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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS  
1.1. Bendrieji duomenys 

Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo inžinerinių 
statinių statybos techninis projektas yra parengtas remiantis galiojančiais įstatymais, Statybos techniniu 
reglamentu ir kitais teisės aktais, Užsakovo pateikta statinio projektavimo užduotimi (technine 
užduotimi), esamos būklės analize ir visuomenei pristatyta koncepcija (projektiniais pasiūlymais), 
programomis, veiksmų planais, taisyklėmis bei jų pakeitimais. Projektas vykdomas naudojantis 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą 
veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir 
vykdyti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo veiklą gamtinio karkaso teritorijoje – 
Rokiškio miesto Laukupės upės pakrančių teritorijoje. 

 Projektas skirstomas į 5 etapus: 
Planuojama tvarkyti apie 6 ha teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje, Laukupės upės 

pakrančių teritorijoje. Teritoriją sudaro 5 sudėtinės miesto žaliosios jungties teritorijos dalys (žr. 1 
pav.): 

 Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  0,46 ha teritorija sudaryta iš: 

– 0,208 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012:12 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės 
sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– 0,12 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012:18 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., 
nauja statyba, nesudėtingi statiniai. 
 
 Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 0,16 ha teritorija 

sudaryta iš Laukupės upės pakrančių apsaugos juostos teritorijos. 
Statinių šioje teritorijoje neprojektuojama.  

 
 Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje. 1,4 ha teritorija sudaryta iš: 
– 0,086ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012:11 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
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– 1,234 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai, pralaida - hidrotechnikos statiniai 10., nauja statyba, 
nesudėtingas statinys. 
 

 

1. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos vieta Rokiškio miesto bendrojo plano žemėlapyje (teritorijos ribos 

pažymėtos raudona spalva) 

 Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje. 1,8 ha teritorija sudaryta iš: 
– 1,163 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:21 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės 

sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– 0,32 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:17 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai., mineralinių medžiagų dangos aikštelė - kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 12., nauja statyba, nesudėtingas statinys, pralaida - hidrotechnikos 
statiniai  10., nauja statyba, nesudėtingas statinys. 

 
 Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių. 3,5 ha teritorija 

sudaryta iš: 
– 0,91 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:16 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– 1,61 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:25 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– 2,79 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:103 Rokiškio m.) Tyzenhauzų g. Rokiškis. Žemės 

sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 

1 

5 

4 
3 
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Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai, mineralinių medžiagų dangos aikštelė - kitos paskirties inžineriniai 
statiniai 12., nauja statyba, nesudėtingas statinys, pralaidos - hidrotechnikos statiniai  10., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai. 

Etapai gali būti vykdomi visi kartu vienu metu, arba kiekvienas atskirai ir nėra privaloma 
laikytis jų sekos pagal projekte numatytą numeraciją. Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija. Statytojas – Rokiškio rajono savivaldybė. Projektuotojas – UAB „Želdynai“, projekto 
vadovas – architektas Vainius Pilkauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A1847, želdynų projektų rengimo 
vadovo atestato Nr. 29).  

Projektuojama teritorija patenka į nekilnojamų kultūros vertybių zoną: Rokiškio miesto istorinė 
dalis (kodas 17102),  5 dalies teritorija prie tvenkinio priklauso Rokiškio dvaro sodybai (kodas 1010). 

1.2. Problemos, kurias norima išspręsti įgyvendinus projektą: 
Teritorija Rokiškio miesto centrinėje dalyje šalia Laukupės upės dabar nepritaikyta poilsiui ir 

laisvalaikio praleidimui, neišnaudojamas teritorijos rekreacinis potencialas. Rokiškio miesto 
bendrajame plane išskirtos gamtinio karkaso teritorijos. Projektuojama teritorija patenka į pažeisto 
gamtinio karkaso su miesto žaliosiomis jungtimis ir kitais poilsiui skirtais želdynais teritoriją, kurioje 
pagal bendrojo plano sprendinius palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas, 
grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Rokiškio mieste tai yra 
labiausiai nukentėjusi gamtinio karkaso sistemos dalis.  

1.3. Pagrindinis projekto tikslas:  
Išsaugoti ir atkurti istorinę reikšmę turintį kultūrinį kraštovaizdį, išryškinant jo savitumą, 

vertingąsias savybes, gerinant teritorijoje esančių želdynų ekologinę, estetinę kokybę, užtikrinant jų 
funkcionalumą, vertybių atkūrimą, Laukupės upės pakrančių ekologinės būklės pagerinimą sudarant 
galimybę visuomenei geriau suprasti vietovės gamtines vertybes, jų formavimosi ypatumus. 
 
1.4. Pagrindiniai projekto uždaviniai: 

1. Didinti teritorijos patrauklumą, išsaugant ir sudarant sąlygas pažinti teritorijos gamtinį 
pobūdį, gerinant joje esančių konkrečių kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių būklę, 
pritaikant teritoriją rekreacijos, gamtos vertybių propagavimui;  

2. skatinti natūralius procesus didinančius gamtinio karkaso teritorijų regeneracines savybes ir 
geoekologinį potencialą; 

3. didinti integruotumą tarp gamtinių ir greta esančių urbanizuotų elementų, išryškinant 
gamtinę aplinką ir pritaikant ją viešajam naudojimui; 

4. suformuoti kraštovaizdžio erdves, siluetus, vizualinius kraštovaizdžio ryšius, skverų 
architektūrą, želdinių urbanizuotoje aplinkoje harmoniją;  

5. sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį. 

 Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami didinant gamtinės 
aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsauginės ir 
ekologinės paskirties želdynų formavimui Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, intensyvaus eismo 
gatvių urbanizuotoje aplinkoje. 
 
1.5. Projekto sąsaja su teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais: 
 Planuojant ir įgyvendinant teritorijų tvarkymą turi būti vadovaujamasi šių kraštovaizdžio apsaugą 
ir su kraštovaizdžio formavimu susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir teritorijų planavimo 
dokumentų nuostatomis bei reikalavimais: 

1. Europos kraštovaizdžio konvencijos; 
2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos CM/Rec 3 (2008 m. vasario 6 

d.) dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 
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3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir galiojančių redakcijų; 
4. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-
R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209; 

5. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl 
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir 
galiojančios redakcijos; 

6. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų: 
6.1. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų 
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6.2. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl 
Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6.3. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų 
apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 
m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio 
reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“; 

6.4. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir 
apskaitos taisyklių patvirtinimo“; 

6.5. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 

6.6. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu 
Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“; 

7. Statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, kitų Statybos 
techninių reglamentų ir jų redakcijų, Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų ir jų 
galiojančių redakcijų; 

8. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“; 

9. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos 
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“; 

10. Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96  „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“; 

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 „Dėl 
Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“; 

12. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. birželio 27 d. Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-6.109, sprendinių; 
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13. Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102, buvęs 
kodas U33) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-537; 

14. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;  
15. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-
R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;  

16. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;  

17. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);  

18. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;  

19. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352. 

20. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir jo galiojančios 
redakcijos. 

Taip pat atsižvelgta į: 
– Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studijos (2006 m.), nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano esamo būklės analizės (Aplinkos 
apsaugos agentūros leidiniu „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ (2013 m.)) 
reikalavimus; 

– Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatas; 
– Darnaus kraštovaizdžio formavimo, kuriuo siekiama užtikrinti kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo palaikymą, urbanizacijos proceso vykdymą ribojant ekstensyvų jo pobūdį, kraštovaizdžio 
architektūrinės erdvinės kompozicijos darną gaires; 

– Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimo kriterijus; 
 Rengiant projektą taip pat įvertinti ir išanalizuoti naujausi mokslo darbai ir tyrimai kraštovaizdžio 
srityje, informacinių sistemų duomenys (Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, 
Nacionalinės žemės tarnybos informacinių rinkmenų ir kt.). 

 
2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

Projektuojamos teritorijos esamos būklės analizė yra pateikiama atskiru dokumentu techninio 
projekto Bendrojoje dalyje (žr. DS-300-TP-B dokumentus). 

 
3. TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTO SPRENDINIAI 
3.1. Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios 

Planiniai sprendiniai. Pietinėje dalyje teritorija ribojasi su Pandėlio gatve, rytinėje dalyje 
ribojasi su Šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvora ir klebonijos sklypu. Vakarinėje dalyje glaudžiasi prie 
sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų sklypų, kurie yra labai priartėję prie upelio. Teritorija vietomis 
labai siaura: dešiniajame krante mažiausias 3 m plotis, o kairiajame krante sklypo riba sutampa su 
vagos šlaito ir sklypų riba. Dešiniajame krante numatoma pravesti pėsčiųjų taką. Projektuojamas 1,5 m 
pločio granito atsijų takas nuo Pandėlio g. iki erdvesnės vietos priešais klebonijos sklypą. Takas skirtas 
pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai nišose, poilsiui, orientuoti į gražiausias 
vietos panoramas – bažnyčią ir Laukupę. 
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2. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.1 esama situacija. Vaizdas nuo Pandėlio g. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojamas esamų želdinių tvarkymas, šalinami 
menkaverčiai medžiai ir atžalos.  Projektuojamos vidutinio aukščio (1,5 m – 2 m) Spiraea douglasii 

Hook. - Duglaso lanksva, Spiraea nipponica Maxim. - Niponinė lanksva, Ribes alpinum L. - Kalninis 
serbentas ir aukštų (3 m)  Cornus alba L. - Baltoji sedula krūmų grupės, formuojančios erdvę ir 
sukuriančios gamtinį foną. Teritorijos pakraščiuose sodinama keletas medžių Tilia platyphyllos - 
Didžialapė liepa, Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - Paprastasis klevas. 
Detalizuotus sodinamų augalų sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane (brėžinio nr. DS-300-TP-
SP-3-1-3). 
 
3.2 - Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija 
 

Planiniai sprendiniai. Teritorija užspausta privačių sklypų – vietomis riba sutampa su 
Laukupės vagos šlaitu ir nebėra galimybės nutiesti tako tęsinio iki 3 teritorijos. Vietomis tvoros 
priartėja arčiau nei 5 metrai nuo kranto ir nebėra fiziškai galimybės praeiti. Vadovaujantis LR saugomų 
teritorijų įstatyme apibrėžtu Vandens telkinių pakrančių užtvėrimo reglamentavimu (20 str. 8 puntas) 1) 
pakrantėje 5 metrų atstumu nuo vandens telkinio kranto (esant vidutiniam vandens lygiui) negali būti 

tveriamos tvoros, kitais statiniais, įrenginiais ar įveisiamais želdiniais, medžių ir krūmų liekanomis 

kliudoma pakrante eiti asmenims (toliau šiame straipsnyje – užtvėrimai); 

2) jeigu žemės juosta, nurodyta šios dalies 1 punkte, yra užpelkėjusi arba yra stačiame šlaite 

(skardyje), užtvėrimų draudimas taikomas taip, kad bent vieno metro pločio žemės juosta turi būti 

tinkama eiti asmenims vandens telkinio pakrante; 
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 Projekte numatoma atlaisvinti 5 metrų pakrantės juostą nuo tvorų, medžių ir krūmų kelmų ir 
sukurti galimybę praeiti šienaujamos vejos taku palei upelį iki 3 teritorijos dalies ir taip sukurti pėsčiųjų 
ryšį su Vytauto g. 

