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Projektą tvirtinu: 

_____________________________________________ 

tvirtinančio asmens pareigos, vardas, pavardė,/ 

parašas, data) 

 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

PROJEKTAS:  KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

PROJEKTAS(SKLYPŲ KAD NR. 5230/0001:72 IR 5230/0002:62 ) 

 

Eil.nr. Rodiklio pavadinimas Mato 

vienetas 

Kiekis Pastabos 

 1. SKLYPAS 

1.1 sklypo plotas (skl. kad. Nr. 5230/0002:62) m2 46 923  

1.2 sklypo plotas (skl. kad. Nr. 5230/0001:72) m2 20 577  

1.3 tvarkoma teritorija, iš jos: m2 67500  

          V. KITI STATINIAI 

5.1. kitos paskirties inžineriniai statiniai (pėsčiųjų 

takai ir aikštelės ), iš to skaičiaus: 

m Ilgis 719.6 

Plotis 1.2 

horizontalioje 

projekcijoje 

m2 896.8 

5.1.1 kitos paskirties inžineriniai statiniai (pėsčiųjų 

takai ir aikštelės) skl. kad. Nr. 5230/0002:62 

m Ilgis 560.2 

Plotis 1.2 

horizontalioje 

projekcijoje 

m2 718.6 

5.1.2 kitos paskirties inžineriniai statiniai (pėsčiųjų 

takai ir aikštelės) skl. kad. Nr. 5230/0001:72 

m Ilgis 159.3 

Plotis 1.2 

horizontalioje 

projekcijoje 

m2 178.2 

5.2 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (apžvalgos 

aikštelė) 

m2 118.6 horizontalioje 

projekcijoje 

 

 

 

Projekto vadovas _A. Kalinauskas___________________________atestato Nr. 1394, 2020-12-01 
    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. BENDRA INFORMACIJA 

Kauno rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti 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 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (remiama veikla – kraštovaizdžio formavimas 

ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose) ir įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio 

tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“ (toliau – Kraštovaizdžio tvarkymo projektas). 

Planuojamos vykdyti veiklos pagrindinis tikslas – reprezentuoti Nemuno pakrantės Kačerginėje 

(teritorijos tarp Palankių g. ir Nemuno) kraštovaizdį, jo natūralių elementų įvairovę, estetines vertybes, 

suformuoti ekologiškai stabilų kultūrinį kraštovaizdį, kuris tenkintų Kačerginės, kaip kurortinės vietovės, 

poreikius ir sukurtų palankią reakreacinę aplinką. 

Tvarkoma teritorija apima sklypus kad Nr. 5230/0001:72 ir kad. Nr. 5230/0002:62, esančius Kačerginėje 

Kauno raj.sav.. 

Sklypai lokalizuoti šiaurinėje Kačerginės dalyje ir sudaro vieną bendrą masyvą. Rytinė masyvo 

kraštinė yra  apie 400m atstumu nuo Zapyškį ir Kačerginę skiriančios Dievogalos upės. Rytinė – apie 

600m atstumu nuo mobilios pontoninės Kačerginės prieplaukos. Pietinė masyvo  kraštinė ribojasi su 

Palankių gatve, kuri kartu yra ir  nacionalinė dviračių trasa Kaunas-Kačerginė-Zapyškis, o šiaurinė 

kraštinė  - su laisvos valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, ruožu, už kurio prasideda 

Nemuno vagos ir pavagio plotai. 

Tyrinėjami sklypai valstybinės žemės patikėjimo teise valdomi Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos, nuo 2016-09-26  pagal  panaudos sutartis - Kauno rajono savivaldybės. 

Sklypų  pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas - bendrojo 

naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. 

Sklypo kad Nr. 5230/0001:72 plotas 2,0577ha, sklypo kad. Nr. 5230/0002:62 – 4,6923 ha. Bendras 

planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 6,75 ha. 

Tvarkomiems sklypams VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 

išrašuose numatyti  tokie žemės naudojimo apribojimai: 

❖ sklypas kad Nr. 5230/0001:72 :    

XXXIII. Rekreacinės teritorijos 19 226m2 
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XXXII. Saugotini želdiniai(medžiai ir krūmai) augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje  19 596m2 

XXIX . Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona 20 577m2 

❖ sklypas kad Nr. 5230/0002:62 :    

XXXIII. Rekreacinės teritorijos 46 923m2 

XXXII. Saugotini želdiniai(medžiai ir krūmai) augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje  46 923m2 

XXIX . Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona 46 923m2 

 
1pav. Projektuojamos teritorijos ribos 

 

1.2. STATYBOS OBJEKTŲ DUOMENYS 

Objektas: 

pėsčiųjų takai: 

~ 896.8 m2  kiti statiniai, esantys Kačerginėje, Kauno raj. sav.  

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017, statiniai priskiriami II grupės nesudėtingam 

statiniui (plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.), kurių 

plotas > 100 m2,≤ 10000 m2) 

apžvalgos aikštelė: 

~ 118.6 m2 kiti statiniai, esantys Kačerginėje, Kauno raj. sav. 

Vadovaujantis 1.01.03:2017, statiniai priskiriami II grupės nesudėtingam 

statiniui (kiti inžineriniai statiniai, ne aukštesni kaip 15 m, kurių statinio 

matmenų įvertinimo koeficientas 10000 < K ≤ 40000) 

Statytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija 

Adresas: Kauno r. sav., Kačerginė 

Daikto pagrindinė 

naudojimosi paskirtis: 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 galiojančia aktualia redakcija , 

statinio paskirtis– inžineriniai statiniai , grupė – kiti statiniai. 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Statybos eiliškumas 1 eile 

Stadija: Techninis projektas 

Sklypas: 
kad. Nr. 5230/0001:72 
kad. Nr. 5230/0002:62 
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Atlikti tyrinėjimai 

Topografiniai tyrinėjimai 

Fotofiksacija 

Želdinių inventorizacija 

Vizualinių kraštovaizdžio savybių tyrimai  

 

1.3. PROJEKTO RENGIMO PRIVALOMIEJI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Kraštovaizdžio tvarkymo Kauno rajono savivaldybėje parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 

• Europos kraštovaizdžio konvencija; 

• Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 3 dėl 

Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 

• 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; 

• Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų planu, patvirtintu 

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“; 

• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu; 

• Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais: 

• Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtinti 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“; 

• Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas 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“; 

• Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas ir Priklausomųjų želdynų 

apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas, patvirtinti 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“; 

• Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“; 

• Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl želdinių būklės ekspertizės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
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• Invazinių organizmų rūšių Lietuvoje sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 ir kitais teisės aktais; 

• Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašas, patvirtintas 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“; 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais; 

• STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas; 

• STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

• STR 1.04.02:2011  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

• STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

• STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

• STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

• STR 1.07.03:2017  Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka; 

• STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas; 

• STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

• STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

• STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga; 

• STR 2.01.01(5):2008  Esminis statinio reikalavimas.Apsauga nuo triukšmo; 

• STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas; 

• STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

• STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos; 

• STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas; 

• STR 2.05.07:2005  Medinių konstrukcijų projektavimas; 

• STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos; 

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

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 

• Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio 

politikos krypčių aprašo patvirtinimo“; 

• Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“; 
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• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645 „Dėl 

Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“; 

• KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis 

• ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklėmis 

• R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

patvirtinimo“; 

• Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I pakeitimas (patvirtintas 2014-08-28 

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-299) 

• Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialusis planas (patvirtintas 2014-

06-19 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-257) 

• Dviračių trasų per Kauno rajono sav., Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas 

specialusis planas, (patvirtintas 2012-05-24 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

TS-216) 

• Teritorijos Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., (apimančios sklypus 

kadastro nr.5230/1:72, 5230/2:62  ir  tarp šių sklypų ir Nemuno upės esančios valstybinės 

žemės plotą) kompleksinių tyrimų ataskaita 

Rengiant kraštovaizdžio tvarkymo projektą taip pat įvertinti ir išanalizuoti informacinių sistemų 

duomenys (Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, Nacionalinės žemės tarnybos 

informacinių rinkmenų duomenys 

Pastaba: 

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

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu 

susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi naujai priimti 

teisės aktai, jei jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima 

rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

 

1.4. ESMINIAI TERITORIJOS BRUOŽAI, TERITORIJOS TVARKYMO POREIKIAI 

Pagal LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (specialiojo plano) brėžinyje Esama būklė. 

Kraštovaizdžio morfologinė struktūra pateiktą informaciją, tyrinėjamos teritorijos patenka į Vidurio 

Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio morfologinį ruožą (D), Pietvakarių Lietuvos žemumos sritį (X), 22 

rajoną (Nemuno žemupio mažai išraiškinga agrarinė lyguma). 

Nemuno žemupio mažai išraiškingos agrarinės lygumos rajonas užima 9,68% Lietuvos teritorijos 

(6328,38km2), jam būdingi porajoniai pagal bendrąjį gamtinį pobūdį – L-smėlingų lygumų kraštovaizdis, 

L‘-molingų lygumų kraštovaizdis, S-slėnių kraštovaizdis. 

Jei žiūrėti dar detaliau, tai planuojama teritorija yra slėnių kraštovaizdžio dalis apimanti reljefo 

morfologijos požiūrių vienalytę, silpnai vertikaliai išreikštą Nemuno slėnio terasos (salpos) dalį.   
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Vertinant nagrinėjamą teritoriją kiek platesniame, vizualiai suvokiamame kontekste, būtina 

konstatuoti, kad jos vizualinei kokybei ir vertei pastebimai reikšmingą įtaką turį dešiniajame Nemuno 

krante esantis status, o vietomis ir skardingas šlaitas, kuris tuo pačiu iš dalies yra ir Vilkijos kalvagūbrio 

pietinis pakraštys. Paminėtas geomorfologinis darinys priskiriamas to paties Vidurio Pabaltijo žemumų 

kraštovaizdžio morfologinio ruožo (D), Centrinės Lietuvos žemumos srities (IX), 20 rajono (Nevėžio 

miškinga agrarinė mažai urbanizuota lyguma) pietiniam pakraščiui prisišliejančiam prie Nemuno slėnio. 

Pastarasis faktas reikšmingai padidina ne tiek pačios planuojamos teritorijos, kiek nuo jos žvelgiant 

atsiveriančio kraštovaizdžio vertę.  

Tvarkomoms teritorijoms nurodytas bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis – slėnių 

kraštovaizdis, sukultūrinimo pobūdis – miškingas mažai urbanizuotas kraštovaizdis. Pastarasis 

kraštovaizdžio komplekso apibūdinimas faktiškai beveik tiksliai atspindi planuojamos teritorijos, 

besišliejančios greta Kačerginės gyvenvietės, situaciją. 

Upės slėnis - vienas iš gamtinio kraštovaizdžių tipų, kuriam turi būti skiriamas ypatingas 

dėmesys vykdant teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio formavimo veiksmus, ir kuris dėl santykinai 

mažo ploto šalies teritorijoje yra ypatingai reikšmingas šalies kraštovaizdžio įvairovei, todėl turi būti 

pripažįstamas prigimtine šalies kraštovaizdžio vertybe. 

Tvarkomos teritorijos pagal pamatinį vizualinės struktūros tipą priskiriamos ypač raiškios ir 

vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžiui, su kraštovaizdžio 

erdvinėje struktūroje išreikštu vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksais. 

Tokios struktūros kraštovaizdis apima virš 12 % šalies teritorijos ploto. Planuojant šias teritorijas 

turi būti užtikrintas kraštovaizdžio vizualinės struktūros išsaugojimas. 

Numatomi tvarkyti sklypai, palyginus su aplinkinėmis teritorijomis, yra gana sudėtingos 

geomorfologinės struktūros  Nemuno slėnio ruože esančiame tarp Nemuno vagos ir santykinai lygaus 

I viršsalpinės terasos paviršiaus. Planuojamos teritorijos paviršius kai kuriose dalyse galimai 

antropogeniškai performuotas iškasant naudingą ir deponuojant nereikalingą gruntą, tokiu būdu keičiant 

pirminį reljefo pobūdį. Dėl tos priežasties tvarkytiną teritoriją reikėtų įvardinti kaip santykinai natūralią, ir 

tuo pačiu turinčia ryškių antropogeninio performavimo požymių.  

Didesnėje planuojamos teritorijos dalyje konstatuoti želdiniai, kuriuos pagrindinai formuoja 

sumedėjusi ir krūminė augmenija, su atviresniuose, ir geriau apšviestuose plotuose vyraujančia žoline 

augmenija. Beveik visa sumedėjusi augmenija yra mažesnio Nemuno upės hidrologinio poveikio zonoje 

(tiesiogiai potvynių neužlieamose plotuose) ir tik dalis želdinių esančių I viršalpinės terasos šlaite, jos 

papėdėje aukštesnių potvynių metu gali patirti žymesnį poveikį. Be akivaizdžios ekologinės – 

apsauginės funkcijos, paupyje esančios beveik ištisinės žėlinių juostos daugiau atlieka vizualinės 

užtvaros, kuri nutraukia vizualinius ryšius su vaizdingu dešiniuoju Nemuno krantu, funkciją.  

Tyrinėjama teritorija reprezentuoja vietos lygmenyje savitą, biologinės įvairovės apsaugos, 

pažintinės ir poilsinės rekreacijos prasme potencialiai vertingą reljefo, hidrologinių sąlygų, augalijos 

kompleksą, bei estetiniu – vizualiai požiūriu vertingas kraštovaizdžio panoraminės apžvalgos 

perspektyvas ir vietas.  
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Nemuno slėnis visoje jo tąsoje, tame tarpe ir kontakte su planuojama teritorija formuoja svarbiausią 

Lietuvoje gamtinio karkaso struktūros dalį – Nacionalinės svarbos migracijos koridorių – teritoriją, kur 

vyksta pastovi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita, augalų bei gyvūnų rūšių 

migracija.  

