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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARUOŠTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 
PRIVALOMŲJŲ KP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 Žemės sklypo valdymo teisę patvirtinantys dokumentai. 
 Projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 

 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS KP, SĄRAŠAS 
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 

(akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (akt. red.). 

2. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (akt. red.). 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (akt. red.). 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (akt. red.). 
 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“ (akt. red.). 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (akt. red.). 
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“ (akt. red.). 
 STR 2.01.01(3):1999. ESR. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (akt. red.). 
 STR 2.01.01(4):2008. ESR. „Naudojimo sauga“ (akt. red.). 
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (akt. red.). 

3. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.: 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167) (akt. red.). 
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (akt. red.). 
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (akt. red.). 
 LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 

Nr. 343 (akt. red.) (akt. red.). 
 LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 346 

„Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-74) (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai (akt. red.). 
 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas (akt. red.). 
 Gamtinio karkaso nuostatai (akt. red.). 
 Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas (akt. red.). 
 Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planas (akt. 

red.). 
 SDTB 13 „Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“ 

(akt. red.). 
 D1-637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (akt. red.). 
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 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 
aprašas (akt. red.). 

 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-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų 
aprašas (akt. red.). 

 
4.  PROGRAMINĖ ĮRANGA: 

 Brėžiniai parengti GstarCAD, Auto CAD Civil. 
 Office 365 Business 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. I Bendroji dalis  
2. II Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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1. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Dokumento/Brėžinio 

indeksas 
Lapų 

skaičius 
1.  Techninė specifikacija  7 

2.  NŽT sutikimas 
Nr. 6SD-3222-

(14.6.137E) 
1 

3.  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.V17-141 2 
4.  Projektavimo įmonės dokumentai  3 
5.  Įsakymas dėl projekto vadovo skyrimo Nr. 181119-01 1 
6.  Kvalifikacijos atestatai/diplomai MK 004203 1 
7.  Žemės sklypo registro išrašas  2 
8.  Žemės sklypo ribų planas  1 
9.  Sklypo topografinis planas M1:500  4 
10.  Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr.6SUN-14-(14.6.56.) 3 

11.  
LR Aplinkos ministerijos pritarimas esamos būklės analizei 
ir koncepcijai 

(12)-D8(E)-15481 1 

12.  Miškotvarkos projektas su priedais 2019-2028 metams  55 

13.  
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pritarimas 
projektui 

(3.15)V8-1536 1 

14.  AAA suderinimas dėl projekto sprendinių (25)-A4E-4900 1 
15.  Lietuvos geologijos tarnybos raštas Nr.(7)-1.7-1575 1 
16.  Sutikimas dėl makrofitų priėmimo  1 
17.  Sklypų dėl makrofitų priėmimo registrų išrašai  4 
18.  Aplinkos apsaugos agentūros raštas (25)-A4E-3347 1 
19.  Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS-2019-13538018 1 

20.  
Esamos situacijos brėžinys “Esamos situacijos planas, 
M1:1000“ 

VP-336-2018-KP-BR.01 1 

21.  Sprendinių brėžinys “Sklypo planas, M1:1000“  VP-336-2018-KP-BR.02 1 

22.  
Sprendinių brėžinys “Numatytos šalinti makrofitų zonos, 
M1:1000“  

VP-336-2018-KP-
BR.02.1 

1 

23.  Regyklos Nr. 1 detalizacija, M 1: 50 VP-336-2018-KP-BR.03 1 
24.  Regyklos Nr. 2 detalizacija, M 1: 50 VP-336-2018-KP-BR.04 1 
25.  Aikštelės Nr. 1 detalizacija, M 1: 50 VP-336-2018-KP-BR.05 1 
26.  Aikštelės Nr. 2 detalizacija, M 1: 50 VP-336-2018-KP-BR.06 1 
27.  Aikštelės Nr. 3 detalizacija, M 1: 50 VP-336-2018-KP-BR.07 1 
28.  Sprendinių brėžinys “Dangos detalė“ VP-336-2018-KP-BR.08 1 

29.  Sprendinių brėžinys “Atraminė sienutė“ 
VP-336-2018-KP-

BR.09-13 
5 

30.  Informacinio stendo detalizacija, M 1: 50 VP-336-2018-KP-BR.14 1 
31.  Hidrometrinės matuoklės schema, M 1:50 VP-336-2018-KP-BR.15 1 

 
  

 
1 Dokumentas pateiktas adoc. formatu. Numeris paimtas iš šio dokumento metaduomenų lentelės. 
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2. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

            I TERITORIJA 

1.1. Teritorijos plotas m² 61 400 

1.2. Teritorijos užstatymo plotas m² 747,00 

1.3. Tvarkomos teritorijos plotas m² 35 000 

1.4. Makrofitų ir krūmų šalinimo plotas m² 989 

            III KITI STATINIAI 

           Pėsčiųjų takas 

3.1. Užstatymo plotas m² 747,00 
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

3.1. Pažintiniai duomenys apie teritoriją 

 Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė. 
 Žemės sklypo naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; rekreacinės teritorijos. 
 Adresas – Kaišiadorių r.sav., Žaslių sen., Žaslių k. 
 Kadastrinis Nr. – 4970/0003:71 Žaslių m. k.v. 
 Patekimas į sklypą - iš krašto kelio Nr. 143 (vakarinės sklypo dalies). 
 Sklypo savininkai – LIETUVOS RESPUBLIKA  a.k. 111105555. Sudaryta panaudos 

sutartis su Kaišiadorių rajono savivaldybe a.k 111102630. 
 Žemės sklypo plotas –6,1400 ha 
 Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos.  

XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos, 0.4339 ha; 
XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos zonos, 3.5968 ha; 
XXVI. Miško naudojimo apribojimai, 3.90 ha; 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos, 0.012 ha; 
II. Kelių apsaugos zonos, 3.3075 ha; 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos, 0.1416 ha. 

 Statytojas (užsakovas):  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Sklypą panaudos 
teise valdo Kaišiadorių r. savivaldybė pagal 2015-09-09 Valstybinės žemės panaudos sutartį 
Nr. 6SUN-14-(14.6.56.). 

 Projektuotojas: kraštovaizdžio projektą parengė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“. Projekto 
vadovas ir architektas Laurynas Vizbaras. 

 Projekto rengimo pagrindas: projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 
Kraštovaizdžio projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo sąlygomis ir 
kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, LR įstatymais bei galiojančiomis 
normomis, taisyklėmis. Pagrindinių normatyvinių techninių dokumentų, kuriais 
vadovaujantis paruoštas projektas, sąrašas, pateikiamas 3 psl. 

 2018-05-24 Kaišiadorių r. savivaldybės taryba sprendimu Nr.V17-141 pritarė projektui 
„Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“.  

 Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, 
projektu planuojamai vykdyti veiklai nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo ir/ar 
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

 2018 m. birželio-rugpjūčio mėn. buvo parengta visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio 
formavime programa. Programos projektas kartu su esamos būklės aprašymu bei 
kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija ir kvietimu dalyvauti viešame programos 
pristatyme buvo išsiųstas suinteresuotoms šalims ir institucijoms. Minėta informacija viešai 
buvo paskelbta Kaišiadorių r. savivaldybės interneto svetainėje, patalpose, seniūnijos 
patalpose. Taip pat įvyko viešas svarstymas (2018-08-20). Jo metu buvo pritarta esamai 
būklei, koncepcijai ir planuojamai veiklai ir visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio 
formavime ir ekologinės būklės gerinime programai. Kaišiadorių r. savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2018-09-17 įsakymu Nr. V1E-1122 programa buvo patvirtinta. 

 2019-05-09 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (14.15)V8-841 pritarė 
esamos būklės analizei ir koncepcijai. 

 2019-07-30 LR Aplinkos ministerija raštu Nr. (12)-D8(E)-1548 pritarė esamos būklės 
analizei ir koncepcijai. 

 2019-08-01 Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (25)-A4E-3347 pritarė esamos būklės 
analizei ir koncepcijai. 

 2019-10-10 Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (25)-A4E-4900 pritarė projekto 
sprendiniams. 

 Projekto finansavimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės rengiamas projektas 
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„Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“ vykdomas 
pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ priemonės veiklą: 
„kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“. 
Nacionaliniai šios remiamos veiklos tikslai – įgyvendinti konkrečias kraštovaizdžio 
formavimo priemones, kurios prisidėtų prie į gamtinį karkasą patenkančių vietovių 
ekologinės būklės gerinimo, jų funkcijų ir vertybių atkūrimo, išryškinimo. Įgyvendinamos 
ekologinės būklės gerinimo priemonės turi siekti mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją, 
pagerinti rūšių išlikimo sąlygas, renatūralizuoti, atkurti ekosistemas, natūralius gamtinius 
procesus. Kraštovaizdžio funkcijų ir jų vertybių atkūrimo, išryškinimo priemonės turi gerinti 
kraštovaizdžio vertybių būklę, sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, 
suteikti žinių apie vietovėje esančias vertybes. Projektas atitinka Kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plane 9.4.1.p. nurodytą 
uždavinį, kadangi jo metu bus atliekami darbai, sudarantys prielaidas vietinės faunos ir 
floros natūralizacijai, tuo sustiprinant ekologinį teritorijos stabilumą.  

 ES paramos lėšomis planuojama finansuoti ne daugiau kaip 85 proc. darbų, savivaldybės 
biudžeto lėšos sudarys 15 proc. Pakitus ES paramos lėšų proporcijai, savivaldybės indėlis 
bus didesnis. 

 Statybos rūšis: vadovaujantis STR 01.01.08:2002, 9 p. nuostatomis, statybos rūšis yra 
nauja statyba. 

 Statinių kategorija: nesudėtingi statiniai. 
 Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas: statybos darbai vykdomi vienu etapu. 
 
3.2. Esama situacija. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Kraštovaizdžio tvarkymo projektas atliekamas suformuotame žemės sklype (kad.Nr. 
4970/0003:71), esančiame šalia krašto kelio Nr. 143. Patekimai į teritoriją yra keli, trys iš vakarinės 
sklypo dalies, krašto kelio Nr. 143, esančių įvažiavimų, kitas patekimas iš priešingos pusės, 
žvyrkelio (rytinės sklypo dalies). Tvarkomos teritorijos bendras plotas - 3,4601 ha. Dalis tvarkomos 
teritorijos patenka į miško teritoriją. T.y. 2,4620 ha. Projekto teritorija atitinka pagal priemonę 
„Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamų projektų atrankos kriterijus – teritorija, pagal Kaišiadorių 
rajono savivaldybės bendrąjį planą, patenka į gamtinio karkaso teritoriją ir yra didesnė nei 2 ha. 

Statkūniškės ežeras yra savitas gamtinis kompleksas derinantis natūralios gamtos ir  žmonių 
lankymosi pažinimo, pasyvaus ir aktyvaus poilsio bei kitais rekreaciniais tikslais, darnumą. Šis 
kompleksas yra sudėtinė, neatskiriama bei labai vertinga viso Žaslių apylinkių kraštovaizdžio dalis, 
natūralios gamtinės ekosistemos dalis ir savo išlikusiomis buveinėmis  papildanti Beičiūnų 
ornitologinio draustinio kompleksą (esantis už 1,5 km) ir Erelių balos natūralų gamtinį kompleksą 
(esantį už 0,8 km). 

Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su krašto ir vietiniais keliais, esančiais valstybinėje žemėje. 
Rytinė dalis - pakrantė, esanti prie Statkūniškės ežero. Pietinė dalis ribojasi su Žaslių mstl. ribomis. 
Vakarinė sklypo dalis - taip pat su krašto keliu.  
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3.2.1 pav. Situacija pagal “Regia” portalo duomenis (sklypo ribos pažymėtos raudonai). 

 
Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendiniai: įgyvendinant Žaslių seniūnijoje konkrečias 

kraštovaizdžio formavimo priemones, didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą, sudaryti sąlygas 
gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui, ugdyti ekologinę savimonę plėtojant 
visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį, edukuojant per vizualines 
kraštotvarkos priemones. Pvz. Sklypo dalis, patenkanti į projekto teritoriją bus tvarkoma, sklypo 
dalis, nepatenkanti į projekto teritoriją, bus palikta savaiminei gamtinių ekosistemų plėtrai, šiuos 
skirtumus bus galima atpažinti plika akimi. Taip teritorija bus panaudojama edukacijai. Kita 
edukacinė priemonė, supažindinti žmogų su vandens svyravimų pasekmėmis. Vandens svyravimą 
fiksuos, patogioje vietoje, inkaruotas hidrometrinis matuoklis, kurio pagalba būtų galima nustatyti 
labiausiai nusekusį ar patvinusį periodą. Be viso šito, dar numatoma teritorijoje palikti kartą per 
metus šienaujamų teritorijų, kurių paskirtis – natūralūs migraciniai koridoriai ir mažai judinamos, 
nedrumsčiamos faunos  buveinės. 
 

3.3. Teritorijos naudojimo reglamento  ir planavimo dokumentų sprendinių apibūdinimas 
Planuojama tvarkyti teritorija patenka į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-3787-4423 

bei valstybinę žemę. Sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, jį pagal panaudos sutartį Nr.6SUN-
14-(14.6.56.) valdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Žemės sklypo naudojimo 
paskirtis: visuomeninės paskirties rekreacinių teritorijų. Bendras sklypo plotas siekia 6,14 ha, dalį jo 
– 3,90 ha užima miškas, kuris nepriskiriamas prie valstybinės reikšmės miškų. Pietuose ir rytuose 
sklypas ribojasi su Žaslių mstl. bei Statkūniškės ežeru (kodas 12040493), vietinės reikšmės 
žvyrkeliu. Vakaruose ribojasi krašto keliu Nr.143. Siekiant padidinti teritorijos kraštovaizdžio 
vizualinį estetinį potencialą, tikslinga atlikti darbus, sudarančius sąlygas teritorijoje esančio 
kraštovaizdžio formavimui ir ekologinės būklės gerinimui. Ši veikla bus vykdoma 3,5 ha gamtinio 
karkaso teritorijoje. Siekiant užtikrinti platesnį teritorijos panaudojimą visuomenės reikmėms ir 
poreikiams, teritorijoje bus įdiegti mažosios architektūros elementai ir statiniai, sutvarkyta želdinių 
sistema. 
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Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, teritorija patenka į rajoninio 
ir vietinio migracijos koridoriaus gamtinio karkaso metafunkcinę zoną, kurios funkcinio potencialo 
kategorijos ekologinio kompensavimo laipsnis yra labai silpnas. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių prioritetų brėžiniu, teritorija priskiriama prie R1 – 
intensyvaus vystymo rekreacinių arealų. Tai yra ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo 
zona. Joje leidžiama vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), 
kraštovaizdį formuoti specialiomis kraštovaizdžio architektūros priemonėmis. Teritorijoje nėra 
kultūros paveldo objektų, įrašytų į Kultūros vertybių registrą. Ji taip pat nesiriboja su saugomomis 
teritorijomis (tarp jų –  ir kultūros paveldo) bei nepatenka į valstybinius miškus. Pagal saugomų 
rūšių informacinės sistemos duomenų bazę teritorijoje saugomų rūšių nėra.  

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 
D1-98 patvirtintu Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų 
nustatymo tvarkos aprašu, Statkūniškės ežero (kodas 12040493) apsaugos juosta siekia 5-45 m. 
Apsaugos zona siekia 100 m. 
 

3.4. Bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizė 
Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio duomenimis, teritorijai, kurioje bus 

vykdomas projektas, būdinga nežymi vertikalioji sąskaida (banguotas ir lėkštašlaičių slėnių 
kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų kompleksais) su vyraujančių atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdžiu, kurio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai (V1H3-b). Pagal 
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius planuojama tvarkyti teritorija yra Baltijos 
aukštumų ruože, Dzūkų aukštumos srityje, Vakarų dzūkų šiaurinės slėniuotos miškingos agrarinės 
plynaukštės rajone. Teritorija priskirta au‘4E kodu žymimai kraštovaizdžio tvarkymo zonai. Tai 
reiškia, kad bendras kraštovaizdžio pobūdis – agrarinis urbanizuotas kraštovaizdis, naudojimo 
pobūdis – tausojantis-intensyvus, gamtinis pobūdis – ežerynų kraštovaizdis.  

Planuojamą tvarkyti teritoriją sudaro šios vertybės: miškas bei Statkūniškės ežero pakrantė 
su įvairaus diapazono altitudžių lygmenimis, dalis ežero. Altitudžių skirtumas tarp aukščiausios 
(vakarinėje pusėje) ir žemiausios (rytinėje pusėje) reljefo vietos siekia 9-15 metrų.  

 

 
3.4.1 pav. Situacijos fotofiksacija nuo šlaito į ežerą 

 
Miške pastatyti 2 kryžiai palaidotiems žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams atminti. 

Miške auga spygliuočiai medžiai, yra prižėlę menkaverčių krūmynų, yra savaime besiformuojančių 
pėsčiųjų siaurų gruntinių (smėlio) takų, vedančių prie ežero, kryžių, Žaslių miestelio. Statkūniškės 
ežeras, kurio plotas 7,92 ha yra vienas iš 3 ežerų,  kuriuos jungia upė Laukysta. Nuo teritorijos 
vakarinės pusės atsiveria tolimi vietovės horizontai. Ežeras ir šalia jo esanti teritorija yra svarbi 
zona vietos bendruomenei ir jos svečiams. Minėtoje teritorijoje ne tik vyksta renginiai (pvz., 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11, kurios metu pagerbiami žuvę partizanai; dainų 
vakarai), bet galima mėgautis ir ežero, miško skleidžiama ramybe, gerėtis atsiveriančių 
kraštovaizdžių arealų įvairove. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginiame 

 
2 Ežero veidrodinis plotas kinta priklausomai nuo vandens lygio kaitos. 
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plane numatyta pritaikyti rekreacijai ir turizmui savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektus, 
vandens ir gamtos išteklius. Šiuo metu teritorijoje nėra jokios viešosios infrastruktūros, o poreikis – 
nemažas (pvz., pėsčiųjų takų, suoliukų ir pan.). 
 

 
3.4.2 pav. Situacijos fotofiksacija iš miško į ežerą 

 
3.5. Hidrologinių sąlygų analizė 

Projekte numatoma tvarkyti teritorija ribojasi su Statkūniškės ežeru. Vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98 patvirtintu Paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, 
Statkūniškės ežero (kodas 12040493) apsaugos juosta siekia 5-45 m. Apsaugos zona siekia 100 m. 
Per teritoriją neteka jokie vandens telkiniai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros parengtais 
potvynių grėsmės žemėlapiais (sniego tirpsmo ir liūčių potvyniai, šaltinis: 
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/), teritorijai negresia jokie potvyniai ir/ar užliejimai. 
Atsižvelgiant į tai, nereikia įdiegti jokių apsaugos nuo potvynių priemonių. Gruntinio vandens lygis 
teritorijoje yra žemas, t.y., gruntinis vanduo statinių statybos vietose slūgso giliai. 

Statkūniškės ežero plotas siekia 7,9 ha. Ežeras yra patvenktas, jame stipriai kinta vandens 
lygis (kuris „šokinėja“ aukštyn žemyn dėl žmogaus veiklos), šio ežero vandenį naudoja Valstybės 
įmonė Laukystos žuvų veislynas pagal šio ežero eksploatacijos taisykles. Tokia pastovi ežero 
vandens kaita labai kenkia jo ekosistemoms. Ežeras šiuo metu pradėjęs lėtai pelkėti. Vakarinis jo 
krantas dėl tokios žmonių veiklos užaugo krūmais, makrofitais (kurie pakeitė šios pakrantės 
kraštovaizdį). Siekiant sumažinti neigiamą vandens lygio kaitos poveikį, būtina koreguoti 
Statkūniškės ežero eksploatacijos taisykles (šiuos veiksmus derinant tarp Kaišiadorių rajono 
savivaldybės, Aplinkos apsaugos agentūros bei VĮ Laukystos žuvų veislyno). Neatitinkantis šių 
dienų realijų ežero vandens nuleidimas, vandens lygio pastovus svyravimas kelia dideles ekologines 
problemas – žuvų, varliagyvių nerštaviečių bei vandens paukščių perimviečių sunaikinimą, 
pakrančių užžėlimą makrofitais ir krūmais (žr. foto), makrofitų plitimą ežero vandens plote.   

 
3.6. Dirvožemio analizė 

Vadovaujantis oficialiais Geoportal duomenimis, teritorijos dirvožemis sudarytas iš smėlio ir 
priesmėlio. Jo našumas (derlingumas) siekia 21-24 balus. Dirvožemio spalva vyrauja nuo šviesiai 
rudos iki pilkšvos. Dirvožemis nėra užterštas. 
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3.7. Biologinės įvairovės analizė ir tyrimai 
Atlikus žvalgomuosius teritorijos tyrimus apeinant teritoriją pasirinktu maršrutu, nustatytos 

įprastinės mažai urbanizuotam kraštovaizdžiui (kaimui ir jo apylinkėms) būdingos augalų ir gyvūnų 
rūšys.  

Augalai. Ežere, pakrantėse, priekrantėse, pievose, miške retų ir saugotinų augalų rūšių nuo 
2005 metų nerandama. Ežero pakrantės ŠV dalyje, netoli miško augo į LR Raudonąją knygą 
įrašytas lancetinis dumblialaiškis (nuo 20 iki 40 egzempliorių), šiuo metu jau nerandamas, kadangi 
labai keičiamas vandens lygis, ir augavietė užžėlusi viksvomis, nendrėmis ir krūmais. Augavietė 
galima sakyti sunykusi, tačiau susitvarkius hidrologiniam rėžimui ir išvalius makrofitus bei krūmus 
galima ją atkurti.  

Ežero pakrančių pievose auga įprastos pievų augalų rūšys: našlaitės, katilėliai, gysločiai, 
rūgštynės, gauruomečiai (pamiškėje ir miške), kmynai, rykštenės, vingiorykštės, žemuogės, spigės 
(dideli sąžalynai), avietės, ožekšniai, sausmedžiai, pušys, eglės, putinai, gluosniai, miške veši ištisi 
erkšėtynai. 

Ežero P, PV šlaite auga apyretis stepinis motiejukas, tai rūšis indikuoja apie sausminę 
bendriją. Šlaite verta kurti kadagyną iš laukinių paprastųjų kadagių (Juniperus communis), kuris 
pagyvintų kraštovaizdį. 

Projektu bus pagal galimybę naikinamos invazinės augalų rūšys: uosialapis klevas, 
raukšlėtalapis erškėtis, vėlyvoji ieva, bitinės ir smulkiažiedės sprigės, šiušelės. 

Aptinkamos įprastos vandens ir vandens telkinių pakrančių augalų rūšys: balinis asiūklis, 
rūgštynė vandeninė, lūgnė paprastoji, nertis paprastoji, vėdrynas pelkinis, vingiorykštė pelkinė, 
plūnksnalapė mentūrinė, nuokana nuodingoji, šventagaršvė, veronika pelkinė, lakišius triskiautis, 
dumblialaiškis gyslotinis, papliauška strėlinė, elodėja kanadinė, plūdės, vilkdalgis geltonasis, 
vikšris paprastasis, nendrė paprastoji, ajeras balinis (dideli ajerų sąžalynai Š ŠR dalyje), švendras 
paprastasis ir siauralapis.    

Svarbiausios ornitofaunos įvairovę užtikrinančios buveinės teritorijoje yra pievos, medžių ir 
krūmų želdiniai. Čia aptikti perintys įprasti pušynų paukščiai: paprastieji kikiliai (Fringilla 
montifringila), pilkosios pečialindos (Phylloscopus collybita), pilkosios devynbalsės (Sylvia 
curruca), kėkštai (Garrrulus glandarius),  juodieji strazdai (Turdus merula). Pakraščiuose peri bei 
užskrenda maitintis smilginiai strazdai (Turdus pilaris), didieji margieji geniai (Dendrocopos 
major). Taip pat aptinkamos: didžiosios zylės  (Parus major, P. caeruleus – mėlynoji zylė), 
karklažvirbliai  žvirbliai (Paser montanus), stebėtos pilkosios varnos (Corvus cornix), varnėnai 
(Sturnus vulgaris). Teritorijoje gana įprastos žinduolių rūšys: ežiai (Erinaceus europeus), paprastieji 
kirstukai (Sorox araneus), užklysta kiaunės (Martes martes). 

