statinys yra vertingųjų savybių turintis objektas - TRP , 2 lapas. 
Veringosios savybės (žymimos kursyvu pabrauktu)  

1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos -…;parko Š ir centrinę geometriškai suplanuotas dalis 
skaidančių tiesių takų-alėjų trasos;.. Remontuoti numatyta tako danga – nėra vertingoji savybė.  

Remonto darbų poveikis vertingosioms savybėms – numatyti  takų dangos remoto darbai 
neigiamo poveikio vertingąjai savybei – takų – alėjų trasoms - neturės.  

• Statinys 06 – lauko tualetas (unikalus Nr.8892-7000-9041) – Statinio laikančio konstrukcijos 
pakeičiamos kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis; Įrengiama fasadų apdaila ir stogo 
danga;Įrengiamos statinio inžinerinės sitemos; Iki statinio atvedami įvadiniai vandentiekio ir nuotekų 
tinklai; - Numatyti statybos darbai priskiriami kapitalinio remontno darbų rūšiai – STR 
1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 10p. 

Remontuojamo statinio pritaikymas žmonių su negalia (ŽN) poreikiams - Statinys pritaikomas 
ŽN pagal STR STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
reikalavimus.  
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Kultūros vertybių apsaugos reikalavimai 
Remontuojamas statinys patenka į Švėkšnos dvaro sodybos (unikalus kodas 1015); 
Remontuojamas statinys nėra vertingųjų savybių turintis objektas (TRP 2 lapas, objekto 
Nr.44); 

Remonto darbų poveikis vertingosioms savybėms - Jokie numatyti statinio kapitalinio remonto 
darbai neigiamo poveikio kultūros vertybės vertingosiosms savybėms neturi.  

• Statinys 07 – kiemo aikštelė – Numatytas esamos dangos pakeitimas nauja pilkos spalvos 
betoninių trinkelių danga. 

• Statinys 08 – kiemo aikštelė (unikalus Nr. 8892-7000-9041) –Statinio dalyje numatyats esamos 
dangos pakeitimas nauja pilkos spalvo betoninių trinkelių danga; 

• Sklype numatytas apšvietimo sistemos remontas, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, funkcinės 
įrangos – suoliukų, šiukšliadėžių, treniruoklių, vaikų žaidimo aikštelės -  pastatymas. 

Visi statiniuose numatyti darbai darbai priskiriami paprastojo remonto darbų rūšiai – STR 
1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. VIII skyrius 12 p.  

Remontuojamo statinio pritaikymas žmonių su negalia (ŽN) poreikiams – remontuojami 
statiniai  pritaikomas ŽN pagal STR STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių 
su negalia reikmėms“ reikalavimus.  

• Kultūros vertybių apsaugos reikalavimai 
Remontuojami statiniai patenka į Švėkšnos dvaro sodybą ( unikalus kodas 1015). Remontuojami 
statiniai nėra vertingųjų savybių turintys objektai. - TRP , 2 lapas. 

Remonto darbų poveikis vertingosioms savybėms - Jokie numatyti statinių paprastojo remonto 
darbai neigiamo poveikio kultūros vertybės vertingosiosms savybėms neturi.     

Archeologinių vertybių apsauga, vykdant numatytus statinių remomto darbus, turi būti 
atliekama vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str.3d. 

  
 

 
PV, architektė, kvalifikacijos atestato Nr. A695,  
       KPAS kvalifikacijos atestato Nr.3941                                                                          A. Čepienė      

Inžinierius                                                                                                                    G. Tamošaitis 

  

 

  

 
 



PROJEKTINIAI PASI ŪLYMAI
M1:500

Brėžinys

Projektuotojas

 UAB "NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato Nr.