 
3. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.2 esama situacija. Tvoros, statiniai ir medžių liekanos trukdo praeiti pakrante  

  
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojami kelmų šalinimo darbai Laukupės pakrantėje, 
nevertingų želdinių šalinimas, kad būtų sukurta galimybė praeiti žmonėms 1 m pločio vejos taku. 
Pakrantės vietos pažeistos erozijos, ar atsiradę pažeidimai kelmų šalinimo metu turi būti užlyginami, 
esant reikalui sutvirtinami natūraliomis priemonėmis ir užsėjami žoliniais augalais. Platesnėje teritorijos 
vietoje kairiajame krante sodinama vidutinio aukščio krūmų Ribes alpinum L. – Kalninių serbentų, 
kurie sudarytų žalią foną ir pridengtų sodybų patvorių ūkį. 
 
3.3 - Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje 

Planiniai sprendiniai. Rytinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto gatve, pietinėje dalyje teka 
Laukupė. Vakarinė ir šiaurinė pusės glaudžiasi prie sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų sklypų. 
Šiuo metu teritorija nenaudojama rekreacijai, nėra takų ar įrenginių, tačiau ši vieta turi potencialo. 
Projekte numatoma tiesti 1,5 m pločio granito atsijų takus nuo Vytauto g. Formuojamas takas – žiedas 
skirtas pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai nišose, poilsiui, orientuoti į 
gražiausias vietos panoramas. Pietinėje dalyje numatoma takų be dangos jungtis palei upelį su Nr. 2 ir 
Nr.1 teritorijomis, galimybė pėstiesiems praeiti palei upę iki Pandėlio g. 
 Šiaurinėje teritorijos dalyje prie Vytauto g. yra senų liepų alėja. Lenkta forma išsidėsčiusi medžių 
alėja mena laikus, kai alėjos viduriu ėjo Vytauto gatvė, nes dabartinėje gatvės vietoje stovėjo Rokiškio 
Šv. Augustino (gimnazijos moksleivių) bažnyčia (pastatyta 1895 m., nugriauta 1957 m.). Dabartiniu 
metu alėja naudojama kaip tranzitinis takas - pramintu taku žmonės nuo Vytauto g. eina į Rokiškio 
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polikliniką. Dėl šio poreikio projekte numatoma įrengti 2 m pločio betono trinkelių taką. Prie jo 
pastatyti suolą nišoje, skirtą trumpam poilsiui išvaizdžių ir istoriją menančių liepų paunksmėje. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių medžių. Palei 
Laukupę vyrauja geros būklės gluosniai. Vakarinė sklypo dalis apaugus beržais ir eglėmis, yra 
jaunuolynas. Pastebima, kad dalis eglių yra nudžiūvusios, tikriausiai, dėl nepalankių augimo sąlygų. 
Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. 
 Projektuojamos pievos erdvėje šiuo metu auga jaunų paprastųjų eglių apie  1,5 m aukščio. Jos bus 
kertamos arba iškeliamos ar persodinamos į kitas vietas. Sklypo pakraščiuose planuojama sodinti 
medžių Alnus glutinosa Gaertn. – Juodalksnių, Acer platanoides L. - Paprastųjų klevų bei erdvės 
akcentu tapsiantį Acer platanoides 'Schwedleri'  - Švedlerio klevą. Taip pat projektuojamos krūmų 
grupės, formuojančias erdvę ir sukuriančias gamtinį foną. Sodinami vidutinio aukščio (1,5 m - 2 m) 
saulėtose vietose Spiraea chamaedrypholia - Guobalapė lanksva, pavėsyje ūksmingos Symphoricarpus 

albus Blake - Baltuogė meškytė ir kt., aukšti (3 m) žydinčių Syringa vulgaris L. – Paprastosios alyvos, 
žalią foną sudarantys Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai. Po medžiais įkurdinami daugiamečių 
augalų plotai, gėlynai iš  Dryopteris filix-mas Schott.- Kelminis papartis, Geranium macrorrhizum - 
Stambiašaknis snaputis, Hosta ventricosa Stearn.- Mėlynžiedė melsvė augalų. 
 

 
 4. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.3 esama situacija. Gluosniai Laukupės pakrantėje 
 
 Krūmai yra svarbus ekologinės pusiausvyros elementas. Krūmuose gyvena daugybė gyvūnų – 
tai namai paukščiams, bei pakrūmės yra prieglobstis įvairiems vabalams ar smulkiems gyvūnėliams. 
Krūmų grupės sklypo pakraščiuose padėtų pagerinti migracijos koridorių sąlygas. Taip pat tai yra 
vizualiai jaukumą sukurianti priemonė. Žydinčių krūmų ir gėlių rūšys projektuojamos pagal augimo 
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sąlygas ir sezoniškumą, kad parkas visu šiltuoju metų laiku turėtų žydinčių augalų. Detalizuotus 
sodinamų augalų sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane (brėžinio Nr. DS-300-TP-SP-3-1-3). 
 
3.4 - Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje 

Šioje teritorijoje nuo seno yra įkurtas miesto želdynas. 1921 m. miesto plane žymimas kaip 
Miesto sodas. Dabar dažniau vadinama ši teritorija skveru, tačiau projekte numačius įrengti takų ir 
įkurdinti daugiau funkcijų, ši teritorija taptų panašesnė į miesto parką o ne į  trumpalaikiam poilsiui 
skirtą skverą. 
 
 Planiniai sprendiniai. Vakarinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto g. – svarbi lankytojų 
patekimo ašis iš miesto centrinės aikštės. Šiaurinėje dalyje teritoriją dalina Laukupė ir ribojasi su J. 
Biliūno gatve. Rytinėje dalyje  parko ribą užbaigia Rokiškio Senamiesčio pradinės mokyklos sklypas ir 
jame esantis stadionas. Pietrytiniame kampe ribojasi su AB „Rokiškio komunalininko“ teritorija. 
 Parkas turi tris skirtingos funkcijos dalis:  
 Monumentalioji parko dalis – vakarinėje sklypo dalyje prie Vytauto g. Esamas paminklas 
sovietų okupacijos aukoms atminti (Skulptoriaus Roberto Antinio (jaunesniojo) ir architekto Eugenijaus 
Miliūno paminklas “Rūpintojėlis” pastatytas 1993 metais) yra svarbus Rokiškio miesto lankytinas 
objektas. Koplytėlę primenanti skulptūra ir šalia daugybė nedidelių antkapių su Sibire, tremtyje, 
žuvusių žmonių vardais užima svarbią teritorijos dalį.  
 Svarbu paminėti, kad teritorijoje iki šiol nėra nei vieno suolo lankytojams prisėsti. Pėsčiųjų takai 
iki skulptūros siauri ir užsibaigiantys ties žmonių vardų lentelėmis yra šio memorialo kompozicijos 
elementai. Tačiau nėra kitų takų jungiančių memorialą su likusia parko dalimi. Gyventojų poreikis 
parke turėti tranzitinių pėsčiųjų takų matomas iš pramintų pievoje takų ir periodiškai matomų jais 
einančių žmonių. 
 Projektuojami papildomi takai prie paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti, kurie 
nepažeidžia esamo akmeninio grindinio (memorialo elementų), o leidžia lankytojams patogiau prieiti iš 
rytinės ir pietinės parko dalies. Suformuojama vejos erdvė minėjimo renginiams, bei poilsio vietos su 
suolais. Krūmais formuojama jauki erdvė aplink paminklą, atribojama monumentalioji dalis nuo 
planuojamos aktyvaus laisvalaikio zonos parko rytinėje dalyje. 
 Ramaus poilsio parko dalis – centrinė parko dalis skirta ramiam poilsiui, pasivaikščiojimams. 
Formuojama vejos erdvė bei poilsio vietos su suolais nišose aplink Laukupės salą. Sodinami medžiai, 
krūmai, daugiamečiai augalai ir gėlės. 
 Aktyvios veiklos parko dalis –  planuojamos mineralinių medžiagų dangos aikštelės apsuptos 
žalumos. Esanti kalva gali būti naudojama žiemos pramogoms, o vasarą tarnautų kaip atrakcija 
apžvelgti parką iš aukščiau. Į ją būtų galima užlipti per šienautą pievą. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių geros būklės 
medžių. Prie Vytauto g. Miesto sodo dalyje yra mažalapių liepų, paprastųjų uosių. Mažiau vertingų 
drebulių, tačiau jos šiuo metu yra išvaizdžios ir geros būklės. Prasčiau atrodantys yra spygliuočiai – 
eglės, nustelbtos aukštesnių lapuočių medžių.  
 Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. Rytinėje 
dalyje augantys uosialapiai klevai lot. Acer negundo L. (įtraukti į LR AM invazinių Lietuvoje rūšių 
sąrašą) bus kertami.  
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 5. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.4 esama situacija. Paminklas “Rūpintojėlis” ir jo aplinka 
   
 Sklype planuojama sodinti medžių ir krūmų. Rytinėje dalyje sodinami Tilia platyphyllos - 
Didžialapė liepa, Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - Paprastasis klevas. 
Numatyti žemi žydintys krūmai Spiraea japonica 'Bumalda' - Bumaldo jap .laksva, Dasiphora fruticosa 
- Paprastasis sidabrakrūmis,  vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) Berberis thunbergii  DC. - Tunbergo 
raugerškis, Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas,  pavėsyje ūksmingos Symphoricarpus albus Blake - 
Baltuogė meškytė ir aukštų (3 m) žydinčių Syringa vulgaris L. – Paprastosios alyvos, žalią foną 
sudarantys Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai krūmų grupės. 
 Po medžiais numatyta įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos 
augalų rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms. Ypatingas 
dėmesys skiriamas apželdinti rytinėje dalyje projektuojamas universalios veiklos, gamtos pažinimo 
aikšteles, kad teritorija būtų jauki ir turėtų šešėlio. Taip pat svarbu atriboti parką nuo AB „Rokiškio 
komunalininko“ sklypo, uždengti neišvaizdžią konteinerių saugojimo aikštelę. Dėl šios priežasties yra 
siūloma sodinti aukštų krūmų ir vidutinio aukščio krūmų juostas palei sklypo ribą, kurios greičiau 
augdamos uždengtų vaizdą nei sodinami medžiai. Detalizuotus sodinamų augalų sprendinius žiūrėti 
Želdinių tvarkymo plane (brėžinio Nr. DS-300-TP-SP-3-4). 
 