Ežere gyvena paprastieji karpiai (Cyprinus carpio), lynai (Tinca tinca), europinės lydekos 
(Esox lucius), ešeriai (Perca fluviatilis), paprastieji karosai (Carassius carassius), paprastieji vijūnai 
(Misgurnus fossilis). Ežero prieigose ir seklumose pavasarį veisiasi smailiasnukė ir pievinė varlės, 
paprastoji rupūžė, nemaža populiacija kūdrinės (lesoninės) varlės. Sausose šlaituose labai gausu 
vikriųjų driežų. Drėgnuose pakrantėse gyvena žalčiai. 

Projekto teritorijoje retų rūšių nerasta. Tą patvirtina ir SRIS išrašas. 
Projekto teritorijoje auga paprastosios pušys, šermukšniai, šunobelės, laukinės obelys, 

laukinės kriaušės, šeivamedžiai, paprastosios vinkšnos, lazdynai, šermukšnialapės sorbarijos, 
įvairios žolės. 

 
3.8. Urbanistinės struktūros analizė 

Sklypas, kuriame vykdomas kraštovaizdžio sutvarkymo projektas, yra Žaslių miestelio 
šiaurinėje dalyje, šalia Statkūniškės ežero. Pietuose sklypas ribojasi su žemo aukštingumo ir 
sodybinio užstatymo tipo, gyvenamosiomis teritorijomis, Žaslių miestelio riba. Šiaurinėje pusėje 
esančios teritorijos yra mažai urbanizuotos, galimos žemės ūkio teritorijos. Vizualinį teritorijos 
patrauklumą išskiria vientisas gamtos peizažas. Šiaurinė sklypo dalis - miškinga, su dvejomis 
kalvomis. Rytinėje dalyje yra ežeras su ariamomis lygumomis. Pietinėje dalyje matomos Žaslių 
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miestelio urbanistinės užuominos su sodybinių sklypų užstatymu. Vakarinė dalis - kalvos šlaitas su 
miško ruožu.  

Teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų, įrašytų į Kultūros vertybių registrą. Ji taip pat 
nesiriboja su kultūros paveldo teritorijomis. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) 
duomenų bazę, projekto teritorijoje saugomų rūšių nėra. Tačiau teritorijoje galima rasti paminklų, 
menančių kovas už Lietuvos laisvę. 

Projektas bus vykdomas valstybiniame žemės sklype, kurį pagal panaudos sutartį valdo 
Kaišiadorių r. savivaldybė. 

 

 
3.8.1 pav. Situacijos fotofiksacija į ežerą (pietinę pusę) 

 

 
3.8.2 pav. Situacijos fotofiksacija į ežerą (ežero pietinė pusė (ežeras nusekęs), data 2019-07) 

 
3.9. Kiti teritorijos ypatumai 

Teritorija, reljefas. Žemės paviršiaus altitudės ežero pakrantėje 103,22 m. Toliau nuo krantų 
jos kinta tarp 104,09 m - 119,15 m (vadovaujantis atliktais topografiniais matavimais). Reljefas ties 
sklypo ribomis išlaikomas esamas. Nuolydžiai šlaituoti, vietomis statėjantis, pereinantis į atviro tipo 
kalvas.  

Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimos teritorijos žemės ūkio ir gyvenamosios paskirties.  
 

3.10. Tvarkomos teritorijos problematika 
Sklype natūraliai susiformavęs miško masyvas netvarkomas. Augantis ir želiantis 

aukščiausioje teritorijos vietoje, apribotas plento ir ežero stataus šlaito. Jis yra perpučiamas 
įsibėgėjusio vėjo, todėl savyje turi daug potencialiai pavojingų žmogui vėjovartų, nulūžusių medžių 
viršūnių, kurias būtina laikas nuo laiko pašalinti. 

Kita svarbi problematikos ašis, žmogaus veiklos sąlygotas ežero vandens lygio nenatūralus 
kitimas. Toks nenatūralus reiškinys skatina pakrančių nykimą ir makrofitų dominavimą, jų staigų 
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žėlimą. Kaišiadorių rajono savivaldybės planuose numatoma pateikti pasiūlymus dėl ežero 
eksploatacijos taisyklių pakeitimo.  

Miško žemės plote yra pastatyti du kryžiai palaidotiems žuvusiems už Lietuvos laisvę 
partizanams atminti. Miške auga spygliuočiai medžiai, yra prižėlę menkaverčių krūmynų, yra 
savaime besiformuojančių pėsčiųjų siaurų gruntinių (smėlio) takų, vedančių prie ežero, kryžių, 
Žaslių miestelio. Statkūniškės ežeras, kurio plotas 7,9 ha yra vienas iš 3 ežerų, kuriuos jungia upė 
Laukysta. Nuo teritorijos vakarinės pusės atsiveria tolimi vietovės horizontai, kuriuos šiuo metu 
sunku įžiūrėti dėl didelio savaiminio užžėlimo laipsnio. Ežeras ir šalia jo esanti teritorija yra svarbi 
zona vietos bendruomenei ir jos svečiams. Minėtoje teritorijoje ne tik vyksta renginiai (pvz., 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11, kurios metu pagerbiami žuvę partizanai; dainų 
vakarai), bet galima mėgautis ir ežero, miško skleidžiama ramybe, gerėtis atsiveriančių 
kraštovaizdžių arealų įvairove. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginiame 
plane numatyta pritaikyti rekreacijai ir turizmui savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektus, 
vandens ir gamtos išteklius. Šiuo metu teritorijoje nėra jokios viešosios infrastruktūros, o poreikis – 
nemažas (pvz., pėsčiųjų takų, suoliukų ir pan.). 

Pagrindinė problema, dėl kurios planuojama tvarkyti teritoriją – funkcinio potencialo 
kategorijos ekologinio kompensavimo laipsnis numatomoje tvarkyti teritorijoje, kuri patenka į 
rajoninio ir vietinio migracijos koridoriaus gamtinio karkaso metafunkcinę zoną yra labai silpnas. 
Teritorija šiuo metu neturi kryptingo sąryšio su aplinkinėmis erdvėmis. Todėl, svarbu užtikrinti, kad 
šios bendros erdvės būtų subalansuotos su esamomis funkcijomis, būtų atliekamas gamtinių 
struktūrų ekologinių funkcijų stiprinimas, taip pat gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimas nuo 
tolimesnio transformavimo, išsaugant ekologinį stabilumą. Dėl šių priežasčių projektu siekiama 
atkurti vietovės ekologines, estetines vertybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti, suprasti ir 
naudotis šios teritorijos ištekliais. 

 
3.11. Tikslas 

Nagrinėtoje teritorijoje vyksta renginiai, galima mėgautis ir ežero, miško skleidžiama ramybe, 
gerėtis atsiveriančių kraštovaizdžių arealų įvairove. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 
2023 m. strateginiame plane numatyta pritaikyti rekreacijai ir turizmui savivaldybės gamtos ir 
kultūros paveldo objektus, vandens ir gamtos išteklius. Teritorijoje bus sukurta tam reikalinga 
viešoji infrastruktūra. 

Vadovaujantis 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-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 19 
punktu, įgyvendinamas kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas prisidės 
prie šių Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano 3 priede 
keliamų siekių: 

1. Mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją – teritorijoje numatoma pagerinti esamų želdinių 
būklę. 

2. Pagerinti rūšių išlikimo sąlygas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių 
migracijai, suformuoti ar atnaujinti esamus želdynus, tvarkyti želdinių grupes, išsaugoti želdinių 
sveikumą – įgyvendintu projektu siekiama išsaugoti vietinę augaliją ir gyvūniją, sudaryti sąlygas 
naujų rūšių kūrimuisi. Bus tvarkomi esami želdiniai (menkavertė augmenija – naikinama, vertinga 
tvarkoma ir saugojama, būtina išsaugoti (jos nekertamos) laukines obelis ir laukines kriaušes). Bus 
sodinami laukiniai paprastieji kadagiai (Juniperus communis), sodinukų amžius 3-4 metai (tokio 
amžiaus kadagiai geriausiai prisitaiko prie įvairių sąlygų). 

3. Sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, pateikti informaciją apie 
vertybes vietovėje – vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
funkcinių prioritetų brėžiniu, teritorija priskiriama prie R1 – intensyvaus vystymo rekreacinių 
arealų. Tai yra ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje leidžiama vykdyti 
darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį formuoti specialiomis 
kraštovaizdžio architektūros priemonėmis. Atlikus minėtus darbus ir pritaikius teritoriją gamtos ir 
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visuomenės poreikiams (sutvarkius želdynus, įrengus pėsčiųjų takus, mažosios architektūros 
elementus ir pan.), bus pagerinta kraštovaizdžio vertybių ir ekologinė būklė, sudarytos sąlygos 
visuomenei pažinti kraštovaizdį ir juo naudotis. 

4. Stabilizuoti vandens lygį ir palaikyti jį buvusiame ežero lygyje. Uždaviniai  - išvalyti Š, P ir 
PV ežero pusėje makrofitus ir krūmus, kurie istoriškai čia neaugo, o užaugo per paskutinius 10-15 
metų. 

5. Stabilizuoti kraštovaizdį ir jį saugoti (nes miškas užaugęs nepraeinamu traku, pakrantės 
sunkiai prieinamos maudytis, žvejoti ir vietomis užžėlusios, nors Š, ŠV, P, PV, PR ežero pakrančių 
dalys ir kraštovaizdis (su miškais) priskirtas rekreacinei teritorijai. 

 
3.12. Uždavinys 

Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams teritoriją, įgyvendinant kraštovaizdžio 
formavimo priemones, tuo sudarant sąlygas visuomenei pažinti kraštovaizdžio vertybes. 

 
3.13. Atlikti tyrinėjimai ir tyrimai 

Buvo atlikti sklypo topografiniai matavimai, atlikti žvalgomieji tyrinėjimai vietoje ir vizualinė 
fotodokumentacija. Parengtas miškotvarkos projektas. 

3.14.  Trumpas  projektinių sprendinių aprašymas 

Įgyvendinus projektuojamus sprendinius, galima jau numatyti lankytojus edukuojantį 
maršrutą: pasistačius automobilį sklypo pietinėje dalyje (čia yra įrengta stovėjimo aikštelė), 
pradedamas vaizdingas maršrutas kalvos ketera, kadagių lydimu taku. Čia galima apžvelgti 
natūraliai suformuotas gamtos panoramas, pailsėti ir pasigrožėti kraštovaizdžiu įrengtose poilsio 
aikštelėse. Toliau tęsiant pažintinį taką, praeinama po natūraliai paliktą, kartą per metus šienaujamą, 
želdinių plotą, gyvūnų migracinį koridorių, kur takas šakojasi link paminklų palaidotiems 
žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams atminti. Tiek nuo kalvose esančių paminklų, ar ežero 
vandens matuoklės, galima pažintinį taką baigti ežero pakrantėje. Visame maršrute, prie pažintinių / 
edukacinių vietų, bus įrengiami sprendinius  paaiškinami stendai. 

Sklypo takai ir apžvalgos aikštelės (regyklos) numatomos įrengti iš skaldos atsijų dangos. 
Takų pločiai – 1.5 metro. Šalia takų įrengiamos dvejos regyklos, su stacionariais suoliukais ir 
šiukšlių dėžėmis. Viena regykla numatoma stačiame šlaite, nuo kurio atsiveria įspūdinga Lietuviško 
kraštovaizdžio panorama. Norint regyklą įrengti tinkamai, reikalinga numatyti šlaito grunto 
slinkimo rizikos ribojimą, todėl siūloma įrengti atraminė sienutė. Prie paminklų numatomos poilsio, 
atokvėpio aikštelės.  

Šiaurinė ir PV Statkūniškės ežero pakrantės šiuo metu yra naudojamos kaip maudykla. PV 
ežero dalyje bus įrengtas hidrometrinis matuoklis. Tačiau įvykdžius projekto tikslus, planuojama 
įrengti / palikti kartą per metus šienaujamą žolynų plotą, kurio edukacinis tikslas – supažindinti 
poilsiautoją su vietine gyvūnija ir kaip gamta gali įtakoti kraštovaizdį, pakrantės peizažą, 
netvarkant, o paliekant gamtai. 

Planuojamos teritorijos projekto sprendiniai: tankinto grunto dangos takų įrengimas, regyklų 
įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, makrofitų ir želdinių tvarkymo zonos, 
kadagių sodinimas ir dviejų, kartą per metus šienaujamų teritorijų įrengimas. 

Siekiant įgyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo uždavinį, numatomos šios konkrečios 
priemonės ir darbai: želdinių tvarkymas (šalinimas, sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas, 
šienavimas), atsižvelgiant į miškotvarkos projekto reikalavimus, pėsčiųjų takų įrengimas / 
atnaujinimas, vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai, makrofitų šalinimas ežere, mažųjų 
kraštovaizdžio architektūros statinių statyba, hidrometrinio matuoklio įrengimas ežere, norintiems 
stebėti ir besidomintiems vandens telkinių svyravimais, visuomenės informavimo ir dalyvavimo 
užtikrinimas. Miško dalis, nepatenkanti į projekto teritoriją tvarkoma nebus, ji bus paliekama 
„tvarkytis gamtai“, stende numatoma patalpinti tai paaiškinančią situaciją. Šalia takų, stačiame 
šlaite, numatoma pasodinti kadagių. Taip pat paliekama porą zonų, kurios bus šienaujamos kartą per 
metus. Tokių zonų koncepcija – natūralių buveinių, maitinimosi vietų (pvz. vabzdžių, paukščių ir 
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t.t.) išsaugojimas ir migracinių koridorių įrengimas. Laukinės obelys ir laukinės kriaušės 
nekertamos, jas būtina išsaugoti. 

Vertinant projektą socialinės – ekonominės aplinkos požiūriu, pažymėtina, kad įvykdžius 
projektą, pagerės gyvenimo kokybė gyventojams, pagerės Kaišiadorių r. bei Žaslių mstl. ekologinė 
situacija. 
 
 Mažoji architektūra 

 Suoliukai. Lauko suoliukai numatomi mediniai, inkaruoti, su medine sėdimąja dalimi. 
 Šiukšliadėžės. Lauko šiukšliadėžės su pelenine, stogeliu. Aukštis ~ 1100mm. 

Rekomenduojamas tvirtinimas: ankeravimo varžtais tvirtinimui į pagrindą arba 
įbetonuojama. 

 Stendas. Įrengiamas stacionarus stendas, kuriame bus galima talpinti/keisti įvairią 
informaciją apie gamtą bei biologinę įvairovę. Numatomas medinių konstrukcijų stendas, su 
stogeliu. Stendo ribiniai matmenys 3,10 x 1,5 m. 

 Hidrometrinis matuoklis. Prie pakrantės, ežere įrengiamas vandens lygio matuoklis, kurio 
pagalba bus galima stebėti ežero vandens patvinimus ir sausras. Numatomas iš metalinio 
„U“ formos profilio, kuriame pritvirtinama vandens lygio matavimo skalė. Metalinis profilis 
inkaruojamas į gruntą. Įrengimo vieta nurodyta brėžiniuose. 

 
 Dangos 

 Skaldos atsijų danga. Pėsčiųjų tako viršutinė danga iš skaldos mišinio su organiniu rišikliu 
iš gysločio sėklų luobelių. Pagrindo sluoksnis h= 40mm.  

 
 Želdiniai 

Vadovaujantis atliktu Miškotvarkos projektu, nustatyta esama miško būklė. Medžius, 
valstybiniame miške ir sausuolius bei vėjovartas, galima kirsti tik gavus leidimą iš VMT. Leidimas 
galioja iki metų pabaigos. Leidimų išdavimo tvarka AM įsakyme D1-1055. Leidimui duomenys 
gaunami, kertamus medžius paženklinus ir nustačius jų tūrį pagal biržių atrėžimo taisykles, AM 
įsakymas D1-577. Medžiai kirtimui parenkami vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis, AM 
įsakymas D1-79. Sausuolių ir vėjovartų kirtimas vadinamas sanitariniais kirtimais. Jie vykdomi 
vadovaujantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis įsakymas D1-204. Kadangi miškotvarkos 
projektas galioja 10 metų, sanitariniai kirtimai jame paprastai neprojektuojami, kadangi sanitarinė 
būklė dėl natūralaus medynų retinimosi arba dėl ligų ir vėjovartų gali bet kada pasikeisti. 
Sanitariniai kirtimai vykdomi pagal esamą būklę, kuri įvertinama biržės atrėžimo metu. Biržės 
atrėžimo dokumentus sanitariniams kirtimams sudaro kirstinų medžių matavimo ir biržių taksavimo 
lapai. Brėžiniai nereikalingi. 

Po teritorijos tvarkymo pažeisti plotai išlyginami ir apsėjami žolių mišiniu. 
Visgi, siekiant išvengti vėlesnių nesusipratimų, tikslinga prieš pradedant vykdyti rangos 

darbus, papildomai atsiklausti visuomenės nuomonės. 

3.15. Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

Pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 
Pėsčiųjų takai turi būti suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia (ŽN) galėtų jais laisvai ir saugiai 
judėti. Pėsčiųjų tako plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi 
būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 
(3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti 
didesni kaip 20 mm. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, 
neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. 
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3.16. Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms 

Statybos aikštelė. Statybos darbai turi būti vykdomi darbo dienomis (I-V), darbo valandomis 
(8-17 val.). Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui 
pravažiuoti. Statybinės atliekos bus tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Įtaka gretimai aplinkai. Kraštotvarkos projekto vykdymo metu kaimyniniuose sklypuose 
esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. 
Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Darbų metu, aptikus archeologinius 
radinius, darbai turi būti nedelsiant stabdomi ir iškviečiami atsakingų institucijų atstovai. 

Tvarkoma teritorija ribojasi su registruotais gyvenamosios paskirties sklypais. Juose darbai 
nebus atliekami.  

Statybinių atliekų tvarkymas. Vykdant darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybinės 
mašinos ir mechanizmai  naudojamos statyboje turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi 
tepalai, degalai ir statybinės medžiagos turi būti sandari, kad pastarieji nepatektų į gruntą. Betono ir 
skiedinio priėmimui turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybinės atliekos bus 
kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartas. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Kenksmingomis 
medžiagomis užterštos pakuotės (nuo dažų, lako, skiediklių, impregnantų ir pan.) privalo būti 
išrūšiuojamos atskirai nuo bendrųjų nepavojingų statybinių atliekų, saugomos sandarioje taroje ir 
sudarius sutartį, priduodamos utilizuoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti kenksmingas atliekas. 
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki sutvarkytos teritorijos 
pripažinimo tinkamos naudotis. Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) 
darbo, gyvenimo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė laisvai patekti į visas 
aplinkines teritorijas, galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, galimybė naudotis 
inžineriniais tinklais. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Kraštotvarkos projektas atliktas vadovaujantis 
galiojančiomis higienos normomis, reglamentais, teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto 
rengimo dokumentais. Darbams atlikti nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. 

Vandens apsauga. Potencialių teršėjų projekto vykdymo teritorijoje nėra. Vykdant darbus 
vandens režimas pažeistas nebus. Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad 
nepatektų naftos produktų į atvirus vandens telkinius. Naftos produktams patekus į aplinką būtina 
kuo skubiau atlikti naftos produkto lokalizavimo priemones. Mechanizmų papildymą kuru ir 
tepalais atlikti tik už vandens telkinių apsauginės juostos ribų. Naftos produktų sandėliavimas 
objekte nenumatomas, kuras į objektą bus atvežamas autocisternomis. Atsitiktinai išsiliejus naftos 
produktams, būtina kuo skubiau imtis šių taršos vietų lokalizavimui. Statybos metu darbai bus 
atliekami pagal rangovo sudarytą darbų organizavimo projektą. Vykdant darbus bus griežtai 
prisilaikyta darbo saugos reikalavimų dirbant žemės kasimo darbus. Visi mechanizmai, turi būti tik 
techniškai tvarkingi ir turėti techninės apžiūros talonus nustatyta tvarka išduotus atitinkamų žinybų. 
Objekte turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, 
kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui.  Darbams naudojamų mechanizmų 
išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys leistinų 
normų. Su netvarkingais mechanizmais dirbti griežtai draudžiama! 

Augalijos apsauga. Darbų teritorijos plotas nepatenka į draustinių arba kitokių 
gamtosauginių zonų ribas. Jame vertingų augalų ir saugotinų želdinių nėra. Želdinių būklės 
vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi būti vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Želdynų 
įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas. 

Aplinkos oras. Orą gali teršti tik dulkės, sukeliamos darbus atliekančios technikos. Darbams 
naudojamų mechanizmų išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir neviršys leistinų normų. Darbų metu numatoma nedidelė laikina fizikinė tarša: 
triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką triukšmo 
lygis neviršys HN reikalavimų. Jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) 
spinduliuotės nebus. 
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Dirvožemio apsauga. Atliekant žemės kasimo darbus bus siekiama minimalaus poveikio 
dirvožemiui ir jo sandarai. Darbai bus vykdomi humusingą gruntą nustumiant buldozeriu, nukasant 
ekskavatoriumi arba rankiniu būdu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2-0,4 m. Nukastas augalinis 
sluoksnis bus sandėliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad 
netrukdytų tolimesniems kasimo darbams ir nesusimaišytų dirvožemio genetiniai horizontai ir 
pahorizončiai, susidarę dirvodaros procese. Baigus žemės darbus, jis bus gražinamas į pradinę vietą 
tokiu storiu, koks buvo prieš jį pašalinant, arba panaudojamas pažeistų vietų atstatymui. 

Gyvūnijos apsauga. Darbai bus vykdomi neintensyvaus žuvų neršto metu, pasibaigus 
paukščių perėjimo ir maitinimo laikotarpiu. 

3.17. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai 

 Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų nereikia. 
 Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę  priežiūrą. 
 Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 
 Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl 

atliekų išvežimo statybos metu. 
 

Medžiagų kokybės reikalavimai: 
 Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami 

konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, 
patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, 
atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

 Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
 Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
 Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje 
vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

3.18. Nurodymai eksploatacijai 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 
 pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių 

sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 
 laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
 profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 
 išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų 

padarinių ir nuostolių. 
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių 

pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus 
aplinkos (dujų, garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių 
įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant 
žmonių sveikatos ir aplinkos. 
 
Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant kraštovaizdžio tvarkymo darbus, bus atlikti organizaciniai ir paruošiamieji 
darbai: paženklinti laikini medžiagų, priemonių sandėliavimo plotai (jei bus poreikis), privažiavimų 
ir kelių trasos (jei bus įrengiami keliai), pjautini želdinių plotai ar atskiri želdiniai. 
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Gavus atsakingų institucijų leidimus darbams, atvežama reikalinga technika, kitos reikalingos 
medžiagos. Būtina išsikviesti atitinkamas inžinerinių tinklų organizacijų atstovus esamų požeminių 
tinklų ir antžeminių tinklų apsaugos zonų nužymėjimui. 

Įvykdžius parengiamuosius darbus bus pradėtas kraštovaizdžio tvarkymo priemonių 
įrengimas. Planuojama įrengti pėsčiųjų takus ir dvi regyklas iš tankintų skaldos atsijų. 

Ten, kur bus atliekami žemės darbai, pirmiausia bus nuskustas ir išsaugotas humusingas 
dirvožemio sluoksnis, vėliau jis bus panaudotas atkuriant darbų metu pažeistas teritorijas. Darbai 
bus atliekami sausuoju metų laiku, pasitelkiant traktorius, savivarčius. 

 
Darbų sauga 

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis LR darbo kodeksu, Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatais, Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais, Saugos ir sveikatos 
taisyklėmis statyboje DT 5-00, šalies standartais, higienos normomis, projektu bei kitais teisės 
aktais. 