Tačiau tenka konstatuoti, kad analizuojama teritorija, būdama neatsiejama nacionalinės svarbos 

migracijos koridoriaus ir Lietuvos respublikos gamtinio karkaso sistemos dalimi, bendrai paėmus Kauno 

– Kulautuvos atkarpoje yra silpno ir pažeisto geoekologinio potencialo. Nacionaliniame kraštovaizdžio 

tvarkymo plane (NKTP, 2015) paminėta atkarpa identifikuojama kaip migracijos koridoriaus dalis kurioje 

grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio struktūros natūralumą atkuriantys elementai. Tai parodo, kad 

dabartinis šios Nemuno slėnio atkarpos geoekologinis potencialas, dėl vyraujančių stipriai 

antropogenizuotų žemės naudmenų (žemės ūkio naudmenos), yra žemas. 

Tvarkomi Nemuno pakrantės sklypai nepatenka į saugomas teritorijas, tačiau šiaurine kraštine 

ribojasi su  NATURA2000 teritorija: 

• PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp 

Kulautuvos ir Smalininkų (ES kodas: LTKAUB001) 

Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Mažosios žuvėdros (Sterna 

albifrons) apsaugai. Statuso suteikimo data: 2005.04.24 

Mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons) sankaupų vietose ribojamas lankymasis liepos – rugsėjo 

mėnesiais  poilsio vietose, atvirose vandens telkinių salose; skatinama diegti saugomų teritorijų 

planavimo dokumentuose numatytas ūkininkavimo formas, palaikančias tinkamą buveinių 

būklę.  

• apie 200m atstumu nuo rytinės tvarkomos teritorijos ribos prasideda Europos Bendrijos 

svarbos natūralios buveinės 6210 stepinės pievos (sausų, bazinių, labai karbonatingų 

dirvožemių, šiltų ir atvirų augaviečių pievos).  

Pagrindinis teritorijų planavimo dokumentas, nurodantis žemės naudojimo būdus, apsaugos statusą 

ir veiklos plėtojimo reikalavimus bei apribojimus - Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 

I pakeitimas. Šio plano Kačerginės mstl. sprendiniai. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų 

brėžinyje nurodoma, kad tvarkomos teritorijos: 

• patenka į gamtinio karkaso (GK) (nacionaliniai migracijos koridoriai) bei galimų potvynių 

teritorijas Kauno rajone  

• pagal nurodytą teritorijos naudojimo tipą  patenka į rekreacinių kompleksų teritorijas 

Kačerginės miestelis - gamtiniu ir rekreaciniu požiūriu viena patraukliausių panemunės gyvenviečių, 

turinčių senas kurortinio centro tradicijas. Nemuno I ir II terasose įsikūręs miestelis yra vandens 

apsaugos juostoje, apie 50 % jo teritorijos užima miškai, želdiniai ir žemės ūkio paskirties žemė. 

GK struktūros formuojamos pietinėje (Kačerginės miško parkas) ir šiaurinėje (Nemuno pakrantė) 

dalyse. GK teritorijos prisideda ir prisidės ateityje kuriant vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo 

teritorijų tinklą, padeda sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 

augalų migracijai reikalingas teritorijas, stiprina kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius 
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ryšius, sudaro geresnes prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti.  

Aktualūs projekto sprendiniams Bendruoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai: 

• saugomi ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (saugomi natūralūs 

želdiniai, reljefas, išryškinamas istorinė urbanistinė struktūra, saugomos panoramos į Nemuno 

pusę); 

• gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (skatinama formuoti nedidelius 

želdynų masyvus Nemuno apsaugos juostoje, mažinti Nemuno pakrančių krūmuotumą, atkurti 

ir palaikyti neužaugusių smėlėtų pakrančių biotopus, skatinama įrengti takus link Nemuno, 

poilsio aikšteles ir kt. infrastruktūros elementus) 

 
 

 

 

 

2 pav. Iškarpa iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano (I pakeitimas)  

(brėž. Kačerginės mstl. Sprendiniai. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai) 

 

Analizuojant nagrinėjamoje teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, galima 

pastebėti, kad yra parengta nemažai specialiųjų planų, reglamentuojančių teritorijos naudojimą 

rekreacijai, turizmo reikmėms. Veiklos planuojamos teritorijos reglamentavimui aktualiausias būtų  

Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020m. specialusis planas  

Šiuo specialiuoju planu yra tikslinami Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, kitų 

teritorijų planavimo ir strateginių dokumentų sprendiniai, nurodant preliminarias intensyvios ir 

ekstensyvios veiklos rekreacines teritorijas, kuriose yra rekomenduojamas turizmo ir rekreacinių objektų 

įrengimas.  

Pagal šio teritorijų planavimo dokumento sprendinius tyrinėjami sklypai patenka į teritorijos prie 

Kačerginės „Nemuno žiedas“ trasos turistinę teritoriją (teritorijos nr.-  T13).  



Aiškinamasis raštas Lapas Lapų Laida 

RS-TP-AR 9 32 0 

 

Šiai teritorijai numatomas naudojimo režimas/perspektyvinės plėtros lygmuo – Re (ekstensyvios 

rekreacijos veiklos teritorija), Ri (intensyvios rekreacinės veiklos teritorija),  siūlomos vystytinos turizmo 

rūšys (prioritetinė/kitos vystytinos) - kultūrinis turizmas (pritaikomi kultūriniai objektai), (...)kuriamos 

dviračių turizmo galimybės)/aktyvus poilsis (kuriama viešoji infrastruktūra keliauti pėsčiomis, dviračiais, 

vandens priemonėmis (...)) 

Teritorijoje numatomų veiklų apibūdinimas/priemonė - II prioritetas / dviračių takai, maršrutai 

 

 

 
3 pav. Iškarpa iš Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 specialiojo plano 

 

Teritorijos vertybės: 

• Nemunas (plačiausia ir vandeningiausia Lietuvos upė),  

• reprezentuojančios kraštovaizdžio pobūdį panoramos, atsiveriančios į salpą, Nemuno vagą, 

dešinį Nemuno krantą ir šlaitą (upės slėnio kraštovaizdis, kuris dėl sąlyginai mažo ploto šalies 

teritorijoje yra ypatingai reikšmingas šalies kraštovaizdžio įvairovei, todėl pripažįstamas 

prigimtine (imanentine) šalies kraštovaizdžio vertybe.) 
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4 pav. Būdinga panorama nuo  tvarkomos teritorijos rytinės dalies 

 

Sąlyginis panoraminės regyklos centras orientuotas šiaurės- šiaurės vakarų kryptimi  (260 - 30° azimutu). Horizontalus panoramos matymo kampas realizavus tvarkymo priemones turėtų siekti 160 - 180°. Panorama yra tolimos 

perspektyvos, kurios pagrindinė ašis orientuota į priešingą Nemuno krantą ir itin aukštą (50m) slėnio šlaitą, prie kurio šliejasi vakarų kryptimi platėjanti viršsalpinė terasa.  

Teritorija patenka į Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio morfologinį ruožą, Pietvakarių Lietuvos žemumos sritį, Nemuno žemupio mažai išraiškingą agrarinę lygumą.Nemuno žemupio mažai išraiškingos agrarinės lygumos 

rajonas užima 9,68% Lietuvos teritorijos (6328,38km2), jam būdingi porajoniai pagal bendrąjį gamtinį pobūdį –smėlingų lygumų kraštovaizdis, molingų lygumų kraštovaizdis, slėnių kraštovaizdis. Didžiausia dalį tvarkomos teritorijos 

atžvilgiu užima slėnių kraštovaizdis, ir tik nedidelę dalį dešiniojoje Nemuno pusėje esantis gūbrių kraštovaizdis. 

1- Nemunas (plačiausia ir vandeningiausia Lietuvos upė) 

NATURA2000 teritorija - PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (ES kodas: LTKAUB001); Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 

Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai 

2- Karnavės kaimas 

3- Netonių kaimas 

4- Erozinės kilmės Karnavės upelio (dešiniojo Nemuno intako) slėnis 

Kulautuvos miškas(rekreaciniai miško sklypai) 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 9180 Griovų ir šlaitų miškai 

Upių, upelių gilių slėnių ir ežerų stačiuose šlaituose bei griovose aptinkami rūšių turtingi Acer platanoides, Ulmus glabra, Tilia cordata, Fraxinus excelsior miškai, įsikuriantys vidutinio drėgnumo trąšiose ir vidutiniškai 

derlingose augavietėse ant karbonatingų, drėgmei laidžių priemolio ar molio, kartais žvyro dirvožemių. Šie miškai pasižymi vešliu žolynu, kuriame gausu Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Campanula latifolia, 

Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis. Vykstant antrinei sukcesijai šios buveinės dažniausiai susiformuoja iš Rhamno-Prunetea klasės krūmynų. Šio tipo buveinės upių ir upelių gilių slėnių, paežerių 

stačiuose šlaituose ir griovose paprastai užima nedidelius plotelius. Didesnių plotų pasitaiko didžiųjų šalies upių slėniuose. 

5.1 Nemuno slėnio solifliukcinis, gravitacinis šlaitas 

Kulautuvos miškas (miško parkas) 

Kertinės miško buveinės (nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių) 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 9050 Žolių turtingi eglynai  

Mišrūs miškai, kurių medynuose vyrauja eglės, dažnai su gausia lapuočių medžių, ypač drebulės, alksnio ar ąžuolo, dalimi. Buveinės susiformuoja reljefo pažemėjimuose, griovose ir šlaituose su lengvos mechaninės 

sudėties, vidutinio drėgnumo ir apydrėgniais velėniniais jauriniais dirvožemiais, praturtintais švelniuoju humusu. Buveinėms būdingi ryškūs rūšių turtingi krūmų ir žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapių miškams būdingų 

augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi ir spygliuočių miškų elementai. Ypač vešli žolių danga susiformuoja augavietėse, kur aukštas gruntinio vandens lygis. 

1 

2 

3 4 5.1 
5.2 

6 

7.1 7.2 
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5.2- Nemuno slėnio solifliukcinis, gravitacinis šlaitas 

Kulautuvos miškas (rekreaciniai miško sklypai) 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 9050 Žolių turtingi eglynai  

Mišrūs miškai, kurių medynuose vyrauja eglės, dažnai su gausia lapuočių medžių, ypač drebulės, alksnio ar ąžuolo, dalimi. Buveinės susiformuoja reljefo pažemėjimuose, griovose ir šlaituose su lengvos mechaninės 

sudėties, vidutinio drėgnumo ir apydrėgniais velėniniais jauriniais dirvožemiais, praturtintais švelniuoju humusu. Buveinėms būdingi ryškūs rūšių turtingi krūmų ir žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapių miškams būdingų 

augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi ir spygliuočių miškų elementai. Ypač vešli žolių danga susiformuoja augavietėse, kur aukštas gruntinio vandens lygis. 

6.  Vilkijos kalvotas moreninis gūbrys - lanko formos ledyno pakraščio moreninių darinių ruožas Vidurio Lietuvos žemumoje, Nemuno dešiniajame krante. Ištįsęs lanku iš šiaurės į pietryčius ir šiaurės rytus, nuo Dubysos ir jos 

intako Lazduonos žemupių per Vilkiją iki Nevėžio ir Neries žemupių. Vilkijos kalvagūbris dalija Vidurio Lietuvos žemumą į šiaurinę (Nevėžio žemumą) ir pietinę (Užnemunės žemumą) dalis. Vilkijos kalvagūbrio ilgis apie 

30 km, plotis 1,5–2 kilometrai. Vyraujantis absoliutusis aukštis 75–80 m (didžiausias – 105 m), santykinis – 10–20 metrų. Vilkijos kalvagūbris susidarė paskutinio ledynmečio metu didelės Nevėžio ledyno plaštakos gale. 

Suklotas iš moreninio priesmėlio ir priemolio, vietomis su smėlio intarpais. Dirvožemiai – išplautžemiai, balkšvažemiai, smėlžemiai. Vyrauja sukultūrintas agrarinis ir urbanizuotas kraštovaizdis. 

(https://www.vle.lt/straipsnis/vilkijos-kalvagubris/) 

7.1- Nemuno salpinė terasa 

7.2- Nemuno salpinė terasa 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 6450 Aliuvinės pievos 

Pievos, kurios formuojasi upių slėnių salpose ir yra užliejamos sezoninių potvynių metu. Topografinė padėtis (atstumas nuo upės vagos, lygmens aukštis) lemia augaviečių apsėmimo trukmę, jose susiklostančio aliuvio 

kiekį, mechaninę sudėtį ir nusėdančių maisto medžiagų (ypač azotinių) kiekį. Dėl minėtų veiksnių, taip pat gruntinio vandens lygio augalų vegetacijos metu įvairiose salpos vietose formuojasi gana skirtingos augalų 

bendrijos. Aliuvinėms pievoms būdingi pašiaušėlynai, dryžutynai, šluotsmilgynai, eraičinynai, didieji viksvynai, vingiorykštynai 

 
 

 
5 pav. Būdinga panorama nuo  tvarkomos teritorijos vakarinės dalies 

 
Sąlyginis panoraminės regyklos centras orientuotas šiaurės- šiaurės vakarų kryptimi  (230 - 50° azimutu). Horizontalus panoramos matymo kampas realizavus tvarkymo priemones turėtų siekti 160 - 180°. Panorama yra tolimos 

perspektyvos, kurios pagrindinė ašis orientuota į priešingą Nemuno krantą ir itin aukštą (50m) slėnio šlaitą, prie kurio šliejasi vakarų kryptimi platėjanti viršsalpinė terasa.  

Teritorija patenka į Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio morfologinį ruožą, Pietvakarių Lietuvos žemumos sritį, Nemuno žemupio mažai išraiškingą agrarinę lygumą.Nemuno žemupio mažai išraiškingos agrarinės lygumos 

rajonas užima 9,68% Lietuvos teritorijos (6328,38km2), jam būdingi porajoniai pagal bendrąjį gamtinį pobūdį –smėlingų lygumų kraštovaizdis, molingų lygumų kraštovaizdis, slėnių kraštovaizdis. Didžiausia dalį tvarkomos teritorijos 

atžvilgiu užima slėnių kraštovaizdis, ir tik nedidelę dalį dešiniojoje Nemuno pusėje esantis gūbrių kraštovaizdis. 