3.5 - Teritorija Nr. 5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių 

 Planiniai sprendiniai. Teritorijos vakarinėje dalyje besiribojančioje su Kauno gatve 2011 m. 
buvo įkurtas Muzikos skveras, pradėti sodinti medeliai. 2015 m. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 
Rokiškio bendrijos nariai pastatė akmeninį paminklą muzikai. Nuo medžių sodinimo pradžios iki šių 
dienų, kol kas nebuvo įrengtų takų, skvero įrenginių. Ši teritorija yra priešais Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklą, ir turi didelį potencialą tapti lankomu ir mėgstamu miestiečių bei miesto svečių skveru. 
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Įrengus takus ir sukūrus infrastruktūrą, atsirastų nauja pėsčiųjų kryptis nuo Rokiškio dvaro tvenkinių iki 
muzikos mokyklos Kauno g.  
 Teritorija skirstoma į skirtingos funkcijos dalis: 
 Monumentalioji Muzikos skvero dalis – sodinami medžiai žymių muzikų garbei (Rudolfas 
Lymanas, Mikas Petrauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis, Juozas Katelė). Prie medžių gali 
būti vietos skulptūroms, paminklams, informacinėms lentelėms ir pan. Medžių vietos gerai apšviestos 
pietinės saulės ir gerai matomos nuo parko takų. Čia pat formuojama parko erdvi pieva, kuri reikalui 
esant gali būti naudojama renginiams, miesto ar muzikos mokyklos šventėms, koncertams.  
 Atokiau nuo Kauno gatvės prie Laukupės upelio kuriama Lauko muzikos instrumentų aikštelė. 
Takais ir želdiniais formuojama erdvė, kurioje  galėtų būti įrengti stacionarūs muzikos instrumentai 
išdėstyti erdvėje. Metaliniai perkusijos instrumentai tinkami groti suaugusiems ir vaikams pagyvintų 
skverą, o jo erdvės užsipildytų muzikos garsais. 
 Gamtinė parko dalis – tai teritorija nuo muzikos skvero besitęsianti palei Laukupę iki dvaro 
tvenkinių. Šiuo metu žmonių poilsiui nenaudojama vieta yra neįžengiama dėl sužėlusių krūmynų, 
pašlapusių pievų. Atlaisvinus erdves nuo menkaverčių želdinių bus įrengiami vejos takai vedantys iki 
dvaro tvenkinio skirti pasivaikščiojimams, bei lankytojų srautams nukreipti į Muzikos skverą. 
 Teritorija ties Pievų g. ir Kauno g. sankryža nuo muzikos skvero atribota Laukupės upeliu. Šią 
kiek atskirtą vietą siūlome paversti universalios veiklos erdve. Centrinė veja apjuosta pėsčiųjų tako 
tinkama įvairiai aktyviai veiklai ir poilsiui, iškyloms. Medžiai ir krūmai pakraščiuose sukurtų jaukią 
parko erdvę ir atskiria nuo gatvių. O pietinėje dalyje palikta properša ties Laukupe, leistų grožėtis 
upeliu ir būtų vizualinis ryšys su Muzikos skveru. Tiltelis nėra numatomas, dėl projekto įgyvendinimą 
finansiškai išbranginančio sprendimo. Šiuo metu jungtis pėstiesiems per Laukupę yra naujai sutvarkytas 
pėsčiųjų dviračių takas palei Kauno gatvę.  
 

 

6. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.5 esama situacija. Muzikos skveras. 
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 Paviršinio lietaus vandens pertekliui surinkti numatoma įrengti lėkštašlaičius griovius ir perteklinį 
vandenį nuvesti į Laukupės upelį. Reljefą formuoti taip, kad nebūtų užliejami gretimi sklypai ir 
projektuojamos teritorijos vanduo netekėtų į gretimus gyventojų sklypus. Drėgniausiose vietose palei 
Kauno g. 1 ir 3 sklypus planuojami nauji grioviai, kuriais nutekės lietaus vanduo pavasario atlydžio ar 
vasaros liūčių metu. Dėl nuolydžio vanduo grioviuose pastoviai neišlaikys, jis subėgs į Laukupę, o 
esant sausam periodui apaugę pievų augalais lėkšti grioviai neišsiskirs ir bus kaip pieva.  Takų ir 
griovių susikirtimo vietose įrengiamos PVC pralaidos ir klojamas takas virš pralaidos. 
  
Želdinių tvarkymo sprendiniai. 
 Planuojami sanitariniai kirtimai rytinėje teritorijos dalyje ties Laukupe - kertami menkaverčiai, 
pažeisti medžiai, savaiminiai krūmynai. Vertingi medžiai tokie kaip paprastieji klevai ar aukšti geros 
būklės gluosniai bus paliekami ir išryškinami. Formuojamos parko erdvės sodinamais medžiais ir 
įvairiais krūmais. Projektuojamų medžių rūšys Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer 

platanoides L. - Paprastasis klevas, Alnus glutinosa Gaertn. – Juodalksnis parinktos būdingos aplinkai ir 
tinkamos pagal augimo sąlygas. Projektuojamų krūmų rūšys parinktos pagal tinkančias augimo sąlygas 
bei pagal parko erdvių organizavimo kriterijus. Akcentinėse vietose, puošiama žydinčiomis lanksvomis 
ir alyvomis. Kelių rūšių lanksvos žydės skirtingu metu, todėl visą vasarą parke bus žydinčių krūmų. 
Teritorijos pakraščiuose ir vietose, kur norima atriboti parką, sukurti žalią foną, sodinami Corylus 

avellana L. – Paprastieji  lazdynai, Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas ir Cornus alba L. - Baltoji 
sedula, kuri savo rausvomis šakomis papuoš parką ir žiemą.  
 Po medžiais ir  įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos augalų 
rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms. 
  Muzikos skvero vejos įrengiamos ir intensyviau prižiūrimos, kad jomis galima būtų 
vaikščioti, naudoti žaidimams, ar renginiams, o gamtinės dalies link dvaro tvenkinių pievos turėtų būti 
šienaujamos tik 1-2 kartus per metus (geriausia po Joninių), kad jose išsilaikytų pievų gėlės, žolinių 
augalų įvairovė. Šienaujant dažniau, augalai nespės subrandinti sėklų ir išnyks. 
 
3.6 Sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas 

Laukupės pakrantės teritorijos turėtų būti prižiūrimos pagal šį teritorijos priežiūros  aprašą.  
Pievas prie takų, daugiausiai lankomų vietų, pievas siūlome šienauti 4 kartus per metus. 

Atokesnes pievas ir šlaitus, siūlome šienauti 1-2 kartus per metus po Joninių, kai nužydi dauguma 
augalų ir rudenį, kad žoliniai augalai subrandintų ir išbertų sėklas. Rečiau pjaunamos pievos – tai 
maisto šaltinis paukščiams ir smulkiems žvėreliams. Aukšta žolė tinkama slėptis, tiek mažiems 
gyvūnams (kirstukai, pelės, žvirbliniai paukščiai), tiek stambesniems (pilkiesiems kiškiams). Dabar 
Laukupės pakrantės vis intensyviau naudojamos žmonių, natūralūs gamtiniai procesai prislopinti, todėl 
norėdami turėti buveinių įvairovę, turime ją palaikyti žmogaus pagalba. Upės pakrantės atlieka žaliosios 
jungties (dar vadinamos ekologiniu koridoriumi) funkciją, todėl dalinis sukultūrinimas gali padėti 
išsaugoti ekologinę pusiausvyrą. Pievų šienavimą reiktų atlikti atsakingai, pjaunant motorinėmis 
žoliapjovėmis, krūmapjovėmis arba kitais įrankiais ir mechanizmais nesužaloti augančių ir naujai 
pasodintų medžių bei krūmų. Nepjauti žolės prie kamienų. Dažnai motorizuotais įrankiais pjaunant žolę 
arti kamienų yra pažeidžiama žievė. Dėl pažeidimų atsiranda puvinys ar tiesiog dėl didelių pažeidimų 
medžiai pradeda džiūti.  
Naujai pasodinti krūmai mulčiuojami organiniu mulčiu - žieve, skiedromis. Šiam mulčiui sunykus, 
galima mulčiuoti nupjauta žole vieną - du kartus per sezoną iki liepos mėnesio pabaigos. Mulčiuojama 
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mažiausiai tris metus po pasodinimo. Mulčias atlieka daug funkcijų - tai trąšos geresniam augimui, 
mulčias neleidžia dirvai perdžiūti, po mulčiu žemė tampa puri, mulčias yra apsauga, kad šienaujant 
nebūtų pažeisti kamienai. Mulčiuojant, žolė prie kamienų nepriglaudžiama. 

 Ant medžių kamienų uždedama apsauga, kad medžių kamienai nebūtų pažeisti šienaujant. Nuolat 
tikrinamas medžių pririšimas prie kuolų ir kuolų vertikalumas, pririšimo ir apsaugos nuo šienavimo 
pažeidimų atnaujinimas. Laistymas pagal poreikį naujai pasodintiems medžiams, 1-2 metus nuo 
pasodinimo. 

Esant poreikiui vykdomas medžių genėjimas ar kirtimas. Medžius kirsti rekomenduojama, kai šie 
jau būna pilnai nudžiūvę – ne vegetacijos periodu, rudenį ar žiemą. Neprigijus ar žuvus želdiniams, 
sodinami tos pačios rūšies nauji želdiniai.  Nuvirtę, supuvę medžiai šalinami iš teritorijos, o šakos gali 
būti malamos vietoje ir skiedros naudojamos mulčiui po krūmais. Stambiausios medžių kamienų dalys, 
gali būti paliekamos, atokiau nuo takų ir intensyviai lankomų vietų, dėl bioįvairovės, kur įsikurtų kerpių 
ir vabalų buveinė.  

Po krūmų lajomis nukritę lapai neturėtų būti grėbstomi, o geriau paliekami supūti. Taip 
teritorijose susidarys drėgmę sugerianti ir laisvai kvėpuojanti dirvos paklotė, daug gamtiškesnė nei 
varpinių žolių nuolat pjaunama veja. Panašią gamtišką žemės dangą sudaro ir daugiamečių gėlių plotai, 
tačiau jie reikalauja daugiau priežiūros nei krūmai. Šių, purią dirvą palaikančių augalų žiedai ir lapija 
vegetacijos laikotarpiu puošia skvero erdves.  

Daugiamečių augalų gėlynų priežiūros darbai yra panašūs į pievų priežiūros darbus. Pagrindinis 
darbas – pjovimas. Tokius žolynus reikia nupjauti kartą per sezoną. Pjaunama anksti pavasarį. Žoliniai 
augalai pjaunami dalgiu arba žoliapjove (su plieniniais peiliais), kuri augalų nesusmulkina. Pjaunant 
negali būti pažeisti daugiamečių gėlių kupstai. Visi nupjauti augalų lapai sugrėbiami lengvu grėbliu, 
kad nebūtų pažeista likusi antžeminė augalų dalis. Sugrėbtos augalų liekanos pašalinamos (išnešamos) 
iš tvarkomo ploto arba gali būti plonu sluoksniu paskleidžiamos gretimuose teritorijos plotuose kaip 
mulčias. Kad dirvos paviršius išliktų nesuardytas ir nesuspaustas, šienaujant negalima naudoti 
motorinių mechanizmų (vejos traktorių, mikrotraktorių ir pan.). Daugiamečiai augalai pirmaisiais 
metais po pasodinimo turi būti patręšti. Rekomenduojama naudoti tik organines trąšas. Ir nors jų 
veikimas pastebimas ne iš karto, kartą jomis patręšus, augalai ilgam laikui aprūpinami maistu. Trąšos 
pagerina dirvos struktūrą, todėl ypač naudingos prastesnėse – smėlio, molio – dirvose. Pasodintus ir jau 
prigijusius sodinukus po 2 - 3 savaičių rekomenduojama patręšti. Sodinukai pakartotinai tręšiami po 4- 
5 savaičių. 

Sutankinto grunto takai vasarą šluojami, ravima žolė. Takai žiemą druska nebarstomi. Atsiradus 
nelygumams, užpildomi atsijomis ir sutankinami iki projektinio dangos lygio. Medinės  dalys (suolai) 
dažomos, impregnuojamos pagal poreikį. 
 