Visi rangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais 
dirbti, žinoti saugaus elgesio reikalavimus. 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planą. Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, 
kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą - pažymėjimą. Darbuotojai 
turi būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų 
rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir 
sveikatos bendraisiais nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Jei darbų metu dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną 
arba daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti 
supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi 
mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. 
Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto 
darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo 
veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti 
nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 
Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, 
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir 
sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo 
nedelsdamas organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į 
gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą 
atsitikimą. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
1. Pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną. 
2. Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos. 
3. Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, objekte 

būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių 
vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs. 

4. Visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti. 
5. Būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
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Statybos produktų ir medžiagų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams 
įrengti numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis. Statybos darbų vykdymo 
zonos ir statybinės aikštelės aptveriamos laikina tvora ir pažymimos šviesiu ir tamsiu paros metu 
gerai matomais ženklais. Aptvertose aikštelėse įrengiamos medžiagų, mechanizmų, atliekų laikino 
sandėliavimo vietos, buitinės patalpos, priešgaisriniai postai, apsaugos postai, laikini sanitariniai 
mazgai, transporto ratų plovimo punktai. Aikštelių teritorija saugoma. 

Rangovas, vadovaudamasis reglamentuojančiomis normomis bei atsižvelgdamas į 
statybvietėje vykstančius statybos procesus įrengia buities, sanitarines, higienos ir kitas patalpas.  
Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti išvežamos laiku. 

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina 
įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis inventorius). 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus nurodytus. Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti 
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi 
ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. Kai 
naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo 
sąlygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo aplinkos, darbo 
pobūdžio ar kitų aplinkybių), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 
būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos. Vykdant darbus galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

1. Lekiančios apdorojamos medžiagos ar instrumentai, jų dalys. 
2. Įvairūs kliuviniai vaikščiojant. 
3. Darbuotojų kritimas, slydimas nuo stačio šlaito pavojus. 
4. Netvarkingai sandėliuojamos medžiagos. 
5. Degūs skysčiai. 
6. Netvarkingi darbo įrankiai, mašinos, mechanizmai, kopėčios. 
7. Slidumas. 
8. Dulkės, skeveldros, triukšmas, vibracija, netinkamas apšvietimas. 
9. Nepalankios meteorologinės sąlygos. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
Paskyrą-leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad 
būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų 
vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime 
nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik 
gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir 
sveikatai užtikrinti. Gamybinės buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judėjimo keliai turi būti 
įrengti už pavojingų zonų ribų. 
 
Teritorijos priežiūra (eksploatacija) 

Sutvarkytos teritorijos priežiūros ir jos būklės palaikymo darbai 5 metų laikotarpiui nuo 
projekto pabaigos yra šie: teritorijos šienavimas, šiukšlių surinkimas ir išvežimas. Nenumatytos 
išlaidos gali būti patirtos dėl vandalizmo (pvz., vandalams sulaužius suoliuką, hidrometrinį 
matuoklį, jį tektų atstatyti), tai gali siekti kelis šimtus eurų. Kasmet po ledonešio būtina apžiūrėti 
hidrometrinį matuoklį ir radus pažeidimus, jį suremontuoti. 

Kadagių sodinukus sausuoju metu tikslinga palaistyti. 
Priežiūros darbai bus atliekami Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšomis. 
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4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

4.1. Bendrieji reikalavimai 
Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 
tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 
atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos yra sumontuotos iš 
kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 
reikalingą bandymams. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti 
nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. 

Darbų metu Rangovas privalo laikytis visų Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir 
tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 
administravimą, kurie reikalingi užtikrinti ir aplinkosauginius reikalavimus. Rangovui neleidžiama 
perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis 
ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną 
lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita. 
Statybos darbų organizavimas 

Rangovas, vadovaujantis kraštovaizdžio projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų 
vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, 
technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: greta esančių teritorijų stabilumą, darbų saugą.  
Statybinės medžiagos 
Kokybės reikalavimai medžiagoms 

Visos medžiagos turi atitikti dokumentuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi įvairiose 
statybos vietose naudojamų medžiagų kokybės reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
kokybės reikalavimus. Visos statybai naudojamos medžiagos bei atsargos turi atitikti dokumentus. 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo 
reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse. Rangovas taip pat 
privalo pateikti, užsakovui pareikalavus, kokybės vadybos sistemos aprašymą. 

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus. Kai atliekamų darbų 
ir atskirų medžiagų kokybė nenurodyta TS, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų 
ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į 
jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje bus statomi. Matuokliui metalas naudojamas C5 
kategorijos, cinkuotas. Matuoklis tvirtinamas mineraliniame grunte. 

Kiekvieną statybinę medžiagą, kurių kokybė detaliau neaprašoma arba kurių savybės skiriasi 
nuo reikalavimų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Inžinieriui po to, kai bus 
nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. 

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės 
patikrinimus. Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis vadybos priemonėmis 
įrodyti, kad vykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties 
reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos 
darbų vykdymo žurnalą. 

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei 
nustatyti.  
Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 
Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų medžiagų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos 
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pretenzijos turi būti pateikiamos medžiagų 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. Statybos aikštelėje prekės 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. Atsakomybė medžiagų ir gaminių 
nuostolius arba apgadinamus atsako Rangovas. Technikos ir jai reikalingų eksploatuoti produktų 
sandėliavimo/laikymo aikštelė, turi būti įrengta už vandens telkinio apsaugos juostos, kur dėl reljefo 
ypatumų, atstumo nuo vandens telkinių, nebus grėsmės įvairiems tepalams, degalams ir t.t. pakliūti 
į vandens telkinius. 
Statybos įrengimai 

Visi įrengimai, mašinos ir priedai privalo būti tinkami ir atitikti atitinkamus medžiagos 
apdorojimo ir darbo saugos reikalavimus. 
 

4.2. Žemės darbai 
Aikštelės patikrinimas 

Prieš pradedant darbus statybos teritorija turi būti patikrinta dalyvaujant užsakovui ir 
pagrindinio rangovo atstovams. Patikrinimo metu turi būti suderinti bendrieji darbai, transporto 
judėjimo aikštelėje statybos metu klausimai, aikštelės išvalymo apimtis, nereikalingų medžiagų 
pašalinimo apimtis ir pan. 
Aikštelės išvalymas 

Išvalymo darbų apimtyje numatyta pašalinti iš statybos teritorijos: visus trukdančius objektus, 
kurie vėliau gali trukdyti kraštovaizdžio tvarkymo darbų eigą. Šie darbai turi būti atliekami visoje 
statybos aikštelėje. Išvalymas reiškia: menkaverčių augalų pašalinimą, medžių, šaknų ir kitų 
objektų, kurie gali trukdyti darbams. Į išvalymo darbus taip pat įeina ir atliekų pašalinimas iš 
aikštelės. Medžiagos, kurios gali būti naudojamos užpylimui ar išlyginimui, turi būti 
sandėliuojamos krūvose statybos aikštelėje. Kitos medžiagos turi būti išvežamos į specialias 
sąvartas. Pagrindinis rangovas yra atsakingas už sąvartų įrengimą, jei to pareikalaus atitinkamos 
institucijos. Taip pat, pagrindinis rangovas turi padengti visas išlaidas susijusias su tokių medžiagų 
utilizavimu sąvartose. 
Teritorijos tvarkymo paruošiamieji darbai 

Iki darbų pradžios turi būti pašalintas statybinis laužas ar šiukšlės, trukdančios darbų 
vykdymą. Pabaigus darbus, rangovas savo sąskaita turi pašalinti visas nereikalingas statybines 
atliekas. 

Teritorijos paruošimas užstatymui pradedamas nuo augalinio grunto nukasimo ir jo laikino 
kaupimo vietų sužymėjimo, t. p. nuo statybai trukdančių ir teritorijos apželdinimui tinkamų želdinių 
laikino perkėlimo. 

Augalinis gruntas, atsiduriantis po užstatoma teritorija, turi būti nuimamas, pergabenamas ir 
sandėliuojamas tam skirtose vietose. Vykdant darbus augalinį gruntą saugoti nuo užteršimo kitu 
neaugaliniu gruntu ar statybos atliekomis, t. p. saugoti nuo išplovimo bei išpustymo vėju. 

Nuėmus augalinį gruntą, visame statybos sklype turi būti užtikrintas lietaus vandens 
nuvedimas. 
Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus, turi būti naudojami tinkami statybos metodai, kad būtų užtikrintas vandens 
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 
būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos 
žalos. 
Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 
į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti 
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nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 
panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi 
būti susmulkinti arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 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. 
Darbų priėmimas 

Tikrinant darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 
visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas ir 
t.t.. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš tako tiesimo darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti 
atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos 
tikrosios žemės darbų apimtys. Turi būti pateikti priėmimo procedūros reikalaujami atitinkamos 
valdžios instancijų pasirašyti dokumentai. Medžiagos, netinkamos antriniam panaudojimui 
atiduodamos utilizacijai. Rangovas privalo numatyti utilizacijos išlaidas ir pateikti pažymas iš 
utilizacijos įmonių. 
 

4.3. Pėsčiųjų tako dangų konstrukcija 
Žemės darbai 

Prieš dangų tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti 
nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. 
Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas 
laikinose vietose. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio be banguotumo, 
nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius 
matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. Atliekamas gruntas išvežamas į inžinieriaus nurodytą vietą. 
Išverstą gruntą reikės suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant kito 
sklypo. Jei taip atsitiktų, Rangovas turės savo sąskaita nedelsdamas pašalinti pasekmes. Jei 
Rangovas norės panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems reikalams, jis turės gauti raštišką 
inžinieriaus sutikimą. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 
Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia suplūkti. 
Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau, 
kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams pagrindams - 
ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo projektuojamų, visos kitos 
+10mm. Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis kraštovaizdžio projekto brėžiniais, darbų 
apimties žiniaraščiais, darbų aprašymu. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. 

Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti 
pakankamai laidžios vandeniui (filtracijos koeficientas K > 1,0m/ parą). 

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti vartojami šių grupių gruntai pagal 
LST 1331:2001: 

1. Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai; 
2. Smėlis SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai. 
Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-

13. 
Medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo 

rodiklį Dpr = 103 %. Tikrinant sutankinimo rodiklį, nė viena atskirtoji sausos medžiagos tankio 
vertė neturi būti daugiau kaip 3% mažesnė už minimalią reikalaujamą. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 
± 5,0 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm. 

Leidžiamas apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio faktinio storio nuokrypis iki minus 15 % 
nuo projektinio storio, tačiau atskirosios storio vertės nė vienoje vietoje negali būti mažesnės už 
projektinę daugiau kaip 5,0 cm. Visos šalčiui atsparaus sluoksnio dalys su trūkumais turi būti 
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rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų 
sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). 
Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar 
kitų defektų ir tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas.  
 
Dangos pagrindas 

Dangų pagrindai numatomi įrengti iš skaldos (fr. 16/32) ir žvyro fr. (0/32) ant šalčiui 
atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo 
darbus. 

Dangos pagrindo medžiagos turi būti išbarstytos ir sutankintos sluoksniais iki maksimalaus 
sluoksnio storio ir palaistytas. Sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103 %, o 
deformacijos modulis yra nereglamentuojamas. 

Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Mineralinių medžiagų 
sluoksnis beriamas 10 % storesnis, nes tiek jis sutankėja. Užbaigtas dangos pagrindo sluoksnis turi 
atitikti projektinius geometrinius matmenis. 

Dangos pagrindo aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 5,0 cm; skersiniai 
nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %. 

Visos dangos pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius 
dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 
pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas dangos pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, 
paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų ir tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 
 
Dangų iš skaldos mišinio su organiniu rišikliu iš gysločio sėklų luobelių techninės 
specifikacijos 
         Žemės sankasa, šalčiui nejautrūs pagrindai ir skaldos pagrindai suprojektuoti pagal KTP SDK 
07, kuris nustato techninius reikalavimus visų nuosavybės formų kelių tiesimo, rekonstravimo ir 
taisymo projektavimui. 
         Be taisyklėse nurodytų standartų gali būti vartojami ir kitų valstybių standartai ir 
normatyviniai dokumentai, jei juos taikant bus pasiekta ne prastesnė statinių ir gaminių kokybė. 
         Viršutinis sluoksnis įrengiamas iš netoksiško, organinio rišiklio (bespalviai ir bekvapiai 
milteliai, pagaminti iš gysločio sėklų luobelių) ir skaldos mišinių frakcija 0/5 arba 0/11, kuriuose 
medžiagos, mažesnės kaip 0,063 mm turi būti 15-20 % nuo mišinio masės. 
         Mišinys turi būti pagamintas pagal žemiau nurodytas granuliometrinės sudėties ribas.  
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Įrengiant viršutinį sluoksnį iš skaldos mišinių 0/11, sluoksnio storis 4-5 cm. Lygumas 
matuojamas 4 m liniuote, tarpas tarp liniuotės ir matuojamo paviršiaus turi būti +/- 1cm. 
Mineralinių medžiagų atsparumo šalčiui pagal LST EN 1367-1 turi būti ne žemesnė kaip F4 klasės. 
Vandens pralaidumo koeficientas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ne mažesnis nei 1,0 x 
10-6 cm/s. Viršutinis sluoksnis klojamas rankiniu būdu ar klotuvu, tankinamas 0,8 - 3 t plentvoliu 
(be vibracijos). Po 24 val. įrengtas viršutinis sluoksnis turi būti palaistytas vandeniu, stengiantis 
neišplauti įrengtų medžiagų. Dangos paviršiui išdžiūvus, laistymą pakartoti ir dar kartą sutankinti 1-
3 t plentvoliu (be vibracijos). 2- 3 savaičių laikotarpyje įrengtas viršutinis sluoksnis turi būti 
drėkinamas, geriausiai antroje dienos pusėje. Jei lyja lietus, laistyti nebūtina. 
          Viršutinio sluoksnio deformacijos modulis EV2 nereglamentuojamas. 
 

Dangų iš skaldos mišinio su organiniu rišikliu priežiūra 
Po žiemos, ir jei reikia vasaros sezono metu, takai turi būti suprofiliuoti, kad nebūtų duobių ar 
iškilimų. Po to sutankintini 800- 3000 kg plentvoliais be vibracijos. Maži pažeidimai išsilygina 
dažniausiai savaime. Jei yra stambesni pažeidimai (išplovų duobės, sunkaus transporto įspaudos ir 
pan.), pažeistas vietas reikia supurenti iki 3 cm gylio ir tolygiai paskleisti grėbliu ar kitokiu įrankiu. 
Išlygintą paviršių sudrėkinti ir sutankintini 800- 3000 kg plentvoliais be vibracijos. 
Lapai, samanos ir šiukšlės turi būti nedelsiant pašalinti iš dangos šluota (nesuardant dangos!) ar 
lapų surinkimo/ nupūtimo įrenginiu. Piktžolių augimą geriausiais stabdyti išraunant jas su šaknimis, 
prieš tai takų dangą sudrėkinant. Po piktžolių išrovimo tako danga turi būti sutankinta. 
Žiemą sniegas gali būti valomas buldozeriu su laisvai plaukiojančiu verstuvu. Buldozerio peilis turi 
būti taip sureguliuotas, kad būtų 1-2 cm virš tako dangos paviršiaus. Druską takų priežiūrai žiemos 
metu naudoti galima. 
 
Techniniai reikalavimai ir leistini nukrypimai 

Vykdant darbus su gruntu būtina įvertinti grunto išpurenimo (tūrio padidėjimo) koeficientus: 
1,35 – augaliniam gruntui, rišliems gruntams, smėliams su stambumo moduliu <2; 1,15 – gruntų 
mišiniams, smėliams su stambumo moduliu >2, žvyrui, akmens ir plytų skaldai, šlakui. Teritorijos 
gerbūviui naudojamo grunto drėgnumas turi būti apie 15 %. Sausas gruntas sudrėkinamas. 
Atliekant teritorijos paruošimo ir tvarkymo darbus būtina laikytis šių techninių reikalavimų: 

 laikinam vandens nuvedimui suformuotų paviršių nuolydis turi būti ne mažiau 3 %; 
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 skaldos, žvyro ir smėlio pasluoksnių storis po gerbūvio įrenginių pamatais turi būti ne 
mažiau 10 cm; 

 smėlio pagrindas po surenkamais dangų elementais turi būti ne mažiau 3 cm; 
 surenkamų elementų sandūrose siūlių plotis neturi viršyti: tarp betoninių bortelių – 15 mm; 
 supiltas gruntas sutankinamas iki koeficiento 0,98 – po dangomis ir 0,95 – kitose vietose. 

Vykdant teritorijos tvarkymo darbus nukrypimai nuo projektinių dydžių neturi viršyti: 
 augalinio grunto suformuotų paviršių lygiai - ±5 cm; 
 dangų pasluoksnių paviršių lygiai - ±5 cm; 
 visų rūšių dangų paviršių lygiai - ±5 cm; 
 drenuojančių, izoliacinių sluoksnių storių - ±10 cm, bet ne daugiau 20 mm; 
 visų rūšių dangų ir jų pagrindų storiai - ±10 cm, bet ne daugiau 20 mm; 
 augalinio grunto storis - ±20 %; 
 galimi pagrindų ir dangų paviršiaus nelygumai, uždėjus 3 m ilgio liniuotę: 15 mm – iš 

grunto, skaldos, žvyro, šlako; 
 visų rūšių dangų ir jų pagrindų pločiai– 10 cm. 

Darbai šalčio ir atšilimo periodais: 
Jeigu žemės sankasą numatoma rengti žiemą, tai šiems darbams reikia tinkamai pasiruošti, 

t.y. apsaugoti kasvietes nuo užšalimo, sutvarkyti vandens nuleidimą, pašalinti augalinį sluoksnį, 
paruošti priemones, neleidžiančias gruntui užšalti; 

Gruntą nuo užšalimo galima apsaugoti: išpurenant grunto paviršių suariant, naudojant 
chemines medžiagas, pvz. natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui 
sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, 
durpes, šiaudus ir pan.; Darbų aprašyme būtina numatyti nuolatinį sniego, ledo valymą nuo 
privažiavimo kelių ir darbo vietų. 

Žemės darbai žiemą turi būti atliekami be pertraukų, greitai. Kasant iškasas, jeigu buvo 
panaudotos termoizoliacinės medžiagos, jos turi būti nuvalomos nuo ne didesnio kaip vienos 
pamainos darbams skirto ploto; 

Norint, kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio 
sutankinimo pylime neturi viršyti: 

- kai oro temperatūra iki minus 10 °C – nuo 2 val. iki 3 val.; 
- kai oro temperatūra minus (10 °C - 20 °C ) –nuo 1 val. iki 2 val.; 
- kai oro temperatūra daugiau kaip minus 20 °C – 1 val. 
Jeigu stipriai šąla (daugiau kaip minus 20 °C), sninga bei pūsto, žemės darbus reikia 

nutraukti. Prieš vėl pradedant darbus, nuo darbo vietų būtina pašalinti sniegą ir ledą. Užsakovą 
reikia informuoti apie darbų nutraukimą ir atnaujinimą. Prieš pavasario polaidį nuo pylimų reikia 
nuvalyti sniegą. 

Sušalusių gruntų negalima pilti į kelio statinių užpylimo, vandens pralaidų ir vamzdynų 
zonas bei tranšėjas, pylimus nuo 2 m gylio iki žemės sankasos viršaus ir tankinti, taip pat negalima 
leisti gruntui sušalti šiose zonose. 
 

4.4. Atraminės sienutės įrengimo darbai 
Žemės darbai. 
Bendri reikalavimai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant projekte 
numatytus statinius. Minėtus darbus sudaro: atraminės sienutės pamatų duobių kasimas, užpylimas 
gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas.  

 
Statybos darbų kontrolė 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos 
reikalavimais.  
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Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai 
Zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatytas inžinerinis statinys, nuimamas 

viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte 
numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, 
kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės 
kasimo įrenginiais.  Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius renginius yra realus, kasimo darbus 
reikia atlikti rankiniu būdu.  

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir 
kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba 
įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 
priežiūra dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 
minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie 
tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 
 
Grunto kasimas 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 
nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 
vykdymui. 
 
Pamatų duobės iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki 
duobės krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6m.  

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos 
reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. 
Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, 
užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai 
pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio 
statinio pastovumą. 
 
Pagrindo paruošimas 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, 
išmirkusio grunto, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros 
nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip 
sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, 
leidžiantis statyti pamatus. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau 
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų 
gruntų kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

 Pagrindo grunto tankinimas. 
 Atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus. 
 Geotechninių audinių uždėjimas. 
 Atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

 
Grunto užpylimas ir sutankinimas 
Bendroji dalis 

Dabartiniai aikštelės lygiai turi būti parodyti aikštelės tyrimo ir topografiniuose brėžiniuose. 
Suprojektuoti aikštelės lygiai taip pat turi būti parodyti sklypo plano brėžiniuose. Užpylimo lygiai 
prie inžinerinių įrenginių nurodyti sklypo plane ir konstrukciniuose brėžiniuose. 
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Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpilamos, nepatikrins 
inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Pamatų užpylimas turi būti atliekamas su šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų 
įmanoma sutankinti. Pamatų užpylimą vykdyti iki altitudės, nurodytos brėžiniuose. 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei 
juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti 
agresyvų poveikį aplinkai ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti 
būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo 
kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą, sutankinto grunto 
kokybę. Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais 
prietaisais. 
 
Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. 
Rangovas turi pateikti kiekvienos užpylimui naudojamos medžiagos granuliometrinę sudėtį, 

kad prieš darbų pradžią gautų užsakovo patvirtinimą. Kiekvienam 500m³ viršutinio sluoksnio 
medžiagų kiekiui turi būti atliekamas bent vienas granuliometrinės sudėties tyrimas. Kitų 
medžiagų kokybė turi būti tikrinama vizualiai. Jei pastebėtas medžiagų kokybės pasikeitimas, 
rangovas privalo atlikti papildomą tyrimą, jei to pareikalautų užsakovas.  

Taip pat turi būti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, 
kuris gali būti nuo 0,95-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte 
nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,95. 

Tankūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus 
vandeniu prisotintus dulkinius smėlius. Tankūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra 
mažesnis už plastiškumo drėgnį, W<Wp.  

Netankūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį, W>Wp. 
Pamatų užpylimą atlikti: 

 Smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose. 
 Vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki 

nustatyto projekte koeficiento. 
Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m3, jei 

projekte nenurodyta kitaip. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm priklausomai nuo 

naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė 
tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis 
sluoksnis. 

Pamatų kasimo darbų nuokrypiai yra + 0 mm ir – 20 mm, nebent brėžiniuose būtų nurodyta 
kitaip. Užpylimo paklaida yra + 0 mm ir – 10 mm.  
 
Klojinių įrengimas 

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.  

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 
 Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. Mediniams 

klojiniams iš spygliuočių medienos priimti 600kg/m³, iš lapuočių medienos – 800kg/m³. 
 Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500kg/m³). 
 Armatūros masė – pagal projektą arba 100kg/1m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai 

naudojami įvairioms konstrukcijoms). 
 Žmonių ir įrangos svoris. 
 Apkrova nuo betono vibravimo – 2kPa horizontaliems paviršiams. 
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Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti 
skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijos keliamus 
reikalavimus. Klojiniai gali būti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 
naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio 
gerai suleistos. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti 
(sustatyti į vietą) ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. Visų tipų klojinių 
elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, 
bei kiti nešvarumai. 

Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 
 
Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, 
mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukcijų, ir ryšių: 

 1 m ilgio 
 visai angai 

 
 

25 
75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 

 1 m aukščio 
 visam aukščiui 
 pamatų 
 sienų iki 5 m 
 sienų virš 5 m 
 sijų 

 
5 
 

20 
20 
15 
5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
 pamatai 
 sienos ir kolonos 
 sijos ir ilginiai 
 pamatai po plieninėmis kolonomis 

 
15 
8 

10 
1,1L 

 (L-angos ilgis arba k-
jos žingsnis, m) 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 
5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių  -3; +6 
6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 
 
Polinių pamatų įrengimas 
Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai: 
 Statybvietės paruošimo ir žemės darbai. 
 Polių pamatų duobės kasimas. 
 Polių lauko sužymėjimas. 