1- Nemunas (plačiausia ir vandeningiausia Lietuvos upė) 

NATURA2000 teritorija - PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (ES kodas: LTKAUB001); Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui 

tikslas: Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai 

2- Karnavės kaimas 

3- Netonių kaimas 

4- Erozinės kilmės Karnavės upelio (dešiniojo Nemuno intako) slėnis 

1 
2 

3 

4 5.1 5.2 6 

7.1 
7.2 

8 
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Kulautuvos miškas(rekreaciniai miško sklypai) 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 9180 Griovų ir šlaitų miškai 

Upių, upelių gilių slėnių ir ežerų stačiuose šlaituose bei griovose aptinkami rūšių turtingi Acer platanoides, Ulmus glabra, Tilia cordata, Fraxinus excelsior miškai, įsikuriantys vidutinio drėgnumo trąšiose ir vidutiniškai 

derlingose augavietėse ant karbonatingų, drėgmei laidžių priemolio ar molio, kartais žvyro dirvožemių. Šie miškai pasižymi vešliu žolynu, kuriame gausu Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Campanula latifolia, 

Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis. Vykstant antrinei sukcesijai šios buveinės dažniausiai susiformuoja iš Rhamno-Prunetea klasės krūmynų. Šio tipo buveinės upių ir upelių gilių slėnių, paežerių 

stačiuose šlaituose ir griovose paprastai užima nedidelius plotelius. Didesnių plotų pasitaiko didžiųjų šalies upių slėniuose. 

5.1 Nemuno slėnio solifliukcinis, gravitacinis šlaitas 

Kulautuvos miškas (miško parkas) 

Kertinės miško buveinės (nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių) 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 9050 Žolių turtingi eglynai  

Mišrūs miškai, kurių medynuose vyrauja eglės, dažnai su gausia lapuočių medžių, ypač drebulės, alksnio ar ąžuolo, dalimi. Buveinės susiformuoja reljefo pažemėjimuose, griovose ir šlaituose su lengvos mechaninės 

sudėties, vidutinio drėgnumo ir apydrėgniais velėniniais jauriniais dirvožemiais, praturtintais švelniuoju humusu. Buveinėms būdingi ryškūs rūšių turtingi krūmų ir žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapių miškams būdingų 

augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi ir spygliuočių miškų elementai. Ypač vešli žolių danga susiformuoja augavietėse, kur aukštas gruntinio vandens lygis. 

5.2- Nemuno slėnio solifliukcinis, gravitacinis šlaitas 

Kulautuvos miškas (rekreaciniai miško sklypai) 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 9050 Žolių turtingi eglynai  

Mišrūs miškai, kurių medynuose vyrauja eglės, dažnai su gausia lapuočių medžių, ypač drebulės, alksnio ar ąžuolo, dalimi. Buveinės susiformuoja reljefo pažemėjimuose, griovose ir šlaituose su lengvos mechaninės 

sudėties, vidutinio drėgnumo ir apydrėgniais velėniniais jauriniais dirvožemiais, praturtintais švelniuoju humusu. Buveinėms būdingi ryškūs rūšių turtingi krūmų ir žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapių miškams būdingų 

augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi ir spygliuočių miškų elementai. Ypač vešli žolių danga susiformuoja augavietėse, kur aukštas gruntinio vandens lygis. 

6.  Vilkijos kalvotas moreninis gūbrys - lanko formos ledyno pakraščio moreninių darinių ruožas Vidurio Lietuvos žemumoje, Nemuno dešiniajame krante. Ištįsęs lanku iš šiaurės į pietryčius ir šiaurės rytus, nuo Dubysos ir jos 

intako Lazduonos žemupių per Vilkiją iki Nevėžio ir Neries žemupių. Vilkijos kalvagūbris dalija Vidurio Lietuvos žemumą į šiaurinę (Nevėžio žemumą) ir pietinę (Užnemunės žemumą) dalis. Vilkijos kalvagūbrio ilgis apie 

30 km, plotis 1,5–2 kilometrai. Vyraujantis absoliutusis aukštis 75–80 m (didžiausias – 105 m), santykinis – 10–20 metrų. Vilkijos kalvagūbris susidarė paskutinio ledynmečio metu didelės Nevėžio ledyno plaštakos gale. 

Suklotas iš moreninio priesmėlio ir priemolio, vietomis su smėlio intarpais. Dirvožemiai – išplautžemiai, balkšvažemiai, smėlžemiai. Vyrauja sukultūrintas agrarinis ir urbanizuotas kraštovaizdis. 

(https://www.vle.lt/straipsnis/vilkijos-kalvagubris/) 

7.1- Nemuno salpinė terasa 

7.2- Nemuno salpinė terasa 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 6450 Aliuvinės pievos 

Pievos, kurios formuojasi upių slėnių salpose ir yra užliejamos sezoninių potvynių metu. Topografinė padėtis (atstumas nuo upės vagos, lygmens aukštis) lemia augaviečių apsėmimo trukmę, jose susiklostančio aliuvio 

kiekį, mechaninę sudėtį ir nusėdančių maisto medžiagų (ypač azotinių) kiekį. Dėl minėtų veiksnių, taip pat gruntinio vandens lygio augalų vegetacijos metu įvairiose salpos vietose formuojasi gana skirtingos augalų 

bendrijos. Aliuvinėms pievoms būdingi pašiaušėlynai, dryžutynai, šluotsmilgynai, eraičinynai, didieji viksvynai, vingiorykštynai 

8.  Medžiais, krūmynais ir žoliniais augalais apaugusi Nemuno salpa 
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• pačioje tvarkomoje teritorijoje dominuojantys baltieji gluosniai*, kurie reprezentuoja natūralią 

gluosnių augavietę-salpą,  taip pat paprastosios ievos **, kurios kartu su baltaisiais gluosniais 

yra  vienos iš būdingų paupių bendrijų augalų 

*Baltasis gluosnis- Lietuvoje auganti vietinių medžių rūšis, palyginus pasitaiko gana dažnai. Mėgsta 

šviesias, drėgnokas ar drėgnas vietas, kurios labai palankios geram jų augimui. Auga priesmėlio ir 

priemolio dirvožemiuose, dažniausiai paupiuose ar kitose drėgnose vietose. Tai vidutinio aukščio ar rečiau 

– aukšti medžiai, kurie paprastai užauga apie 20-25 m aukščio, kartais iki 35 m. Baltasis gluosnis – 

aukščiausiai užauganti gluosnių genties medžių rūšis Lietuvoje. Jų kamieno skersmuo iki 1 m, senų 

medžių gali būti iki 2 m skersmens. Gyvena 100 ir daugiau metų. Anksčiausiai Lietuvoje buvo pražydęs 

balandžio 7 d., vėliausiai – gegužės 10 d. Žydėjimo trukmė – 13 dienų. Iš baltojo gluosnio žievės gaminami 

įvairūs preparatai, kurie slopina uždegimus ir turi kitokių gydomųjų savybių. Jo žievėje yra salicino – 

medžiagos, slopinančios uždegimus, flavonoidų, proantocianidinų, turinčių sutraukiamųjų savybių ir gerai 

gydančių žaizdas. Lotyniškas ir lietuviškas pavadinimai kilo iš medžio šviesaus, balsvo lapų atspalvio. Kai 

kuriuose Lietuvos regionuose žinomas (vadinamas) kaip – baltkarklis, baltoji blindė, leverdis. 

** Paprastoji ieva – įprastas Lietuvos medis, pavasarį pasipuošiantis gausiais kvepiančiais žiedais. 

Dažniausiai auga kaip iki 17 m aukštį pasiekiantis medis ar didelis krūmas. Stiebų žievė lygi, juosvai pilka. 

Lapai elipsiški, iki 15 cm ilgio, tamsiai žali. Paprastosios ievos lapų pumpurai pradeda skleistis 

anksčiausiai iš mūsų vietinių lapuočių. Balti žiedai sudaro ilgas nusvirusias kekes, turi daug nektaro ir yra 

gausiai lankomi vabzdžių. Visos augalo dalys – žievė, mediena, lapai, žiedai pasižymi labai stipriu, 

svaiginančiu kvapu. Žiedai ir lapai sukaupia laisvo ciano vandenilio, žievėje, lapuose, žieduose randama 

glikozido amigdalino – šios medžiagos nuodingos, puokščių nerekomenduojama neštis namo. 

Vaisiai – apvalūs kaulavaisiai, prinokę būna juodos spalvos, žvilgantys.   

Paprastoji ieva dažnas miškų, paupių, kitų drėgnų vietų, kuriose vyrauja karbonatiniai molio ar priemolio 

dirvožemiai. Medis labai atsparus nepalankioms klimato sąlygoms – ištvermingas žiemą, nenukenčia nuo 

vėlyvų pavasario šalnų. 

Paprastoji ieva – vertinga trako rūšis, svarbus paukščių maisto šaltinis, jos lapai greitai mineralizuojasi, 

taip papildydami dirvožemį maisto medžiagomis. Kai kuriose šalyse vaisiai naudojami maistui, tačiau 

Vakarų Europoje paprastoji ieva laikoma nuodingu augalu.  

• pavieniai įspūdingų dendrometrinių parametrų medžiai  kanadinės tuopos *** (rasta – 2 vnt.,  

aukštis siekia apie 30 metrų, o kamieno skersmuo per 100 cm (105 cm). )  

***Kanadinė tuopa  – Lietuvoje dažnesnė, nei kitų rūšių tuopos. Atvirose vietose užauga iki 30 m aukščio, 

išvysto plačią lają. Lapai trikampiai, pjūkliški. Mažai reikli dirvožemiui, pakanti sausroms ir užterštam 

miestų orui.  

• atviresniuose, geriau apšviestuose plotuose esantys pievų**** fragmentai (kraštovaizdžio 

natūralumą atkuriantys elementai, mažinantys Nemuno pakrančių krūmuotumą, palaikantys 

neužaugusių pakrančių biotopus)  

Tvarkomą teritoriją reikėtų įvardinti kaip santykinai natūralią, ir tuo pačiu turinčią ryškių antropogeninio 

performavimo požymių - teritorijos paviršius tiesiant šalia praeinantį dviračių taką kai kuriose dalyse 

galimai performuotas iškasant naudingą ir deponuojant nereikalingą gruntą, tokiu būdu keičiant pirminį 

reljefo pobūdį, taip pat ir augmeniją.  
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Sklype kad. 5230/0001:72 ir sklypo kad. Nr. 5230/0002:62 vakarinėje dalyje esančiose proskynose 

susiformavusiose pievelėse, pomedyje, pastebėti augalai būdingi pamiškių aukštųjų žolynų augalų 

buveinėms - paprastoji garšva (Aegopodium podagraria), vaistinė česnakūnė (Alliaria petiolata), kibusis 

lipikas (Galium aparine), šliaužančioji tramažolė (Glechoma hederacea), baltažedė notrelė (Lamium 

album). Nemažus plotus užima didžioji ugniažolė (Chelidonium majus) – tipinės augavietės lapuočių 

miškų pamiškės, krūmai, taip pat patvoriai, šiukšlynai, panamės. Yra plotų apaugusių raudonžiede notrele 

(Lamium purpureum) - dažna pievose, miško pakraščiuose, pakelėse ir soduose, gailiąja dilgėle (Urtica 

urens) - auga daržuose, patvoriuose, šiukšlynuose, drėgnuose lapuočių miškuose, prie sodybų, 

pakrūmėse, apie 1 m pločio ruožas ties dviračių trasa atstatant žolinę dangą atsėtas kultūrine veja. 

Sklypo kad. Nr. 5230/0002:62 rytinėje dalyje, skirtingai nuo likusios teritorijos, kurioje vyrauja įvairaižoliai 

augalai, pagrindinę žolinių augalų grupę sudaro varpiniai (migliniai) augalai - paprastasis varputis 

(Elytrigia repens). Fragmentiškai arba pavieniais augalais pastebėti augalai būdingi mezofitų pievų 

buveinėms - paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), siauralapis gyslotis (Plantago lanceolata), 

valgomoji rūgštynė (Rumex acetosa), pavasarinė raktažolė (Primula veris), taip pat sausų pievų 

buveinėms - ankstyvoji viksva (Carex caryophyllea), geltonžiedė liucerna (Medicago falcata). 

Nedideliuose plotuose, kur nesusiformavusi ištisinė žolinė danga pastebėti pavieniai smiltyninės 

sidabražolės (Potentilla arenaria) kupsteliai. Taip pat rasta pavienių augalų, kurie nėra nurodmi kaip 

tipiniai išvardintoms pievų buveinėms, tačiau, kurių būdingos augavietės yra pievos ir /ar ganyklos - 

paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium L.) -dažnai aptinkama vidutinio drėgnumo pievose, ganyklose, 

dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis) - auga pievose, pakelėse, dirvonuose, pūdymuose, pylimų ir 

kalvų šlaituose, akmenynuose, žvyrynuose, mėgsta sausus, gerai įšylančius, nerūgščius dirvožemius, 

paprastasis kietis (Artemisia vulgaris)  - auga pakelėse, apleistuose laukuose, dykvietėse, ganyklose, 

vandens telkinių pakrantėse, pelynas (kartusis kietis) (Artemisia absinthium) - auga sausose pievose, 

dykvietėse, pakelės, ypatingai kalkėtoje dirvoje. 

****Pievos – Šiaurės pusrutulio vidutinio klimato juostai būdingos ekosistemos, kuriose vyrauja 

daugiamečių žolių augalų bendrijos. Pievinių žolių šaknimis išpinta tvirta ir tanki velėna ne tik apsaugo 

dirvožemį nuo vėjo ir vandens erozijos, bet ir sulaiko jame esančias maisto medžiagas. Be to, pievų 

augalai per vegetaciją į aplinką išskiria daug deguonies. (Stravinskienė V. 2012. Pievos ir jų augalija) 

Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis (2021), pievos ir ganyklos užima 5,93% Lietuvos 

teritorijos. 

