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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendra informacija
Techninio projekto „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statinių, Tvirtovės gatvėje, Alytaus mieste,
rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos
preliminaria projektavimo užduotimi, kitų suinteresuotų institucijų išduotomis prisijungimo ir specialiosiomis
sąlygomis, saugaus eismo komisijos posėdžio protokolais.
2. Užsakovas
Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55
111, faks. (8 315) 55 191, el. p. info@alytus.lt
3. Projektuotojas
UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, L. Zamenhofo g. 3, LT–06332 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el.p.
infrastructure@tec.lt.
Statinio projekto vadovas – Miroslav Aviženis, tel. (8 5) 210 5318, miroslav.avizenis@tec.lt.
4. Esama situacija

1. pav. Nagrinėjamos Tvirtovės gatvės vieta žemėlapyje
Šiuo projektu nagrinėjama Tvirtovės gatvė yra Pietų Lietuvoje, Alytaus mieste.
Darbų ribos prasideda ties sankryža su Jotvingių g. ir baigiasi ties sankryža su Kauno g. Bendras tvarkomas
gatvės ilgis – apie 800 m.
Tvirtovės g. yra dviejų eismo juostų gatvė su asfalto danga. Gatvėje vyraujantis plotis ~ 7 m.
Gatvių kategorijos pagal Užsakovo nurodytą preliminarią projektavimo užduotį:
• Tvirtovės g. – C2;
• Ligoninės g. – D1;
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• Žiburio g. – D2;
• Vakaro g. – D2;
• Vingio g. – D1;
• Skardžio g. – D2;
• Kauno g. – C1.
Šalia Tvirtovės gatvės vyrauja mažaaukščių ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų užstatymas. Gatvės atkarpos
pradžioje, kairėje gatvės pusėje, stovi Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, už sankryžos su Ligoninės ir Žiburio
gatvėmis, dešinėje gatvės pusėje – Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.
Šiuo metu Tvirtovės gatvėje dangos būklė patenkinamos būklės, vietomis yra remontuotos dangos lopų, išilginių
plyšių. Gatvės bortai susidėvėję, aptrupėję.

2,3. pav. Esama gatvės dangos būklė
Tvirtovės gatvėje, dešinėje gatvės pusėje, nuo nuovažos į pėsčiųjų ir dviračių taką iki Vingio g. ir nuo Vingio g.
iki Kauno g, kairėje gatvės pusėje, šaligatvio būklė labai prasta, plytelės išsikraipiusios, vietomis jų nėra arba
nuskaldytos, asfalto danga ištrupėjusi, susiformavę įtrūkimai.
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4,5. pav. Esama šaligatvio dangos būklė
Nuo Jotvingių g. iki Vingio g., kairėje gatvės pusėje, šaligatvis įrengtas naujai, todėl nerekonstruojamas.

6. pav. Esama šaligatvio dangos būklė

Susisiekimo komunikacijų statinio, Tvirtovės gatvės, Alytaus mieste, rekonstravimo projektas. Techninis projektas. Ypatingasis
statinys. 2019 m.
Dokumento žymuo: 19050AI-00-TP-PP_AR-AR

Dokumento puslapis 3 iš 7

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

4.1.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sankryžų esama situacija
Tvirtovės–Ligoninės–Žiburio g. sankryža

Tvirtovės–Ligoninės–Žiburio gatvių sankryža yra keturšalė. Į pagrindinę gatvę įsijungiančių šalutinių gatvių
perstumtos ašys išplatina sankryžos zoną. Esant intensyviam eismui pagrindinėje Tvirtovės gatvėje iš šalutinių gatvių
(Ligoninės ir Žiburio) sudėtinga pasukti į kairę, todėl sankryžoje padidėja eismo įvykių rizika.

7,8. pav. Esama sankryža su Ligoninės ir Žiburio gatvėmis
Tvirtovės–Vingio–Skardžio gatvių sankryža
Tvirtovės–Vingio–Skardžio gatvių sankryža yra keturšalė. Tvirtovės gatvėje link Kauno gatvės, labai staigus
išilginis nuolydis (~8-13%), kuris apriboja transporto priemonių matomumą, ypatingai išsukant iš Vingio g.
Tvirtovės gatve link Jotvingių gatvės tiesiai važiuojančio transporto trajektorija iškreivinta ir nesaugi.