Prieš paruošiamuosius darbus užsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminį 
geodezinį tinklą ir geodezinio žymėjimo schemą. Statybvietės paruošimo darbų struktūra ir 
vykdymo tvarka tokia: 

 Atlikus vertikalų geodezinį žymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė. 
 Vandeniui nuvesti aikštelė padaroma 0,5 - 1 % nuolydžio. 
 Ypač kruopščiai išlyginama polių įgilinimo aikštelė. 
 Sužymimi privažiavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir išlyginami (leidžiami ne 

didesni kaip 10 cm nelygumai). 
 Įrengimams atvežti įrengiami (ne arčiau kaip 0,5 – 1 m iki medžiagų laikymo aikštelių) 

dvipusio 5,5 m arba vienpusio 3,5 m pločio privažiavimo keliai. 
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 Žiemą slidžios vietos pabarstomos smėliu. 
Polinių pamatų duobių kasimo darbai atliekami tada, kai pagal projektą poliai turi būti įgilinti 

pamatų duobėse. 
Polių įgilinimo metodas parenkamas pagal gruntų savybes ir charakteristikas. 
Prieš pradedant polių įgilinimo darbus reikia patikrinti, ar vamzdžių skerspjūvis ir kokybė 

atitinka techninius reikalavimus 
Būtina patikrinti agregato techninį stovį, įsitikinti kontrolinių matavimo prietaisų matavimo 

teisingumu 
Polių įrengimas 
Bendrieji reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui: 

 Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens.  
 Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne 

mažiau kaip 100 mm.  
 Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti 

gręžiama giliau, kad polis būtų atremtas visu skersmens plotu. 
 Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu 

sprendimu gali leisti pamatą remti į riedulį. 
 Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras 

gręžinys pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio 
stiprio. 

 Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų  nei iki betonavimo, 
nei betonuojant. 

Gręžtinių polių, kurie įgilinami netvirtinant gręžinio sienučių, įrengimo reikalavimai: 
 Kai virš vandeningo smėlio sluoksnio, kurį tinka panaudoti kaip pagrindą ir negalima 

pažeminti gruntinio vandens lygio, slūgso molinis gruntas, tam kad į gręžinį nepatektų 
gruntinio vandens, rekomenduojama gręžti paliekant molinio grunto sluoksnį, kurio storis ne 
mažesnis kaip 0,3D (D – polio pado skersmuo, m).  

 Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, o palikti 
grunto sluoksnį ne mažesnį kaip 1,5 m ir ne mažesnį kaip du kamieno skersmenys. 
Paskutinis gręžimo ciklas atliekamas prieš betonavimą. 

 Gręžimą netvirtinant gręžinio sienučių galima taikyti tik esant sankabiems gruntams su 
pastoviomis gręžinio sienutėmis. Šis gręžimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio 
kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 860. 

 
Armatūros ruošimas ir konstrukcijų armavimas 

 Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius 
įleidžiami prieš (arba) po betonavimo jos nepažeidžiant.  

 Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti didesnis kaip 
0,15 m. Armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų 
nepakitusios formos ir standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti.  

 Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5 0C, jei 
kitaip nenumatyta projekte.  

 Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. 
 Mažiausias išilginės armatūros kiekis polio skerspjūvyje yra keturi 10 mm skersmens 

strypai, o didžiausias atstumas tarp tų strypų 400 mm. 
 Tarp pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima 

sumažinti iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm.  
 Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis kaip 

ketvirtadalis didžiausiojo išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias 
skersinės armatūros skersmuo turi būti ne mažesni kaip 5 mm. 
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 Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, kai polių 
D>0,6 m arba ne mažesni kaip 50 mm, kai polių D≤0,6 m.  

 Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti 
iki 40 mm. 

 Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai: poliai yra silpname grunte ir 
įrengiami be apvalkalo; nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm; 
armatūra sudedama suklojus betoną; gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

 Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį 
gali būti naudojami kreipikliai. 

 Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename 
lygyje, atstumas tarp šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki 
apvalkalo ar gręžinio sienos, kad būtų galima saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio 
sienų ardymo. 

 
Betonavimas 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo 
ir projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis 
betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais 
visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas per 45 
min nuo užmaišymo pradžios. Tankinimo priemonės parenkamos pagal  klojamo betono sluoksnio 
storį. Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas tarp deformacinių pjūvių, kad sumažinti 
konstrukcinių pjūvių skaičių. Konstrukciniai pjūviai turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje 
plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. Užtaisant sėdimo, deformacinius ir konstrukcinius pjūvius 
reikia naudoti portlandcementį ne mažesnės klasės kaip 35. Užtaisant technologinius pjūvius, 
naudoti plastifikuotus cementus. Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 206-
1:2002. 
 
Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 
Betonas 

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). Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) 
vietoje. Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm 
cilindrus, statybos medžiagų laboratorijose pagal rangovo užsakymą. Cementas, naudojamas betono 
gamybai turi atitikti galiojančius standartus. Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų 
gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. 
 

Armatūra 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 

15630-1:2011 reikalavimus. 
Armatūros tinkluose ir karkasuose armatūros strypai tarpusavyje jungiami rišant rišamąja 

viela arba virinami kontaktiniu – taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu būdu gali būti leidžiamas tik 
suderinus su statybos technine priežiūra, prisilaikant LST EN ISO 9692-1:2013 reikalavimų. 

Rumbuota ir vielinė armatūra konstrukcijoms. 
Armatūros strypų mechaninės savybės 
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Betono ir gelžbetonio darbai 
Bendroji dalis 
Taikymo sritis 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio 
konstrukcijų betonui, armatūros plienui, betono ir surenkamų g/b konstrukcijų gamybai, 
betonavimo ir armavimo darbams, surenkamų g/b konstrukcijų montavimui, medžiagų ir darbų 
kokybės kontrolei. 
Lietuvos standartai 

El. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1 LST 1328:1994 
Statybinių industrinių gaminių statybiniai  žymenys. I-oji 
dalis betono, gelžbetonio darbai. 

 

2 LST 1341:2012 
Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai 
ir apibrėžimai. 

 

3 LST EN 197-1:2011 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai. 

 

4 LST EN 206:2014 
Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir 
atitiktis 

 

5 
LST EN 
12620:2003+A1:2008 

Betono užpildai.  

6 
LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9, 
LST EN 196-10 
 

Cementas (bandymo metodai)  

7 

LST EN 12350-2:2009 
LST EN 12350-3:2009 
LST EN 12350-4:2009 
LST EN 12350-5:2009 

Šviežio betono bandymas. 2, 3, 4, 5 dalys.  

8 

LST EN 12390-3:2009 
LST EN 12390-
7:2009/P:2011 
LST EN 12390-8:2010 

Betono bandymas.  3, 7, 8 dalys.  

9 LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji 
bandymai. Atšokimo dydžio nustatymas 

 

10 LST EN 12390-1:2012 
Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti 
bandinių bei formų reikalavimai. 

 

 
Betonas 
Bendroji dalis 

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). 
 
Cementas 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 

Armatūra, klasė 
Norminis atsparumas 
tempimui fyk ( f0,2k ) 

Skaičiuojamasis  
atsparumas tempimui 

Pagrindiniai strypai S500 (ø10÷40) 500  MPa 
Rs = 450 Mpa 
Rsw =360 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos S500 (ø6÷8) 500  MPa 
Rs = 450 Mpa 
Rsw =360 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos S240 240  MPa 
Rs = 218 Mpa 
Rsw =174 MPa 

Vielinė armatūra  S500 500  MPa 
Rs = 410 Mpa 
Rsw =328 MPa 
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197-1:2011 ne žemesnės kaip 42,5 klasės – tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant 
po 28 parų kietėjimo turi būti >42,5 ir <62,5MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas 
uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. 
Cementas turi būti gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turėti kokybės dokumentą – 
deklaraciją kurioje turi būti nurodyti privalomieji kokybės rodikliai. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama sandėliavimo vieta, kad cementas būtų 
apsaugotas 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. 
 
Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 
Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų 
rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2003+A1:2008. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
 Vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens. 
 Atstumų tarp armatūros strypų minus 5mm. 
 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

 
Vanduo 

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 5000mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų – 
ne daugiau kaip 500mg/l. 

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių, bei ežerų vanduo. Prieš 
pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 
 
Priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai 
priedai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 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. 

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje. 
 

Maksimalus chloridu kiekis 

Pavadinimas Chloridų kiekis % nuo cemento masės 
Betonas 1,0 

Gelžbetonis 0,4 

Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 

 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 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 nesi sluoksniuotų, neatsiskirtų 
cementinis pienas. 
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Betono 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 16mm ir 
ne daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai į užpildo poras 
įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp 
armatūros, nesi sluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2009. 
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST EN 12350-2:2009 
reikalavimus ir turi būti: 

 Masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasė), ±20mm (lentelė Nr.1 1 LST EN 
206:2014). 

 Užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm, ±20mm (lentelė Nr.1 1 LST EN 
206:2014). 

 
Betono gamyba 

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 parodyta lentelėje 
žemiau. 

Cementas ±3% reikalaujamo kiekio; 
Skalda  ±5% reikalaujamo kiekio; 
Vanduo  ±3% reikalaujamo kiekio; 
Priedai  ±5% reikalaujamo kiekio. 
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

 
Aplinkos sąlygų klasifikavimas 

Klasių 
žymėjimas 

Aplinkos aprašymas 
Pasitaikančių naudojimo 

aplinkos klasių informaciniai 
pavyzdžiai 

Žemiausia 
betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 
XO Betonui be armatūros arba metalinių 

įdėtinių detalių: visos naudojimo 
aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra 
šaldymo ir šildymo, erozijos ir 
cheminių poveikių. 
Betonui su armatūra arba metalinėmis 
įdėtinėmis detalėmis: labai sausa. 

Konstrukcijos patalpų, kuriose 
labai mažas oro drėgnis, viduje. 

C12/15 

Klasių 
žymėjimas 

Aplinkos aprašymas 
Pasitaikančių naudojimo 

aplinkos klasių informaciniai 
pavyzdžiai 

Žemiausia 
betono klasė 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 
XC1 Sausa arba nuolat šlapia Konstrukcijos patalpų, kuriose 

mažas oro drėgnis arba nuolat yra 
grunte ar vandenyje, viduje 

C16/20 

XC2 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgai 
mirksta vandenyje; daugelis 
pamatų 

C20/25 

XC3 Vidutiniškai drėgna Konstrukcijos patalpų, kuriose 
mažas oro drėgnis arba jos yra 
veikiamos atmosferos kritulių 
(lietaus), viduje 

C25/30 
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3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 
XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiai mirksta 

vandenyje, bet nepriklauso XC2 
klasei 

C30/37 

XD1 Vidutinio drėgnumo Atviras betono paviršius taškomas 
chloringo vandens purslais 

C30/37 

XD2 Drėgna, retai sausa Plaukimo baseinai; 
Konstrukcijos, veikiamos 
pramoninio chloringo vandens 

C35/37 

XD3 Cikliškai drėgna ir sausa Tiltų dalys, kurias aptaško 
chloringas vanduo, grindiniai, 
šaligatviai, automobilių aikštelių 
plokštės 

C35/45 

4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija 
XS1 Veikia purslų druska, bet ne 

tiesioginis jūros vanduo 
Konstrukcijos arti kranto arba ant 
kranto 

C30/37 

XS2 Nuolat panardinta Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 
XS3 Potvynio, purslų ir taškymo zonos Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja 
XF1 Vidutinis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 
Vertikalūs konstrukcijų betono 
paviršiai, veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF2 Vidutinis vandens įmirkis su ledo 
tirpinimo medžiaga 

Vertikalūs konstrukcijų betono 
paviršiai, veikiami šalčio ir ledą 
tirpinančių druskų 

C25/30 

XF3 Didelis vandens įmirkis be ledo 
tirpinimo medžiagos 

Horizontalūs betono paviršiai, 
veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF4 Didelis vandens įmirkis su ledo 
tirpinimo medžiaga 

Betono paviršiai, tiesiogiai 
veikiami druskų ir šalčio; 
Šalčio veikiamos konstrukcijos 
jūros purslų zonoje;  
Kelių ir tiltų dangos, veikiamos 
druskų 

C30/37 

6. Cheminis poveikis 
Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, naudojimo 
aplinkos sąlygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jūros vandens poveikio klasifikacija priklauso nuo 
geografinės vietos padėties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje galiojanti klasifikacija. 
PASTABA. Gali prireikti specialių aplinkos sąlygų tyrimų, kai: 

– poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti šioje lentelėje; 
– veikia kiti agresyvūs reagentai; 
– reagentais užterštas gruntas arba vanduo; 
– didelis vandens greitis kartu su šioje lentelėje nurodytais reagentais. 
XA1 Silpno cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 
 C30/37 

XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo 
aplinka pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka 
pagal šią lentelę 

 C35/45 

 
Betono atsparumo šalčiui ir nepralaidumo vandeniui markės, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos Betono markės 

Naudojimo 
sąlygų  
klasė 

Skaičiuotina 
išorės oro 

temperatūra, 0C 

Atsparumo šalčiui Nelaidumo vandeniui 
Konstrukcijoms (išskyrus šildomų pastatų sienas) pagal pastato 

patikimumo klases 
RC III RC II RC I RC III RC II RC I 

1. Kaitaliojantis užšaldymo-atšildymo poveikiams 
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XC4, XF3,  
XF4 

Žemesnė nei minus 
20, iki minus 40 
imtinai 

F200 F150 F100 W4 W2 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 
5, iki minus 20 
imtinai 

F150 F100 F75 W2 Nenormuojama 

XC2, XF1,  
XF2 

Žemesnė nei minus 
20, iki minus 40 
imtinai 

F150 F100 F75 W2 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 
5, iki minus 20 
imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

XD1 

Žemesnė nei minus 
20, iki minus 40 
imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 
5, iki minus 20 
imtinai 

F75 Nenormuojama 

2. Galimas epizodinis temperatūros, žemesnės kaip 0°C, poveikis 

XC2, XC4  

Žemesnė nei minus 
20, iki minus 40 
imtinai 

F100 F75 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 
5, iki minus 20 
imtinai 

F100 Nenormuojama 

XC1, XC3 

Žemesnė nei minus 
20, iki minus 40 
imtinai 

F100 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 
5, iki minus 20 
imtinai 

Nenormuojama 

 
Žemiausios betono atsparumo šalčiui markės 

 Konstrukcijos naudojimo sąlygos 
Žemiausia betono atsparumo šalčiui 

markė šildomų pastatų išorės sienoms 
Vidaus patalpų santykinis 

oro drėgnis RH,  
Skaičiuotina išorės žiemos 

temperatūra, 0C 
 

RC III 
 

RC II 
 

RC I 

RH > 75 

Žemesnė nei minus 20, iki minus 
40 imtinai 

F100 F75 F50 

Žemesnė nei minus 5, iki minus 
20 imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

60 < RH  75 

Žemesnė nei minus 20, iki minus 
40 imtinai 

F50 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 5, iki minus 
20 imtinai 

Nenormuojama 

RH  60 – Nenormuojama 
 

Betono stiprumas nuimant klojinius 
Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius: 
vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 
 
horizontalių ir pasvirusių  
iki 6 m angos 
virš 6 m angos 
 
Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 
 

 
 

0,2-0,3MPa 
 
 

70% projektinio 
80% projektinio 

 
nustatomas rangovo 

suderinus su techninės 
priežiūros inžinieriumi 

 
 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

 
 
 
 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

Armatūriniai plienai 
Armatūrinio plieno charakteristikos 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 
reikalavimus. 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

Armatūra, klasė Charakteristinis stipris,  
MPa 

Skaičiuojamasis stipris, 
MPa 

Pagrindiniai strypai S400 (6-40) 400  365  

Papildomi strypai ir apkabos   
S240 (5,5-40) 

240  218  

Papildomi strypai ir apkabos S400 400  365  
Vielinė armatūra S500 500  450(410)  

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz.. LST LENV 
10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu 
nurodytos aukščiau. 
Armatūros savybės 

Armatūros savybės Strypai ir ritiniai, kai 
armatūros klasės 

Tinklai, kai armatūros 
klasės 

Kvantilio 
reikšmės 

reikalavimai, 
% A B C A B C 

Charakteristinis takumo stipris fyk 
arba f0,2k (MPa) 

Nuo 400 iki 600 5,0 

 
kyt ffk   

1,05 1,08 1,15 1,05 1,08 1,15 Mažiausioji 
10,0 

Charakteristinė deformacija, kai  
didžiausioji jėga uk (%) 

2,5 5,0 7,5 2,5 5,0 7,5 10,0 

Atsparumas nuovargiui (N = 
2106 ciklų), kai įtempių viršutinė 
riba ne didesnė kaip 0,6fuk 

150 100 10,0 

Tinkamumas lankstyti Nustatoma bandant pagal 
LST EN ISO 15630-
1:2009 

  

Kerpamasis suvirinimo stipris – 0,3Afyk Mažiausioji 
Sukibimas*  
Išsikišusių 
rumbų 
(briaunų) 
rodiklis fR,min 

Nominalusis 
strypo skersmuo 
(mm) 
5–6 
6,5–12 
>12 

 
 
 

0,035 
0,040 
0,056 

Mažiausioji 
5,0 

 
Armatūros savybės Strypai ir ritiniai, kai 

armatūros klasės 
Tinklai, kai armatūros 

klasės 
Kvantilio 
reikšmės 
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A B C A B C reikalavimai, 
Leidžiamasis nuokrypis () nuo 
vardinės masės (atskiram strypui 
ar vielai), kai nominalusis 
skersmuo  
 8 mm 
> 8 mm 

 
 
 

6,5 
4,5 

Didžiausioji 
5,0 

* Sukibimo stipris gali būti apskaičiuojamas pagal tokias formules: 
m  0,098 (80–1,2 ) 
r  0,098 (130–1,9 ) 
Čia:  – nominalusis strypo skersmuo (mm); m  – sukibimo įtempių reikšmė (MPa), kai pasislinkimas 
0,01; 0,1 ir 1 mm; r  – sukibimo įtempiai irimo metu. 
 
Dažniau naudojamų armatūros klasių savybės 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 
forma yk

tk

f

f
 

Stipris (MPa) Skersinės 
armatūros  

skaičiuotinis 
stipris (MPa) 

charakte-
ristinis 
fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
S500 3,0–40,0 lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450(410) 360* 

(328) 
324 

(295) 
* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose.() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

 
Ribinės leistinosios gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių wlim1 ir wlim2 reikšmės, mm 

Konstrukcijos naudojimo 
sąlygos  

(klasės pagal 1 lent.) 

Iš anksto neįtemptieji 
elementai, kai armatūros 

takumo įtempiai 
y  500MPa 

Iš anksto įtemptieji elementai, kai 
strypinė  

(0,2  1000MPa) vielinė ir lynai 

Elementai yra uždarose 
(šildomose) patalpose (XO, 
XC1) 

wlim1 = 0,40 
wlim1 = 0,30 
wlim2 = 0,20 

wlim1 = 0,20 
wlim2 = 0,10 

Elementai yra atvirame ore ir 
grunte (XC2, XC3, XC4, XF1, 
XF3) 

wlim2 = 0,30 Plyšiai neleistini 

Konstrukcijos naudojimo 
sąlygos  

(klasės pagal 1 lent.) 

Iš anksto neįtemptieji 
elementai, kai armatūros 

takumo įtempiai 
y  500MPa 

Iš anksto įtemptieji elementai, kai 
strypinė  

(0,2  1000MPa) vielinė ir lynai 

Elementai veikiami dujinės ir 
kintamosios agresyvios 
aplinkos (XA1, XA2, XD1, 
XF2, XF3) 

wlim1 = 0,20, wlim2 = 0,15 

 

Elementai veikiami skystosios 
agresyvios aplinkos (XA1, 
XA2, XD1) 

wlim1 = 0,15, wlim2 = 0,10 

 
Įdėtinės detalės 

Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S500 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus 
strypų plienui (žiūrėti poskyrį „Armavimo darbai“. Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti 
brėžiniuose. Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti S355J2 markės plieno. 
Plokštelių storis – ne mažesnis kaip 6mm ir ne mažesnis 0,75d, kur – inkaro skersmuo. Visos 
įdėtinės detalės turi būti padengtos antikorozinėmis dangomis. 

Cinko sluoksnio storis, priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip: 
dengiant dujų-terminiu užpurškimu – 120mkm; dengiant karštu būdu – 60mkm. Jei cinko storis 
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>120mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po suvirinimo 
pažeistą cinko sluoksnį būtina atstatyti.  

Kitose konstrukcijose, jei kitaip nenurodyta. įdėtinių detalių matomi paviršiai turi būti 
nugruntuoti antikoroziniu gruntu ir nudažyti 2 kartus antikoroziniais dažais. 

 
Armavimo darbai 
Armavimo darbų vykdymas 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 
sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, 
negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltu būdu. Ruošiant armatūros tinklus arba 
strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir 
armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami 
mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taškiniu būdu. 
Suvirinimas rankiniu būdu statybos aikštelėje gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine 
priežiūra. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką.  

Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 
projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 
armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. 

 
Apsauginis betono sluoksnis 
Darbo armatūros apsauginis betono sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą 

visose konstrukcijų darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios 
aplinkos, aukštos temperatūros ir panašių poveikių. 

Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio 
storis, mm, turi būti ne mažesnis kaip: 

 Armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40mm). 
 Užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32mm). 
 Užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5mm (jei jis didesnis kaip 32mm). 
 Surenkamuosiuose pamatuose – 30mm. 
 Monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35mm. 
 Monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70mm. 

Vienasluoksnėse konstrukcijose iš lengvojo ir poringojo LC8/9 klasės betono apsauginio 
sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 20mm, o išorinėms sienoms (be apdailos sluoksnio) – ne 
mažesnis kaip 25mm. 

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storį, nurodytą 30 lentelėje, 
galima sumažinti 5mm, bet jis turi būti ne mažesnis kaip 20mm. 

Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono 
paviršiaus (apsauginis betono sluoksnis), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, pateiktas 11. 
lentelėje. 
 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 
XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 
Iš anksto įtemptoji 

20 
20 

25 
30 

30 
35 

40 
50 

25 
35 

30 
40 

40 
50 
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Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi 
būti ne mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15mm, kai konstrukcija naudojama 
normaliomis ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant 
aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia 
padidinti 5mm. 

Apsauginio betono sluoksnio storis iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių elementų galuose 
įtempių perdavimo zonos ilgyje turi būti ne mažesnis kaip: 

 Strypinei armatūros, kurios fy = 600MPa ir fy = 550MPa, – 2. 
 Strypinei armatūros, kurios fy = 800MPa ir fy = 1000MPa, – 3 ir  40 mm. 
 Lynams – 2 ir  30 mm; (čia  – mm). 

Apsauginį betono sluoksnį atraminėje zonoje įtemptajai armatūrai su inkarais ir be jų galima 
imti tokį pat, kaip ir pjūviuose elemento tarpatramyje tokiais atvejais: iš anksto įtemptiesiems 
elementams, kai atraminė reakcija perduodama sutelktai, esant atraminėms plieninėms detalėms ir 
konstrukcinei armatūrai (suvirintinių skersinių tinklų arba armatūrą apgaubiančių apkabų); 
plokštėse, skyduose, paklotuose ir elektros linijų atramose, kai galuose įdedama papildoma skersinė 
armatūra (lovio pavidalo suvirintiniai tinklai arba uždaros apkabos). 