Vyrauja žemyninės pievos (apie 88 %), lankos (pievos ar ganyklos, besidriekiančios upės slėnyje ir 

sezoniškai užliejamos jos potvynių) užima tik 12 % (Stravinskienė V. 2012. Pievos ir jų augalija) 

Pievų augalija labai turtinga rūšių sudėties ir atskirų rūšių gausos. Visose pievose vyrauja daugiametės 

žolės. Pievų augalų rūšių įvairovė priklauso nuo augavietės sąlygų. Pievose auga keturių sisteminių grupių 

augalai: migliniai (varpiniai) – Poaceae (Gramineae), pupiniai (Fabaceae), dar kartais vadinami ankštiniais 

(Leguminosae), viksvuoliniai (Cyperaceae) ir įvairiažoliai. (Stravinskienė V. 2012. Pievos ir jų augalija) 

Dėl tankių stiebų, gausių kuokštinių šaknų ir intensyvaus krūmijimosi migliniai (varpiniai) augalai yra 

stiprūs konkurentai visiems kitiems ir palieka jiems nedaug vietos pievų bendrijose. (Stravinskienė V. 

2012. Pievos ir jų augalija) 

Pupiniai (ankštiniai) augalai pievose gali sėkmingai augti greta miglinių (varpinių) dėl savo ilgų, gilių 

liemeninių šaknų. Jie gali imti vandenį su jame ištirpusiomis mineralinėmis maisto medžiagomis iš gilesnių 

dirvožemio horizontų, kurių negali pasiekti palyginti trumpos kuokštinės varpinių augalų šaknys. Ankštiniai 
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augalai šaknimis giliai prasiskverbia į dirvožemį ir gerina jo aeraciją, o jų šaknų gumbeliuose esančios 

Rhizobium genties bakterijos geba fiksuoti atmosferos azotą, iš augalo gaudamos angliavandenių. Šie 

augalai nenualina dirvožemio, o nunykę dar papildo jį azotu, todėl gali sėkmingai augti sausuose ir 

nederlinguose dirvožemiuose. (Stravinskienė V. 2012. Pievos ir jų augalija) 

Viksvuoliniai augalai ūkiniu požiūriu yra menkaverčiai, be to, tankiakeriai viksvuoliniai skatina drėgnų ir 

šlapių pievų pelkėjimo procesus. (Stravinskienė V. 2012. Pievos ir jų augalija) 

Įvairiažolių augalų grupę sudaro įvairių kitų šeimų – astrinių (graižažiedžių) – Asteraceae (Compositae), 

gyslotinių (Plantaginaceae), salierinių (Apiaceae), vėdryninių (Ranunculaceae), notrelinių (Lamiaceae), 

bervidinių (Scrophulariaceae), rūgtinių (Polygonaceae) ir kt. – augalai. Pievose jie gali įsitvirtinti dėl gilių 

liemeninių šaknų. Rūšių skaičiumi ši augalų grupė pievose gausiausia, vegetacijos sezono metu sudaro 

margaspalvį žiedų kilimą ir suteikia natūralioms pievoms būdingą estetinį vaizdą. (Stravinskienė V. 2012. 

Pievos ir jų augalija) 

Teritorijos problematika: 

• išplitę invazinės rūšys – uosialapiai klevai -  keičiančios bendrijų struktūrą, išstumiantys 

būdingus augalus, iššaukiančios bendrijų degradaciją, kai jose smarkiai sumažėja ne tik augalų, 

bet ir kitų organizmų biologinė įvairovė  

• išplitę vienarūšiai sąžalynai, kurie stelbia vietinę floros įvairovę, sudaro nepalankias sąlygas 

vietinėms augalų rūšims augti 

• didelis želdinių kiekis vizualiai blokuojantis iš teritorijos galimas apžvelgti Nemuno vagos bei 

dešiniojo (priešingo analizuojamai teritorijai) Nemuno kranto panoramas - dėl sumedėjusios 

augmenijos formuojamo barjero, vertingi panoraminiai reginiai yra beveik ar visiškai 

nesuvokiami; kraštovaizdžio estetikos požiūriu, planuojamoje teritorijoje esamos situacijos 

negalima įvardinti kaip geros, pirmiausia dėl to, kad nėra išlaikomas optimalus Lietuvos 

klimatinėms sąlygoms priimtinas apželdintų ir atvirų erdvių santykis (apie 40% atvirų erdvių);  

vyraujantys tankiai suaugę vietomis beveik nepraeinami medynai iš vienos pusės labai gerai 

apsaugo nuo saulės spindulių žemės paviršių, tačiau horizontalia kryptimi dėl vietomis ypač 

tankaus trako (krūmų ir jaunų medelių ardo) yra neperregimi ir nepraeinami 

• teritorija nepritaikyta lankymui, nereprezentuoja ir nesuteikia žinių apie esamas gamtines, 

ekologines, estetines vertybes, greta praeinanti nacionalinė dviračių trasa Kaunas-Kačerginė-

Zapyškis tarnauja labiau komunikacijai (kaip tranzitinio pobūdžio koridorius) tarp Kauno m. 

vakarinės dalies ir Kačerginės, nei laisvalaikio praleidimui. 

Tikslai, kuriuos  norima pasiekti pasinaudojus 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 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės 

būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“: 

• pažintinio bei poilsiui skirto tako, stendų, kuriuose pateikiama informacija ar nuorodos apie 

matomą kraštovaizdžio panoramą, vertingus teritorijos gamtinius komponentus, mokoma 

„skaityti“ ir suvokti Nemuno slėnio kraštovaizdžio struktūrą, įrengimas (galimybė visuomenei 
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pažinti ir naudoti kraštovaizdį ugdymo bei švietimo tikslais, teritorijos pritaikymas pažintinei  

rekreacijai) 

• panoramų atvėrimas į Nemuno vagą (upių slėnių kraštovaizdžio reprezentavimas) 

• retinami išplitę vienarūšiai sąžalynai, kurie stelbia vietinę floros įvairovę (gerinamos vietinių 

augalų rūšių išlikimo sąlygos) 

• invazinių rūšių – uosialapių klevų naikinimas (gerinamos vietinių augalų rūšių išlikimo sąlygos) 

 

1.5. SPRENDINIAI. STATYBOS DARBAI. 

Tvarkomoje teritorijoje planuojamas įrengti apie 719.6 m ilgio ir 1,2m pločio pažintinis takas.  

Esamos būklės analizės metu teritorijoje nepastebėta ekologinių problemų, kurioms būtų reikalingi 

reikšmingi sprendimai, todėl kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai yra labiau orientuoti į teritorijos 

gamtinių, ekologinių, estetinių vertybių reprezentavimą, pritaikymą visuomenės naudojimui ir pažinimui,  

kartu šią veiklą organizuojant taip, būtų sumažintas  neigiamas poveikis gamtinei aplinkai. Šis 

sprendinys neprieštarauja ir teritorijų planavimo dokumentuose pateikiamiems teritorijos tvarkymo 

reglamentams. 

Pažintinio tako įrengimo vieta pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad šioje vietoje galima suformuoti 

reprezentuojančias kraštovaizdžio pobūdį panoramas, taip pat yra galimybė parodyti bei pristatyti 

natūralią baltųjų gluosnių ir paprastųjų ievų (būdingų paupių bendrijų augalų) augavietę, tipinę paupio 

bendrijų gyvūniją. 

Tako trasos pasirinkimui įtakos turėjo teritorijoje natūraliai susifomavusios proskynos (siekta 

maksimaliai išsaugoti esamus medžius (baltuosius gluosnius, paprastasias ievas - būdingus paupių 

bendrijų augalus)), taip pat, kad kiek įmanoma mažiau būtų keičiamas esamas reljefas (išsaugomas 

teritorijos natūralumas). 

Sprendinius įtakojo ir esama rekreacinė infrastruktūra – greta praeinanti nacionalinė dviračių 

trasa Kaunas-Kačerginė-Zapyškis. Susiejus planuojamą pažintinį taką su esama dviračių trasa, 

atsiranda naujas traukos objektas, kuris ne tik bus funkciškai susietas su esama infrastruktūra (dviračių 

taku), užtikrins teritorijos naudojimo funkcionalumą, pritaikymą visuomenės naudojimui, bet ir suteiks 

galimybę edukuoti lankytojus apie teritorijos gamtines, estetines vertybes. 

Suprojektuotų architektūrinių elementų stilistika– minimalistinė, paprastų formų, siekiant išvengti 

aktyvaus vizualinio dominavimo tvarkomame plote (siekiamybė tokia, kad esminiais sutvarkytos 

teritorijos bruožais išliktų natūralaus kraštovaizdžio elementai, o ne statiniai). Taip pat šiam pasirinkimui 

įtakos turėjo ir praktiški tikslai, kuriems  darė poveikį keletas faktorių: 

- nėra nuolatinio teritorijos stebėjimo (didesnis vagysčių, vandalizmo pavojus)  

- teritorija gali būti užliejama Nemuno (potvynio aukštis ir dažnumas priklauso ne tik nuo gamtinių 

reiškinių bet ir nuo Kauno HE veiklos)  
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Siekiant įrengtų statinių priežiūros paprastumo, pažeisti elementai nesunkiai pakeičiami naujais, 

pagal galimybes naudojamos mažai priežiūros reikalaujančios, atsparios atmosferos poveikiui, 

natūralios medžiagos (medis, akmuo, betonas, nerūdijantis plienas). 

Dalis planuojamų mažosios architektūros elementų tarnauja ne tik kaip gerbūvio objektai, bet ir 

kaip objektai, turinyts pažintinę-edukacinę funkciją, sudarantys galimybes pristatyti visuomenei 

teritorijos vertę: ant regyklos suolų, inkilų, šalia sūpynių numatomos informacinės nerūdijančio plieno 

lentelės (integruotos į architektūrinius elementus informacinės lentelės - sąmoningas pasirinkimas, 

siekiant tvarkomame plote išvengti aktyvaus vizualinio dominavimo objektų atsiradimo). Informacinėje 

lentelėje pateikiami duomenys pristatantys matomą kraštovaizdį, padedantys geriau suvokti jo vaizdą: 

aprašoma matoma kraštovaizdžio panorama, mokoma „skaityti“ ir suvokti Nemuno slėnio 

kraštovaizdžio struktūrą, pateikiami duomenys apie augalus ir gyvūniją – galutinis tekstas derinamas 

darbų atlikimo metu. Lentelės užrašų šriftai, kompozicija ir pan. derinami su projekto autoriumi prieš 

pradedant lentelės gamybą. Maketą parengia profesionalus dizaineris.)  

Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020m. specialiojo plano  sprendiniais 

teritorija patenka į aktyvus poilsio (kuriama viešoji infrastruktūra keliauti pėsčiomis, dviračiais, vandens 

priemonėmis) zoną, tikėtinas intensyvus jos lankymas, ypač šiltuoju metų periodu. Todėl tiek naujai 

įrengiamoje dviračių sustojimo aikštelėje, tiek pačiame pažintiniame take prie regyklų aikštelių ir 

amfiteatro numatomos medinės šiukšliadėžės (atsiradus traukos objektui didėja tikimybė šiukšlių 

(maisto, gėrimų pakuotės ir pan.) susidarymui, juo labiau, kad jau esamos būklės analizės metu 

planuojamame tvarkyti plote pastebėta buitinių šiukšlių).  

 

Takas prasideda nuo esamos dviračių trasos nedidele, 8 m pločio ir apie 1,6 m gylio betononių 

trinkelių sustojimo aikštele, kuri pereina į skaldos dangos taką, vedantį Nemuno link ir toliau palei 

Nemuno krantą per tvarkomą teritoriją. Takas pasibaigia greta esamos dviračių trasos poilsio aikštelės 

ties sklypo kad. Nr. 5230/0001:72 vakarine riba. 
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6 pav. Esama poilsio stotelė ir dviračių takas, projektuojamo tako pabaiga 

 

Planuojamoje sustojimo aikštelėje pagal ES lėšomis finansuojamų projektų viešinimo 

reikalavimus įrengiamas informacinis stendas (atsižvelgiant į Kauno r. sav. Bendrojo plano I pakeitimo 

sprendinių reglamentus gamtinio karkaso teritorijose, parenkamas minimalus formatas, montavimo 

vieta tikslinama darbų metu), medinis suolas, medinė šiukšliadėžė. 

Granito skaldos tako konstrukcija susidaro iš 40mm skaldos, 30mm sutvirtinančio korio 

struktūros, pagrindo sluoksnio ir apsauginio nuo šalčio sluoksnio, takas įrėminamas plieno bortais.  

Taip palaipsniui pereinama nuo itin hermetiškų žemės dangų prie natūralios, krituliams laidžios  

skaldos dangos, taip pat tai perėjimas nuo antropogeniškai paveiktos aplinkos (Palankių gatvė ir greta 

jos praeinanti asfalto dangos dviračių trasa) prie aplinkos, kur stipresnę įtaką įgauna gamtiniai 

komponentai. Kartu tokia tako konstrukcija padeda išsaugoti arba tik minimaliai keisti esamą reljefą . 

Tako dangoje prie sustojimo aikštelės numatomos stačiakampės informacinės lentelės 

40x60cm iš impregnuotos (3 naudojimo klasė medienos) arba maumedžio plokštės. Lentelėse 

išfrezuotas informacinis tekstas ir piešiniai apie vietovei būdingus augalus.  
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Ten, kur reljefo pokyčiai itin raiškūs, take atsiranda fragmentiški pandusų (nuolydis mažiau kaip 

1:20) intarpai. Pandusai įrengiami be turėklų - užtvarų nebuvimas leidžia be trukdžių suvokti supančią 

aplinką, granito skaldos dangos, kad susilietų su visu taku. 

7 pav. Reljefo nelygumai, rytinė tvarkomos teritorijos dalis greta projektuojamo tako pabaigos 

 

Projektuojamame take šalia I viršsalpinės terasos briaunos esančio pylimo numatomos kelios 

regyklų  ir apžvalgos aikštelės, kuriose formuojasi siauro apžvalgos kampo, vidutinio tolumo ir tolimos 

perspektyvos panoraminiai reginiai, kurie statmenai ar kiek smailesniu kampu orientuoti į dešinį 

Nemuno krantą ir šlaitą. Pastarieji panoraminiai vaizdai yra didžiausia planuojamos teritorijos vertybė, 

šių vertingų vietos vizualinių savybių išryškinimas ir eksponavimo galimybių sudarymas, susiejant 

vertingus apžvalgos taškus su linijinės infrastruktūros trasomis, kuria didelę pridėtinę vertę. Kartu 

regyklų, apžvalgos aikštelės tarnauja kaip vietos skirtos, paukščių, augalų stebėjimui ir pažinimui.  