9,10. pav. Esama sankryža su Vingio ir Skardžio gatvėmis
Tvirtovės–Kauno gatvių sankryža
Tvirtovės–Kauno gatvių sankryža yra trišalė, įrengta ant iškilios dangos.
Dėl didelio transporto eismo Kauno gatvėje, Tvirtovės gatvėje susidaro laukiančių įvažiuoti į Kauno gatvę
automobilių eilė, nes Tvirtovės gatvėje įrengta viena eismo juosta, iš kurios leidžiami posūkiai į kairę ir dešinę.
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11. pav. Esama sankryža su Kauno g.
5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
5.1. Bendrieji duomenys
Techninis projektas rengiamas etapais:
• I etapas – Tvirtovės g. nuo Jotvingių gatvės iki Ligoninės ir Žiburio gatvių, apimant ir žiedinę sankryžą;
• II etapas – nuo Ligoninės gatvės iki Kauno gatvės.
5.2. Trasos nužymėjimas
Topografinę nuotrauką rengė UAB „LiMAP“. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių sistemoje ir
LAS07 aukščių sistemoje. Topografinė nuotrauka atlikta 2019 m. spalio mėn.
5.3. Gatvių trasa
Gatvių trasa projektuojama prisilaikant esamos gatvių trasos, atsižvelgiant į esamus gatvės pločius bei gretimus
žemės sklypus.
5.4. Išilginis profilis
Tvirtovės g. maksimalus išilginio profilio nuolydis 12,80 %, minimalus – 0,35 %.
Apatinėje išilginio profilio dalyje nurodyti rekonstruojamos gatvės ašies aukščiai, projektiniai išilginiai nuolydžiai,
gatvės geometriniai parametrai horizontaliojoje plokštumoje.
5.5. Skersinis profilis
Tvirtovės g. projektuojama dviejų eismo juostų nuo Jotvingių g. iki Ligoninės–Žiburio g., toliau iki Vingio–
Skardžio g., Tvirtovės gatvė projektuojama trijų eismo juostų (vidurinė juosta skirta kairiniams posūkiams į šalutines
gatves ar nuovažas). Nuo Vingio–Skardžio gatvių iki Kauno g., Tvirtovės g. projektuojama dviejų eismo juostų, kuri
išplatėja iki trijų, įrengiant kairiojo posūkio eismo juostą į Kauno g.
Gatvės eismo juostos plotis projektuojamas 3,0 m. Taip pat šalia gatvės bordiūro įrengiama 0,5 m pločio
apsauginė juosta.
Gatvėje projektuojamas skersinis dvišlaitis nuolydis 2,5%.
5.6. Sankryžos ir nuovažos
Tvirtovės–Ligoninės–Žiburio gatvių sankryža
Atsižvelgus į eismo sąlygų sudėtingumą sankryžoje bei eismo saugumo trūkumus, parengtas keturšalės
sankryžos pertvarkymo į užvažiuojamą labai mažą žiedinę sankryžą sprendinys, kuris leistų padidinti eismo saugumą
ir laidumą sankryžoje. Atlikus eismo srautų modeliavimą, nustatyta, kad efektyvus esamos sankryžos pralaidumas
2464 aut./h, o rekonstravus į žiedinę sankryžą – 3150 aut./h.
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Tvirtovės–Vingio–Skardžio gatvių sankryža
Įvertinus esamas problemas Tvirtovės–Vingio-Skardžio gatvių sankryžoje, numatoma susiaurinti skiriamąją
salelę, siekiant ištiesinti važiavimo trajektoriją Tvirtovės gatve nuo Kauno gatvės link Jotvingių gatvės, taip pat
panaikinama papildoma eismo juosta išsukimui iš Vingio gatvės, siekiant sumažinti sankryžos zoną ir pagerinti
transporto matomumą.
Tvirtovės–Kauno gatvių sankryža
Įvertinus esamų sklypų ir teritorijų išdėstymą bei eismo srautus, siūloma trišalės sankryžos tipo nekeisti, bet
Tvirtovės gatvėje įrengti kairiojo posūkio eismo juostą. Atlikus šio sprendinio eismo srautų modeliavimą, nustatyta,
kad efektyvus sankryžos pralaidumas rytinio piko metu – 2765 aut./h, dienos metu sumažėja iki 2444 aut./h., tačiau
posūkis į kairę iš Tvirtovės g. į Kauno g. išlika komplikuotas.
5.7. Šaligatviai
Tvirtovės gatvėje šaligatvis projektuojamas nuo PK 0+28 (ties nuovaža į pėsčiųjų ir dviračių taką) iki sankryžos
su Vingio g., dešinėje gatvės pusėje. Nuo sankryžos su Vingio g. iki sankryžos su Kauno g., šaligatvis projektuojamas
kairėje gatvės pusėje. Nuo Vingio g. iki sankryžos su Kauno g., dešinėje gatvės pusėje, šaligatvis neprojektuojamas.
Nuo PK 0+28 iki sankryžos su Ligoninės g. ir nuo sankryžos su Vingio g. iki sankryžos su Kauno g., šaligatvis
projektuojamas 1,875 m pločio. Nuo sankryžos su Ligoninės g. iki sankryžos su Vingio g. šaligatvis projektuojamas