Mažiausias atstumas nuo įtemptosios armatūros paviršiaus arba nuo kanalo krašto iki 
arčiausio betono paviršiaus, atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, elemento tarpatramio viduryje 
turi būti ne mažesnis už nurodytą lentelėje. Elementuose su įtemptąja išilgine armatūra, tempiama į 
betoną ir išdėstyta kanaluose, atstumas nuo elemento paviršiaus iki kanalo paviršiaus turi būti ne 
mažesnis kaip 40mm ir ne mažesnis už kanalo plotį; šoninėms elementų briaunoms nurodytas 
atstumas, be to, turi būti ne mažesnis už pusę kanalo aukščio ir už reikšmes, nurodytas lentelėje. Kai 
įtemptoji armatūra yra išdėstyta išėmose arba elemento skerspjūvio išorėje, apsauginio betono 
sluoksnio, įrengiamo torkretuojant arba kitais būdais, storis turi būti ne mažesnis kaip 20mm. 

Ištisiniai armatūros strypai, tinklai arba strypynai, išdėstyti per visą konstrukcijos ilgį ar plotį 
tam, kad juos būtų galima netrukdomai sudėti į klojinius, turi būti mažesnių matmenų už 
konstrukcijos, paisant pastarosios ilgio: 

 Jei konstrukcijos ilgis 9m –10mm. 
 Jei konstrukcijos ilgis iki 12m – 15mm. 
 Jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12m – 20mm. 

Tuščiavidurių žiedinio arba dėžinio skerspjūvio elementų atstumas nuo išilginės armatūros 
strypų iki betono vidinio paviršiaus turi atitikti Reglamento reikalavimus. Pagal techninius 
reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.  

 
Betonavimo darbai 
Betono liejimas 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio 
savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos 
plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant 
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 
dalies ilgio, tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi 
būti ne didesnis kaip 250mm, o su dviguba armatūra – 120mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas 
betonas įgyja ne mažesnį kaip l,5MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, 
vibravimu ir vakuumavimu. 

Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas 
numatytu būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento 
pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono 
sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 
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Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta ridančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant 
jo naują betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos 
technine priežiūra. 

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 
stingimui ir jo priežiūrai. 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos.  
Liejimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio 

pluoštui ne daugiau kaip l,0m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, 

pamatas ir panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties 
paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono 
sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su 
technine priežiūra. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, 
įdėtinių detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų.  

Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 
10cm gylio. 
 
Betono priežiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 
režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 
žiemą – nuo šalčio. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 15°C ±1°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną 
kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti 
laistyti tik po 5-10h. 

 
Betonavimas kai oro temperatūra virš +25°C 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50% 
turi būti naudojami greitai kietėjantis aprobuotas portlandcementis, kurio markė turi būti ne mažiau 
kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 
neturi viršyti 30-35°C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono 
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol. kol 
betonas nepasieks 70% projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus 

drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu 
neleistinas. 

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį. Šilumą 
izoliuojančiomis medžiagomis. Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

 Betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo). 
 Vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
 Betono stiprumą/nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

 
Betono apdaila 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir 
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jeigu reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 
Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 
medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Lauke esantys paviršiai, kurie bus naudojami kaip pėsčiųjų takai, sušiurkštinami medine lenta, 
kad padaryti lygų neslidų lygų struktūrinį paviršių. 

Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas metaliniu įrankiu, kad padidinti 
paviršiaus tankumą. 

 
Betonavimo darbų kokybės kontrolė 
Statybinių nuokrypių kontrolė 

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 1330-1:2015. Išbetonuotų g/b ir 
betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji nuokrypiai, 

mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo 
projektinio polinkio per visą aukštį: 

 

- pamatų ±20 

- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios 
gelžbetoninės konstrukcijos 

±5 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 
liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

±5 

Elementų ilgio ±20 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji nuokrypiai, 

mm 

Elementų skerspjūvio matmenų +6,-3 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
Parametras Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų: 
 sijų 
 plokščių ir pamatų sienų 

 
±10 
±20 

Techninė priežiūra visų 
elementų, atliktų darbų 

registravimas darbų 
žurnale 

2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių plokštėse ir sijose 
iki 1 m storio 

 
±10 

Techninė priežiūra visų 
elementų, atliktų darbų 

registravimas darbų 
žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo 
projektinio: 

 kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir 
konstrukcijos skerspjūvio linijiniai išmatavimai, 
mm: 

- iki 100  
- nuo 101 iki 200 

 kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 
mm imtinai ir konstrukcijos skerspjūvio linijiniai 
išmatavimai, mm: 

- iki 100 
- nuo 101 iki 200 
- virš 300 

 
 
 

+4 
+5 

 
 
 

+4, -3 
+8, -3 
+15, -5 

 
 

Techninė priežiūra visų 
elementų, atliktų darbų 

registravimas darbų 
žurnale 
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 kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir 
konstrukcijos skerspjūvio linijiniai išmatavimai, 
mm: 

- iki 100 
- nuo 101 iki 200 
- nuo 201 iki 300 
- virš 300  

+4, -5 
+8, -5 
+10, -5 
+15, -5 

Betono kontroliuojamos savybės 
Sukietėjusiu betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, vandens 

nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.  
Stipris gniuždant 

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 
 

Betono stiprio gniuždant klasės 
Betono stiprio gniuždant 

klasės 
 
 

Stipris gniuždant pagal LST EN 206-1 

Bandant cilindrus 
150/300mm, 

fck.cvi(N/mm2) 

Bandant kubus (150x 150x 
150)mm. fcbe(N/mm2) 

C8/10 8 10 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
 

Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST EN 12390-3:2003 
Vandens nepralaidumas 

Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4. W6, W8. Vandens 
nepralaidumas turi būti nustatomas pagal STR 2.05.05:2005. 
Atsparumas šalčiui 

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2014. 
Betono bandymai 

Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2014 8 ir 9 
punktus – „atitikties kontrolė ir atitikties požymiai“ bei „gamybos kontrolė“. 

Bandiniai betono gniuždymo bandymui turi būti paimami pagal LST EN 206:2014. Betono 
pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal standarto LST 
EN 206:2014 reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai 
turi būti laikomi standartinės drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti 
laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, kaip ir pagrindinė betono masė, išskyrus, jei statybos 
techninė priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 

Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du – po 28 parų kietėjimo. 
Lauke laikytas bandinys turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei priežiūrai 
leidus. 

Šalims susitarus, atitikties bandymų galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties 
deklaracija, jeigu: 

 Gamyklos kontrolės rezultatai atitinka standarto LST EN 1330-1:2015 reikalavimus. 
 Ankstesni bandymai davė teigiamus rezultatus. 
 Reikalinga betono stiprumo klasė ne aukštesnė kaip C30/37. 
 Mišinio kiekiai mažesni negu 150 m3. 
 Konstrukcijos ar pastato betoninės konstrukcijos nėra labai svarbios visos konstrukcijos 

patikimumui. 
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Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. Betono atsparumo 
gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys, bet jais gali būti ir 
neapsiribojama: 

 Betonavimo darbų vieta. 
 Mišinio numeris ir projektinis atsparumas. 
 Išlieto betono kiekis. 
 Betono mišinio proporcijos (sudėtis). 
 Vandens cemento santykis. 
 Maksimalus užpildo dalelių dydis. 
 Sėdimo išmatavimai. 
 Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra. 
 Liejimo data. 
 Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu. 
 Paėmusių ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės. 

 
Betono paviršiai 
Bendrieji nurodymai 

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono. 

Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos 
konstrukcijos betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą 
betono atspalvį. 
Kokybės faktoriai 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų 
nuskilimai atspalvio skirtumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialiniškumo 
plokštumos. Įstrižainių nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami – įtrūkimai, 
trapumas, dėmės ir atplaišos.  

 
Klasifikacija 

Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

Konstrukcijos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos 
skersmuo arba 

didžiausias 
išmatavimas, 

mm 

Iškilimo aukštis arba 
įdubos gylis, 

mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 
matuojamas nuo 

konstrukcijos 
paviršiaus, mm 

Bendras betono 
nuskilimų ilgis 1m 

ilgio briaunoje, 
mm 

Al  
Matomas paviršius 

(pagal etaloną) 
2 20 

A2 1 1 5 5 
A3 4 2 5 50 
A4 10 1 5 50 
A5 Nereglament. 3 10 50 
A6 15 5 10 100 
A7 20 Nereglament. 10 100 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 
Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, 
nurodytus atskiroms konstrukcijoms. Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. Įdėtinių detalių 
matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedinio nuotekų. 
 

4.5. Dangų pritaikymas žmonėms su negalia (ŽN) 
Pėsčiųjų takai 

Pėsčiųjų takai turi būti suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. ŽN 
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Pėsčiųjų takų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis turi būti ne 
didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų takų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). 
Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni 
kaip 20 mm. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 
neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų.  
 

4.6. Architektūrinių elementų techninės specifikacijos 
Suoliukai 

Visi teritorijoje esantys suoliukai (bei kiti gaminiai) yra parinkti to paties medžiagiškumo 
ir spalvos – tamsiai pilkos, antracito spalvos dažyto metalo gaminiai (šiukšliadėžės), su 
natūralaus impregnuoto medžio detalėmis – suoliukai su medinėmis sėdimosiomis dalimis. 

Suoliukai išdėstyti šalia pagrindinio pėsčiųjų tako, regyklose, bei poilsio aikštelėse. 
Suoliukai su mediniais atlošais ir sėdimąja dalimi, kaip žemiau esančiame pav.  

4.6.1 pav. Suoliuko pavyzdys 

Suoliukai turi turėti perforuotą užrašą (tekstas turės būti suderintas su Užsakovu). Suoliukų 
spalva – derinama su Užsakovu. Suoliukų matmenys: ~1800mm x 400mm x 410mm (Ilgis x 
plotis x aukštis). 
 
Šiukšliadėžės 

Šiukšliadėžės numatytos prie visų projektuojamoje teritorijoje įrengiamų suoliukų 
patogiam naudojimui. Šiukšliadėžės spalva – derinama su Užsakovu. Ant šiukšliadėžės "stogelio" 
turi būti numatyta vieta nugesinti nuorūkas. Šiukšliadėžės turi turėti išimamą ar kitaip patogiam 
šiukšlių surinkimui pritaikytą talpą. 

 
Stendas 

Stendas numatytas prie apžvalgos aikštelės Nr. 1. 
Stendo spalva – derinama su Užsakovu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.2 pav. Stendo pavyzdys 
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4.7. Makrofitų šalinimas 

Makrofitai vandenyje bus šalinami juos raunant su šaknimis. Makrofitų rovimo su šaknimis 
zonos nurodytos brėžiniuose. Makrofitų rovimas vykdomas juos raunant su ekskavatoriumi (kuris 
turi specialų kiaurą kaušą/griebtuvus (kad pro kiaurymes ištekėtų vanduo ir kartu su juo iškastas 
dumblas) arba mažąja žemsiurbe (pvz. Truxor). Prieš atliekant šakniastiebių rovimo darbus 
rekomenduojama nupjauti augalų viršutines dalis, po to vykdyti šakniastiebių rovimą. Pašalintus 
makrofitus būtina surinkti ir išvežti į krantą už tiesioginės prietakos baseino ribų (už vandens 
telkinio apsaugos juostos, kur dėl reljefo ypatumų, atstumo nuo vandens telkinio, kitų fizinių 
barjerų nėra grėsmės yrančios biomasės produktams išsiplauti atgal į vandens telkinį) tą pačią 
dieną, kurią vykdomas makrofitų šalinimas. Išrauti makrofitai (žalia masė) krante yra 
susmulkinami, pakraunami į transporto priemones ir išvežami į kompostavimo aikštelę arba 
išvežami į privatų/valstybinį žemės sklypą, gavus raštišką savininko sutikimą, kur bus 
sukompostuoti. Planuojamas šalinti ir smulkinti žalių makrofitų tūris sieks apie 223 kub.m., po 
smulkinimo jis sudarys apie 41 kub.m., kuris bus išvežtas. 

Technika, naudojama darbams atlikti turi būti sandari, kad neterštų aplinkos. 
Transportavimo metu atsiradus gatvių, kelių, kitų aplinkos objektų taršai/sugadinimui, Rangovas 
privalės pašalinti jos padarinius. 

Makrofitų šalinimo teritorija turi būti aptverta vandenyje, siekiant neleisti pasklisti 
makrofitų liekanoms po vandens telkinį. Darbams naudojama technika turi nepažeisti vandens 
telkinio dugno ir kranto linijos. Darbai turi būti vykdomi laikytis visų aplinkos apsaugos, darbų 
saugos, atliekų tvarkymo ir t.t. reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užbaigus 
darbus, technika/įranga išvežama, likę baigiamųjų darbų pėdsakai panaikinami, plotai užsėjami 
žolių mišiniu. 

http://code-industry.net/


Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone.  
Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektas 

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Kuršių g. 7 Kaunas LT-48107 info@aigrupe.lt, tel. 837744364 48 

5. DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA 
 

I. Makrofitų šalinimas, želdinių ir krūmų tvarkymas 

1.1 Makrofitų šalinimas su šaknimis vandenyje,   
smulkinimas, išvežimas iki 13 km atstumu ir visi su tuo 
susiję darbai ir išlaidos. 

 m² 399  

1.2 Pakrantės frezavimas ir krūmų bei makrofitų šaknų 
rovimas,  smulkinimas, išvežimas iki 13 km atstumu ir 
visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m² 904  

1.3 Žolinės augmenijos šienavimas ir mulčiavimas (žolinė 
augmenija neišvežama). Krūmų šalinimas (mechanizuotai 
ir rankiniu būdu) išvežimas iki 13 km atstumu ir visi su 
tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m² 7027  

1.4 Žolinės augmenijos šienavimas ir mulčiavimas (žolinė 
augmenija neišvežama) miške. Krūmų miške šalinimas 
(rankiniu būdu iki 15 mm skersmens) išvežimas iki 13 km 
atstumu ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m² 24620  

1.5 Sausuolių saugus nupjovimas, smulkinimas, išgabenimas 
iki 13 km atstumu ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m³ 16  

1.6 Vėjovartos ir vėjolaužos pažeistų medžių ar jų šakų 
saugus nupjovimas, smulkinimas, išgabenimas iki 13 km 
atstumu ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m³ 3  

1.7 Regyklos apžvalgos plote išgenėti sausas ir žalias šakas, 
pakeliant lają, išgabenimas iki 13 km atstumu ir visi su 
tuo susiję darbai ir išlaidos.  

 m³ 3  

1.8 Kadagių (Juniperus communis) 3-4 metų amžiaus 
sodinimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 vnt. 22  

 Pastabos : 
1. Atliekant apželdinimo darbus, juos turi prižiūrėti kvalifikuotas ir želdinimo patirties turinti 

kraštovaizdžio specialistas. Už tai yra atsakingas pirkimą laimėjęs  rangovas,  kuris turi 
užtikrinti tokios kvalifikacijos specialisto dalyvavimą projekte. 

2. Remtasi parengto “Miškotvarkos projekto” dokumentacija. 
3. Laukinės obelys ir laukinės kriaušės nekertamos, jas būtina išsaugoti. 

 II. Takų įrengimas 

2.1. Ant žemės formuojami pėsčiųjų, skaldos atsijų dangos, takai su integruotomis dvejomis regyklomis ir 
trimis aikštelėmis. Bendras ilgis – 460 m. Bendras plotas - 747,00 m². 

2.1.1 Tako  pagrindo formavimas. Sudedamų sluoksnių vietos 
paruošimas iškasant esamą grunto sluoksnį, griovio 
darbinių nuolydžių formavimas, visi su tuo susiję darbai 
ir išlaidos. 

 m³ 265  

2.1.2 Esamo iškasto grunto sluoksnio h= 200mm, pylimas ir 
sutankinimas griovyje formuojant nuolydžius ir visi su 
tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m³ 150  

2.1.3 Naujos žvyro dangos arba skaldos (frakcija  0/22) 
pagrindo sluoksnio h= 150mm, atvežimas, suformavimas, 
sutankinimas griovyje formuojant nuolydžius ir visi su 
tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m³ 150  

2.1.4 Naujos, viršutinės, skaldos atsijų dangos (frakcija 0/2) 
pagrindo sluoksnio su organiniu rišikliu iš gysločio sėklų 

 m² 747,00  
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luobelių h=40mm, atvežimas, suformavimas, 
sutankinimas griovyje formuojant nuolydžius ir visi su 
tuo susiję darbai ir išlaidos. 

2.1.5 Tako šonų supylimas, nuolydžių formavimas esamu 
gruntu ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m³ 27  

2.1.6 Tako plastikinių bortelių įrengimas ir visi su tuo susiję 
darbai bei išlaidos 

 m 910  

2.1.7 Tako šlaitų tvirtinimas plastikiniu “koriu” ir visi su tuo 
susiję darbai bei išlaidos 

 m² 185  

2.1.8 Tako šoninių nuolydžių apsėjimas žolių sėklų mišiniu ir 
visi su tuo susiję darbai bei išlaidos 

 m² 185  

2.2.Atraminės sienutės įrengimas. Bendras ilgis – 8,35 m. Aukštis - 1.0 m. 

2.2.1 Gelžbetoninių polių, ø300mm, L = 1.5m, įrengimas 
grunte ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 Vnt. 7  

2.2.2 Rostverko 0.2 x0.5 m, L = 8.5 m, įrengimas grunte ir visi 
su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m² 1,7  

2.2.3 Cinkuoto virinto tinklo, akys 50 x 50 mm, saugus 
sumontavimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m² 20  

2.2.4 Atraminės sienutės virinto tinklo tūrio tarpų užpildymas 
akmenimis ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 m³ 1,7  

III.  Mažosios architektūros elementų įrengimas 

3.1 Medinio suolo L = 1,80 m,  įrengimas grunte, tvirtinimo 
vietų inkaravimas, suolo sumontavimas ir visi su tuo 
susiję darbai bei išlaidos. 

 Vnt. 7  

3.2 Šiukšliadėžės pamatinių polių įrengimas grunte, 
tvirtinimo vietų inkaravimas, sumontavimas ir visi su tuo 
susiję darbai ir išlaidos. 

 Vnt. 8  

2.3 Informacinio stendo pamatinių polių įrengimas grunte, 
tvirtinimo vietų inkaravimas, medinio stendo stovo 
sumontavimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. 

 Vnt. 1  

3.4 Hidrometrinio matuoklio įrengimas ežere, tvirtinimo vietų 
inkaravimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos 
(hidrotechninis betonas, klasė C25/30, kiekis 0,18 kub.m, 
vamzdis UPE 270 – 4,35 m ilgio, C5 klasė). 

 Vnt. 1  
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UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Kuršių g. 7 Kaunas LT-48107 info@aigrupe.lt, tel. 837744364 50 

 
6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR BRĖŽINIAI 
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Aplinkos apsaugos agentūrai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai

2019-    -  N r . 

Į 2019-07-26 Nr. 1

DĖL KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO IR TVARKYMO ŽASLIŲ SENIŪNIJOJE, 

KAIŠIADORIŲ RAJONE, PROJEKTO

Išnagrinėję UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ 2019-07-26 raštu Nr. 1 pakartotinai pateiktą

„Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“ projekto (toliau –

projektas) esamos būklės analizę ir koncepciją, joms pritariame.

Ministerijos kancleris Arminas Mockevičius

M. Žolynas, 8 5 278 6569, el. p. mindaugas.zolynas@am.lt
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1. SANTRAUKA 
 
Vidinės miškotvarkos projektas rengiamas žemės sklypui, esančiam Kaišiadorių r. sav. Žaslių 

sen. Žaslių k., unikalus daikto numeris 4400-3787-4423, kadastro numeris 4970/0003:71. Žemės 
sklypo plotas 6,14 ha, tame tarpe miško žemės plotas 3,90 ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, 
naudojimo būdas – visuomeninės paskirties rekreacinės teritorijos. Žemės sklypas suformuotas 
atliekant kadastrinius matavimus. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta 
panaudos sutartis. Panaudos gavėjas Kaišiadorių rajono savivaldybė. 

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio duomenimis, teritorijai, kurioje bus 
vykdomas projektas, būdingas banguotas ir lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su vyraujančių atvirų 
pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu, kurio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs 
dominantai. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius planuojama tvarkyti 
teritorija yra Baltijos aukštumų ruože, Dzūkų aukštumos srityje, Vakarų dzūkų šiaurinės slėniuotos 
miškingos agrarinės plynaukštės rajone. Teritorija priskirta au‘4E kodu žymimai kraštovaizdžio 
tvarkymo zonai. Tai reiškia, kad bendras kraštovaizdžio pobūdis – agrarinis urbanizuotas 
kraštovaizdis, naudojimo pobūdis – tausojantis-intensyvus, gamtinis pobūdis – ežerynų kraštovaizdis. 

Rengiant vidinės miškotvarkos projektą patikslintos sklype esančių medynų taksacinės 
charakteristikos, sklype esančioje miško žemėje suprojektuota ūkinė veikla. 

 
2. ANALITINĖ DALIS 
 
2.1. Projektinės situacijos analizė  
(objekto istorija; miškų tvarkymas; ekonominių ir socialinių poreikių prognozė) 
Siekiant padidinti teritorijos kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, tikslinga atlikti darbus, 

sudarančius sąlygas teritorijoje esančio kraštovaizdžio formavimui ir ekologinės būklės gerinimui. Ši 
veikla bus vykdoma 3,5 ha gamtinio karkaso teritorijoje. Siekiant užtikrinti platesnį teritorijos 
panaudojimą visuomenės reikmėms ir poreikiams, teritorijoje bus įdiegti mažosios architektūros 
elementai ir statiniai, sutvarkyta želdinių sistema. Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos 
bendrąjį planą, teritorija patenka į rajoninio ir vietinio migracijos koridoriaus gamtinio karkaso 
metafunkcinę zoną, kurios funkcinio potencialo kategorijos ekologinio kompensavimo laipsnis yra 
labai silpnas. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių 
prioritetų brėžiniu, teritorija priskiriama prie R1 – intensyvaus vystymo rekreacinių arealų. Tai yra 
ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje leidžiama vykdyti darbus, didinančius 
vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį formuoti specialiomis kraštovaizdžio 
architektūros priemonėmis. 

 
2.2. Objekto veiklos teritorijos charakteristika 
(fizinė – geografinė charakteristika; ekonominė ir socialinė aplinka; veiklos teritorijos keliai ir 

geležinkeliai; veiklos teritorijos administracinis ir kadastrinis suskirstymas; miškų pasiskirstymas 
pagal administracinius vienetus, funkcinę paskirtį ir nuosavybės formas) 

Planuojama tvarkyti teritorija patenka į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-3787-4423 bei 
valstybinę žemę. Sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, jį pagal panaudos sutartį Nr.6SUN-14-
(14.6.56.) valdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: 
visuomeninės paskirties rekreacinių teritorijų. Bendras sklypo plotas siekia 6,14 ha, dalį jo – 3,90 ha 
užima miškas, kuris nepriskiriamas prie valstybinės reikšmės miškų. Pietuose ir rytuose sklypas 
ribojasi su Žaslių mstl. bei Statkūniškės ežeru, vietinės reikšmės žvyrkeliu. Vakaruose ribojasi krašto 
keliu Nr. 143. 
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2.3. Objekto teritorijos charakteristika 
(struktūriniai padaliniai; teritorija pagal augavietes ir žemės naudmenas; žemė pagal funkcinę 

paskirtį; medynų dendrometrinė charakteristika; medynų kokybinė būklė; teritorijos specifinė 
charakteristika, nurodomos saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka 
objektas) 

Sklype esantys miškai yra Valstybinių miškų urėdijos Kaišiadorių regioninio padalinio Paparčių 
girininkijos teritorijoje, kvartalo Nr. 518, taksaciniai sklypai Nr. 9, 10, 11, 12. Vyrauja normalaus 
drėgnumo Nbl (2,5 ha) ir Ncl (1,4 ha) augavietės. Visi sklypo medynai – pušynai, normalaus kirtimo 
amžiaus ūkiniai miškai, iš jų 1,7 ha kultūrinės kilmės. Pribręstančių medynų yra 2,2 ha, pusamžių 1,7 
ha. Visuose pusamžiuose kultūrinės kilmės medynuose yra šakninės pinties židinių.  