Apžvalgos aikštelės dangai naudojama 50x100mm maumedžio lentų danga, turėklai pritaikyti 

žmonėms su negalia (žr. statybos darbų žiniaraštis). Laikančiajai konstrukcijai projektuojami betono 

C20/25 poliniai pamatai, d=300mm kolonos, 140mm dvitėjos sijos, 100x120mm metalinės sijos, d=200 

apvalaus skerspjūvio sija. (Medinė apžvalgos aikštelė finansuojama iš savivaldybės lėšų) 
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8 pav. Planuojamos apžvalgos aikštelės vieta 

 

 

9 pav. Planuojamos apžvalgos aikštelės vieta 
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10 pav. Planuojamos apžvalgos aikštelės vieta 

 

Regyklų aikštelėms kaip ir pagrindinei takų konstrukcijai numatoma granito skaldos danga. 

Regyklų aikštelėse numatomi mažosios architektūros elementai: suoliukais, sūpynės, hamakai, 

apžvalgos žiūronai, mini amfiteatras, stendai (mažosios architektūtos elementai, neatitinkantys 

finansavimo sąlygų aprašo reikalavimų (inkilai, sūpynės, hamakai ir pan.) planuojami finansuoti pačios 

Kauno rajono savivaldybės).  

 

11 pav. Planuojamos regyklos vieta vakarinėje tvarkomos teritorijos dalyje 
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12 pav. Planuojamos regyklos vieta centrinėje tvarkomos teritorijos dalyje 

 

Suoliukams, mini amfiteatrui laikančiajai konstrukcijai naudojami sutvirtinimo vamzdžiai, 

stačiakampio profilio (30x60mm), apsaugai nuo vėjo ir vandalizmo įrengiami 100mm diametro poliniai 

pamatai, apdaila vientisos medienos tąšai stačiakampio skerspjūvio (30x80mm), (3 naudojimo klasė) 

impregnuoti, su informacinėmis apvaliomis nerūdijančio plieno lentelėmis d=800mm, d=400mm. 

Kaip atskiri objektai stovintys stendai gaminami iš apvalaus d=40mm nerūdijančio plieno 

konstrukcinio vamzdžio su nerūdijančio plieno apvalia informacine lentele d=500mm.  

 

13 pav. Planuojamo mini amfiteatro ties apžvalgos aikštele vieta 
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Inkilai gaminami iš medienos plokštės, (3 naudojimo klasė) impregnuotos. Inkilai tvirtinami ant apvalaus 

nerūdijančio plieno konstrukcinio vamzdžio d=80mm su pritvirtinta nerūdijančio plieno apvalia 

informacine lentele d=400mm (finansuojami iš savivaldybės lėšų). 

Hamako tinklas įtempiamas ir tvirtinamas prie apvalaus profilio d=60mm konstrukcinio 

vamzdžio. Hamakas prie medžio tvirtinamas metaliniais trosais (finansuojamas iš savivaldybės lėšų).  

Vabzdžių viešbučio rėmo konstrukcija gaminama iš impregnuotos (3 naudojimo klasė) 

medienos. Rėmas užpildomas šienu, pjuvenomis, kankorėžiais, malkomis, šakelėmis, šonai 

uždengiami vielos tinklu. Viešbučio rėmas prilaikomas apvalaus profilio d=80mm konstrukcinio 

vamzdžio. Stabilumui užtikrinti naudojami poliniai pamatai (finansuojamas iš savivaldybės lėšų). 

 

14 pav. Planuojama hamako vieta 

 

Sūpynės gaminamos iš apvalių d=30mm metalo išlenktų vamzdžių, ant kurių montuojami 

impregnuoto medžio tašai (30x50mm). Supynės pakabinamos ant plieninio troso. Šalia sūpynių 

nuleidžiamos nuo šakų pakabintos ant metalinių trosų apvalios informacinės lentelės d=200mm 

(finansuojamos iš savivaldybės lėšų). 

 

1.6. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPRENDINIAI 

Reljefas.  

Tvarkomoje teritorijoje esminių reljefo pakeitimo darbų nenumatoma. Reljefas paliekamas 

esamas. 

Apželdinimas, kraštovaizdžio tvarkymo darbai.  

Viso projektuojamoje teritorijoje inventorizuoti 27-ių rūšių sumedėję augalai, kurių buvo 

priskaičiuota per 700 individų. Tvarkomoje teritorijoje auga savaiminiai, vietiniai vasaržaliai lapuočiai 

bei spygliuočiai medžiai ir krūmai. Teritorijoje medžiai yra įvairiaamžiai, daug medžių yra pasiekę 

gamtinę brandą. Nemuno upės šlaitai gausiai apaugę baltųjų gluosnių, paprastųjų ievų, uosialapių 

klevų, karklų, europinių ožekšnių, paprastųjų gervuogių, serbentų, vienapiesčių gudobelių  bei kitų ten 

vyraujančių sumedėjusių augalų jaunuolynais kurie, kai kuriose vietose, sudaro sunkiai praeinamus 

sąžalynus. 
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15 pav. Sąžalynai 

 

Projektiniuose sprendiniuose numatomas tokių sąžalynų šalinimas 3m atstumu aplink 

projektuojamą taką ir regyklų vietas. 

Sumedėjusi augmenija yra svarbi upių krantų stabilumui, viršutinio dirvožemio sluoksnio 

hidrologinėms savybėms, mažina vandenų užteršimą toksinėmis medžiagomis. Vertingiausi apsauginiu 

atžvilgiu yra lapuočiai medžiai, todėl tvarkomoje teritorijoje svarbu išsaugoti sveikus, gyvybingus 

medžius bei krūmus.  

 

16 pav. Teritorijoje esančių želdinių būklė 
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17 pav. Teritorijoje esančių želdinių būklė 

 

Atsižvelgiant į šį aspektą, taip pat į tai, kad yra viena iš tvarkomoje teritorijoje vyraujančių 

sumedėjusių augalų rūšių ir jos pašalinimas ženkliai paveiktų vietovaizdį, teritorijoje šalinama tik dalis 

uosialapių klevų (viso 49 vnt), paliekant brandesnius, dekoratyvius medžius, medžius sudarančius 

didesnes grupes (buveinės paukščiams). Pirmiausia turi būti naikinami moteriškieji uosialapių klevų 

individai, kad rūšis toliau neplistų sėklomis. Vykdant naikinimo darbus turi būti užtikrintas invazinės 

rūšies ekologiją ir biologiją išmanančio specialisto dalyvavimas, kuris gebėtų šiuos individus atskirti ir 

parinkti kiekvienam teritorijos plotui tinkamiausią ir aplinkai mažiausiai kenkiantį naikinimo būdą arba 

kelių naikinimo būdų derinį. 

Vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo p.11, jei invazinių rūšių 

kontrolė, naikinimas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitų finansavimo 

šaltinių, turi būti parengtas Invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planas, kuriame 

pateikiamas invazinės rūšies populiacijos, teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas, nurodomi plano 

tikslai ir uždaviniai, priemonių įgyvendinimo planas, priemonių įgyvendinimo finansavimo šaltiniai, plano 

tikslinimas ir stebėsena, plano brėžiniai ir priedai. Invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo 

veiksmų planas turi būti rengiamas kaip atskiras dokumentas. Vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės 

ir naikinimo tvarkos aprašo nuostatomis, savivaldybių administracijų parengti Veiksmų planai Aplinkos 

ministerijai neteikiami. 

Remiantis esamos būklės tyrimuose pateikta želdinių inventorizacija, tvarkomoje teritorijoje rasti 

82 vnt. blogos būklės medžių (iš jų 26vnt. invazinės rūšies uosialiapių klevų) – stipriai pasvirusių, 

nulaužtomis skeletinėmis šakomis, nudžūvusių, pažeistais kamienais (puvinys, gilūs įtrūkimai, stipriai 
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pažeista žievė arba jos nėra), nulaužytomis ar iki žemės nulinkusiomis viršūnėmis, skurstančių, 

užstelbtų (detalius duomenis apie būklę žr. Želdinių inventorizacijoje).  

Siekiant užtikrinti saugų teritorijos naudojimą tokius medžius numatoma šalinti (didesnioji 

šalinamų medžių dalis auga greta projektuojamo pažintinio tako ir regyklų aikštelių, kiti fragmentiškai 

išsidėstę ties esama intensyviai naudojama dviračių trasa). 

Daliai teritorijoje esančių medžių, remiantis Želdinių inventorizacijoje nurodytomis ūkinės 

priežiūros priemonėmis, numatomas genėjimas (šalinamos sausos, nulūžusios, ligotos šakos) 

Medžių genėjimas turėtų būti atliekamas laikantis sveiko genėjimo principų, siekiant maksimaliai 

saugoti, nesutrikdyti augalo gyvybinių procesų.  

Į anksti pavasarį padarytas pjūvių žaizdas ypač lengvai patenka puvinio užkratas – tuo metu ore 

ypač gausu tik ką subrandintų augalus pažeidžiančių grybų sporų. Be to, pavasarį pažeisti medžiai 

pirmiausia krauna epikorminius pumpurus, o žaizdą gydyti pradeda vėliau. 

Tinkamiausias medžių genėjimo laikas yra aktyvios vegetacijos metas, t.y. gegužės, birželio 

mėnesiais, kai medis aktyviai vysto natūralų vidaus savisaugos barjerą ir po šakų nupjovimo aktyviai 

augina formuojantį kaliusą brazdą, kuris apaugina žaizdą (Europos arboristikos tarybos (EAC) 

rekomendacija) Tokiu metu, augalas greičiausiai apaugina žaizdas ir natūraliai apsigina nuo ligų 

sukėlėjų  

Tačiau šis laikotarpis neatitinka šiuo metu galiojančio Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių 

ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) p. 21 nuostatos, kuria draudžiama medžius 

kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., 

išskyrus kai kurias išimtis.  

Atsižvelgus į Aprašo reikalavimus genėjimo darbai nevykdomi nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. 

(draudimas genėti šiuo laikotarpiu netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) 

šakos), taip pat genėjimas turėtų būti vengiamas pumpurų, lapų skleidimosi ir lapų numėtimo metu (kai 

saugoma energija perkeliama į medį) (Europos arboristikos tarybos (EAC) Europos medžių priežiūros 

vadovo rekomendacija). 

Visus lapus metančius medžius galima genėti žiemos pabaigoje, jei nenumatoma, kad oro 

temperatūra nukris žemiau kaip iki –10oC. Atsivėręs žaizdose vandeningas brazdas nurodytą 

temperatūrą dar ištveria, tačiau didesni šalčiai jau pražūtingi. Peršalus brazdui atšoka ir virš jo esanti 

žievė ir todėl padidėja apnuogintos medienos paviršius, jo užtraukimo laikas tęsiasi dar ilgiau (Medžių 

ir krūmų genėjimo pagrindai, 2002, LR Aplinkos ministerija, draugija „Žaliuojanti Vilnija“) 

Genėjimo apimtis nustatoma pagal esamą augalo fiziologinį gyvybingumą ir juos galima atlikti 

kas 3-7 m. Genėjimo metu turi būti išpjaunamos sausos šakos, atstatoma lajos simetrija, bet 

nerekomenduojama nugenėti daugiau nei 20 % skeletinių šakų. 

Želdinių genėjimo ir kirtimo darbus gali atlikti tik įmonės turinčios specialistus, kuriems LR 

Aplinkos ministro patvirtinto, Želdynų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka būtų suteikta teisė 

vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių  ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, 
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vejų ir gėlynų įrengimo darbus. Medžių genėjimo, kirtimo darbams pradėti būtina gauti leidimus iš Kauno 

rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus. Rekomenduojama prieš atliekant medžių genėjimo, 

kirtimo darbus ir jų eigoje, konsultuotis su  dendrologu ir/ar arboristu. 

Planuojami želdinių tvarkymo darbai ne tik pagerins sumedėjusių augalų estetinę būklę, 

apsaugos juos nuo ligų, bet kartu pasitarnaus ir Nemuno panoramų atvėrimui planuojamose regyklų ir 

apžvalgos aikštelės vietose. 

 

1.7. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 

dokumentus ir kitus reikalavimus. Statinių statybos projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų 

interesų.  

Esminis reikalavimas ,,Mechaninis patvarumas ir pastovumas” nustato, kad statiniai turi būti 

suprojektuoti ir pastatyti taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų tokių 

pasekmių: 

- viso statinio ar jo dalies griūties; 

- didesnių už leistinas deformacijų; 

- žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios 

konstrukcijos deformacijų; 

- žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai. 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas turi būti užtikrinti su tam tikra išlyga per ekonomiškai 

pagrįstą pastatų naudojimo laikotarpį. 

Projektuojant statinius ir įgyvendinant esminį reikalavimą, atsižvelgta į: 

- nuolatinius poveikius (gravitacinius, grunto ar skysčių slėgį, deformacijas, galinčias atsirasti 

statybos metu, ir kt.); 

- laikinuosius poveikius (statinio dalis veikiančias apkrovas, išskyrus vėjo ir sniego; sniego ir ledo 

apkrovas, vėjo poveikį (statinį ir dinaminį); vandens ir bangų slėgį, temperatūros poveikį, šaltį, 

statybos metu atsirandančias apkrovas ir kt.). 

Projektuojami inžineriniai statiniai atitiks STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimus. Sprendiniai užtikrins, kad būtų nepažeistos 

statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių 

priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos 

spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo 

šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės. 

Projekto teritorijoje nenumatomas automobilių ar kitų motorinių transporto priemonių judėjimas, 

nenumatoma veikla, sukelianti taršos šaltinius, kurie galėtų užteršti gruntą ir paviršinius vandenis. 

Statinių konstrukcijoms ir apdailai naudojamos sveikatai nekenksmingos medžiagos. 

Takų trasos parinktos atsižvelgiant į reljefą, bei esamus želdinius - takai numatomi esamų, 

natūraliai susiformavusių, takų vietose arba vietose, kuriose mažiausiai keičiamas reljefas ir kertami 
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medžiai, išsaugant vertingiausius. Įrengus takus ir infrastruktūrą, bus sumažinama žmogaus daroma 

žala aplinkai, sumažinama savaiminių takų ir bus išlaikoma biologinė įvairovė. Teritorijos gamtinis 

pobūdis turėtų būti išsaugomas teritoriją prižiūrint pagal priežiūros (eksploatacijos) aprašą. 