LapasDokumentas

Objektas

PV A.Čepienė 2018 08

2018 08Inž. G.Tamošaitis

Lapų

Laida

1 1

0
Projektiniai pasi ūlymai

M1:500

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijalt

PDV 2018 08

Betoninių trinkelių  danga - pilka spalva 

STATINYS 01 - pėsčiųjų takas (aikštės centrinėje dalyje) 

Ilgis - 0.13km; (tako dalis su medžių alėja - 70m; tako dalis prie skvero - 60m)
Eismo juostų skaičius - 1+1; juostos plotis - 0,75m; tako plotis - 1,5m (esamas);
 Statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos

NDP-18-.982-PP-B-01

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ IR
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, Šilutės r. sav., Švėkšnoje,

 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

21721 G.Venckus

A695
KPAS 3941

Tvarkomas plotas - 645 m²; gatvės kategorija - F2

Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis

STATINYS 02 - pėsčiųjų takas (aikštės vakarinėje dalyje) 
Ilgis - 0.237km;

Eismo juostų skaičius - 1+1; juostos plotis - 1,1m; tako plotis - 2,2m (esamas);
 Statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos

Tvarkomas plotas - 525 m²; gatvės kategorija - F2

Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis

STATINYS 03 - pėsčiųjų takas (prie Bažnyčios gatvės) 

Ilgis - 0.05km;
Eismo juostų skaičius - 1+1; juostos plotis - 1,1m; tako plotis - 2,2m (esamas);
 Statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos

Tvarkomas plotas - 200 m²; gatvės kategorija - F2

Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis

STATINYS 04 - aikštelė (prie paminklo) 

Statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos
Tvarkomas plotas - 220 m²;

Statinio kategorija - II grupės nesudėtingasis

STATINYS 05 - pėsčiųjų takas (parko takai) 

Ilgis - 0.930km;
Eismo juostų skaičius - 1+1; juostos plotis - 0,80-2,0m; tako plotis - 1,6-4,0m (esamas);
 Statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos

Tvarkomas plotas - 4000 m²; gatvės kategorija - F2

Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis

STATINYS 06 - lauko tualetas (unik.nr. 8892-7000-9041) 
Užstatomo plotas - 32 m²
Aukštis - <4m
 Statinio paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai
Statinio kategorija - I grupės nesudėtingasis

STATINYS 07 - kiemo aikštelė 

Užstatomo plotas - 275 m²
Statinio paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai

Tvarkomas plotas - 400 m²

Statinio kategorija - II grupės nesudėtingasis

STATINYS 08 - kiemo aikštelė dalis (unik.nr. 8892-7000-9041) 
 

Statinio paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai

Tvarkomas plotas - 180 m²

Statinio kategorija - II grupės nesudėtingasis

Akmeninio grindinio  danga

Medžių kamienų apsauga dangos lygyje
(metalinės ažūrinės plokštės)

Atstatoma vejos  danga

Pjauto akmens kelio bortas (220x150x1000, pilkas)

Kiemo aikštelės kelio bortas (220x150x1000, pilkas)

Betoninis pėsčiųjų tako bortas (200x80x1000, juodas)
Pėsčiųjų tako bortas iš skelto akmens trinkelių 
(100x100x100, juodas)
Remontuojamos dangos paviršiaus aukštis 
prilyginamas prie esamų dangų

Pažeminami kelio ir pėsčiųjų takų bortai iki kelio dangos
Įspėjamieji ir vedimo paviršiai iš reljefinių geltonos 
spalvos betoninių trinkelių

Parko tako skaldos  danga

Gatvės šviestuvas, naujas / keičiamas esamas

Parko šviestuvas, naujas / keičiamas esamas

Dangos šviestuvas, naujas 

Vaizdo stebėjimo kamera

Betoninių trinkelių  danga - juoda spalva

Sklypo ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:  

Kultūros paveldo vertybės teritorijos ribos

Betoninių trinkelių  danga - pilka spalva 

Betoninių trinkelių  (kvadratini ų) danga - juoda spalva

Laikrodis ant stulpo

Suoliukas su atrama

Šiukšliadėžė

Panduso turėklas, turėklo stulpelis kas 2m

Apsauginis atvėrimas su grandine, stulpeliai kas 2m

Suoliukas 

Dviračių stovas

Parko šviestuvas

Remontuojamos aikštelės plotas - 130 m²

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTAS
"ŠVĖKŠNOS MIESTELIO INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS"  