Reljefas kalvotas, tačiau šlaitinės augavietės atskirų sklypų nesudaro. Saugomų teritorijų ir 
„Natura 2000“ teritorijų, į kurias patenka objektas, nėra. Planuojamą tvarkyti teritoriją sudaro šios 
vertybės: miškas bei Statkūniškės ežero pakrantė su įvairaus diapazono altitudžių lygmenimis. 
Altitudžių skirtumas tarp aukščiausios (vakarinėje pusėje) ir žemiausios (rytinėje pusėje) reljefo vietos 
siekia 9–15 metrų. 

 
2.4. Galiojusio miškotvarkos projekto įvykdymo analizė 
(vykdytos ūkinės priemonės ir jų rezultatai; miško auginimo ir naudojimo priemonių 

veiksmingumo analizė; ekonominiai miško ūkinės veiklos rezultatai; miškotvarkos projekto vykdymo 
įvertinimas) 

Sklype 2012 metais atlikta Valstybinė miškų inventorizacija. 9 ir 11 sklypuose projektuoti 
einamieji miško kirtimai. Patikslinus taksaciją, šiuo metu einamieji miško kirtimai pagal miško 
kirtimo taisykles negalimi ir neprojektuojami. 9, 10 ir 11 sklypuose yra vykdytų kirtimų valksmos. 
Apie galiojusio miškotvarkos projekto įvykdymą duomenų nėra.  

 
3. PROJEKTINĖ DALIS 
 
3.1. Projektavimo pagrindas ir užduotis 
Projektavimo pagrindas – vidinio miškotvarkos projekto parengimo paslaugos sutartis Nr. VP-

124. Užduotis – vidinės miškotvarkos projekto parengimas sklypui Kad. Nr. 4970/0003:71, esančiam 
Kaišiadorių r. sav., Žąslių sen., Žąslių k.. 

 
3.2. Objekto suskirstymas pagal tikslinę funkcinę paskirtį 
Sklype 3,90 ha užima miškas, kuris nepriskiriamas prie valstybinės reikšmės miškų. Tikslinė 

miškų funkcinė paskirtis  - normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai, IVA miškų grupė. 
 
3.3. Medienos ruoša 
(pagrindiniai kirtimai; medynų ugdymo kirtimai; medynų sanitariniai kirtimai; kiti kirtimai; 

medienos ruošos norma; potencialiai naudotinų miško kirtimo atliekų kiekio įvertinimas) 
Vidinės miškotvarkos projekte medienos ruoša (pagrindiniai kirtimai, medynų ugdymo kirtimai, 

medynų sanitariniai kirtimai ir kiti kirtimai) neprojektuojama, potencialiai naudotinų miško kirtimo 
atliekų kiekis neskaičiuojamas. 

 
3.4. Jaunuolynų ugdymas 
Vidinės miškotvarkos projekto plote jaunuolynų nėra. 
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3.5. Miško želdinimas ir žėlimas, priežiūra ir apsauga 
Vidinės miškotvarkos projekte pagrindinio naudojimo kirtimai nenumatyti, todėl želdinimo ir 

žėlimo, priežiūros ir apsaugos darbai neprojektuojami. 
 
3.6. Sėklinės miško bazės plėtra 
Vidinės miškotvarkos projekte neprojektuojama. 
 
3.7. Priešgaisrinė apsauga 
Vidinės miškotvarkos projekte neprojektuojama. 
 
3.8. Miško sanitarinė apsauga 

Sklype esantys kultūrinės kilmės pušies medynai pažeisti šakninės pinties. Pažeidimai 
nežymūs, kirtimų apribojimai dėl šakninės pinties netaikomi. 

 
3.9. Miško kelių tiesimas 
Nauji miško keliai vidinės miškotvarkos projekte neprojektuojami, naudojami sklype jau esantys 

natūralaus grunto miško keliai. 
 
3.10. Kitos ūkinės priemonės 
Planuojamos teritorijos projekto koncepcijos sprendiniai: tankinto grunto dangos takų įrengimas, 

regyklų įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, makrofitų ir želdinių tvarkymo zonos. 
Siekiant įgyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo uždavinį, numatomos šios konkrečios priemonės ir 

darbai: želdinių tvarkymas (šalinimas, sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas, šienavimas), pėsčiųjų 
takų įrengimas / atnaujinimas, vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai, mažųjų kraštovaizdžio 
architektūros statinių statyba, visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas. 

 
3.11. Gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kraštovaizdžio apsauga; saugomų 

teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju, 
saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju 

Teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų, įrašytų į Kultūros vertybių registrą. Ji taip pat 
nesiriboja su saugomomis teritorijomis (tarp jų –  ir kultūros paveldo) bei nepatenka į valstybinius 
miškus. Į „Natura 2000“ teritorijų plotus neįeina. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos 
duomenų bazę teritorijoje saugomų rūšių nėra. 

 
3.12. Rekreacinės ir socialinės miško funkcijos stiprinimas 
Miško žemės plote yra pastatyti du kryžiai palaidotiems žuvusiems už Lietuvos laisvę 

partizanams atminti. Miške auga spygliuočiai medžiai, yra prižėlę menkaverčių krūmynų, yra savaime 
besiformuojančių pėsčiųjų siaurų gruntinių (smėlio) takų, vedančių prie ežero, kryžių, Žaslių 
miestelio. Statkūniškės ežeras, kurio plotas 7,9 ha yra vienas iš 3 ežerų,  kuriuos jungia upė Laukysta. 
Nuo teritorijos vakarinės pusės atsiveria tolimi vietovės horizontai. Ežeras ir šalia jo esanti teritorija 
yra svarbi zona vietos bendruomenei ir jos svečiams. Minėtoje teritorijoje ne tik vyksta renginiai (pvz., 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11, kurios metu pagerbiami žuvę partizanai; dainų 
vakarai), bet galima mėgautis ir ežero, miško skleidžiama ramybe, gerėtis atsiveriančių kraštovaizdžių 
arealų įvairove. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginiame plane numatyta 
pritaikyti rekreacijai ir turizmui savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektus, vandens ir gamtos 
išteklius. Šiuo metu teritorijoje nėra jokios viešosios infrastruktūros, o poreikis – nemažas (pvz., 
pėsčiųjų takų, suoliukų ir pan.). 
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3.13. Nemedieninis miško naudojimas 
Nemedieninis miško naudojimas vidinės miškotvarkos projekte nenumatytas. 
 
4. BAIGIAMOJI DALIS 
 
4.1. Projektinių sprendinių vertinimas 
(ekonominis vertinimas; ekologinis vertinimas; socialinis vertinimas); 
Ekonominis projektinių sprendinių vertinimas vidinės miškotvarkos projekte nepridedamas. 
Minėtoje teritorijoje vyksta renginiai, galima mėgautis ir ežero, miško skleidžiama ramybe, 

gerėtis atsiveriančių kraštovaizdžių arealų įvairove. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 
m. strateginiame plane numatyta pritaikyti rekreacijai ir turizmui savivaldybės gamtos ir kultūros 
paveldo objektus, vandens ir gamtos išteklius. Teritorijoje bus sukurta tam reikalinga viešoji 
infrastruktūra.  

Vadovaujantis 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-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 19 
punktu, įgyvendinamas kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas prisidės 
prie šių Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano 3 priede 
keliamų siekių: 

1. Mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją – teritorijoje numatoma pagerinti esamų želdinių būklę; 
2. Pagerinti rūšių išlikimo sąlygas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių migracijai, 
suformuoti ar atnaujinti esamus želdynus, tvarkyti želdinių grupes, išsaugoti želdinių sveikumą – 
įgyvendintu projektu siekiama išsaugoti vietinę augaliją ir gyvūniją, sudaryti sąlygas naujų rūšių 
kūrimuisi. Bus tvarkomi esami želdiniai (menkavertė augmenija – naikinama, vertinga – 
tvarkoma ir saugojama); 
3. Sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, pateikti informaciją apie 
vertybes vietovėje – vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
funkcinių prioritetų brėžiniu, teritorija priskiriama prie R1 – intensyvaus vystymo rekreacinių 
arealų. Tai yra ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje leidžiama vykdyti 
darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį formuoti 
specialiomis kraštovaizdžio architektūros priemonėmis. Atlikus minėtus darbus ir pritaikius 
teritoriją gamtos ir visuomenės poreikiams (sutvarkius želdynus, įrengus pėsčiųjų takus, 
mažosios architektūros elementus ir pan.), bus pagerinta kraštovaizdžio vertybių ir ekologinė 
būklė, sudarytos sąlygos visuomenei pažinti kraštovaizdį ir juo naudotis. 
 
4.2. projekto priežiūra ir tikslinimas 
(miškotvarkos projekto priežiūra; miškotvarkos projekto sprendinių keitimas); 
Miškotvarkos projektą priežiūra priklauso VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus Kauno regionui. 

Miškotvarkos projekto sprendinių keitimas galimas pagal galiojančius teisės aktus. 
 
5. PRIEDAI 
 
1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zonos, II. Kelių apsaugos 

zonos, VI. Elektros linijų apsaugos zonos, XXVI. Miško naudojimo apribojimai, XXIX, Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos. 

2. Privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai. 
3. Miško kirtimų apribojimai aplink saugomų paukščių lizdavietes. 
4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija. 
5. Žemės sklypo plano M 1:1000 kopija 
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6. KARTOGRAFINĖ MEDŽIAGA 
 
6.1. Bazinis miškų žemėlapis M 1:10000 
Vidinės miškotvarkos projekte pridedami šie M 1:10000 planai: Medynų planas ir Ūkinių 

priemonių planas. 
 
6.2. Medynų planas M 1:20000 arba M 1:25000; 
Vidinės miškotvarkos projekte pridedamas Medynų planas M 1:25000 masteliu, pažymėtas 

miškotvarkos projekto apimamas miško plotas. 
 
6.3. Miško kvartalų žemėlapis M 1:10000, dažytas vyraujančių medžių rūšimis ir 

brandumo grupėmis; 
Vidinės miškotvarkos projekte pridedamas Medynų planas M 1:10000, dažytas vyraujančių 

medžių rūšimis. 
 
6.4. Miško kvartalų žemėlapis M 1:10000, dažytas pagal suprojektuotas ūkines priemones 
Pridedamas Ūkinių priemonių planas M 1:10000, su pažymėtais projektuojamais skaldos atsijų 

takais ir regykla, paminklais žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
 
6.5. Miškų administracinio suskirstymo žemėlapis M 1:50000 
Prie šio vidinės miškotvarkos projekto pridedamas planas M 1:25000 masteliu, kuriame 

pažymėtas miškotvarkos projekto apimamas miško plotas 
 
6.6. Priešgaisrinių priemonių planas 
Priešgaisrinių priemonių planas nerengiamas. 
 
7. SAUGOMOS TERITORIJOS LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS, 

KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSO, PAVELDO OBJEKTO, PAŽINTINIO/MOKOMOJO 
TAKO, LAUKO EKSPOZICIJOS (TOLIAU – PAŽINTINIO TURIZMO OBJEKTAS), 
REKREACINIO, MIŠKO KELIŲ SUTVARKYMO AR HIDROLOGINIO REŽIMO 
ATKŪRIMO TECHNINIS PROJEKTAS, KURIS YRA SUDEDAMOJI VIDINĖS 
MIŠKOTVARKOS PROJEKTO DALIS 

Techninis projektas šiam vidinės miškotvarkos projektui nerengiamas. 
 
8. PATVIRTINTO GAMTOTVARKOS PLANO PRIEMONĖS, NUMATANČIOS 

SPECIALIĄ ŪKINĘ VEIKLĄ KONKREČIAME MIŠKO PLOTE. 
Vidinės miškotvarkos projekte gamtotvarkos plano priemonės neprojektuojamos. 
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Mi5kq grup6s ir pogrupiai

MiSkq

grupe
MiSkq grupes
pavadinimas

Kadastriniai

sklypai
Uredija, girininkija Kvar-

talas
Sklypq sqraSas Plotas

(ha)

401 Ukiniai miSkai 497013:71 KaiSiadoriq MU,

Paparciu gir.
9; 10,11: 12 39

401 l5 viso pogrupyje 39
IS VISO

3.9

pusl 1

I. MISKO VALDOS DUOMENYS

Mi5ko naudmenq plotai

Apaugusi miSku Neapaugusi miSku
Kita mi5ko

2emd
lS viso

15 viso 15 jos mi5ko
2eldiniai 15 viso 15 jos

kirtavietds

?o 17 JY

Medienos turis m3

Medynq Pavieniq
med2iq

15 viso Zaliq
medZiq

Sausuoliu
l5verstq,
nulau2tq
medZiq15 viso Brgstandiq BrandZiu

986 528 0 0 986 to

1903 \r1A 43 & XO7 0124 17 2 14
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Med nqplanas M 1 :10000

Savininkas: Kai5iadoriu raiono savivaldvb6
Apskritis Kauno aoskr. Sklvoo Nr. olane
Savivaldvbe Kai5iadoriu r. sav. Mi5ko plotas, ha 3,9
Seni0niia Zasliai Matavimo tioas Kadastrinis
Kaimas Zasltai [/liSku uredija KaiSiadoriu MU
Kadastrind vietovd 4970 Girininkiia (kt.valdyt.) PaoarCiu qir.
Kadastrinis blokas 3 Kvartalo Nr. 518

stro sklypo Nr 71

SUTARTINIAI ZENKLAI

UAB "Misko darbai"RIBOS Ukinds oriemonOs llledZiu rtisys
Valdos Kvartalo Sklypo Plvnas kirtimas ru5is

NeDlvnas kirtimas isl€ Planq parengd:

Vidmantas Jusas

KEL A Jaunuolynq ugdymas lerZas

Su danqa Kaimo Gruntinis Retinimas Juodalksnis

Einamasis kirtimas )rebul€

Kirtaviete Zuves med Pelk6 Pavieniu m.kirtimas 3altalksnis / tl-<r<.22." h
LLLL ttt!. Brand2iu m.i5kirtimas \.2uolas ias)

Sklvoo Nr. Bir26s Nr. Gri Kiti kirtimai Uosis 2o/, OZ- /r
t C' Zeldymas (tos r05t/s (dat4
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Kv.

Nr.

skr.
Nr.

Plotas
ha

Medyno MedZiq r05is
Skalsu
- mas

TUris, m3

Kil

m(

Bo
ni-
te-
tas

Bran-
dumo
grupe

Augal
iete Projektuojamos

Ukin€s priemon6s
Ar-
das Sudetis Am-

Zius

AukS-

tis, m

Skers-
muo
cm

tha Skly-
Sude-
tines
mr.

MiSko

tipas

TaksoraStis

Savininkas: KaiSiadoriq rajono savivaldybe

pusl 1

lV grupe Ukiniai miskai. Kultorinis medynas. IMU RUSYS: Saknq ligos,

Zuvg.TRAKAS: Lazdynas, Sermuksnis, Saltek5nis, tankus (per 60%).YPATYBES: skalsumas nevienodas, sklype valksmos

int. aikStd 0,06ha Pavieniai medZiai 10P(55)

lV grupe. Ukiniai miSkai. Savaiminis medynas. TRAKAS: SermukSnis, Sunobel€, Seivamedis, vidutinio tankumo

(30-60%).YPATYBES: skalsumas nevienodas, amZius nevienodas

Sklype du paminklai Zuvusiems uZ Lietuvos laisvg.

Kk - paprastoji vink3na.

Trakas pietineje dalyje retas (iki 30%)

lV grupe. Ut<iniai mi5kai. Kulturinis medyna MU

Zuvg.TRAKAS: Lazdynas, SermukSnis, Seivamedis, tankus (per 60%).YPATYBES: skalsumas nevienodas

Kk - paprastoji vinkSna

lV qrup6. Ut<iniai mi5kai. Kulturin s medynas. M SKO PAZEIDIMU

Zuvg.TRAKAS: Kita krumq r0Sis, SermukSnis, Seivamedis, vidutinio tankumo (30-60%).YPATYBES: skalsumas nevienodas.

Kiti kr0mai - Sermuk5nialap6 sorbarija

int. miSko laukymd 0,02 ha Sbl

Bendras plotas : 3.9 ha

TUris pagal med. rU6. : P - 986 m"

Brand2iq medynq t0ris : 0 m3

TURIS PROJEKTE :986 M"

KaiSiadoriq MU, Paparciu gir. k.v.4970/3:71

518 9 0.5 1 10P 55 21 24 0.8 260 156 156 K 2 Pus Ncl

ox

MISKo PAZEIDIMU RUSYS: Saknq ligos, Pu5is paprastoji, 5%, medZiai

518 10 2.2 1 10P 80 22 34 0.7 240 528 528 3 Prb Nbl

KK 60 VM

518 11 0.8 1 10P 55 22 24 0.9 310 248 248 K ,| Pus Nc

KK 40 ox

Kulturinis medvnas. MISKO PAZEIDIMU RUSYS: Saknq ligos, PuSis paprastoji, 5%, medZiai

518 12 0.3 1 10P 40 14 20 0.9 180 54 54 K 2 Pus Nbl

vm

NS M o PAZEIDIMU RUsYS: saknq ligos, PuSis paprastoji, 5% medZiai

19 02 ltra $ a x 07 03 24-17 2 14
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XXVI. MISKO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

108. Pagal Lietuvos Respublikos miSkq fstatym41Zin.,1994, Nr.96-1872) mi5ko naudojimo teises gali b;ti
apribotos visuomends, aplinkos bei miSko apsaugos interesais.

109. Miestq kuroftq miSkuose, miSko parkuose, miSkuose, esandiuose kilometro spirrcluliu apie
respublikines reikSmes sanatorijas, poilsio namus, pensionus, profilaktoriumus, turistines bazes, draudZiami
pagrindiniai plyni ir neplyni kirtimai (iSskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos b0kles medynuose), taip pat
draudZiama naudoti chemikalus. Pagal miSkotvarkos projektus gali bDti uZdrausta kirsti kai kuriq rDSiq nredZius,
taip pat apribotas ugdomqjt; sanitariniq ir landSaftiniq kirtimq laikas.

ll0. Mi5kuose kilometro atstumu nuo Baltijos jiiros ir Kur5iq mariq draudZiami pagrindiniai
neplyni kirtimai (iSskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos bDkles medynuose), taip pat draudLiama naudoti
chemikalus.

I ll. Atskiruose iki 5 hektarq ploto laukq apsauginiuose mi5keliuose, nutolusiuose nuo artimiausioio mi5ko
daugiau kaip 400 metr6 plyni pagrindiniai kirtimai draudZiami. Si nuostata netaikoma gryniesiemr prsynurr,
drebulynams, juodalksnynams ir baltalksnynams. Siuose medynuose plyni pagrindiniai kirtimai leidZiarni ne
didesnemis kaip 2 hektarq birZemis, taikant puSynams l5 metq o kitq rDSiq medynams l0 metq Sliejimo period4.
Atskiras iki 2 hektarq ploto mi5kelis gali b[ti plynai nukirstas 2 birZemis, o didesnio ploto - ne maZiau kaip 3

birZemis.
ll2. Mi5ko sklypuose, esandiuose daubq ir skardZiq Slaituose, draudZiami plyni pagrindinio naudojirno

kirtimai.
113. Retqjq pauk5diq lizdaviediq apsaugos juostose ir kurliniq tuokvietese draudZiarni plyni ir neplyni

pagrindiniai kirtimai. Kiti kirtimai draudZiami nuo balandZio I dienos iki rugsejo I dienos.
Saugomose Lietuvos raudonosios knygos r[Siq radimvietese pagal mi5kotvarkos projektus gali buti

nustatomi specialDs kirtimq laiko, b[do ir rDSiq apribojimai.
I 14. RetU vertingq rD5iq medZiq medynuose, etaloniniuose medynuose, rekreaciniuose miSko sklypuose ir

sklypuose su nuolatiniais tyrimq bareliais draudZiami plyni ir neplyni pagrindiniai kirtimai. Pagal miSkotvarkos
projektus gali bDti nustatomi special[s kirtimq laiko, bDdo ir r[Siq apribojimai.

115. 100 metrq plodio magistraliniq ir kra5to keliq apsaugos zonose draudZiami plyni kirtimai klevq,
4Zuolq, liep6 maumedZiq medynuose bei kituose, turindiuose rekreacinE, estetinQ reik5mq medynuose, taip pat
medynuose, kuriuose [rengtos poilsio ir autotransporto aik5teles.

ll6. Iki 25 metrq plodio kulturos ir gamtos paminklq apsaugos zonose draudZiami visq ru5iq mi5ko
kirtimai, i5skyrus landSaftinius, sanitarinius ir medZig kuriq Saknys ardo paminklus, kirlimus, taip pat draudZiama
naudoti chemikalus, vykdyti mi5ko Zeldymo darbus, i5skyrus tuos, kurie atliekami pagal specialius landSafto
tvarkymo projektus.

117. 100 metrq plodio pamiSkese, mi5kq masyvrl Siaures vakarq vakarq ir pietvakariq pakraSdiuose
draudZiami plyni kirtimai medynuose, dengiandiuose vejams neatsparius medynus.

I 18. Pelkiq mineralinio grunto salose (iki 5 hektarq) draudZiami plyni pagrindinio naudojimo kirtimai.
I l8'. Regioniniq buitiniq atliekq sqvartynq sanitarindse apsaugos zonose esandiuose miSkuose draudZiama

vykdyti pagrindinius plynus miSko kirtimus, i5skyrus plynus sanitarinius kirtirnus.
Punkto nakeitimai:
Nr.2_!4 2005-03-14, zin., ZOOS, Nr. 35-l t40 (2005-03-17)

ll9. PrivatDs mi5kai turi bUti tvarkomi pagal Privadiq miSkqtvarkynro ir naudojirno nuostatus. patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. birZelio l4 d. nutarimu Nr. 825 "Del Privadiqmi5kq tvarkymo ir
naudojimo nuostatq patvirtinimo" 1Zin., I 995, Nr. 51-1256).

plyni ir
trq5as ir
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XXX. PAVIRSINIO VANDENS TELKINIU APSAUGOS ZONOS IR PAKRANTES APSAUGOS
JUOSTOS

125. (neteko galios).
126. Pakrantes apsaugos juostose draudZiama:
126.1. staty'ti statinius, iSskyrus Lietuvos Respublikos saugomq teritorijq istatyme nustatytus atvejus;
126.2. tverti tvoras, iSskyrus aplinkos ministro patviftintuose saugomq rDSiq veiksmq planuose numaryrLl

teritorijg atskirqjq Zeldynq valstybineje ir savivaldybiq Zemeje, botanikos, zoologijos sodq dendrologiniq
kolekcijq paveldo objektq aptverim4 ir kitus atvejus, kai aptverli numatyta normatyviniuose dokumentuose del
ekspl oatavimo saugumo;

126.3. naudoti tr4Sas, augalq apsaugos produktus, i5skyrus augalq apsaugos produktq naudojimo
invaziniams augalams naikinti atvejus, numatytus invaziniq rUiiq populiacijq gausos reguliavimo veiksmq planuose
ar saugomq teritorijq planavimo dokumentuose, taip pat atvejus, kai nustatomas masinis kenkejq iSplitirnas ar
uZkretimas kenksmingaisiais organizmais; naudoti kitas chemines medZiagas ir (ar) miSinius, iSskyrus stichiniq
nelaimiq ir avarijq atvejus, kai uL stichines nelaimes ar avarijos likvidavim4 atsakingos institucijos naudoja
chemines medZiagas ir (ar) mi5inius stichines nelaimes ar avarijos padariniams likviduoti;

126.4. dirbti ZemE, ardyti veldnas, ganyti gyvulius, i5skyrus Lietuvos Respublikos saugomll teritorijq
[statyme nustatytus atvej us;

126.5. statyti motorines transpofio priemones ardiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio kranto;
126.6. vykdyti pagrindinius plynus miSko kirtimus, naikinti miSko paklotE.