3.7 Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia 
 Projektuojama Laukupės pakrančių teritorija bus pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. Takai 
projektuojamoje teritorijoje planuojami sąlyginai lygioje reljefo vietoje, patogioje judėjimui, tarp 127-
128 m absoliutinių altitudžių. Takai planuojami 1,5-2,0 m pločio, sutankintų atsijų, kuriame nebus 
kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm ir vietomis, betono trinkelių. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi 
būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3 
%). Šalia pėsčiųjų takų, ne rečiau kaip kas 150 m, įrengiamos poilsio aikštelės su suoleliai pritaikytos ir 
žmonėms su negalia. 
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 Pėsčiųjų takų susikirtimų vietose su važiuojamąja dalimi įrengiami įspėjamieji paviršiai iš apvalių 
kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti 
apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus, takų krypčių susikirtimo centrus, takų susikirtimo su 
važiuojamąja dalimi vietas. Jų savybės turi atitikti STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 135 punkto reikalavimus. Takų susikirtimo vietose su gatvių 
danga, perėjomis, takas formuojamas su nuolydžiu, bortas nuleidžiamas iki gatvės dangos lygio.  
 Teritorijoje yra projektuojama laiptų, takų stačiausiose vietose kur neišeina išlaikyti norminio 
nuolydžio. Laiptų pakopų dydis 12x40 cm su metaliniais turėklais greta. Takai su laiptais apriboja 
judėjimą žmogui su fizine negalia rateliuose, tačiau takų tinklas išsprendžia šią problemą. Laiptai 
numatyti tokios vietose, kur netoliese yra takai be kliūčių ir visi žmonės gali patekti į visą teritoriją. 
 4 teritorijoje yra esamas skelto akmens grindinys. Šis grindinys yra paminklo Sovietų okupacijos 
aukoms atminti visumos elementas sukurtas Roberto Antinio jaunesniojo ir architekto Eugenijaus 
Miliūno. Rangos metu turės būti įvertinti esamos būklės nelygumai ir atradus aukštesnių nei 20 mm 
nelygumų, danga turi būti remontuojama, lyginama, perklojama, kad nebūtų aukštesnių nei 20 mm 
akmenų išsikišimų.  

4 teritorijoje rytinėje dalyje esantis pėsčiųjų tiltas yra be didelio išilginio nuolydžio, lygus su 
esamais metaliniais turėklais. Jis projekte neremontuojamas o projektuojamų takų dangos privedamos 
be aukščio skirtumo – lygiai su tilto dangos altitude.   
 Šiuo projektu bus sukurta galimybė, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį ir išlaikant 
natūralų teritorijos charakterį, ją pritaikyti gyventojų pažinimui bei poilsiui. Teritorija būtų pritaikoma 
viešam naudojimui ir žmonių su negalia poreikiams. 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento numeris, 
žymuo 

Dokumento pavadinimas 

1 2 3 

1.  1996.04.19 Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas 

2.  STR 1.05.06:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

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

5.  STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

6.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės 

7.  TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

8.  TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas 

9.  ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės 

10.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

11.  LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 

12.  LST EN 13285 :2006  Nesurištieji mišiniai. Reikalavimai“ 

13.  LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai 
reikalavimai 

14.  LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų 
specifikavimo sistema 

15.  LST EN 933-
5:2002/A1:2005 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose 
nustatymas 

16.  LST EN 1097-2:2001 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 
Atsparumo trupinimui nustatymo metodai 
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17.  KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės 

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

19.  STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

20.  ST121895674.205.01.05:20
12  

„Medinių surenkamų konstrukcijų įrengimo darbai“ 

21.  2007 06 28  Nr. X-1241  Lietuvos respublikos Želdynų įstatymas  

22.  200712 29 Nr. D1-719 Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų 
rengimo tvarkos aprašas  

23.  200712 29 Nr. D1-717 Medžių ir krūmų veisimo, vejų įrengimo ir gėlynų įrengimo 
taisyklės  

24.  2008 01 31 d. Nr. D1-87 
 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

25.  2008 03 12 Nr. 206 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

26.  2007 12 14 . D1-67 Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas 

27.  2008 01 08 Nr. D1-5 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės 

28.  2015 01 09 Nr. D1-12 Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 
metų veiksmų planas 

29.   Parengtais ir rengiamais specialiaisiais planais bei techniniais 
projektais. 
Rengiant kraštovaizdžio tvarkymo projektus taip pat įvertinti ir 
išanalizuoti naujausi mokslo darbai ir tyrimai kraštovaizdžio 
srityje, informacinių sistemų duomenys (Aplinkos apsaugos 
agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, Nacionalinės žemės 
tarnybos informacinių rinkmenų ir kt.). 

 
Pastaba: 
Taip pat galima naudoti ir kitus čia nepaminėtus lygiaverčius dokumentus, užtikrinančius tą pačia 
kokybę. 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 
 Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 
išvengta konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl 
rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
 Sena danga turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Visi susidėvėję gatvės bordiūrai taip pat 
turi būti išardyti. Visas statybinis laužas yra išvežamas. 
 Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 
nepatektų į rengiamus pagrindus. Dirvožemio apimtys yra nurodytos kiekių žiniaraštyje. Pašalintas 
dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose. 
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 Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 
visos projekte nurodytos medžiagos ir ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš takų 
įrengimo darbų pradžią. 
 Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. Medžiai pjaunami rankiniais ar 
mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti 
pašalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų 
rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas 
sutankintas pagal reikalavimus. 
  

2. DARBŲ SAUGA, ŽEMĖS DARBAI 

 
  Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujotiekio ir kt.) zonoje 
leidžiama tik gavus paskyrą-leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą. 
Taip pat draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje. Prie leidimo turi 
būti pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brėžinius, kuriame nurodytas komunikacijų 
išdėstymas ir įgilinimas.  
 Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, 
o elektros kabelių ir veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje - tik stebint elektros ar dujotiekio tinklus 
eksploatuojančios įmonės atstovui. 
 Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti 
smūginius įrankius (laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) draudžiama. 
 Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukėmis, jie privalo būti instruktuoti, kaip 
apsisaugoti pajutus dujų kvapą. 
  Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi 
kirstis), kad neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
  Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų 
vietas, kur tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir 
pažymėtos atitinkamais įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų 
vadovo apžiūros. 
  Kelių tiesimo mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 
iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos 
darbų technologijos projekte. 
  Netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, apie 
kuriuos nebuvo nurodyta, žemės kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranešti darbų vadovui 
(teritoriją aptverti). Draudžiama palikti radinius be apsaugos. Darbus tęsti galima tik tada, kai pavojingi 
radiniai bus pašalinti, teritorija kruopščiai patikrinta ir gautas atitinkamų tarnybų leidimas. 
  Tankinant gruntą plūktuvais, sumontuotais ant savaeigių mechanizmų, reikia laikytis šių 
reikalavimų - žmonės neturi būti arčiau kaip per 5 m nuo veikiančio plūktuvo; 
  Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), 
reikia laikytis šių reikalavimų: 
 - veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei 
pereinant darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
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 - dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo 
vibracijos pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu 
pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 
 - pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi 
su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su 
deguonies, acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir 
nevaikščiotų žmonės; 
 - pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti 
suvyniota į žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 
 - tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
 -  tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
 - tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama 
važiuoti atbuline eiga. 
 Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais 
įrankiais taisyklių reikalavimų. 
 Medžiai prie takų, kurie nėra kertami turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Takų trasose 
atkasus greta augančių vertingų medžių šaknis jos turi būti tvarkomos: 5 cm skersmens ir storesnės – 
išsaugomos, plonesnės – genimos. Šaknys negali būti mechaniškai žalojamos.  Tako įrengimo vietose, 
kur yra rastos storos šaknys, sluoksniams sutankinti nenaudoti sunkiosios technikos, kad nebūtų 
pažeidžiamos medžių šaknys. Rekomenduojama tankinimui naudoti rankinius volus. 
 

2.1 Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais 
 

  Dirbti kelių tiesimo ir statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, 
poliakalių, gręžimo, kėlimo, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis 
mašinisto (traktorininko, vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs 
sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 
  Visi kelių tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais 
oranžinės spalvos mirksinčiais švyturėliais. 
  Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai 
nesusijusiems su mechanizmų darbu. 
  Radus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, būtina pašalinti kliūtį. 
  Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint paskyrą-leidimą. 
  Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, 
avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais 
gaubtais. 
  Dirbant kelių statybos mašinomis draudžiama: 
 - įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 
 - dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; 
 - dirbti su išjungtu švyturėliu; 
 - dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; 
 - kabinoje vežti žmones; 
 - stovėti ant judančios mašinos laiptelio; 
 - palikti veikiančią mašiną be priežiūros; 
 - palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje; 
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 - remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose žarnose. 
 

2.2 Dangos pagrindo sluoksnių įrengimas 
 

   Kelio dangos tankinamos įvairių konstrukcijų volais. Darbui su volais vadovauja darbų vadovas. 
  Dirbant volu: 
 - prieš pradėdamas darbą, mašinistas turi duoti signalą; 
 - atstumas tarp dirbančių volų turi būti ne mažesnis kaip 5 m; 
 - atstumas tarp prasilenkiančių volų– ne mažesnis kaip 1 m; 
 - baigus darbą, apžiūrėtas ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje. 
 

3. ŽEMĖS  DARBAI 

 
Prieš žemės darbų pradžią dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos 

darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose pagal ĮT ŽS 17. Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal 
geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 

  Esamos gatvės dangą sudarantis gruntas iškasamas ir išvežamas. Atliekamas iškasų (važ. dalies, 
šaligatvių) gruntas išvežamas į inžinieriaus nurodytą vietą. Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad 
jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. 
Jei taip atsitiktų, Rangovas turi savo sąskaita nedelsdamas pašalinti pasėkmes. Jei Rangovas nori 
panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems reikalams, jis turi gauti raštišką inžinieriaus sutikimą. 
Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 

  Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis projekto brėžiniais, darbų apimties žiniaraščiais, 
darbų aprašymu ir ĮT ŽS 17. 

Dangos lovio dugno sutankinimo rodiklis Dpr turi būti: 
    -100 %, esant ŽD, ŽM, SD, SM gruntams, 
    -97 %, esant ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 gruntams. 
Lovio dugne grunto deformacijos modulis EV2≥45Mpa.  

 
4.  TAKŲ DANGOS KONTRUKCIJA  

 
4.1. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 

 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro 
šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai 
laidžios vandeniui. 
Tokį atsparumą galima pasiekti, naudojant šiuos gruntus pagal LST 1331:2002 ir biriuosius mišinius 
pagal TRA SBR 07 : 
Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai; 
Smėlis SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai; 
Birieji mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. 
Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai, naudojant mišinį 0/45. 
 - grūdelių, praeinančių pro 2 mm sietą– 15÷75 % mišinio masės; 
- grūdelių, praeinančių pro 22.4 mm sietą - 47÷87 % mišinio masės ; 
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- dalelių, smulkesnių kaip 0.063 mm - ≤ 5% mišinio masės (kategorija UF5) (jei gruntinis vanduo gali 
pakilti iki lovio dugno - ≤ 3% mišinio masės (UF3)). 