Gruntas iškastas įrengiant pamatus ir dangas, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 

formavimui. 

Statybvietėje susidarančios atliekos turi būti tvarkomos kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos 

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (2006-12-29 įsakymo Nr. D1- 637). 

Statybos metu statybinės atliekos rūšiuojamos. Statybos proceso metu statybinės atliekos 

rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, metalo gaminių), tinkamas perdirbti atliekas 

(antrinės žaliavos- betono, bituminės medžiagos), netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines 

šiukšles, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotės). Surūšiuotos atliekos sandėliuojamos 

tiksliai nustatytose vietose, konteineriuose, uždarose talpoje ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia 

aplinkos.  

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, 

baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 

perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Iškastas perteklinis gruntas išvežamas į miesto 

savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 

Projektiniuose sprendiniuose nenumatomas statybinių atliekų smulkinimas mobilia 

įranga statybvietėje ir pakartotinas jų naudojimas. 

Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu paaiškėjus, 

kad tokios atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: 

• pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, 

šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 

• saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 

• atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenciją 

pavojingoms atliekoms vežti. 

Vykdant darbus, būtina saugoti, kad į aplinką nepatektų degalų, tepalų ir kitų naftos produktų ar 

toksinų medžiagų. 

 Projektuojami inžineriniai statiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Naudojimo sauga“ reikalavimus – statiniai įrengiami taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Pėsčiųjų komunikacijos sklype projektuojamos taip, kad būtų išvengta tokių nelaimingų atsitikimų 

priežasčių kaip kritimas (į žemesnį lygį iš aukštesnio lygio, neapsaugoto aptvaru; ant laiptų dėl jų 

statumo ar dėl to, kad neįrengti turėklai; horizontalaus judėjimo metu dėl netikėtų slenksčių ir laiptelių; 

dėl slidžių judėjimo paviršių dangų tiek šlapių, tiek drėgnų), atsitrenkimo. 

Projektuojami inžineriniai statiniai atitiks STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus. Statiniai suprojektuoti taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių 
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girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas 

komfortines aplinkos sąlygas. 

 

1.8. STATINIŲ PRIEINAMUMAS 

Projektas parengtas vadovaujantis reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

keliamais reikalavimais. 

Takas projektuojamas taip, kad įvairios žmonių grupės lankytųsi ir pažintų Nemuno pakrančių 

kraštovaizdį. Take sukuriama tokia infrastruktūra, kuri suteiktų patogias sąlygas lankytis vyresnio 

amžiaus žmonėms ir lankytojams su negalia. Dangos įrengimas turi atitikti STR 2.03.01:2019 "Statinių 

prieinamumas“ reikalavimus. 

Pažintinio tako pradžioje prie sustojimo aikštelės numatomas reljefinis teritorijos žemėlapis 

neregiams. Sustojimo aikštelėje projektuojama neregių vedimo sistema iš nerūdijančio plieno juostelių 

ir taškinių smeigių. Pačiame granito skaldos take numatomas išsikišęs 30mm virš tako paviršiaus 

plieniniais bortais, kad neregiai laisvai galėtų orientuotis pažintiniame take. Projektuojamas takas yra 

pritaikytas žmonių su negalia poreikiams. Pritaikytose judėjimo trasose nėra laiptų, kur atsiranda reljefo 

aukščių skirtumai numatomi pandusai, kurių nuolydis mažesnis nei 1:20. Projektuojami takai iš granito 

skaldos, paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs. Takai projektuojami 

1,2 m pločio, todėl kas 25 m numatomos apsisukimo aikštelės. Takų skersinis nuolydis 2,0 %, o išilginis 

neviršija 5,0 %. Sustojimo aikštelės betono trinkelių dangos ir granito skaldos tako susikirtimo vieta 

projektuojama be peraukštėjimų. 

 

1.9. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Projekto sprendiniai nepažeidžia neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų 

pagal STR 1.04.04:2017 1 priedo p.1. ir p.2. ir Statybos įstaymo str. 6, p. 4 reikalavimus. 

Projektas parengtas taip, suprojektuotų statinių statyba nepablogintų trečiųjų asmenų statinių 

esamos techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) 

pabloginti tų statinių techninę būklę. 

Projektiniai sprendiniai: 

• užtikrina, kad tretiesiems asmenims būtų nevaržomos galimybės patekti į valstybinės ir 

vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. 

• nemažina trečiųjų asmenų sklypų ir pastatų insoliacijos dydžių, nepažeidžia trečiųjų 

asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes. 

Statiniai  suprojektuoti taip, kad jų naudojimas, taip pat leistinos veiklos keliamas triukšmo, 

vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės lygiai tretiesiems asmenims neturėtų neigiamo 

poveikio; 
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1.10. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 

Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 1.03.07:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“.  

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų 

nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, 

maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra šie: 

• siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei 

eksploatavimo normų; 

• laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 

• profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 

• išvengti statinių griūčių, o joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti 

papildomų padarinių ir nuostolių; 

• siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiąsias konstrukcijas, sandėliuojant 

medžiagas, dirbinius, gruntą arba kitus krūvius, perkeliant arba pastatant naujus įrenginius bei 

technologinę įrangą, viršijant veikiančiųjų mechanizmų arba transporto priemonių projekte numatytas 

galias, greičius bei stabdymo jėgas kaupiantis vandeniui, sniegui, dulkėms bei sąnašoms, taip pat kitais 

poveikiais, nenumatytais statinio projektuose ir galinčiais pakeisti statinio arba konstrukcijų darbo 

schemą, sukelti pavojingas deformacijas. 

Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo 

konstrukcijų. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus. 

Eksploatuojant laikančiąsias konstrukcijas, neleidžiama statyti naujų arba pašalinti esamų (taip 

pat ir laikinųjų) stovų, pakabų, įstrižainių ir kitokių ažūrinių konstrukcijų elementų, pašalinti ar perstatyti 

ryšių, sustandinti atramų šarnyrus ar kitaip keisti konstrukcijų darbo schemas. 

Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti sistemingai atnaujinama įvertinant 

aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalomos, 

o antikorozinė danga atnaujinama. Korozijos paveiktų konstrukcijų nešamoji galia patikrinama 

skaičiavimais ar kitais būdais. Metalinių konstrukcijų kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 

Turi būti neleidžiama medinėms konstrukcijoms drėkti ir pūti. 

Medinių ir medinių metalinių laikančiųjų konstrukcijų elementų sujungimo detalės turi būti 

tvarkingos. 

Pamatų sėdimai turi būti stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais. 
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1.11. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI 

1.11.1  Bendrosios pastabos 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, 

sutvarkyta teritorija turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po statybos darbų negali pablogėti 

likusių teritorijos elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų 

atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei 

medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti 

pilnai visus planuojamus darbus. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose 

numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų 

kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 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 STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos 

nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 

Visas apdailos medžiagas, takų dangas, jų spalvas ir faktūras, parenka projekto architektas, 

darbo projekto arba vykdymo priežiūros stadijoje. 

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu, statytoju ir atitinkamomis 

institucijomis. 

1.11.2 Statybos darbų organizavimas 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis institucijomis 

ir trečiosiomis šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas statybai. 

Būtina užtikrinti, kad su statybvietės teritorija besiribojančių sklypų savininkų interesai nebūtų 

pažeisti, t. y. nebūtų trikdomas autotransporto eismas (užtikrinti privažiavimus prie visų esamų, 

funkcionuojančių kaimyninių pastatų), neviršyti leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų ir 

teritorijos dulkėtumo normų. Jeigu užtikrinti šių reikalavimų neįmanoma, gauti trečiųjų šalių 

sutikimus. Visos statybinės medžiagos yra planuojamos sandėliuoti tik projektuojamų statinių 

teritorijos ribose. 

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas 

specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista pieva. 

Pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 

A1-22/D1-34 darbų vadovas negali pradėti statybvietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2 

p. reikalavimų. 
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Elektros tiekimas - statybos aprūpinimui elektros energija naudoti laikiną elektros įvadą nuo 

artimiausios elektros tiekimo vietos arba naudotis mobiliais generatoriais. Vandentiekis – vanduo 

atvežamas į statybvietę talpose. Geriamą vandenį darbuotojams tiekti vandens bakeliuose. 

Statybvietėje reikia pastatyti statybinių atliekų konteinerį. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos 

susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos 

(medžiagos). Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių 

sveikatai. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 

nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenciją. Su šia 

įmone sudaroma atitinkama sutartis. Šiukšlės autotransportu išvežamos į miesto sąvartyną. 
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SUTVARKYTOS TERITORIJOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATACIJOS) APRAŠAS 

  

Projektuojama teritorija turės būti prižiūrima vadovaujantis teritorijos priežiūros apraše 

nurodytais principais. 

PIEVŲ PRIEŽIŪRA  

Numatomas biologinei įvairovei palankus žolinės augalijos priežiūros metodas. Pievos prie 

takų – takų pakraščius 1 m atstumu nuo tako krašto reiktų šienauti 4 kartus per metus. Atokesnes 

pievas ir pakrančių šlaitus ar žolynus po medžiais, reiktų šienauti 1-2 kartus per metus po Joninių 

ar liepos mėnesio pradžioje, kai nužydi dauguma augalų ir rudenį, kad žoliniai augalai subrandintų 

ir išbertų sėklas. Kitais metais iš sėklų užauga nauji žoliniai augalai. Rekomenduojama paskutinį 

šienavimą atlikti rugpjūtį ar rugsėjo pradžioje. Pjaunama turėtų būti tik žolinė augalija, bet ne 

uogenojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pav. Pavyzdingai šienaujami takų pakraščiai ir paliekamos žydinčios pievos 

  

 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 Nemuno pakrantės yra patogios smulkiai gyvūnijai, nes žmogaus 

lankymasis yra minimalus. Įkūrus edukacinio tako infrastruktūrą, bus sulaukiama vis daugiau žmonių. 
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Tinkamai prižiūrint ir šviečiant visuomenę natūralūs gamtiniai procesai turi būti išsaugomi. Norėdami 

turėti buveinių įvairovę, turime atsakingai ją palaikyti žmogaus pagalba. Upės pakrantės atlieka 

žaliosios jungties (dar vadinamos ekologiniu koridoriumi) funkciją, todėl tik dalinis sukultūrinimas gali 

padėti išsaugoti ekologinę pusiausvyrą. 

Žoliniai augalai pjaunami dalgiu arba žoliapjove (su plieniniais peiliais), kuri augalų 

nesusmulkina. Pjaunant negali būti pažeisti įvairiažolių augalų, viksvų kupstai. Visa nupjauta žolė 

sugrėbiama lengvu grėbliu,  kad nebūtų pažeista likusi antžeminė augalų dalis. Sugrėbtos augalų 

liekanos pašalinamos  (išnešamos) iš tvarkomo ploto ir gali būti plonu sluoksniu paskleidžiamos 

gretimuose teritorijos plotuose arba utilizuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 

Kad dirvos paviršius išliktų nesuardytas ir nesuspaustas, šienaujant negalima naudoti motorinių 

mechanizmų (vejos traktorių, mikrotraktorių ir pan.).  

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. 

Esant poreikiui, pievų atkūrimas vykdomas užpilant reikiamo storio juodžemio ant esamos 

pievos velėnos, kurios augalų stiebai užaugs ant užpilto juodžemio. Didesniuose plotuose kur 

pažeista velėna, rekomenduojama užbarstyti vietinių žolinių augalų sėklų subrandintų žiedynuose 

liepos mėnesį. Tai daug vertingiau biologinei įvairovei nei sėti pirktinį vejų mišinį. 

Kelis kartus per metus (daugiausia šiltuoju metų laiku), gali atsirasti einamosios priežiūros 

poreikis (šiukšlių surinkimas prieš prasidedant vegetacijai, ir kartą arba du vegetacijos periodo 

metu).   

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIEŽIŪRA 

Svarbus tvarkomos teritorijos priežiūros darbas yra menkaverčių vienarūšių sąžalynų valymas. 

Krūmokšnių, aukštos žolės stiebai tvarkomose teritorijose pjaunami motožoliapjovėmis, 

krūmapjovėmis arba kitais įrankiais ir mechanizmais, specialiai nesmulkinant. Į upės vagą pjovimo 

metu patenkantys augalai turi būti ištraukiami. Kiek vyresni krūmai ir šalinami jauni medeliai 

(tvarkomoje teritorijoje) pjaunami motopjūklu arba kertami kirviu ne vegetacijos metu.  Visos nupjautos 

augalinės atliekos sugrėbiamos ir iš karto pašalinamos (išnešamos) iš tvarkomo ploto.  

Esant poreikiui vykdomas medžių genėjimas ar kirtimas. Medžius kirsti rekomenduojama, kai 

šie jau būna pilnai nudžiuvę – ne vegetacijos periodu, rudenį ar žiemą. Nuvirtę, supuvę medžiai 

šalinami iš teritorijos, šakos malamos vietoje ir skiedros naudojamos mulčiui po krūmais. Į vandens 

telkinius pjovimo metu patenkantys augalai turi būti ištraukiami. Stambiausios medžių kamienų dalys, 

turėtų būti paliekamos, atokiau nuo takų ir intensyviai lankomų vietų, dėl bioįvairovės, kur įsikurtų 

kerpių ir vabalų buveinė. Seni medžiai turintys uoksų turėtų būti paliekami, jei jų kamienai vis dar 

stabilios būklės ir nekelia pavojaus lankytojams. Žuvę medžiai ir jų dalys, mokslininkų vadinamos 
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negyva mediena, yra tūkstančių įvairių organizmų gyvenamoji aplinka, maistas ar laikina slėptuvė. 

Augalinės atliekos kurios numatoma išvežti iš teritorijos, negali būti sukrautos į krūvas ir paliktos 

ilgesniam laikui. Ilgai paliktose krūvose gali apsigyventi paukščiai. Pastebėjus susuktus lizdus, 

atliekas galima pašalinti tik vasaros pabaigoje. 