1,5 m pločio.
Skersinis šaligatvių ir takų nuolydis – 2,0%, išilginis – atkartoja gatvių nuolydį.
5.8. Autobusų sustojimo aikštelės
Viešojo transporto stotelių padėtis koreguojama pagal reikalingus techninius parametrus, prisilaikant esamų
viešojo transporto stotelių vietų. Paviljonas projektuojamas tik Tvirtovės g., kairėje gatvės pusėje, ties Alytaus
Dzūkijos pagrindine mokykla.
Autobusų sustojimo aikštelių techniniai parametrai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014.
5.9. Priemonės žmonėms su negalia
Gatvės infrastruktūra projektuojama taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms (toliau – ŽN).
Šaligatvių skersinis nuolydis 2,0 %. Projektuojamos dangos – betoninės plytelės bei trinkelės. Šaligatviai turi
būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Ties praėjimu per gatvę neprojektuojami dangčiai,
grotos, trapai ir pan., kyšantys aukščiau arba įleisti giliau kaip 10 mm nuo paviršiaus. Šaligatvių susikirtimuose su
važiuojamąja dalimi, autobuso sustojimo peronuose, projektuojama regėjimo negalią turinčių žmonių vedimo sistema
iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Susikirtimuose su gatvėmis projektuojami nužeminti gatvių bordiūrai.
Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai negali būti didesni nei 20 mm.
Matomumui užtikrinti pėsčiųjų perėjų vietose pašalinami matomumui trukdantys želdiniai. Į šaligatvių dangą
negali įsikišti objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. Šaligatviuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai) turi būti
ne žemiau kaip 2100 mm virš šaligatvio paviršiaus.
Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai
ir teritorijos, Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
5.10. Eismo saugumo sprendiniai
Tvirtovės gatvėje eismas organizuojamas vertikaliuoju ir horizontaliuoju ženklinimu, iškiliomis saugumo
salelėmis. Iškilios saugumo salelės projektuojamos ties sankryžomis, ties papildomomis eismo juostomis kairiesiems
posūkiams, ties pėsčiųjų perėjomis.
5.10.1. Vertikalus ženklinimas
Suprojektuotas naujas vertikalus ženklinimas. Kelio ženklai suprojektuoti 1 kelio ženklų dydžio grupės išskyrus
kelio ženklus Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“, kurie projektuojami 0 kelio ženklų dydžio grupės.
Standartiniai ir nuolatiniai ir individualūs kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“,
„Kelių ženklų įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo
taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų
techninių reikalavimų aprašą“. Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo,
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projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betoninio pagrindo
arba apšvietimo atramų.
Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti brėžinyje „Dangų ir eismo organizavimo
planas“.
5.10.2. Horizontalus ženklinimas
Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo
ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų
techninių reikalavimų aprašą“.
5.11. Inžineriniai tinklai ir komunikacijos
Vandens nuvedimas
Išilginis vandens nuvedimas numatomas lietaus nuotekų tinklais.
Siekiant sumažinti paviršinio vandens poveikį asfalto dangai, prisijungimuose prie bortų įrengiamos bituminės
sandariklio juostos.
Apšvietimas
Projekte numatomas gatvės (iš abiejų gatvės pusių), šaligatvių, viešojo transporto stotelių apšvietimas, pėsčiųjų
perėjų kryptinis apšvietimas.
Kiti inžineriniai tinklai
Atliekant gatvės projektavimo darbus, pagal būtinumą bus atliekamas esamų inžinerinių tinklų rekonstravimas
(rengiamos atskiros projektų dalys).
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Techninis projektas rengiamas etapais:
· I etapas - Tvirtovės g. nuo Jotvingių gatvės iki Ligoninės ir Žiburio gatvių, apimant žiedinę
sankryžą.
· II etapas - nuo Ligoninės gatvės iki Kauno gatvės.
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