Stambiausios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10 mišinio masės 
(kategorija OC90). 
Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. 
Pralaidumo vandeniui koeficientas - ≥ 1.0x10 -5 m/s. 
Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001 
ir ĮT SBR 07. 
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis parko projektu ir ĮT 
SBR  

 
4.2 Skaldos pagrindas 

 
Pėsčiųjų takų dangos pagrindas numatomas iš skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties ant šalčiui 
atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo 
darbus. 
Pagrindo sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 80 MPa.  
  Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės.  
  Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai (bendrosios ribos): 
   -dalelių, ≤0.5mm – 5-35 ℅ mišinio masės, 
   -grūdelių, ≤1 mm -  9-40 % mišinio masės, 
   -grūdelių, ≤2 mm – 16-47 % mišinio masės,  
   -grūdelių, ≤5,6 mm -  22-60 % mišinio masės, 
   -grūdelių, ≤11,2 mm -  35-68 % mišinio masės, 
   -grūdelių, ≤22,2 mm -  55-85 % mišinio masės. 
  Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001. 

Takuose kurių viršutinis sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų, viršutinis sluoksnis 
turi būti iš mišinio 0/5 granuliometrinės sudėties granito akmens granito atsijų. 
  Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Skalda vežama savivarčiais, 

stumiama buldozeriu, galutinai suprofiliuojamas autogreideriu. Skaldos sluoksnis beriamas 30 
storesnis, nes tiek jis sutankėja. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos sustiprinamos, pastatant bortus. 
  Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis. 
  Darbų kontrolė ir priėmimas turi būti atliekami pagal ĮT SBR 07. Visus pastebėtus trūkumus 
Rangovas turi pataisyti savo sąskaita. 

4.3  Trinkelės 
 

  Trinkelių storis 8 cm.  
Pasluoksniui po trinkelėmis naudojamos skaldos atsijos 0/5. Sluoksnio storis 3 cm. 
 Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti 2-5 ℅ mišinio masės.  
Paklotą reikia įrengti taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 
1cm. Pasluoksnis netankinamas, per jį negalima vaikščioti. Reikalavimai įrengimui nurodyti ĮT 
TRINKELĖS. 
  Tarpai tarp trinkelių užpildomi pasluoksnio medžiaga pagal standartą  LST EN 13285:2006. 
 Trinkelės turi atitikti reikalavimus, nurodytus LST EN 1338:2003/AC:2006/P:2008, TRA 
TRINKELĖS 14. 
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Trinkelių bandymai vykdomi pagal LST EN 1338:2003/AC:2006/P:2008. 
Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant 
siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir 
sklandi.   
  Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir 
artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės 
dar neužpiltos, neturi būti vibruojami. 
  Trinkelių dangos bei bordiūrų (apvadų) ant įšalusio posluoksnio rengti negalima. Taip pat negalima 
naudoti sušalusių pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų. 
  Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį 
nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 
Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 
statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm. 
  Įrengiant trinkelių dangų prijungtis prie apvadų, šių dangų paviršius turi būti 3–5 mm aukštesnis už 
apvadų paviršių. 
Projekte numatomos 3 tipų betono trinkelės: 

1. Pilkos natūralios betono spalvos trinkelės 100x200x80 mm su nuožulomis. 
2. Sendintos pilkos natūralios betono spalvos trinkelės 100x200x80 mm  (4 etape). Trinkelių tipas 

parenkamas ir derinamas su projekto vadovu autorinės priežiūros metu. 
3. Geltonos spalvos trinkelės 100x200x80 mm su įspėjamųjų paviršių reljefiniais elementais. 

 Reikalavimai medžiagoms, įrengiant  įspėjamuosius  paviršius: 
- neslidus  paviršius; 
-atsparumas  atmosferos  poveikiui  (saulės  spinduliams,  ledui,  staigiam  temperatūros  pokyčiui, 
druskai, smėliui ir purvui); 
-atsparumas dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas);  
-ryškios spalvos (pageidautina geltona). 
Įspėjamųjų paviršių įrengimui naudojamų reljefinių paviršių elementai turi būti iškilę virš dangos 
paviršiaus 5 mm; 
  - aukščių pasikeitimui pažymėti naudojamas apvalių kauburėlių reljefinis paviršius (kauburėlių 
skersmuo 20-25 mm, atstumai tarp centrų 60 mm).  
  Juostos rengiamos per visą tako plotį, juostų plotis 0.6 m. 
Rengiant trinkelių dangą vadovautis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir STR 2.03.01:2001 
reikalavimais. 

 
5. AIKŠTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA 

 
5.1. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 

 
Žiūrėti punktą 4.1 

5.2. Skaldos pagrindas 
 

Žiūrėti punktą 4.2 
 

5.3. Danga iš nesurištųjų medžiagų mišinio 
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Aikštelės dangai naudotinas žvirgždas 4/16 arba panašus mišinys be skaldytų dalelių.   
 

6. LAIPTAI 
 

  Laiptai rengiami panaudojant betoninius bordiūrus 100.30.15 bei trinkeles, klojamas ant šalčiui 
atsparaus sluoksnio bei atsijų pasluoksnio. Bordiūrai rengiami ant  betono C12/15  pagrindo. Pagrindo 
storis 20 cm. Trinkelės 8 cm storio.   
  Pakopos aukštis 12 cm, plotis 55 cm (su bordiūro pločiu). 
  Gaminiai turi atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 („Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo 
metodai“), LST EN 1338:2003/AC:2006/P:2008, TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. 
   Mažiausias šalčiui atsparaus sluoksnio storis 20 cm. 
  Laiptų apačioje ir viršuje rengiamas skirtingos spalvos bei faktūros įspėjamasis paviršius, žymintis 
aukščių pasikeitimus. Pavišiai turi būti tokio relijefo: 
- apvalūs kauburėliai, skirti ispėti apie aukščių pasikeitimą (kauburėlių skersmuo 20-25mm, aukštis 4-5 
mm, atstumai tarp centrų 60 mm). Įspėjamojo paviršiaus spalva pageidautina geltona. Minimalus 
juostos plotis 60 cm, rengiama per visa laiptų plotį. 
  Abiejose laiptų pusėse pritvirtinami cinkuoto metalo turėklai. Turėklai turi būti įrengti dvigubi: 
viršutiniai tvirtinami 900–950 mm aukštyje, apatiniai – 650–750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų. 
Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. 

7.  BORDIŪRAI 
 

  Betoniniai bordiūrai 100.30.15 rengiami ant  betono C12/15  pagrindo. Gaminiai turi atitikti LST 
EN 1340:2003/AC:2006 („Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“) reikalavimus. 
  Visi  bordiūrai turi  būti  taisyklingi, lygūs  ir  prieš  pradedant  klojimo  darbus,  Inžinieriaus  
patikrinti  ir  aprobuoti. 
  Bordiūrai gaminami  1.0 m  ilgio,  tais  atvejais  kai  reikiamas  ilgis  nesiekia  1.0 m,  pjaunami 
elektriniu pjūklu. 

Rengiami ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo su 15 cm atspara. 
 

8. PRALAIDOS 
 

  Vandens pralaidos iš plastiko (PVC). Vidinis skersmuo d300 ir d600. 
   Pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus ST 188710638.07:2004. 
   Pralaidos išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0.3% (ir ne didesnis kaip 2%).  
Antgaliai įstriži, pagal sankasos šlaito kampą (1:1.5). Jei reikalinga, vamzdžiai jungiami movomis su 
elastingais sandarinimo žiedais. 
  Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 15 cm sluoksniais simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, 
sutankinant kiekvieną sluoksnį ≥97%. Visi reikalavimai plastikinių pralaidų užpylimui nurodyti ĮT ŽS 
17. 
  Nuo pralaidos viršaus aukščiausio taško iki tako dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0.4 m. 
 Ties pralaidos d600 antgaliais griovio dugnas sutvirtinamas žvyro skaldos 22/32 10 cm storio 
sluoksniu. Vadovautis ST 188710638.07:2004.  
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9. APSAUGINĖ TVORELĖ 

Apsauginės tvorelės segmentai turi būti padengti karšto cinko danga pagal LST EN ISO 1461 - ne 
mažiau kaip 80mkr. Apsauginės tvorelės išorinis paviršius turi būti lygus, be pažeidimų (įtrūkimų, 
plyšių, skilimų, išpūtimų, susisluoksniavimo, sudūrimų ir kt.) ir vienalytis. 
Apsauginė tvorelė įrengiama tvorelės statramsčius įleidžiant į žemę ir įbetonuojant. Betono pamatas 
turi užtikrinti tvorelės stabilumą. Apsauginės tvorelės statramsčiai turi būti įgilinti ne mažiau kaip 0,75 
m, pamatą betonuojant vietoje: mažiausias pamato skersmuo - 0,25 m, pamato aukštis - 0,75 m. 
Naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/C30, atsparumo šalčiui 
markė F50. Apsauginės tvorelės architektūrinė išraiška turi būti analogiška esamai tvorelei 
Tyzenhauzų g.   

Apsauginės tvorelės pagrindiniai techniniai reikalavimai: 
Eil. Techniniai parametrai ir Reikalavimai 
Nr. reikalavimai  
1. Suvirinimo tipas Automatinis arba pusiau automatinis 

2. Suvirinimas Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 
13479 reikalavimus. Suvirinimo metalas ir siūlių metalas turi 
būti suderinamų cheminių ir mechaninių savybių. 

3. Cinkavimas Gaminiai turi būti padengti karšto cinko danga pagal LST EN 
ISO 1461 - ne mažiau kaip 80mkr. 

 
 10. VEJA 

- Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra 
(po statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, 
kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 
- Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mažesnis kaip 15–20 cm. Jei dirvos 
pH yra 5,5 ar rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. 
- Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant 
šakniastiebines piktžoles, statybos atliekas (ypač svarbu įrengiant parterines ir sportines vejas). 
- Lengvai vandenį praleidžiančiuose gruntuose (smėlio, skaldos, rupaus žvyro) klojamas 5–10 cm storio 
priemolio sluoksnis, kad sulaikytų paviršinę drėgmę. Sunkus molingas armens sluoksnis pagerinamas 
kompostinėmis durpėmis, kompostu, smėliu ir visa tai gerai išfrezuojama. 
- Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės priemonės. Didesni plotai (didesni kaip 0,5 ha) 
niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Nesuslūgusias 
(iškasinėtas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos 
užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2–3 cm gyliu ir po to išlyginama. 
- Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 
- Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 K30) ir įterpti į dirvą 
akėčiomis (mažuose plotuose – grėbliu). 1 ha šarmingų sunkių molio ir priemolio dirvų reikia N – 4–5, 
P – 6–9, K – 4–6 kg/arui veiklios medžiagos trąšų, o silpnai šarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N 
– 2–3, P – 4–6, K – 3–4 kg/arui veiklios medžiagos. 
- Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug 
sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama 
vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. 
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- Įrengiant sportines ir dekoratyvines parterio vejas gali būti naudojami specialūs dirbtiniai maitinamieji 
substratai: smėlio ir kompostinių durpių (santykiu 2:1, 3:1), ceolito ir smėlio (1:9, 1:10), kuris po to 
maišomas su durpėmis. Geriausias smėlio, durpių ir ceolito mišinys santykiu 2:2:1.  
- Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai 
drėgmės ar turint įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia 
sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta 
per 2–3 savaites). 
-  Dekoratyvinėse vejose sėjami pievinių miglių, raudonųjų eraičinų (kuokštinių ir šakniastiebinių) ir 
paprastųjų smilgų siauralapių veislių mišiniai: pievinių miglių – 40–70 proc., raudonųjų eraičinų – 60–
30 proc. Lengvose dirvose rekomenduojamas didesnis eraičinų procentas. Vejų mišiniai gali būti 
papildyti daugiametėmis svidrėmis, tačiau jų neturi būti daugiau kaip 10 proc. bendro sėklų svorio 
(Lietuvos klimato sąlygomis svidrės yra neilgaamžės žolės). Bendra sėjos norma – 20 g/m2 žolių sėklų. 
- Paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose sėjos norma – 10–15 g/m 
Sėjami tokie žolių mišiniai: 
1. vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 
proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 
15 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 
2. lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 
kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 
proc., pievinės miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių 
motiejukų – 10 proc.; 
3. sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 
10 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios 
smilgos – 5 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 
proc. žolių sėklos. 
Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 
- dirva suvoluojama arba suspaudžiama; mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis 
(pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą); 
- dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 
- siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; pasėtos sėklos 
sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–1,5 
cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 
- įterptos sėklos privoluojamos; prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams 
sutvirtinti. 

- Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką 
skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–
12 cm aukštį. Pakartotinai  pjaunama, kai  žolė  užauga  15 cm, nupjaunama  iki  5-6  cm.  

 

11. MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMAS 

 
 Medžiai ir krūmai turi būti įsodinami vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2007 m. 
gruodžio 29 d. Nr. D1-717  „ Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“.  
Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami: 

su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 
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su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis; 
su žemės gumulu ar plikomis šaknimis. 

 Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis 
ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį). Medžiai ir krūmai su lipniais žemių 
gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu. Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 
% platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų 
sistemos matmenis.  Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės 
komposto mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio 
ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su 
augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3. Prieš sodinimą duobės 
dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaišomas su dugno 
dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 
 Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip: 

 duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; 
 ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies 

kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus; 
aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, beriamas 

substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki 
žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 

Pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–
50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.  
  Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu 
organinės kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, 
durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.). 
 Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio 
suformuojamas 7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo 
nutekėjimo į šalis. 
 Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius ir 
krūmus būtina genėti. 
 Sodinami medžiai turi atitikti Urbanizuotoms teritorijoms skirtų sodmenų minimalius 
reikalavimus pagal LR Aplinkos ministro įsakymą 2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-674 „Sodmenų 
kokybės reikalavimai“. 

12. GĖLYNAI 

 
Gėlynai turi būti įrengiami vadovaujantis  LR Aplinkos ministro įsakymu  2007 m. gruodžio 29 d. 
Nr. D1-717  „ Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“.  
Žemės gėlynams paruošimas: 

 Žemė gėlynams atvežama arba paruošiama (sukultūrinamas dirvožemis). daugiametėms – 20–40 
cm gyliu. Dabartinių gėlynų ar vejų vietoje įrengiami gėlynai pakeičiant gruntą ir užpilant 30 cm storio 
juodžemio sluoksniu, o ardomų takų (dangų) vietoje gėlynai įrengiami pakeičiant gruntą ir užpilant 60 
cm storio juodžemio sluoksniu. 

Gėlėms auginti naudojama derlinga kompostinė žemė, kuri ruošiama iš įvairių augalinių atliekų arba 
iš statybose sukaupto derlingo armens sluoksnio, praturtinto mėšlu, durpėmis. Kompostą galima 
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pagaminti iš durpių ir mėšlo, sluoksniuojant juos ir metus pūdant, nuolatos perkasant, o esant sausrai – 
palaistant; 

 Nesuardytas arba iš dalies suardytas nederlingas planuojamo įrengti gėlyno armens sluoksnis 
pagerinamas mėšlu. Jei mėšlas šviežias, jis įterpiamas į dirvą sumaišytas su durpėmis rudenį, perpuvęs 
įterpiamas pavasarį. Norma: 5 kg mėšlo į 1 m2; 

Rūgščios dirvos, skirtos gėlynų įrengimui, kalkinamos (priklausomai nuo dirvos rūgštingumo –150–
200 g susmulkintos kreidos į 1 m2). Kreida (ypač kalkės) išbarstoma ne vėliau kaip prieš 1-2 mėnesius 
iki gėlių sodinimo (vėliau galima tik kalkinti ištirpintomis kalkėmis); 

Prieš daigų sodinimą pavasarį atliekamas papildomas tręšimas lengvai tirpstančiomis ir lengvai 
pasisavinamomis trąšomis. Papildomam tręšimui naudojamos azoto (10–20 g/m2) ir fosforo (15–20 
g/m2) ar kompleksinės trąšos; 

Organinėmis, ilgai veikiančiomis trąšomis (kraujamilčiais ir kaulamilčiais) dirva tręšiama prieš 
sodinant gėlių daigus. Kraujamilčių naudojama 25–30 g/m2, kaulamilčių – 50–70 g/m2; 

Žemė gėlynams paruošiama arba jos pripilama tiek, kad paviršius būtų 8–10 cm aukštesnis už 
aplinką (veją, taką ir kt.), nes suslūgus žemei paviršius susilygina. 

Gėlių sodinimas: 
 Gėlės pradedamos sodinti nuo gėlyno krašto nustatytais atstumais. Antrosios eilės gėlės 
sodinamos pirmosios eilės tarpuose (šachmatine tvarka). Gėlių sodinimo atstumai ir kiekis 1 m2 

nurodyti projektuojamų želdinių plane. 
 

13. ĮTAISINIAI 
13.1 Suolas su medžio danga ir atlošu 

Pagamintas iš plieno konstrukcijos prie kurios tvirtinamos lentos, naudojant nerūdijančio plieno 
varžtus. Naudojamas plienas - cinkuotas ir dažytas. Dažymas miltelinis RAL9006. Kojos suvirintos iš 
40x40 mm. ir 20x20 mm. plieno vamzdžių, kurių storis 5 mm. Sėdima dalis iš 3 lentų, 1718x110x33 
mm. Atlošas iš 2 lentų, 1800x110x33 mm. Mediena – impregnuota pušis. Matmenys: 1800x700x820h 
mm., svoris 36 kg. Tvirtinama varžtais į betoninį pamatą įleidžiamą į gruntą po tako danga. 
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13.2 Šiukšlių dėžė 
 

Šiukšliadėžė cilindro formos pagaminta iš plieninės konstrukcijos, prie kurios tvirtinamos lentos. 
Tvirtinimui naudojami nerūdijančio plieno varžtai. Naudojamas plienas - cinkuotas ir dažytas. Dažymas 
miltelinis RAL9006. Suvirinta iš plieno lakštų, storis 5 mm. Apdaila iš medienos, viso 24 lentelės, 
35x20x700 mm. Viduje cinkuotas kibirėlis, 0,8 mm, storio. Stogas suvirintas iš plieno lakštų, storis 4 ir 
5 mm. Mediena – impregnuota pušis. Atspalvis – natūralus medžio. Tvirtinama varžtais į betoninį 
pamatą įleidžiamą į gruntą po tako danga. 
Matmenys: ø390x940h mm, svoris 24 kg., talpa 45 ltr. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 













Pastaba
Plane parodytas reikalingas kiekis visam gėlynų plotui "Viso reikia". Gėlių sodinimo
kiekiai gėlynų įrengimo metu nurodyti "Sodinama" stulpelyje.
Sodinimai bus vykdomi sodinant mažesnį kiekį daigų, o gėlynų priežiūros metu daigus
dauginti ir plėsti, kol bus užsodinamas visas plotas.

Laukupė

J. Biliūno g.

V
ytauto g.
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 1 Teritorija - 1 Etapas 
 

   

EIL. 
NR. 

DARBŲ 
PAVADINIMAS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS TS 

 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1.1 Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas, sustumiant į krūvas m2/m3 708 /106  

1. 1.2 Esamos betoninių plytelių dangos ardymas, pakrovimas ir išvežimas į 
nustatytą vietą perdirbimui 

m2 40 

1.3 Esamos tvoros  ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą m 75 
 2. ŽEMĖS DARBAI    

2.1 Grunto kasimas ir pervežimas objekte iki 200 m m3 42  
 

3. 
2.2 Sankasos įrengimas iš esamo grunto m3 42 
2.3 Sankasos įrengimas, atvežant gruntą iš nustatytos vietos m3 48 
2.4 Tako dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas (30 cm storio 

tankinimas) 
m2 366 

2.5 Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant   10 cm storio juodžemio 
sluoksniu ir apsėjant žole  

m2 550 10. 

2.6 20 cm storio juodžemio sluoksnis (gėlynams) ir jo įrengimas m2/m3 2/0.4 3. 
 3.  PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS  

 (tame kiekyje ir poilsio aikštelės) 
 

  

3.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 65 
4.1 

3.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=80 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 280 
4.2 

3.3 5 cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 
ir jo įrengimas 

m2 280 
4.2-4.3 

3.4 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 0/5 ir 
jo įrengimas 

m2 2 
4.2-4.3 

3.5 8 cm storio geltonos spalvos reljefinės trinkelės ir jų įrengimas 
(kauburėliai) 

m2 2 
4.3 

 4. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS    
4.1 Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono pagrindo C12/15 m 440 7. 
 5.   KERTAMI MEDŽIAI IR RAUNAMI KRŪMAI    

5.1 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo  daugiau 24cm iki 
32cm 

Vnt. 2 
 

5.2 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (kietos veislės) m3 1  
5.3 Medžių kelmų gręžimas, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm  Vnt. 14  
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5.4 Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, 
kai medienos transportavimo atstumas 10 km. m3 

1 
 
 

 

 6.  SODINAMI MEDŽIAI    
6.1 Acer platanoides L. – Paprastasis klevas Vnt. 1  

 
11. 

6.2 Quercus robur L. – Paprastasis ąžuolas  Vnt. 3 
6.3 Tilia platyphyllos - Didžialapė liepa  Vnt. 3 
6.4 Medžių sodinimas ( min aukštis h=3,5 m ) duobes kasant kastuvu (rankiniu 

būdu) medžius pririšant prie kuolų (po 2 kuolus)    
Vnt. 7 

 7.  SODINAMI KRŪMAI    
7.1 Cornus alba L. - Baltoji sedula  Vnt. 14  

 
11. 

7.2 Spiraea douglasii Hook. - Duglaso lanksva Vnt. 19 
7.3 Spiraea nipponica Maxim. - Niponinė lanksva Vnt. 12 
7.4 Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas Vnt. 52 
7.5 Krūmų sodinimas Vnt. 97 

 8.  SODINAMI DAUGIAMEČIAI AUGALAI    
 Pavadinimas Mato 

vnt. 
Sodina

ma 
Viso 
reikia 

 

8.1 Alchemilla mollis Triler - Švelnioji  Vnt. 32 320 12. 
8.2 Gėlynų įrengimas m2 2 20 

 9.  PARKO ĮRENGINIAI    
9.1 Parkinis suolas1,8 m ilgio (metalinio karkaso su atlošu dengtas medžiu)  Vnt. 8  

13. 9.2 Šiukšlių dėžė (plieninė, dažyta milteliniu būdu su medžio apdaila) Vnt. 1 
9.3 Įrenginių montavimas varžtais, įrengiant betoninį 2 po 0,06 m3/1 vnt. 

pamatą 
Vnt. 9 

     
 2 Teritorija - 2 Etapas    
     
EIL. 