Medžių genėjimas turėtų būti atliekamas laikantis sveiko genėjimo principų, siekiant maksimaliai 

saugoti, nesutrikdyti augalo gyvybinių procesų.  

Tinkamiausias medžių genėjimo laikas yra aktyvios vegetacijos metas, t.y. gegužės, birželio 

mėnesiais, kai medis aktyviai vysto natūralų vidaus savisaugos barjerą ir po šakų nupjovimo aktyviai 

augina formuojantį kaliusą brazdą, kuris apaugina žaizdą (Europos arboristikos tarybos (EAC) 

rekomendacija) Tokiu metu, augalas greičiausiai apaugina žaizdas ir natūraliai apsigina nuo ligų 

sukėlėjų  

Tačiau šis laikotarpis neatitinka šiuo metu galiojančio Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 

medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) p. 21 nuostatos, kuria draudžiama 

medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki 

rugpjūčio 1 d., išskyrus kai kurias išimtis.  

Atsižvelgus į Aprašo reikalavimus genėjimo darbai nevykdomi nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. 

(draudimas genėti šiuo laikotarpiu netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens 

(pjūvio vietoje) šakos), taip pat genėjimas turėtų būti vengiamas pumpurų, lapų skleidimosi ir lapų 

numėtimo metu (kai saugoma energija perkeliama į medį) (Europos arboristikos tarybos (EAC) 

Europos medžių priežiūros vadovo rekomendacija). 

Visus lapus metančius medžius galima genėti žiemos pabaigoje, jei nenumatoma, kad oro 

temperatūra nukris žemiau kaip iki –10oC. Atsivėręs žaizdose vandeningas brazdas nurodytą 

temperatūrą dar ištveria, tačiau didesni šalčiai jau pražūtingi. Peršalus brazdui atšoka ir virš jo esanti 

žievė ir todėl padidėja apnuogintos medienos paviršius, jo užtraukimo laikas tęsiasi dar ilgiau (Medžių 

ir krūmų genėjimo pagrindai, 2002, LR Aplinkos ministerija, draugija „Žaliuojanti Vilnija“) 

Želdinių genėjimo ir kirtimo darbus gali atlikti tik įmonės turinčios specialistus, kuriems LR 

Aplinkos ministro patvirtinto, Želdynų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka būtų suteikta 

teisė vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių  ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir 

kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus. Medžių genėjimo, kirtimo darbams pradėti būtina gauti 

leidimus iš Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus. Rekomenduojama prieš atliekant 

medžių genėjimo, kirtimo darbus ir jų eigoje, konsultuotis su  dendrologu ir/ar arboristu. 

INVAZINIŲ MEDŽIŲ – UOSIALAPIŲ KLEVŲ – ŠALINIMAS 
Vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo p.11, jei invazinių rūšių 

kontrolė, naikinimas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitų finansavimo 

šaltinių, turi būti parengtas Invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planas, kuriame 
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pateikiamas invazinės rūšies populiacijos, teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas, nurodomi plano 

tikslai ir uždaviniai, priemonių įgyvendinimo planas, priemonių įgyvendinimo finansavimo šaltiniai, 

plano tikslinimas ir stebėsena, plano brėžiniai ir priedai. Invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo 

veiksmų planas turi būti rengiamas kaip atskiras dokumentas. Vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės 

ir naikinimo tvarkos aprašo nuostatomis, savivaldybių administracijų parengti Veiksmų planai Aplinkos 

ministerijai neteikiami. 

Uosialapis klevas (Acer negundo L.) – agresyvi, greitai plintanti rūšis, nustelbianti paupio 

bendrijas, taip keldama grėsmę vietinių rūšių išlikimui. Dėl nevaldomo plitimo pirmiausia iš esmės 

keičiasi upių pakrančių augalų rūšių sudėtis ir struktūra, Neries, Nevėžio ir Nemuno pakrantėse 

uosialapiai klevai tampa vyraujančia medžių rūšimi. 

Naikinant invazinius medžius vadovautis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir 

perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių 

kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos 

patvirtinimo“, priede pateikta Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo 

metodika, taip pat siūloma pritaikyti Pavilnių regionininio parko direkcijos patirtį. 

Įvertinus į tai, kad projekte numatoma naikinti tik dalį tvarkomoje teritorijoje augančių uosialapių 

klevų, prižiūrint teritoriją būtinas nuolatinis uosialapių klevų atžalų šalinimas, jo neatliekant  - 

invazinė rūšis teritorijoje gali dar labiau išplisti. 

Jauni uosialapiai klevai veiksmingai naikinami juos išraunant iš karto, arba prieš tai kastuvu 

pakirtus šaknis. Taip išrauti jauni uosialapiai klevai neatželia. Jeigu medelis nukertamas virš žemės 

paviršiaus, iš likusios stiebo dalies pridėtinių pumpurų medis išleidžia naujų ūglių ir susidaro dar 

tankesni sąžalynai. Jauni medeliai raunami ar kasami vegetacijos laikotarpiu. Tokiu metu juos 

lengviausia pastebėti ir nesunku atskirti nuo vietinių medžių bei krūmų. Išrautus ar iškastus medelius 

būtina pašalinti iš tvarkomo ploto ribų ir utilizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

Nulūžusios gyvos uosialapio klevo šakos, patekusios į drėgną dirvožemį, lengvai įsišaknija, 

todėl negalima uosialapių klevų ir jų šakų nei palikti buveinėje, nei sukrauti gretimose teritorijose. 

Vyresni medžiai naikinami herbicido raundapo (Roundup® Flex- veiklioji medžiaga glifosatas) 

injekcijomis į medį gegužę ir birželį, kai būna aktyviausia vegetacija. Injekcijoms taip pat galima naudoti 

kitą efektyviai veikiantį herbicidą Arsenal (veiklioji medžiaga- imazapyr).  
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2 pav. Uosialapio klevo atžalos ir sėklos 

Pirmiausia turi būti naikinami moteriškieji uosialapių klevų individai, kad rūšis toliau neplistų 

sėklomis. Vykdant naikinimo darbus turi būti užtikrintas invazinės rūšies ekologiją ir biologiją 

išmanančio specialisto dalyvavimas, kuris gebėtų šiuos individus atskirti ir parinkti kiekvienam 

teritorijos plotui tinkamiausią ir aplinkai mažiausiai kenkiantį naikinimo būdą arba kelių naikinimo būdų 

derinį. 

Injekcijos atliekamos taip: medžio kamienas išgręžiamas keliose vietose ir į skyles įleidžiama 

cheminio herbicido rundapo dozė (leidžiamas koncentruotas). Toks naikinimo būdas neleidžia 

chemikalui pakliūti į aplinką ir vandens ekosistemą, nes jis patenka tiesiai į kamieną, kuris po to 

nukertamas ir išvežamas. Medžius kirsti rekomenduojama, kai šie jau būna pilnai nudžiuvę - rudenį ar 

žiemą. Kelmus taip pat būtina iškasti ar išrauti. Žaliosios atliekos utilizuojamos Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kai invazinės krūmų ir medžių rūšys auga ne miško žemėje, taikoma Saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 

išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo tvarka, patvirtinta LR aplinkos ministro 

2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 

atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 

kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų 

vertės atlyginimo tvarkos aprašo 10 punktą invazinėms medžių ir krūmų rūšims kirsti leidimo nereikia; 

Kai invazinės krūmų ir medžių rūšys auga pakrantės apsaugos juostoje, taikomas Saugomų 

teritorijų įstatymo 20 str. 4 dalies 2 punktas ir Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo 

10 punkto nuostatos: „Tvarkant pakrantes ir prie kranto esančią vandens telkinio dugno dalį, augalija 
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gali būti šalinama ir įveisiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, 

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir 

grybų rūšių įstatymo, 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“, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų 

nuostatomis. Saugotini želdiniai tvarkomi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 

atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, 

šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka“. Minėti teisės aktai apribojimų nenustato naikinant invazines 

augalų rūšis, tačiau yra apibrėžti tam tikri apribojimai naikinimo metodams, pvz., herbicidų naudojimui. 

TAKŲ, ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA 

 Granito skaldos takai vasarą ravimi, pašalinama žolė, žiemą druska nebarstomi. Atsiradus 

nelygumams, užpildomi analogiškos esamiems takams frakcijos ir spalvos granito skalda. 

Tikrinama takų bortų būklė, esant reikalui atstatomi į vertikalią poziciją ar blogos būklės – keičiami 

vadovaujantis techninio projekto įrengimo techninėmis specifikacijomis. 

Teritorijos įrenginių medinės dalys (suolai, šiukšlių dėžės) metu bėgyje privalomos 

einamosios priežiūros nereikalauja (išskyrus mechaninio sugadinimo atvejus), tačiau atsiradus 

poreikiui gali būti alyvuojamos, impregnuojamos ar dažomos. 

ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Šiukšlių iš šiukšliadėžių surinkimas organizuojamas tuo pačiu metu ir tokiu pačiu dažnumu, 

kaip ir iš jau įrengtų šiukšliadėžių esamose, poilsiui skirtose aikštelėse.  

Teritorijoje kelis kartus per metus (daugiausia šiltuoju metu laiku), gali atsirasti einamosios 

priežiūros poreikis – šalinamos pavasarį suneštos organinės liekanos nuo pakrančių, šiukšlių 

surinkimas prieš prasidedant augalų vegetacijai, ir karta arba du vegetacijos periodo metu. 
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BENDROJI DALIS 

  

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

  

ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI 

  

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

  

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

  

Darbai ir konstrukcijos turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus tai įforminant aktu, o 

baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

  

Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų 

darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu 

ir gauti jo pritarimą. 

  

DOKUMENTŲ EILĖS TVARKA 

  

Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. 

  

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

  

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 

tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas imtis konkrečių veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų 

ar standartų atžvilgiu. 
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PROJEKTO KEITIMAS 

  

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros 

darbus vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar 

keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo arba pats 

Užsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte 

metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

 

RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 

  

Rangovas privalo, remiantis šiuo projektu, nustatyta tvarka, vadovaujantis visais 

reglamentuojančiais statybos ir projektavimo procesą galiojančiais normatyvais, paruošti privalomus 

detalus projektus ir suderinti jį su statinio projekto rengėju. 

  

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

patikslinimais natūroje. 

  

STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS 

  

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nenaudoti bei be defektų. Projekte gali būti naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medžiagos. 

  

Rangovas gali pakeisti žinomų firmų medžiagas panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės 

produktais. Tačiau už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. Užsakovo atstovai privalo aprobuoti 

tokius pokyčius, ypač reikia atsižvelgti į tokių medžiagų patvarumo parametrus. 

  

Visas Užsakovo išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas 

analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

  

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

  

- specifikacija; 

  

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

  

- spalvos nuoroda; 

  

- įrenginio pagaminimo data. 

  

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
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Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

  

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 

kontrolė 

  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

  

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

  

Pristatymo patikrinimas 

  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

  

Saugojimas aikštelėje 

  

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

  



Aiškinamasis raštas Lapas Lapų Laida 

RS-TP-BD 4 8 0 

 
 
 
 
 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. 

  

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

  

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

  

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

  

MATAVIMAI 

  

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 

reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 

padėties. 

  

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų 

statybos paklaidų reikalavimų. 

  

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

  

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

  

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

 

DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti Užsakovą apie įvairių etapų darbų eigą ir tiekiamų gaminių 

bei medžiagų kokybę, kad Užsakovas gerai žinotų apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir pasitikėtų 

statybų darbais ir medžiagomis bei gaminiais, kurių negalės pamatyti "plika akimi". Tačiau toks dalinis 

atsiskaitymas už darbų eigą neatleidžia Rangovo nuo jo galutinės atsakomybės. 
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1.1. Bandymai ir pavyzdžiai 

Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir 

pateikti jų rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Bandymai 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu 

atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 

kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 

sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 

siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 

aplinkybė. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki 

darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 

darbų užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį 

statybos aikštelėje. 

1.2. Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant 

darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 

dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma 

pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

1.3. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
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Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

1.4. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 

per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.5. BENDROS SĄLYGOS 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 

kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose arba brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į techninės priežiūros inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 

nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne 

mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai. 

1.6. Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto 

ir metodo. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 

grafiką. 

  

1.7. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

Tikrinimai 



Aiškinamasis raštas Lapas Lapų Laida 

RS-TP-BD 7 8 0 

 
 
 
 
 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

1.8. Rangovo pildoma dokumentacija 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią 

pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

1.9. Pridavimas eksploatacijai 

Statinio ir įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi 

instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

1.10. Galutinis valymas 

Prieš įvedant objektą į eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu tiek pats statinys, 

tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga, išvalyta objekto aplinka bei kitos teritorijos, kuriomis 

galėjo naudotis Rangovas, nebent jos jau buvo išvalytos anksčiau arba, jei su Užsakovo atstovu buvo 

susitarta kitaip. 

1.11. Priėmimas 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01-2002 “Statinių pripažinimas tinkamais naudoti 

tvarka” ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi 

būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per 

defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
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Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 

atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

1.12. Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 

taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi 

darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

1.13. Garantija 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį 

laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

1) statinių - 5 metai; 

2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

1.14. Garantinis aptarnavimas 

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir 

darbo išlaidas, vadybos ir muitinės išlaidas ir mokesčius. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais, ne mažesniais kaip keturi 

mėnesiai ir ne didesniais, kaip 8 mėnesiai. 

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra 

įtraukiamos į aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. 

Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių 

reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, šie papildomi apsilankymai vykdomi 

pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes. 
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SKLYPŲ SUTVARKYMO (SKLYPŲ PLANO) 

DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

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. 

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. 

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. 
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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; 

- 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 takų 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. 
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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; 

- remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose 

žarnose. 

 

2.2 DANGOS PAGRINDO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS  

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 pirmiausia išraunami kelmai, bei krūmai, jei tokie yra, dirvožemis 

turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose 

vietose. Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 

Atliekamas takų iškasų 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, dviračių tako. 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. 