Punkto pakeitimai:
Nr, 207.2008-03-12, zin., ZOOt, Nr.33-t 152 (2008-03-20)
Nr.662, 2014-07-09, paskelbtaTAR 2014-07-14, i. k. 2014-10179

127. Vandens telkiniq apsaugos zonose draudZiama:
127.1. irengli galvijq vasaros aik5teles, nei5sprendus klausimq susijusiq su nuotekq surinkimu ir

nukenksminimul
127 .2. lieti srutas arba skyst4 meSl4:
127.2.1. ne[terpiant jq I grunt4 ardiau nei per 100 metrq nuo kranto linijos, kai pakrantes nuolydis

maZesnis kaip 5 laipsniai, ir ardiau nei per 200 metrq nuo kranto linijos, kai pakrantes nuolydis didesnis kaip 5

laipsniai;
127.2.2.'lterpiant juos '1 gruntfu ardiau nei per 5 metrus nuo sureguliuotq upeli6 melioracijos grioviq ir

kanalq, kai jq baseino plotas maZesnis kaip l0 kv. kilometr6 ir ardiau nei per l0 metrq nuo vandens apsaugos
juostos, kai vandens telkiniq baseino plotas ne maZesnis kaip l0 kv. kilometrq;

127.3. statyti pramones imones, cechus, nuodingqjq chemikalq tr45q sandelius bei aikSteles, pavojingq
atliekq surinkimo punktus, naftos produktq sandelius, degalines, mechanines remonto dirbtuves bei technikos
aik5teles, taip pat kitus objektus, galindius tureti neigiamos [takos gamtinei aplinkai, nesuderinus Sio klausimo su

Aplinkos ministerijos igaliota institucija (tadiau visais atvejais atstumas nuo Siq objektq iki vandens telkinio kranto
linijos turi biiti ne maZesnis uZ nurodyt4 127.9 punkte);

127.4. irengfi kapines, iSskyrus veikiandiq kapiniq pletim4 nemaZinant esamo atstumo iki vandens telkinio
kranto;

127.5. ulkasti kritusius gyvulius bei 5iukSles, 'lrengti sqvartynus;
127.6. barstyti i5 lektuvq pesticidus ir mineralines tr4Sas;

127,7. plynai kirsti medZius ir krDmus Slaituose, kuriq nuolydis didesnis kaip l0 laipsniq iSskyrus
piliakalniLl Slaitus, tvarkomus pagal projektus;

127.8. auginant Zemes iikio kLrltlras, hektarui sunaudoti daugiau kaip 80 kilogramq azotoir l5 kilogramq
fosforo veikliosios medZiagos, jeigu skaidiavimq nenustatytos kitos ekologiniu poZiDriu pagr[stos nofmos;

127.9. statyli naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ukininkq 0kio ir kitus pastatus ardiau kaip 50

metrq uZ pakrantes apsaugos juostos, iSskyrus buvusir4 sodybq atkDrimo atvejus Lietuvos Respublikos saugomU

teritorijq istatyme ir Lietuvos Respublikos mi5kq istatyme nustatytomis s4lygomis, taip pat miestr-6 miesteliq ir
kompaktiSkai uZstatytq arba savivaldybiq ar jq daliq bendruosiuose planuose numaty'tq uZstatyti kaimq teritorijose
(bet visais atvejais - potvynio metu neuZliejamoje teritorijoje). Asmeninio naudojimo pirtis uZ pavirSinio vandens
telkinio pakrantes apsaugos juostos gali bDti statoma Lietuvos Respublikos saugomqteritorijq [statyme nustatytais

atvejais ir sqlygomis.
Pastatus taip pat draudZiama staty,ti paklandiq Slaituose, kuriq nuolydis didesnis kaip l0 laipsniq.
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s juosta ir oro erdve tarp dviejq vertikalirl
horizontalq atstumq nuo kra5tiniri jos taidq.
Lvelgiant I Sios linijos [tamp4

6,10 kV- po l0 " ;
35kV -po15";
ll0kV -po20,,;
330kV-po30";
750kV-po40".

s zona kurios plotis po I metr4
os linii statinirl- 0,6 metro.tinklq leidimo draudZiama:

struoti arba griauti pastatus, statinius ir inZinerinius

20'2' vykdyti kalnakasybos, krovimo, zemds kasybos bei ryginimo, sprogdinimo, melioravimoir laistymo darbus;
20.3. sodinti arba kirsti medZius ir knlmus:
20'4' vaLiuoti masinoms ar kitiems mechanizmams, kuriq aukstis su kroviniu arba be jo yra

'os oro linijos apsaugos zonoje);
ti vielq uZtvaras ir metalines tvoras.

'€Ima:

, vi rto stoteles, visq
kur Zmoniu:
asi

lus;
sfer4 kDrenti lauZus;
objektq;

linijos izoriacij4 osius [taisus, taip pat kitaip pazeisti erektros oro

2l'7' sustoti visokiam transportui, i5skyrus geleZinkelio (330 kv ir aukstesnes [tamposelektros oro linijq apsaugos zonose).

uri bDti atlyginti padaryti nuostoliai.
ros tinklq apsaugos zonose bDtina laikvtis
ugos taisykliq.
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rr. KELrU APSAUGOS ZONOS

3. Siekiant sudaryti saugias eismo s4lygas, nuo kelio briaunq Iabi puses nustatomos keliq apsaugos zonos:
3.l. Keliq apsaugos zonq plodiai priklausomai nuo kelio reik5mes yra:
3.1.1. magistraliniqkeliq - po 70 metrq;
3.1.2. kra5to keliq - po 50 metrq;
3.1.3. rajoniniq keliq - po 20 metrLl;

3.1.4. vietines reikSmes keliq - po l0 metrq
3.2. Keliq apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovese istatymrl nustatyta tvarka gali

tikslinti Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo istatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisE
tvirtinti teritorijq planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus).
Punkto pakeitimai:
Nr. !l_a 2003-0t-28, zin., zoos, Nr. t 1-407 (2003-01-3r)

4. UZ keliq prieZiDr4 atsakingos [mones darbuotojams suteikiama teise laisvai vaik5dioti kelir-1 apsaugos
zonose, o statant laikinus snieg4 sulaikandius statinius (sniegatvores, jq atramas), [rengiant sniego volus, tran5djas,
vandens nuleidimo [renginius ar atliekant Salikeles griovirl valymo ir grunto paskleidimo darbus, - vaZiuoti per jas,
Siai [monei informavus apie tai Zemes savininkus ar naudotojus ir atlyginus jiems padarytus nuostolius [statymq
nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. I 10.2003-01-28,Zin., ZO0S, Nr. I 1-407 (2003-0t-3t)

5. Keliq apsaugos zonose leidZiama:
5.1. statyti statinius ar frenginius laikantis Lietuvos Respublikos statybos'lstatyrno, atsiZvelgiant ikeliq

pletros perspektyv4 ir saugaus eismo reikalavimus pagal normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatyt4
tvarkq ir suderintus projektus;

5.2. rudens, Ziemos ir pavasario laikotarpiu statyti laikinus snieg4sulaikandius statinius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1 10,2003-01-28,hin., ZOOS, Nr. 1 I-407 (2003-0t-31)

6. Keliq apsaugos zonose draudZiama:
6.1. statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusijE su transporto ir keleiviq

aptarnavimu;
6.2. [rengti i5orinE reklam4 jeigu ji gali uZstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio Zenklus,

bloginti matomumq akinti eismo dalyvius, tuo keldama pavojq eismo dalyviams;
6.3. naudoti reklamq imituojandiq kelio Zenklus;
6.4. statyti paminklinius akcentus-simbolius, [rengti karjerus, vandens telkinius, sandeliuoti medZiagas be

kelio ir Zemds valdytojo ar jq savininko leidimo;
6.5. vykdyti kitus darbus (i5 jq antZeminiq ar poZeminiq inZineriniq tinklq tiesimo ar rekonstrukcijos) be

kelio ir Zemes valdytojo ar jq savininko leidimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. ll_a 2003-0r-28, zin., z0os, Nr. I I -407 (2003-0t -3I)

7. Keliq apsaugos zonose medLiai,jq grupes ir krDmai, augantys ne mi5ko Zemeje, nukertami ar kitaip
pertvarkom i nustatytqj a tvarka savi valdybes i nstitucij ai iSdavus I ei di mq.

Punkto pakeitimai:
Nr. ll0,2003-01-28, zin., zoos, Nr. I I-407 (2003-01-31)

Sl<yriaus pakeitimai:
Nr. t 10,2003-01-28,zin., z0os, Nr. I 1-407 (2003-01-31)
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r. RYsrv LTNTJV APSAUGOS ZONOS

l. RySiq linijq apsaugos zonoje (Zemes juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus poZeminio kabelio trasos
arba orines linijos kraStiniq laidq ir 3 metrai aplink poZemin[ ar antZemin[ stiprinimo punktq) be raStisko imoni6
aptarnaujandiq Sias rySiq linijas, leidimo ir darbq metu nesant tos [mones atstovo draudZiama:

l. L kasti Zemp giliau kaip 0,3 metro;
1.2, vykdyti statybos, geologiniq tyrinejimq sprogdinimo darbus;
1.3. lyginti gruntq buldozeriais ar kita technika;
1.4, sodinti medZius, sandeliuoti medZiagas, pa5arus, tr4Sas, pilti grunt4 kurti lauZus;
1.5. irengti transporto priemoniq ir mechanizmq aik5teles;
1.6. po orinemis ry5iq linijomis veZti negabaritinius krovinius;
1.7. uZversti ir lauZyti [spejamuosius bei signalinius Zenklus.
2. RySiq linijas eksploatuojandios [mones techniniams darbuotojams suteikiama teise laisvai vaikSdioti

ry5iq linijq apsaugos zonose, o atliekant remonto darbus, vaZiuoti per jas, kasti jose duobes, tranSejas, suderinus
Siuos darbus su Zemds savininkais ir naudotojais ir atlyginant Zemds naudotojams padarytus nuostolius. Siems
darbuotojams taip pat leidZiama persodinti medZius, geneti medZiq Sakas, kad brittl uZtikrintas nustatytasis
proskynq plotis.

Sl<yriaus pakeitimai:
Nr. t 10, 2003-01-2B, Zin., zoos, Nr. I t-407 (2003-0t-31)
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PIUVALOMI MISKO APSATIGOS IR APLINKOSAUGoS IIEIKAT,AVIMAI

I' Saugoti nriSk4 ir io iStcklius nuo neteisetq veiksnrr4: savavaliSko miSko kirtirno. nrisko
naudo.iitlo tvarkos pa2eidinrq. misko iStekliq grobstymo. rniSko ter5imo, SiukSlipirno. 

'riSkoPadcgimo. naminiq gyvuliq daromos Zalosr taip pat saugoti mi5k4 nuo Zveriq daronros Zalos: gaisrq,
ligq. kenkejq ir kitul stichiniq nelaimirl. misko dilvoZemio il nred2iq mechaninirl p;rzeidinrLl (t,R
nriikq jstatynio l7 str.)l

2. Vistlse kirtavietese spygliuoeiu kelmq auk5tis, rnatuojant nuo Saknies kaklelio. t'ri buti ne
didesnis kaip I0 crn.

i. Visose kirtavietese nLto balandT-io I d. iki rugscr.io I d. ncgali brlti palikta Zaliq spy.gliuoiiq
kirtinro atlickq su Zievo. kuriu skersmuo stoliausioie cJalyje didesnis kaip 8 cnr ir ilgcsr,i..iiuip t ,r.,,
iSskl'rtts skirtas tneclietros kuro ruoSai ar kitoms reikrnerns. jci.ios srrkrautos j aukStesnes [aip'1._5 nr
kriivas. taip pat pavicnes Sakas (iki 0,1 mr/ha).

4. Pastebejus didelio n'rasto miSko kenkejq. ligq ar abiotiniq vciksniq pazeiclim4 kai
rned,vnuosc. Zeldinir.rose.2elinirrose apinra dicJesrri rrei I ha plotq arba (ir) 1,ra masirrio riaugi'ir'osi
Po7yrrriq (gatrsu skraidanditt ar tupindiq vabzdZiq. iS cialics ar visai nugrauZri sp.vgliai ar lapai. iS
lajtl krcnta vabuJi.itl lervq ckskrementai. keidiasi spygliq ar lapq naturaii spalui. claug kur ant
kittrienr4 ar Sakq yra val>zdL.iq veiklos poZ1,'miq, istisai dZifista rnecl2iai ir kiia) - privataus miiko
savininkas apie paieidimq miSko valdoje privalo per 5 kalendorines dielas prancsti Valsti,bines miSkq
tarnybos MiSkq kolrtrclles skyriaus tcritorinianr poskl'rir-ri. kurio veiklos teritorijole yra miiko
savininkui priklausanti miiko valda:

5.Z'alia spygliLrocirl nredierra nuo balancii.io20 d. (puSies - nuo balandZio I d.) iki rugse1o I d,.
.ieigu oro temperatufa nc Zemesrre kaip 0 C. pcr l0 clienq po jos iSkirtinro turi buti iSr,eZta ns aldialr
kaip 3 knt nuo ned)/no, kuriame sp1'gliuoiiq rnedZiq rlSitp yra daugiau kaip 20 proc., pakraSdio arba
apclorota insekticidais. trrba nulieviuta, arbtr kitais budais apsaugota nuo mcdZitl lieirenLl kepkc;q
(nreclicna laikoma neapsaugota..fci po Zieve yLa gyvq lienrenq kenkejtl: kiauSinilirl. le rvq. lctiukiu.
naujos karlos sLrauge liq):

6. Pastebeju.s gaist'4 nedclsiant inlbrnruoti priesgitisrincs ge lbcrjinro taniybas. nri(ko valcl,itojus
ir savivaldybg, pradcti gesinti gaisrq savo jegomis:

7. Laikytis MiSkq prie3gaisrinis apsaugos taisykliu rcikalavirlr-1. parvirtintu t,R Vl.,r.iausybes
1995 nr. balanclZio 7 d- nutarimu Nr. -500:

8. Naminiq gyvuliq ganiava valstybine.je rniSko Zerne.je draud2.ianra. iSskvrr.rs Aplinkos
ministeri.jos uusttttytr.rs atvejus. [)rivadiuose nri5kr.rosc gyvuliq ganiava cllaurlZianra kirtavictcse ir.20
nretq neturindiuose jaunuoly'lruosc (l,R rniSkq istatynto 20 srr.):

10. MiSko apsiitlg4 ttuo tarSos nustato. leistinq tar34 ir Zalos miSkams atl)'gininril nr.rstntcr
Aplinkos apsaLrgos istatynlas ir kiti teises aktai. Zuvg ar pa2eisti rniSkai turi buti atkr-rrianri
kaltininku leSonris. o .iei kaltininkai nenustatyti - valst.vbes. nriiko valdytoju ir savininkrt ['rci
kitomis leSomis (LR nriSkq istatvrno 2l str.):

ll. Fiziniai ir.iuridiniai asmenys, padarg Zalos rniSko valclyto.jq, savininku ir naudotojq rniSkui.
kitarrr turtui ir teisetients intercsams ar miSkui. kaip aplinkos ob.jektui. privalo visiSkai .lt1 arlyginri
iu'ba. jeigu yra galinryb6, atkurti iki paZeidinro [ruvusiq bUklg. Nuostoliq apskaidiavirno tvarka
nustalo istatymai ir kiti teises aktai (LR nriskq istatyrno 23 str.):

12.. Mi5kas atkuriamas ir jvcisiarnas nri5kq Zeldinant arbzr janr Zcliant. laikanris aplinkos
ntinistro tvirtinarnq Mi$ko atktirin'ro ir jvcisinro nuostzrtLl reikalavirnq. Kirraviete.sc ir 7-eldintinose
miSko aikStese n-riSkas turi btiti attkurtas nc veliau kaip per trc.jus nrctus po.jq atsiraclinto. Zurg
Teldiniai ir Zeliniai turi buti atkurti ne veliau kaip pcr clve.jr.rs metus, atkurtini Zuvq medvnni -- ne
veliau kaip pel tre'lus metus nLro jq Zuvirno fhkto nustatvmcl. Neteisetai iikirstas rliSkzrs turi b[ti
atkurtzrs nc vcliau kaip per vienus metus nuo neteisetq kirtirlq lakto rrustatynro. Mi5kas Iaikornas
atkurtr: tada. kai 2eldiniq ir Zc'linir4 kokybe atitinka aplirrkos ministro tvirtinanrrl MiSko atkurimo ir'
jveisirno nuostittrlreikalavinrus (LR nri5kq istatymo I5 str.);

13. tliologinci ivairovei iSsaugoti clidcsncse kaip t ha plynrliq ar atvejinir; pagrindiniq mi3ko
kirtinrq hir2cse palikti ne maliau kaip 7 gyvus nreclTius I ha (iS kurirl ne nraZitru kaip 3 britq sencsni
arbzr storesni negu viclutirriai medZiai rnedyne) ir ne nraZiau kaip 3 negyvus storesnio kaip 20 cnr
skerstnens 1,3 nr aukSty'ie nredZius 1 lia (jeigu tokiq medZiq nera, reikia palikti atitinkarnq kieki
stuobriq): pl.r,nqjq ar atve.iinirl pagrindiniq rniSko kiftimrp 0,5-l ha dydZio birZese palikti nc nraiiau
kaip 3 gyvus rlcd2ius (iS kr,rriq ne nra2iau kaip 2 b[t11 senesni arba storcsni nredZiai negu viciutiniai
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medZitli nrcci)'nc) ir ne tnaZiar"r kaip 2 negl'vus storesnio kaip 20 cm skersmens 1.3 rl aukst,vjc
tncdiius (jeigtr tokitp rnediiq rrc'ra. reikia palikti atitinkalrlzl kiekj stuobriq); at;ankiniq pagrindiniq
tttiiko kirtimrl [rir2c'sc biologines jvaircr,es iSsaugo.jimLri turi buti palikri ne maZiau kaip tr-1's

rnininralq pagrindinio rniSko kirtirlo antZiu pasieke ir stolcsni ncgu viclutiniai mcdZiai nrcclvrre
nrcdZiai hektare. biologinci ivairovei svarbus medZiai kirtavietisc palickami sr.rirri.

14. Pagrindinio nar"rdojimo kirtavietcse draudZianra deginti kirtinro atliekas. Plynose birZesc luri
bltti palikta nc nta2iau kaip 5 ktrn/ha mi$ko kininiq atlickq arba paliktas papildolras biologinei
ivailovci svarbiu nredZirl skaiCius. atitinkantis 5i triri. BiokurLri skirlos rniSkcl kirtirno atliekos
sanclcliuojarllos tiull skirtosc vietose. prie valksnrq ar keliq. laikantis prielgaisrinio saugunro ir
rniiko sarritarines al)silugos rci kaIavimq.

15. N''liSko 2cmes pal'c'rtinto kitorrris rraudrncnouris tr,'arkq nustato Vyriar-rsybe. lvliiko Zcr.ng
pavcrsti kltontis ttattcltnettotnis galima tik tarn tikrais atvcjais.'l'adiau visais atvejais priSko Zenris
pavertitrias kitomis naudmeuuuris tnli bUti suplanuotirs spcc.ialiuosiuose arba detaliuosigose
plartuose . Kai miSko 2cntg numatorna paversti kitomis rlaudntenontis. pirrnenybe teikiama tai rniSko
2errtei, kuri neapaususi miSku (kirtavietes. Zur,g nrcclynai. nriSko aik5tes) ir kuriojc auga nraZo
skaisltnro. sticlrinitt veiksniu sudarkyti ar kitaip iSlete.ig rnedl'nai. Visais atvcjais turi buti
atsiZr'elgiarna i nrisku aplinkosriugin<; rcikSmq (l'R nriskq jstnrynro I I str..):

16. [jiz,iniai astrtcnl's turi tcisc laisvai lankytis privatiuosc miSkLrosc, iSsk;-rus spccialios
paskitties ob.iektu (pasienio z<lna ir kita) rniSkus ir miSkus. kuriuosc tai riboja kiti istatynrai. rirrkti
juose raistaZolcs ir vaisting 2aliav4, iSskyrus augalus tq r[Si11. kr.rriq s4raS4 rvirtina Aplinl.o5
nrirtislerija. skinti vaisius. riesutauti. uogar.rti ir grybauti. Iaik1.'clanriesi Lietuvos Itespublikos rnis-,1
istatvnrcr. l.ietuvos ltcspublikos aplinkos apsiaugos jstettyrnt'r ir kitq tciscs aktq reikalavinrq.

17. Pakranti.s ttpsztugos.iLrostose draucl/.ianra tverti tvoras. isskyrus aplinkos ministlo trrarvirtin-
tuosc saugomu ruSir4 r'eiksnrtl planuosc numatl,tq teritori-iq. atskiruljq 2elcl1,nq valstybinc..ic ir
sai'ivald)'biu 2em€je, botanikos. zoolclgijos sodq, dcndrologiniq kolekcijtl, paveldo objektq
aph'dritrq ir kitus atvejus, kai aptverti nunrittyta nornralyviniuose dokuntentuose clel eksploatavimo
silugLltlt 0.

18. Saugornq pauk5diLl. rturodvtu MiSko kirtirnry taisy'kliq pirmo priedo lenteleje. vcisirnosi
victose clraud2iauri pagrindiniai il kraStovaiz.di.io fbnnavimo nriSko kirtirnai. Visi kiti nriSko
kirtirrtai ir nrcdicnos iStraukirttas dlaudZianri nuo baland2.io I d. (aplink.l0riniq ir kilnirjrl crcliq
Iizdai'ietes - nuo vasalrio I d.) iki rugse.io I d.. iSskyrus Zaliq egliq vc.javaltq, ve.jalauZq, sniegalau7q
ir labai paZeistq nred2i0. kol .juose neapsigyveno medZiq liernenq pavo.jingi kenke.jai, kirtimus ir
visq rri5iq nrcdZir;. kuriuose apsigy'r'eno rnedZiq liemenq pavo.jingi kcnke.jai. kirtinrus. vykdonrr.rs
pagal !{iSko kiltimq taisykliq X skl,riaus ir MiSko sanitarinis ztpsaugos taisykliq reikalavirnus.
Kuontet vcisintosi victos nrcdvnas sunvko dcl abiotiniq vc'iksni11. ligq ar nriSko kenkcjq paZcidirriq.
5iarne priedc'nurodrli nriSko kirriniq il nrcdienos iStraukirrro apribojinrai nebetaikorni. jcigu ivliiko
sanitarincs apsaugos tai.si'kliq nLlsttttyta tvarka i(duoclattta tai Jrzttvirtinarrti i!r,ada ddl pl:
sanitarinio kirtirno bltinunro, tadiau lizdo nredi dlaucl2ianra iSkirsti.

19. Kurtinirl tuokvielese clraudZiami pagrindiniai ir kraStovaizd'lio firrrnavinto nriSko kirtimai.
Kurtiniq tuokviediq iipsaugos zorlosc plynqjq pagrindiniq rniSko kirtinrq bir2iq plotas turi blri ne
dic.lcsnis kaip 2 ha,.iosc butina palikti pavicnius stambius. Sakotus nrcd2ir.rs (nc nraT.iau kaip l0 tokiu
tttcdZir4 | ha). Kurtinirl tuokvictc'sc ir.iq apsaugos zonose nuo sausio I d. iki rugse.jo I d. drzrLrdT-iami

visi ntiSko kirtirrtiri ir tnecliertos iStraukinias, iSskyrus 7-aliq c'gliq vejavartq. vejalauZq. sniegalauZq ir
labai pzrZcistq medZir4, kol .juose neapsigyveno medZiq liemcnrl pavojirrgi kcnkd.jai, kirtimr.rs ir visq
rr-lSir4 nredZiq. kuriuose apsigyveno nred7iq lienrenq pavojingi kcnkc'jai, ki(imus. vykdonrus pagal
l\4iSko kirtinrq taisykliq X skylizrus ir MiSko sanitarines apsaugos taisykliq reikalavimus, Kurtiniq
tuokvietese ir jq apsaugos zonosc spccialie.ji biologines jvairovis palarikynro miSko kirtirnai gali
buti vvkdonri ir kitu, nci nurodyta Sianre priede nretu. jeigu tai nr.rrrratl,tu pagal patvirtintus
ganrtotvarkos planus. saugorltl ruSir.; rpsaugos planus.