NR. 
DARBŲ 

PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS TS 

 1. ŽEMĖS DARBAI    
1.1 Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant   10 cm storio juodžemio 

sluoksniu ir apsėjant žole  
m2 250  

3. 
1.2 Trūkstamo kiekio augalinio grunto pakrovimas ir atvežimas iš nustatytos 

vietos 
m3 25 

 2.   KERTAMI MEDŽIAI IR RAUNAMI KRŪMAI    
2.1 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo  iki 16 cm  Vnt. 3  
2.2 Jaunų medelių kirtimas ir rovimas   Vnt. 23  
2.3 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (kietos veislės) m3 2  
2.4 Medžių kelmų gręžimas, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm  Vnt. 3  
2.5 Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, 

kai medienos transportavimo atstumas 10 km. 
m3 2 

 

     
 3 Teritorija - 3 Etapas    
     
EIL. 
NR. 

DARBŲ 
PAVADINIMAS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS TS 

 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1.1 Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas, sustumiant į krūvas m2/m3 1490 

/224 
 

1. 
1.2 Esamos asfaltbetonio dangos (h~6 cm) ardymas, pakrovimas ir išvežimas į 

nustatytą vietą perdirbimui 
m2 96 

 2. ŽEMĖS DARBAI    
2.1 Grunto kasimas ir pervežimas objekte iki 200 m m3 90 3. 
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2.2 Sankasos įrengimas iš esamo grunto m3 90 3. 
2.3 Sankasos įrengimas, atvežant gruntą iš nustatytos vietos m3 55 
2.4 Tako dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas (30 cm storio 

tankinimas) 
m2 847 

2.5 Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant   10 cm storio juodžemio 
sluoksniu ir apsėjant žole  

m2 1500 10. 

2.6 20 cm storio juodžemio sluoksnis (gėlynams) ir jo įrengimas m2/m3 34/7 3. 
 3.  PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS 

(tame kiekyje ir poilsio aikštelės) 
 

  

3.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 156 
4.1 

3.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=80 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 684 
4.2 

3.3 5 cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 
ir jo įrengimas 

m2 515 
4.2-4.3 

3.4 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 0/5 ir 
jo įrengimas 

m2 176 
4.2-4.3 

3.5 8 cm storio natūralios spalvos betoninės trinkelės ir jų įrengimas  m2 169 4.3 
3.6 8 cm storio geltonos spalvos reljefinės trinkelės ir jų įrengimas 

(kauburėliai) 
m2 7 

4.3 

 4. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS    
4.1 Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono pagrindo C12/15 m 813 7. 

 5. KITI DARBAI    
5.1 Laiptų įrengimas (2 pakopos):    

 
 
 

6. 

5.1.1 Betoniniai bordiūrai 100.30.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo m 6 
5.1.2 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis   (pralaidumo vandeniui koeficientas  

k≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   
m3 1.5 

5.1.3 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 0/5 ir 
jo įrengimas 

m2 2.5 

5.1.4 8 cm storio geltonos spalvos reljefinės trinkelės ir jų įrengimas 
(kauburėliai) 

m2 2.5 

5.1.5 Turėklai iš cinkuoto metalo ir jų įrengimas m 2 
5.2 Pralaidų įrengimas:    

 
8. 

5.2.1 Plastikinė pralaida d300 ir jos įrengimas Vnt. / m 2 / 10 
5.2.2 Smėlio pagrindas h-10 cm ir jo įrengimas m3 1 
5.2.3 Gruntinis užpilas ir jo įrengimas m3 13 
5.2.4 Antgaliai PA-3 ir jų įrengimas Vnt. 4 
5.2.5 Betonas m3 1 

 6.   KERTAMI MEDŽIAI IR RAUNAMI KRŪMAI    
6.1 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm Vnt. 48  
6.2 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm Vnt. 3  
6.3 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 

32cm 
Vnt. 3 

 

6.4 Minkštų veislių medžių genėjimas Vnt. 7  
6.5 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių ir krūmų (minkštos veislės) m3 3  
6.6 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių ir krūmų (kietos veislės) m3 1  
6.7 Medžių kelmų gręžimas, kai kelmo skersmuo iki 30 cm  Vnt. 2  
6.8 Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, 

kai medienos transportavimo atstumas 10 km. 
m3 4 

 

 7.  SODINAMI MEDŽIAI    
7.1 Acer platanoides L. – Paprastasis klevas  Vnt. 14  

11. 7.2 Acer platanoides 'Schwedleri'  - Švedlerio klevas Vnt. 1 
7.3 Alnus glutinosa Gaertn. - Juodalksnis  Vnt. 11 
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7.3 Medžių sodinimas ( min aukštis h=3,5 m ) duobes kasant kastuvu (rankiniu 
būdu) medžius pririšant prie kuolų (po 2 kuolus)    

Vnt. 26 
11. 

 8.  SODINAMI KRŪMAI    
8.1 Corylus avellana L. – Paprastasis lazdynas  Vnt. 11  

 
 

11. 

8.2 Cotoneaster lucidus - Blizgantysis kaulenis Vnt 22 
8.3 Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas Vnt. 26 
8.4 Symphoricarpus albus Blake - Baltuogė meškytė Vnt. 29 
8.5 Spiraea chamaedrypholia - Guobalapė lanksva Vnt. 47 
8.6 Syringa vulgaris L. - Paprastosios alyvos Vnt. 10 
8.9 Krūmų sodinimas Vnt. 145 

 9.  SODINAMI DAUGIAMEČIAI AUGALAI    
 Pavadinimas Mato 

vnt. 
Sodina

ma 
Viso 
reikia 

 

9.1 Dryopteris filix-mas Schott.- Kelminis papartis Vnt. 10 870  
12. 9.2 Geranium macrorrhizum - Stambiašaknis snaputis  Vnt. 120 1200 

9.3 Hosta ventricosa Stearn.- Mėlynžiedė melsvė       Vnt. 38 384 
9.4 Daugiamečių augalų sodinimas                      m2 34 337 

 10.  PARKO ĮRENGINIAI    
10.1 Parkinis suolas1,8 m ilgio (metalinio karkaso su atlošu dengtas medžiu)  Vnt. 14  

13. 10.2 Šiukšlių dėžė (plieninė, dažyta milteliniu būdu su medžio apdaila) Vnt. 3 
10.3 Įrenginių montavimas varžtais, įrengiant betoninį 2 po 0,06 m3/1 vnt. 

pamatą 
Vnt. 17 

     
 4 Teritorija - 4 Etapas    
     
EIL. 
NR. 

DARBŲ 
PAVADINIMAS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS TS 

 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1.1 Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas, sustumiant į krūvas m2/m3 2800 / 

420 
 
 

1. 1.2 Betoninių plytelių dangos ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą 
vietą perdirbimui 

m2 217 

1.3 Betoninių laiptų ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą 
perdirbimui 

m3 5 

 2. ŽEMĖS DARBAI    
2.1 Grunto kasimas ir pervežimas objekte iki 200 m m3 178  

 
3. 

2.2 Sankasos įrengimas iš esamo grunto m3 178 
2.3 Grunto kasimas ir išvežimas į nustatytą vietą  m3 99 
2.4 Takų ir aikštelės dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas (30 cm 

storio tankinimas) 
m2 1813 

 
2.5 Aplinkos sutvarkymas nuplaniruojant, užpilant   10 cm storio juodžemio 

sluoksniu ir apsėjant žole   
m2 1750 10. 

2.6 20 cm storio juodžemio sluoksnis (gėlynams) ir jo įrengimas m2/m3 30/6 3. 
 3.  PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS 

(tame kiekyje ir poilsio aikštelės) 
 

  

3.1 Mineralinių medžiagų  danga:    
3.1.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 

koeficientas - k ≥ 1.0 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   
m3 

 
141 

4.1 

3.1.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=120 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 622 
4.2 

3.1.3 5 cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 
ir jo įrengimas 

m2 622 
4.2 

3.2 Trinkelių danga:    
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3.2.1 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 130 
4.1 

3.2.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=80 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 427 
4.2 

3.2.3 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 0/5 ir 
jo įrengimas 

m2 427 
4.2-4.3 

3.2.4 8 cm storio pilkos spalvos sendinto paviršiaus betoninės trinkelės ir jų 
įrengimas  

m2 420 
4.3 

3.2.5 8 cm storio geltonos spalvos reljefinės trinkelės ir jų įrengimas 
(kauburėliai) 

m2 7 
4.3 

 4. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ DANGOS 
KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS AIKŠTELĖSE 

  
 

4.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1.0 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 106 
5.1 

4.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=120 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 525 
5.2 

4.3 20cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų medžiagų mišinio 4/16 
granuliometrinės sudėties ir jo įrengimas 

m2 525 
5.3 

 5. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS    
5.1 Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono pagrindo C12/15 m 1480 7. 

 6. KITI DARBAI    
6.1 Laiptų įrengimas:    

 
 

6. 

6.1.1 Betoniniai bordiūrai 100.30.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo m 24 
6.1.2 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis   (pralaidumo vandeniui koeficientas  

k≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   
m3 4 

6.1.3 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 0/5 ir 
jo įrengimas 

m2 4 

6.1.4 8 cm storio pilkos spalvos sendinto paviršiaus betoninės trinkelės ir jų 
įrengimas 

m2 4 

6.1.5 8 cm storio geltonos spalvos reljefinės trinkelės ir jų įrengimas 
(kauburėliai) 

m2 2.5 

6.1.6 Turėklai iš cinkuoto metalo ir jų įrengimas m 12 
6.2 Pralaidų įrengimas:    

6.2.1 Plastikinė pralaida d300 ir jos įrengimas Vnt. / m 1 / 9  
 

8. 
6.2.2 Smėlio pagrindas h-10 cm ir jo įrengimas m3 1 
6.2.3 Gruntinis užpilas ir jo įrengimas m3 12 
6.2.4 Antgaliai PA-3 ir jų įrengimas Vnt. 2 
6.2.5 Betonas m3 0.5  
6.3 Požeminių komunikacijų šulinių dangčių pažeminimas hvid.=20 cm Vnt. 2  
6.4 Esamos žvyro dangos parkavimo juostoje planiravimas m2 210  

 7.   KERTAMI MEDŽIAI IR RAUNAMI KRŪMAI    
7.1 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm Vnt. 25  
7.2 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 

32cm 
Vnt. 5 

 

7.3 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo 24cm iki 32cm Vnt. 1  
7.4 Minkštų veislių medžių genėjimas Vnt. 3  
7.5 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (minkštos veislės) m3 5  
7.6 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių kietos veislės) m3 1  
7.7 Medžių kelmų gręžimas, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm  Vnt. 15  
7.8 Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, 

kai medienos transportavimo atstumas 10 km. 
m3 6 

 

 8.  SODINAMI MEDŽIAI    
8.1 Acer platanoides L. – Paprastasis klevas  Vnt. 2 11. 
8.2 Quercus robur L. – Paprastasis ąžuolas Vnt. 15 
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8.3 Tilia platyphyllos – Didžialapė liepa Vnt. 4  
11. 8.3 Medžių sodinimas ( min aukštis h=3,5 m ) duobės kasant kastuvu (rankiniu 

būdu) medžius pririšant prie kuolų (po 2 kuolus)    
Vnt. 21 

 9.  SODINAMI KRŪMAI    
9.1 Berberis thumbergii DC  – Tunbergo raugerkšnis Vnt. 15  

 
 
 

11. 