 



Aiškinamasis raštas Lapas Lapų Laida 

RS-TP-TS 4 12 0 

 

4. TAKŲ DANGOS  KONTRUKCIJA  

4.1  APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 

 

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 19: 

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 ; 

- 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 19. 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis projektu 

ir ĮT SBR 19. 

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. 
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4.3 GRANITO SKALDOS TAKAI - BORTŲ MONTAVIMAS 

Granito skaldos takams montuojami plieno bortai (150mm aukščio). Jie yra dedami ant pagrindo, 

stacionariai sutvirtinami su tvirtinimo detalėmis su pagrindu, kad nejudėtų į šonus. Bortai turėtų 

sumontuoti taip, kad būtų išsikišę 3 cm virš tako. 

 

 

 

 

4.4 GRANITO SKALDOS TAKAI - MONTUOJAMI KORIO LAPAI 

Korio lapai montuojami pusės plytos ryšimo principu taip, kad geotekstilė persiklotų, ir lapai 

prasilektų vieni su kitais. Lapai yra lengvai pjaustomi reikalingomis formomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 2 pav. Korio lapų išdėliojimas 

 

 

4.5 GRANITO SKALDO TAKAI - UŽPILDYMAS GRANITO SKALDA 

Užpilama skalda ant korio. Negalima važiuoti transportu pakrautu skalda per neužpiltą korį. Išpiltą 

skaldą tolygiai paskirstoma po visą plotą naudojant kastuvą, grėblį ar kitą tinkamą įrankį. Skaldos 

sluoksnis turi būti 1 cm virš korio paviršiaus, kad jį pilnai uždengtų. Skalda yra netankinima, jai 

leidžiama susigulėti natūraliu būdu. Užpildymui naudojama tamsi, 8-11mm frakcijos granito skalda. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. 

 

Korio techniniai duomenys: 

 

Lapo matmenys: 160x120 cm 

Lapo aukštis: 3 cm 

Korio akutės diametras: 43 mm 

HDPE tankis: 0,95g/cm3 

Korio medžiaga: 100%  

HDPE (aukšto tankio polietilenas) 
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Korio spalva: juoda 

Laužimo įtempimas (neužpildyto): ISO 844 90 t/m2 

Laužimo įtempimas (užpildyto): ISO 844 400 t/m2 

 

Geotekstilės techniniai duomenys: 

 

Medžiaga: neaustas poliesteris 

Spalva: balta 

Geotekstilės svoris: 50g/m2 

Geotekstilės klijavimas: termiškas (prilydyta) 

Geotekstilės užlaida: iš dviejų lapo pusių 

Tempimo stipris: 65 N  (EN 29073/3) 

Atsparumas trūkimui: 70 N (DIN 53363) 

 

Granito skaldos techniniai duomenys: 

Rūšis: granitas  

Spalva: tamsi  

Frakcija: 8-11 mm 

 

4.6 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. 

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. 
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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 prijungti prie apvadų, šių dangų paviršius turi būti 3–5 mm aukštesnis už 

apvadų paviršių. 

Projekte numatomos betono trinkelės pilkos natūralios betono spalvos trinkelės 100x200x80 mm be 

nuožulų. 

5. BORDIŪRAI 

 

Betoniniai bordiūrai 100.30.8 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 10 cm storio betono C12/15 pagrindo su 15 cm atspara. 

 

 

6.  APŽVALGOS AIKŠTELĖ 

6.1 MEDŽIAGOS  

 

   Vadovaujantis STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas" medinėms 

konstrukcijoms gaminti daugiausia naudojama spygliuočių mediena. Kietųjų lapuočių 

medieną būtina naudoti kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. 

   Mediniai elementai apdorojami LR sertifikuotais preparatais, užtikrinančiais 3 naudojimo 

klasę LST EN 335:2013 bei NP5 įsiskverbimo gylio klasę (LST EN 351-1:2007). 

Mediena, kuri turi kontaktą (pastovų) su dirvožemiu ir vandeniu turi būti apdorojama LR 

sertifikuotais preparatais užtikrinančiais 4 naudojimo klasę LST EN 335:2013 (lauko 

konstrukcijų mediniai elementai, turintys kontaktą su dirvožemiu ir vandeniu) 

   Mediena turi būti rūšiuota pagal stiprumą, remiantis reikalavimais, garantuojančiais, kad 

medienos savybės tinka naudoti ir yra patikimos. Vientisosios ir klijuotosios statybinės 

medienos stiprumo klasės ir jų savybių charakteristinės reikšmės turi atitikti standartų LST 

EN 338 ir LST EN 1194 reikalavimus. 

   Apžvalgos aikštelės dangos viršutinės dalies kraštai turi būti su nuolaja (nusklembti). Turėklai turi 

būti obliuoti ir tvirtinami medvaržčiais. Apžvalgos aikšelės dangai naudojama maumedžio mediana.  

 

Tankis: 600-750 kg/m³ 

Kietumas:   2,9–3,2 
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Patvarumas: 3 klasė 

Stiprumas: 109 

Lankstumas:  54,1 – 79,9 Mpa 

Tvirtumas gniuždant:   33,7 – 40,6 Mpa 

Tvirtumas tempimo:  78,8 – 90,2 MPa 

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojama geriausios kokybės A rūšies spygliuočių 

mediena. Jos drėgnumas ne didesnis negu 10±2 %. Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė 

turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % 

partijos, bet ne mažiau 10 vnt. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius.. Konstrukcijoms, 

skirtoms montuoti lauke atvirai, naudojama vakuuminiu būdu impregnuota mediena. 

Medinių konstrukcijų plieniniams elementams reikia naudoti plieną, remiantis atitinkamais STR 

2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas" (rengiamas) ir STR 2.05.05:2005 skyriais. 

Metaliniai elementai metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės, turi būti atsparūs korozijai arba 

apsaugoti nuo korozijos. 

6.2 MEDIENOS SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS 

Atvežta į statybvietę mediena sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame  sandėlyje apsaugant  ją 

nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į 

taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 

2,6 - 5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 

mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 

sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais 

atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne 

mažiau 0,5 m. Laikant atvirai, uždengti ruberoidu ar kita hidroizoliacine danga. Pakraunant, vežant ir 

iškraunant negalima konstrukcijų mėtyti, daužyti visi atvežti į statybos aikštelę gaminiai turi turėti 

gaminio pasą, kuriame nurodoma gamybos data, medienos tipas, rūšis, drėgnis, klijų markė ir kt. 

Statybos techninės priežiūros inžinierius turi apžiūrėti gaminius ir nustatyti jų atitikimą projekte 

nurodytam. Radus gamyklinius defektus, tokie gaminiai statyboje nenaudojami. 

 

6.3 MONTAVIMAS 

 

Prieš pradedant vykdyti darbus rekreacinėje zonoje, kur lankosi daug žmonių, darbų 

metu turi būti pastatyti perspėjamieji užrašai arba tvarkoma teritorija turi būti aptverta 

perspėjamąja juosta. Atliekant darbus taip pat privaloma griežtai laikytis aplinkosauginių 

reikalavimų. 

 

Medinės konstrukcijos privežamos ratinėmis priemonėmis, į sunkiai privažiuojamas 

vietas, stačius šlaitus – prinešamos rankomis. 

Montuoti medines konstrukcijas galima, tik pašalinus transportavimo ir laikymo metu 

atsiradusius defektus. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo bei 

fiksavimo detalėmis.  

 

7. BETONAVIMO DARBAI 
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Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: - medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai; - 

betono mišinio gamyba; - klojinių statyba; - betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas; - 

armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba; - betono kokybės kontrolė. Betono mišinio sudėtis ir 

komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

 

Poliniai pamatai Pagal LST EN 206-1:2000 betono stipris gniuždant klasė:C20/25. Poveikio klasė 

pagal LST EN 206-1: XC2. Pagal atsparumą šalčiui kolonų betonas F75 markės. Armuojamos 

S500 klasės armatūros erdviniais strypynais. Apsauginis sluoksnis ne mažiau 70 mm. 

 

Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono 

medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal 

tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa 

vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip : cementas 

±3% reikalaujamo kiekio; skalda ±5% reikalaujamo kiekio; vanduo ±3% reikalaujamo kiekio; 

priedai ±5% reikalaujamo kiekio. 

 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-

1:2001 ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 

28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose 

maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena 

siunta gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. Jei cementas sandėliuojamas, 

turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar 

gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. Cemento 

tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. Rangovas turi būti 

atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros 

 

Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003 reikalavimus. Didžiausias užpildo dalelių 

skersmuo neturi viršyti: - vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; - atstumų tarp 

armatūros strypų minus 5 mm; - 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 

priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - 

ne daugiau kaip 500 mg/l. Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2003 

 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai 

turi būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-

2:2003 reikalavimus. Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, 

klojumą, leidžiantys mažinti V/C santykį, prailginantys kietėjimo laiką. Gelžbetoninėms 

konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti 

chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis 

detalėmis. Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. Draudžiama sumaišyti 

skirtingų produktų markes toje pačioje konstrukcijoje. Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš 

maišyklės, negali būti keičiama. 

 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir 

komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. Betono 
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mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne 

daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras 

įtraukto oro. 

 

 

8. KLOJINIAI 

 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali 

atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Klojiniai turi būti 

paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams:  

 

Vertikalios apkrovos:  

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius;  

2) pakloto betono mišinio masė;  

3) armatūros masė;  

4) žmonių ir įrangos svoris;  

5) apkrova nuo betono vibravimo. 

  

Horizontalios apkrovos:  

1) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių;  

2) dinaminės apkrovos betono klojimo metu;  

3) apkrova nuo betono vibravimo.  

 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms 

neturi viršyti: perdangų klojinių - 1/500 angos; kitų klojinių - 1/400 angos. Klojinių paviršiai turi būti 

tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Prieš 

betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei 

kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. Klojinių paviršiai turi būti 

apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, 

nebūtų pažeistas. Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. Visų 

tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojiniai ir pastoliai negali būti 

šalinami, kol betonas pakankamai nesukietėjo. Laikas, kada turi būti pašalinami klojiniai ir 

pastoliai turi būti nustatytas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

 

- įražos, kurios veiks betoną pašalinus klojinius/pastolius;  

- betono stipris pašalinimo metu;  

- aplinkos klimato sąlygos ir turimos priemonės betono apsaugai pašalinus klojinius. 

 

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į komponentus, kurie faktiškai laiko visą projektinę apkrovą iškart 

po klojinių pašalinimo. Jeigu betono stipris yra patvirtintas kubelių bandymais, kurie laikomi kiek 

įmanoma tokiomis pačiomis sąlygomis, pašalinimą galima atlikti, kai stipris pasiekia 10 N/mm² 

arba dukart didesnę reikšmę už įražos, kuri vėliau veiks, priklausomai nuo to, kuri reikšmė 

didesnė, su sąlyga jei neatsiras jokių nepriimtinų įlinkių dėl susitraukimo ar valkšnumo. 

 

 

9.  ARMAVIMO DARBAI 
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Šiuos darbus sudaro visiems gelžbetonio darbams reikalingų visų armatūros strypų, plieninės 

vielos tinklo, inkarų ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, dėjimas ir t.t. 

 

Armatūros plienui imamos tokios fizinės savybės: - tankis – 7850 kg/m³; - temperatūrinio 

plėtimosi koeficientas – 12 · 10-6,0C-1. Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno 

savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, LST 

EN 10088:2005 “Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas” bei LST EN ISO 15630-

1:2003 „Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji 

strypai, vielos ruošiniai ir viela“ reikalavimus. Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros 

inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą 

techninių specifikacijų reikalavimams. Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų 

armatūrinis plienas (pvz., GOST 5781- 82*), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, 

negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 

Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. Statybvietėje turi būti sandėliuojamas pakankamas 

plieninių armatūros strypų kiekis, kad būtų užtikrinta tinkama darbų vykdymo eiga ir nebūtų jokios 

jų trūkumo kokybės ar dydžio atžvilgiu. Visi armatūros strypai ir plieninio tinklo armatūra turi būti 

sandėliuojama statybvietėje ant medinių arba betoninių atramų, tinkamai išdėstoma ir 

pakankamame aukštyje, kad plienas būtų 15 cm nuo žemės. Armatūros plienas turi būti be 

rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. Armatūros plienas neturi būti 

kaitinamas paruošimo tikslais. 

 

Inkariniai varžtai naudojami:  

 

- metalo kolonų sujungimui su pamatu;  

- įrengimų tvirtinimui prie pamato;  

- kitai analogiškai paskirčiai, jei tai numatyta projekto dokumentacijoje.  

 

Inkariniai varžtai turi būti iš ne žemesnės kaip S355 markės ramaus arba pusiau ramaus stingimo 

apvalaus plieno. Inkariniai varžtai negali būti ilgesni už pateiktus projekte daugiau kaip 20 mm, 

kai varžto skersmuo < 16 mm, ir daugiau kaip 40 mm, kai varžto skersmuo > 16 mm. Leistini 

inkarinių varžtų išdėstymo nuokrypiai: a) plane: varžtų grupės nuo teorinės padėties +- 10 mm; 

tarp varžtų vienoje varžtų grupėje +- 5 mm; b) pagal aukštį +20 mm. 

 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas turi būti tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas 

klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 

sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Darbo armatūros 

apsauginio sluoksnio storis (mm) turi būti ne mažesnis kaip: 

 

- armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

 

Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus 

(apsauginis betono sluoksnis) atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, turi būti (mm): 
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Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mažai 
agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono 
sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. Atstumas tarp armatūros strypų, taip pat tarp 
gretimų plokščių virintinių strypynų išilginių strypų turi būti ne mažesnis už strypo didžiausią skersmenį ir ne 
mažiau kaip: 

 
a) jei strypai horizontalūs arba pasvirę betonavimo kryptimi: 
- apatinei armatūrai – 25 mm; 
- viršutinei armatūrai – 30 mm. 
b) jei strypai yra vertikalios padėties – ne mažiau kaip 50 mm. 
 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais 
surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. Armatūros suklojimą kontroliuoja 
Techninės priežiūros inžinierius. Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų 
darbų aktas. Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
 
Techninė specifikacija tikslinama darbo projekto metu 
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