9.2 Corylus avellana L. – Paprastasis lazdynas Vnt. 47 
9.3 Desiphora fruticosa – Paprastasis sidabrakrūmis Vnt. 22 
9.4 Ribes alpinum L. – Kalninis serbentas Vnt. 140 
9.5 Symhorycarpus albus Blake – Baltauogė meškytė Vnt. 51 
9.6 Spiraea japonica 'Bumalda'  – Bumaldo jap. lanksva Vnt. 36 
9.7 Syringa vulgaris L. – Paprastosios alyvos Vnt. 8 
9.8 Krūmų sodinimas Vnt. 319 

 10.  SODINAMI DAUGIAMEČIAI AUGALAI    
 
 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Sodina
ma 

Viso 
reikia 

 
 
 

12. 
10.1 Anemone japonica  – Japoninė plukė Vnt. 28 28 
10.2 Astilbe x arendsi Arends.  – Arenso astilbė  Vnt. 76 76 
10.3 Dryopteris filix-mas Schott. – Kelminis papartis   Vnt. 56 560 
10.4 Geranium macrorrhizum  – Stambiašaknis snaputis  Vnt. 75 750 
10.5 Hemerocallis fulva L. – Rusvoji viendienė  Vnt. 50 515 
10.6 Daugiamečių augalų sodinimas m2 30 287 

 11.  PARKO ĮRENGINIAI    
11.1 Parkinis suolas1,8 m ilgio (metalinio karkaso su atlošu dengtas medžiu)  Vnt. 34  

13. 11.2 Šiukšlių dėžė (plieninė, dažyta milteliniu būdu su medžio apdaila) Vnt. 6 
11.3 Įrenginių montavimas varžtais, įrengiant betoninį 2 po 0,06 m3/1 vnt. 

pamatą 
Vnt. 40 

     
 4 Teritorija – 4.1 Etapas    
     
EIL. 
NR. 

DARBŲ 
PAVADINIMAS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS TS 

 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1.1 Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas, sustumiant į krūvas m2/m3 233 / 35 1. 

 2. ŽEMĖS DARBAI    
2.1 Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą iki 20 m m3 13  

 
3. 

2.2 Sankasos įrengimas iš esamo grunto m3 13 
2.3 Sankasos įrengimas, atvežant gruntą iš nustatytos vietos m3 9 
2.4 Takų dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas (30 cm storio 

tankinimas) 
m2 127 

2.5 Aplinkos sutvarkymas nuplaniruojant, užpilant   10 cm storio juodžemio 
sluoksniu ir apsėjant žole  

m2 100 10. 

 3.  PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS  
 (tame kiekyje ir aikštelės) 

 
  

3.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 24 
4.1 

3.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=80 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 103 
4.2 

3.3 5 cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 
ir jo įrengimas 

m2 103 
4.2 

 4. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS    
4.1 Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono pagrindo C12/15 m 130 7. 
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5 Teritorija – 5 Etapas 
 

   

EIL. 
NR. 

DARBŲ 
PAVADINIMAS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS TS 

 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1.1 Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas, sustumiant į krūvas m2/m3 3244 / 

487 
 

1. 
1.2 Tiltelio ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą m2 1 
1.3 Tvoros ardymas (visoje teritorijoje), pakrovimas ir išvežimas į nustatytą  m 360 

 2. ŽEMĖS DARBAI    
2.1 Grunto kasimas (tame kiekyje ir nauji grioviai)  ir pervežimas objekte iki 

200 m 
m3 216  

 
3. 2.2 Sankasos įrengimas iš esamo grunto m3 216 

2.3 Sankasos įrengimas, atvežant gruntą iš nustatytos vietos m3 212 
2.4 Takų ir aikštelės dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas (30 cm 

storio tankinimas) 
m2 1651 

2.5 Aplinkos sutvarkymas nuplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio 
sluoksniu ir apsėjant žole (visoje teritorijoje)  

m2 4500 10. 

2.6 20 cm storio juodžemio sluoksnis (gėlynams) ir jo įrengimas m2/m3 185/37 3. 
2.7 Šlaitų planiravimas (1:1.5), užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir 

apsėjant žole  
m2 270 2., 10. 

2.8 Griovio dugno (0.5m pločio)  planiravimas (nauja vaga) m2 24 3. 
 3.  PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS 

(tame kiekyje ir poilsio aikštelės) 
 

  

3.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 286 
4.1 

3.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=120 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 1280 
4.2 

3.3 5 cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 
ir jo įrengimas 

m2 1280 
4.2-4.3 

3.4 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio 0/5 ir 
jo įrengimas 

m2 7 
4.2-4.3 

3.5 8 cm storio geltonos spalvos reljefinės trinkelės ir jų įrengimas 
(kauburėliai) 

m2 7 
4.3 

 4. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ DANGOS 
KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS AIKŠTELĖJE 

  
 

4.1 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis   (pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k ≥ 1.0 x 10-5 m/s) ir jo įrengimas   

m3 16 
5.1 

4.2 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 granuliometrinės 
sudėties (Ev2=120 Mpa) ir jo įrengimas 

m2 84 
5.2 

4.3 20cm storio dangos sluoksnis iš nesurištųjų medžiagų mišinio 4/16 
granuliometrinės sudėties ir jo įrengimas 

m2 81 
5.3 

 5. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS    
5.1 Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono pagrindo C12/15 m 1506 7. 

 6. KITI DARBAI    
6.1 Apsauginė tvorelė pėstiesiems (h≥1.2m) ir jos įrengimas m 70 9. 
6.2 Pralaidų įrengimas:    

 
8. 

6.2.1 Plastikinė pralaida d300 ir jos įrengimas vnt. / m 3 / 27 
6.2.2 Plastikinė pralaida d600 ir jos įrengimas vnt. / m 1 / 10 
6.2.3 Smėlio pagrindas h-10 cm ir jo įrengimas m3 3.5 
6.2.4 Gruntinis užpilas ir jo įrengimas m3 55 
6.2.5 Antgaliai PA-3 ir jų įrengimas vnt. 6 
6.2.6 Antgaliai PA-6 ir jų įrengimas vnt. 2 
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6.2.7 Betonas C12/15 m3 1  
8. 6.2.8 Griovio prie antgalių tvirtinimas žvyro (dolomito) skaldos 22/32 sluoksniu 

(h=10 cm)  
m2/m3 7 / 0.7 

 7.   KERTAMI MEDŽIAI IR RAUNAMI KRŪMAI    
7.1 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm Vnt. 55  
7.2 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 

24cm 
Vnt. 35 

 

7.3 Jaunų medžių ir krūmų rovimas, kai aukštis iki 3 m, skersmuo iki 8 cm Vnt. 60  
7.4 Minkštų veislių medžių genėjimas Vnt. 10  
7.5 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių ir krūmų (minkštos veislės) m3 50  
7.6 Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, 

kai medienos transportavimo atstumas 10 km. 
m3 50 

 

 8.  SODINAMI MEDŽIAI    
8.1 Acer platanoides L. – Paprastasis klevas  Vnt. 25  

 
11. 

8.2 Alnus glutinosa Gaertn. - Juodalksnis  Vnt. 43 
8.3 Quercus robur L. – Paprastasis ąžuolas Vnt. 5 
8.4 Salix alba - Baltasis gluosnis Vnt. 1 
8.5 Ulmus minor - Paprastasis skirpstas Vnt. 1 
8.5 Medžių sodinimas ( min aukštis h=3,5 m ) duobės kasant kastuvu (rankiniu 

būdu) medžius pririšant prie kuolų (po 2 kuolus)    
Vnt. 75 

 9.  SODINAMI KRŪMAI    
9.1 Cornus alba L. - Baltoji sedula  Vnt. 61  

 
 
 

11, 

9.2 Corylus avellana L. - Paprastasis lazdynas Vnt. 25 
9.3 Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas Vnt. 89 
9.4 Syringa vulgaris L. - Paprastosios alyvos Vnt. 31 
9.5 Spiraea chamaedrypholia - Guobalapė lanksva Vnt. 18 
9.6 Spiraea douglasii Hook. - Duglaso lanksva Vnt. 33 
9.7 Spiraea japonica 'Bumalda' - Bumaldo jap.laksva Vnt. 68 
9.8 Spiraea nipponica Maxim. - Niponinė lanksva Vnt. 57 
9.9 Spiraea salicifolia L. - Gluosnialapė lanksva Vnt. 45 

9.10 Krūmų sodinimas Vnt. 427 
9.11 Pasodintų krūmų mulčiavimas organiniu mulčiu m2 1941 

 10.  SODINAMI DAUGIAMEČIAI AUGALAI    
 Pavadinimas Mato 

vnt. 
Sodina

ma 
Viso 
reikia 

 
 
 
 
 
 
 

12. 

10.1 Aruncus dioicus (Walt.) Fern. - Paprastasis arunkas  Vnt. 6 64 
10.2 Alchemilla mollis - Švelnioji rasakila  Vnt. - 500 
10.3 Aster dumosus L. - Krūminis astra Vnt. 70 210 
10.4 Aster novae - angliae - Liaukingasis astras Vnt. - 28 
10.5 Astilbe x arendsi Arends.- Arendso astilbė Vnt. 66 244 
10.6 Dryopteris filix - mas Schott.- Kelminis papartis Vnt. - 436 
10.7 Geranium macrorrhizum - Stambiašaknis snaputis Vnt. 150 460 
10.8 Heliopsis helianthoides var. scabra Dun.- Šiurkštusis saulakis   Vnt. - 15 
10.9 Hemerocallis fulva L. - Rusvoji viendienė Vnt. - 216 
10.10 Iris sibirica - Sibirinis vilkdalgis  Vnt. 80 830 
10.11 Kalimeris mongolica 'Antonia' - Kalimeris Vnt. - 102 
10.12 Nepeta mussini - Musinė katžolė  Vnt. 138 414 
10.13 Daugiamečių augalų sodinimas m2 185  

 11.  PARKO ĮRENGINIAI    
12.1 Parkinis suolas1,8 m ilgio (metalinio karkaso su atlošu dengtas medžiu)  Vnt. 36  

 
13. 

12.2 Šiukšlių dėžė (plieninė, dažyta milteliniu būdu su medžio apdaila) Vnt. 7 
12.3 Įrenginių montavimas varžtais, įrengiant betoninį 2 po 0,06 m3/1 vnt. 

pamatą 

Vnt. 43 
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PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą, vadovautis 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai, vadovautis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių, vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“. 
4. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
5. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. 
6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rekonstruoto, 
remontuoto statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi 
atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos 
pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
7. Rangovas turi įsivertinti, kad darbų metu pažeistos, sugadintos dangos, turi būti atstatomos. 
8. Žiniaraštyje nurodytas reikalingas kiekis visam gėlynų plotui "Viso reikia". Gėlių sodinimo kiekiai gėlynų 
įrengimo metu nurodyti "Sodinama" stulpelyje. Sodinimai bus vykdomi sodinant mažesnį kiekį daigų, o gėlynų 
priežiūros metu daigus dauginti ir plėsti, kol bus užsodinamas visas plotas. 
 