211. ylkdant visr.rs miSko kirtimus. lrir7-esc hutina palikti rrecl/-ius sLr Miiko kirtirnq taisykliq
pinuo pricdo lcntele.fc nurodytr; paukStirl r[5iq lizdais. paprasto.jo suopio ir kranklio lizdais.
mcd2ius, kuriuose yra uoksai, clrevis, ir pric_jq fbrmuoti biologinci ivairovci svarbiu nrediiq grupcs.

21. Savivaldybiq vykdornosionrs institucijoms nustadius laikotalpi. kr.rrio nrctu ,v"patirrgai didele'
keliq sugadininro tikirnybe. tuo laikotarpiu medienos siurrtijai privalo ias inlblniuoti apie
planuo.ianr4 gabenti apvaliqjq nredienil savivaldybes teritori.joje esanciais vietincs reikirrris virlaus
(rrriSko) keliais. Savivaldybds v1,kd<lrrosios institucijos sprendinras apic nLrstatytil kelirl sugadinir:ro
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tikimvbes laikotarpi ir apie privalomq inlbrmavim4 gabenant nrcdienq paralpinanras savivaldylres
intemeto svetaine.ie, r,ietineje spaudoje, perduodamas Valstybines miskq tarnybos teritoriniarn
padaliniui, Valstybine rniSkq tarrryba sai,ivaldybiq pateikt4 irrlbrrnacijq skelbia savo interneto
svetaine.ie (Apvaliosios nrec'lienos gabeninro apraSo 19 p. (2014 rrr. Spalio 9 ct. LR Aplinkos
nrinistro isakynras Nr. D I -823)).

APRIBO.IIMAI

l. II miSkq grLrpei priskirtuose miSkuose ir III rniSktl grupiq miSkuose, esanciuose
saugomose teritoriiose ir IV grupes nriSkuose. esandiuose nacionaliniuose parkuose, pagrindirriai
rniSko kirtimai ir medienos iSlraukinras i5 jq dmudZiami nuo kovo I 5 ct. iki rugp.iudio I d.

2, lV A grtrpes ntiSkuose ir rniSkuose, kuricms nctaikomi 3 
-liunkto 

reikaltivinrai.
jaunuolynq ugdymo kirtiniai. tledienos iStraukinras drauclZianri nuo balandZio I cl. iki birl-clio I tl..
retinintai ir einanric'.ii kirtirlai. medienos iStraukirnas nuo geguZes I d. iki liepos l cl.

3' II rniSkq grupei priskirluose rniSkuose ir III grupes nriil<uos^e. eserndiuose saugomose
teritorijose ir [V nri3kq grupes niiSkuose. esandiuose nacionaliniuose parkuose. r-rgdomieji rli5ko
kirtinrai il medienos i$traukimas draudziami nuo kovo l5 ct. iki r.ugp.judio I d.

4. ll miSkq grupei priskirtuose miSkuose ir III grupcs nriSkuose, esandiuose salrgolrose
teritolijose ir IV mi$kq grupes nriSkuose. esandiuose nacionaliniuose parkuosc. sanitariniai misko
kirtirriai ir medieuos istraukimas draudZianri nuo kovo l5 cl. iki rugpjfidio I cl., iSskyrus Zaliul egliq
vejavattq. vejalauZtl. sniegalau2Ll ir labai paZeistrl medZiq, kol.iuose neapsigyveno medziq liemenq
pavo.iingi kenkejai. kirtimus ir visq ruSiq medZiq, kurir"rosc apsigyverro rned2iq liemenq pavo.jingi
kcnkejai. kirrirnus,

5. II rniikq grupei prriskir-tuose miSkuose ir III rniSkq grupiq miSkuose. esandiuose
saugomose teritoriiose ir IV grupe.s miSkuose. esaniiuose valstybiniuose parkuose, specialieji rnisko
kirrimai ir medienos istrar"rkimas draudziami nuo kovo |5 d, ilti rugpjtidio I d.

6. Saugomose teritoriiose kirtimq ir nrcdienos iSveZimo terrninai gali brlti nustatyt.i kitais
teisds aktais.

Privataus mi5ko savininkas privalo laikytis Lictuvos Rcspublikos miSkq istaty,mo,
Lictuvos Respublikos Zemds istatymo, Aplinkos apsaugos istatl'mo, Lietuvos llespublikos
saugomq teritori.iq istatvnro, Privadiq mi3kq tvarkymo ir naudo,jimo nuostatq, Mi5ko kirtimo
taisykliq, MiSko sanitarinds apsaugos taisvkliq, Mi5kq prie5gaisrin6s apsaugos taisykliq,
Mi5ko atkiirimo ir iveisimo nuostatq, Specialiqjq Zemds ir mi5ko naudo,jimo sqlygq ir kitq
f,ietuvos Respublikos istatymq ir teisds aktq reikal:lvimq.
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MISKO KIRTIMU APRIBOJIMAI
ArLTNK SAUGoMU IAUKS (u4 UzuAVTETES

Saugomq paukSdiq, nurodytq Sio priedo lenteleje, lizdavietes saugomos nustatant apie
jas nurodyto spindulio veisimosi vietas, kuriose ribojami nii5ko kirtimai. Aktuali infolmacija apie
saugomq paukSditl lizdavietes registruojama ir skelbiama Saugomq rDSiq informacineje
sistemoje ir skelbiama Lietuvos Respublikos miSkq valstybes kadastre. Rengiant vidines
miSkotvarkos projektus, birZiq atreZimo ar kitus mi5ko kirtimq plotus nurodandius
dokumentus, veisimosi vietos, kurioje ribojami mi5ko kirtimai, ribos derinamos prie natDralir-1
ribq ar taksaciniq miSko sklypq ribq, ir lenteleje nurodytq atstume nuo lizdavietes leidZiama
didinti arbamalinti iki 25 proc.

Saugomq paukSdiq, nurodytq Sio priedo lenteleje, veisimosi vietose draudZiami
pagrindiniai ir kraStovaizdLio formavimo miSko kirtimai. Visi kiti miSko kirtimai ir medienos
iStraukimas draudZiami nuo balandZio 1 d. (aplink jlriniq ir kilniqiq ereliq lizdavietes - nuo
vasario 1 d.) iki rugsejo I d., iSskyrus Zaliq egliq vejavartq, vejalauZq, sniegalauZq ir labai
paZeistq medZiq, kol juose neapsigyveno medZiq liemenq pavojingi kenkejai, kirtimus ir visLl
r[Siq medZiq, kuriuose apsigyveno medZiq liemenq pavojingi kenkejai, kirtimus, vykdomus pagal
Mi5ko sanitarines apsaugos taisykliq reikalavimus. Kuomet veisimosi vietos medynas sunyko
del abiotiniq veiksniq, ligq ar miSko kenkejq paZeidimq, Siame priede nurodyti miSko kirtimq ir
medienos i5traukimo apribojimai nebetaikomi, jeigu MiSko sanitarines apsaugos taisykliq
nustatyta tvarka i5duodama tai patvirtinanti iSvada del plyno sanitarinio kirtimo bDtinumo,
tadiau lizdo medi draudZiama i5kirsti.

*Sios rlSies apsaugai nustatytoje paukSdiq apsaugai svarbioje teritorijoje gali b[ti nustatyti
kitokie (papildomi) veisimosi vietos ir veisimosi vietos apsaugos zonos apsaugos reikalavimai
vadovaujantis individualiais Sios teritorijos nuostatais irlar ribq planais.

Vykdant visus mi5ko kirtimus, birZese bUtina palikti medZius su Sio priedo lenteleje
nurodytq pauk5diq riiSiq lizdais, paprastojo suopio ir krar*lio lizdais, medZius, kuriuose yra
uoksai, drevds, ir prie jq formuoti biologinei ivairovei svarbiq medZiq grupes.

Ugdomieji mi5ko kirtimai zonose aplink saugomq paukSdiq, nurodytq lenteleje, lizdus
ir kurtiniq tuokvietdse turi b[ti neintensyvus, medynq skalsumas po Siq kirtimq turi bDti ne

maZesnis kaip 0.6.

Saugoma paukSdiu rusrs Veisimosi vietos spindulys nuo lizdavietds, m
Juodasis gandras*, jurinis erelis*, kilnusis
erelis, Zuvininkas, didysis apuokas

200

Gyvatedis, didysis erelis rdksnys, sakalas
keleivis, Zalvarnis*

150

Vapsvaedis*, juodasis peslys, rudasis peslys,
vi5tvanagis, maZasis erelis reksnys*, uraline
oeledax

100

Pel esakalis, startsakalis, sketsakalis, lutute * 50
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vALsryBEs IMoNE REGISTRV cENTRA8
Vinco Kudkf<os g, 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2668 262, faks. (5) 2688 311, et.p. info@registrucenlras.tr

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO I$NNSNS

1-3

1, Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr.: 4411 962300

Registro tipas: Zem6s sklypas
Sudaryrno data; 201 5-04-1 6

Kai5iadortq r. sav. Zasliq sen, Zasliq k.
Registro tvarkytojas: valstybes irnon 6s Reg isirq centro Ka u no fit jalas

2. Nekllnojamieji daiktai:
2.1. Zem6s sklypas

Kai6iadoriq r. sav, Zasliq sen. iasliq k.
Pastaba. A,dreso objektui adresas neeuteiktas

Unikalus daikto numeris: 4400-s7 g7 -4423
Zem€s sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovds pavadinimas : 4970/0003 :7 I Zas I i u k.v.

meninAs paskirties teritoriJos
eacinEs teritorijos
0ha
0ha

iS jo: pievq ir natriraliq ganyklq ptotas,1.8930 ha
Mi5ko 2em0s plotas:3.9000 ha

zem6s ukio naudmer, ..ffl|\1oJ3l3l,3.lxto 
n'

Matavtmq tipas; Zem6s sklypas suformuotas ailiekant kadastrinius

I n deksuota Zem6s sktypo r"n.' Iul?J'frl"
Indeksuota Zem6s sklypo vert€ be miSko:20053 Eur

Indeksuota miSko vertd:15267 Eur
Indeksuota 4i$ko medynq verte:14491 Eur

Zemds sklypo vert6:16037 Eur
Sklypo vertO be miSko 2emds ir medynq:12533 Eur

Mi3ko 2emds ir medynq vert6:3504 Eur
MiSko medynq vert6:3019 Eur
Vidutine rinkos vertd:26000 Eur

Vidutin0s rinkos vertds nustatymo data: 2015-01-05
Vidutinds rinkos vertds nustatymo bUdas: Masinis vertinimas

Kadastro d uomen u nu statv mo data: 201 4-1 1 -21

3. Daikto priklausiniai i5 kito registro: iraSq ndra

4. Nuosavyb6:
4.1. Nuosavyb6s teis6

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 1 1 1 105555
Daiktas: iemds sklypas Nr. 4400-3787 4423, apraiytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas: NacionalinEs 2em6s tarnybos teritorinio skyriaus veddjo
s prendimas, 201 5-03-3 1, Nr. 63K471 -(1 4.6.1 1 0.)

l''*"' 
n.:i:": :: 

201 
'.0+'t6

5. Valstybds ir savivaldybiq Zemes patik6jimo teis6:
5.1 . Valstybines 2em0s patik6jimo telsd

Patiketinis: Nacionalinri iemds tarnyba prie Zem€s ri kio ministerijos,
a.k.188704927

Daiktas: Zem6s sklypas Nr. 4400-3787 -4423, apraiytas p. 2.1.

I reg istravimo pagrindas: Nacion a I indrs Zem6s tarnybos teritori n io s ky riaus vedejo
sprend lmas, 201 5-03-31, Nr. 6SK-471 -(1 4.6.1 1 0. )

lra5as galioja: Nuo 2015-04-16
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6. Kitos daiktin6s teis6s : jraSq n6ra

7. Juridiniaifaktai:
7 .1.

panaudos 
savejas: f,l?Sr1 vALDyBE, a.k. 1 

.r 
1 102630Daiktas:iem6s

lresistravimo pagri;J;s' prn.u 
il,':'r3.P,ji,:{11i,!,r1J;.rplotas:6.14 ha

lraias galioja: Nuo 201 5-09-24
Terminas: Nuo 201 5_09_07 iki 2i 1 4_Og-07

8. Zyrnos:.jra$q ndra

9. Specialiosios 2em6s ir miiko naudojimo sqtygos:

9,1 , il:'I"t""",t5inio 
vandens telkiniq pakrant6s apsaugos

Daiktas:iemAs sk 047974425, apra5yras p.2.1.
lregistravimo pagrindas: Nacionali rnybos teritorinio ilyrlaus ved6josprendim 1, Nr. 6SK471_(14,6.710,1 .

Plotas:0.4339 ha
lraSas galioja: Nuo 201 5-04-1 6

9.2.

9,3.

Daiktas: zonos

lresistravimo prlrnJ"r, iI;j"t"oui"
plotas; 1o')

lra$as galioja; Nuo 2015-04-16

XXVI. Mi5ko naudojimo apribojimai
Daiktas:^9r."" sktypas Nr. 4400-37824423, apraiytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas:Naeionalin6s Zemds tarnybos teritorinio sfyriaus u"Oeio
sprendimas, 2015-03-31, Nr. 65K471 -(14.6.i10.)

Plotas:3.90 ha
lra6as galioja: Nuo 2015-04-16

9.4. Vl, Elektros linijq apsaugos zonos
Daiktas: 2emes sklypas Nr. 4400-37914423, apra5ytas p. 2.,1.

lregistravimo pagrindas:Nacionalinds iem6s tarnybos teritorinio sfyridus ved6jo
sprendimas, 201 5-03-31, Nr. 65 K-47 1 -(1 4.6.1 1 O.l

Plotas:0.012 ha
f ra5as galioja:Nuo 2015-04-16

9.5. ll. Keliq apsaugos zonos
Daiktas: Zemds sklypas Nr. 4400-3787 4423, apraSytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas:Nacionalin6s iem6s tarnybos teritorinio ikyriaus ved6jo
spren d imas, 20 1 5-03-3 1, N r. 65 K-47 1 -(,t 4.6.1'l O.)

Plotas,3.3075 ha
lraSas galioia: Nuo 201 5-04-1 6

9.6. l. Ry5iq linijq apsaugos zonos
Daiktas: 2emes sklypas Nr. 4400-37874423, apraiytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas:Nacionalin6s iemds tarnybos teritorinio skyriaus ved6jo
sprendimas, 2015-03-31, Nr. 65K471 -(14.6.1 10.)

Plotas:0.14'16 ha
f ra5as galioja:Nuo 2015.04-16

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: 2ernds sklypas Nr. 4400-3787 4423,apra5ytas p. 2.1,
lregistravimo pagrindas:Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla,2014-11-21

Nacionalin6s Zem6s tarnybos teritorinio skyriaus vedrijo
sprendimas, 2015-03-31, Nr. 65K471-(14.6.1 10.)

lraSas galioja: Nuo 2015-04-f 6

10.2 Kadastrinius matavimus atliko (kadastro iyma)
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D a i kta s : 
y#r"'$'f$: Lf ?iffi . 3; I it iil ;l?: 3 ; l',,i,,,'

f registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla,'2014-11-21
Kvallfikacijos pa2ymdjirnas, Nr. 2M-M.1 864

lraSas galioja: Nuo 201 5-04-i6

11, Registro pastabos ir nuorodos: jraSq nOra

12. Kita informacija: iraSq nera

13. Informacija apie duornenq sandoriuitikslinimq: ira5q ndra
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PROJEKTO „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR TVARKYMAS ŽASLIŲ SENIŪNIJOJE, 

KAIŠIADORIŲ RAJONE“ KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROJEKTO KONCEPCIJOS 

RENGIMO VIEŠO SVARSTYMO 

ATASKAITA 

 

Viešo svarstymo data ir laikas: 2018-08-20, 18 val. 

Viešo svarstymo vieta: Žaslių kultūros centras (Vytauto g. 38, LT-56412 Žaslių mstl., 

Kaišiadorių r.). 

Viešo svarstymo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos ir projekto koncepcijos 

rengėjas: UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ 

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-

APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau–Priemonė).  

Viešas svarstymas ir konsultavimosi su visuomene procedūros vykdomos vadovaujantis 

Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano 3 priedu 

„Reikalavimai kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso 

teritorijose projektų ir etaloninio kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose projektų rengimui 

ir kraštovaizdžio formavimui“ (toliau – Metodiniai nurodymai). 

Viešo svarstymo metu visuomenei pristatyti: 

1. visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa; 

2. tvarkomos kraštovaizdžio teritorijos siūlytini projekto koncepcijos sprendiniai. 

 

1. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa. Viešo svarstymo metu 

visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos rengėjų UAB „Aplinkos inžinierių 

grupė“ visuomenei buvo pristatyta programos esmė, tikslai, planuojamo tvarkyti objekto ribos, 

plotas, finansinių išteklių poreikis. Išsamiai pristatytas bendradarbiavimo su visuomene planas ir 

kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo etapai. Paaiškinti kiekvienam kraštovaizdžio tvarkymo 

projekto etapui reikalingi atlikti darbai ir bendradarbiavimas su visuomene.  

Remiantis Metodinių nurodymų 5.3 p., viešo svarstymo metu siekta atsakyti į tokius aktualius 

klausimus: 

 ar iš esmės visuomenė pritaria planuojamai veiklai; 

 ar reikia idėjos atrankos konkurso (įvertinus vietos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, 

viešumą); 
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 ar visuomenė turi pasiūlymų dėl papildomų tyrimų atlikimo; 

 kaip visuomenė norėtų dalyvauti kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo ir 

įgyvendinimo procese; 

 ar bus atliekamas kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos nepriklausomas 

vertinimas ir kas šį vertinimą galėtų atlikti. 

Iš esmės visuomenė pritarė planuojamai veiklai. Nutarta dėl laiko stokos idėjos atrankos 

konkurso neorganizuoti.  

Visuomenė pasiūlymų papildomų tyrimų atlikimui neturėjo. Iškeltas klausimas dėl galimai 

esamo reikalavimo planuojamų kraštovaizdžio formavimo darbų atveju pasirengti miškotvarkos 

projektą. Dėl šio klausimo bus papildomai vertinama galiojanti teisinė bazė. 

Visuomenė išreiškė norą dalyvauti kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo etape teikdama 

pasiūlymus ir pastebėjimus. Įgyvendinimo procese visuomenė norėtų dalyvauti, pavyzdžiui, 

genėjimo ar kitus smulkesnius darbus. Apie organizuojamą talką planuojama informuoti 

savivaldybės interneto tinklapyje. Visuomenė galėtų prisidėti vykdant atliktų darbų monitoringą, 

stebint floros ir faunos kitimą teritorijoje. Vienas bendruomenės narys pasiūlė pagalbą rengiant 

miškotvarkos projektą (jei toks reikalavimas bus). 

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos nepriklausomas vertinimas atliekamas nebus 

dėl laiko stokos. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija su kvietimu dalyvauti viešame 

svarstyme ir prašymu pagal kompetenciją pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus koncepcijai buvo 

išsiųsta ir Aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau atsakymo kol kas negauta. 

 

Nutarta: pritarti pristatytai visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programai ir 

remiantis Metodinių nurodymų 5 p. tvirtinti programą savivaldybės teisės aktu. 

 

2. Tvarkomos kraštovaizdžio teritorijos siūlytinus projekto koncepcijos sprendiniai. Visų 

pirma tvarkomos kraštovaizdžio teritorijos siūlytinų projekto koncepcijos sprendinių rengėjo UAB 

„Aplinkos inžinierių grupė“ atstovai visuomenei pristatė projekto tinkamas ir netinkamas išlaidas, 

remiantis Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu, tam, kad būtų lengviau orientuotis kokias 

veiklas galima, o kokių negalima atlikti projekto įgyvendinimo metu. Visuomenei pristatyta esama 

situacija, pademonstruojant nuotraukas. Taip pat pristatyti konkretūs planuojamos teritorijos 

siūlytini projekto koncepcijos sprendiniai: tankinto grunto dangos takų įrengimas, regyklų 

įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, makrofitų ir želdinių tvarkymo zonos. Buvo 

gautas vieno bendruomenės nario pasiūlymas dėl papildomų darbų šiaurinėje sklypo dalyje, tačiau 

po diskusijos šios idėjos vienbalsiai atsisakyta. Prieš pristatymą buvo gautas Aplinkos apsaugos 
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departamento telefono skambutis, kuriame pasiūlyta programą papildyti nuorodą į LR Miškų 

įstatymą. 

Nutarta: Programą papildyti nuoroda į LR Miškų įstatymą, pritarti teritorijos projekto 

koncepcijos sprendiniams ir savivaldybės teisės aktu patvirtinus visuomenės dalyvavimo 

kraštovaizdžio formavime programą, pradėti įgyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo projekto 

sprendinių rengimo etapą. 

 

Pridedama:  

1. Viešo projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių 

rajone“ ir Visuomenės dalyvavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kraštovaizdžio 

formavime ir ekologinės būklės gerinime programos pristatymo dalyvių sąrašas, 1 lapas; 

2. Visuomenės dalyvavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavime ir 

ekologinės būklės gerinime programos projektas, 6 lapai; 

3. Tvarkomos kraštovaizdžio teritorijos siūlytinus projekto koncepcijos sprendiniai, 2 lapai. 
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VISUOMENĖS DALYVAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIME 

PROGRAMA 
 

1. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa – viešumą ir 
visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas, kuris rengiamas ir tvirtinamas prieš 
pradedant rengti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kaišiadorių rajono 
savivaldybėje projektą. 

2. Programa parengta vadovaujantis 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 m. veiksmų plano patvirtinimo“, kuriame nustatyti veiklos tikslų 
viešinimo, visuomenės įtraukimo, kraštovaizdžio srities projektų rengimo reikalavimai. 

3. Programos projektas kartu su kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija ir 
kvietimu dalyvauti viešame programos pristatyme buvo išsiųstas Aplinkos apsaugos 
agentūrai, Žaslių seniūnijai, Žaslių bendruomenės veiklos centrui, 2 su teritorija 
besiribojančių sklypų savininkams. Minėta informacija patalpinta Kaišiadorių rajono 
savivaldybės internetiniame tinklapyje, pakabinta Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Žaslių 
seniūnijos skelbimų lentose. 

4. Pristatymo metu siūloma pritarta planuojamai veiklai ir visuomenės dalyvavimo 
kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime programai. Nutarta dėl laiko stokos 
idėjos atrankos konkurso neorganizuoti, numatoma vykdyti veikla yra aiški ir tikslinga. 
Įgyvendinimo procese pasiūlyti visuomenei dalyvauti, įrengiant grunto (smėlio) takus, 
atliekant krūmų kirtimo, šienavimo darbus, kitus smulkesnius darbus. Apie organizuojamą 
talką planuojama informuoti Savivaldybės interneto svetainėje. Visuomenei pasiūlyti prisidėti 
vykdant atliktų darbų monitoringą, stebint floros ir faunos kitimą teritorijoje. Nepriklausomas 
kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos vertinimas nebus atliekamas dėl laiko stokos, jį 
atliks pati visuomenė pristatymo metu ir Aplinkos apsaugos agentūra, kuriai išsiųsta 
programa ir kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija. 

 
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI 

TERITORIJĄ 
 

5. Planuojama tvarkyti teritorija patenka į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-
3787-4423 bei valstybinę žemę. Sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, jį pagal panaudos 
sutartį Nr.6SUN-14-(14.6.56.) valdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Žemės 
sklypo naudojimo paskirtis: visuomeninės paskirties rekreacinių teritorijų. Bendras sklypo 
plotas siekia 6,14 ha, dalį jo – 3,90 ha užima miškas, kuris nepriskiriamas prie valstybinės 
reikšmės miškų. Pietuose ir rytuose sklypas ribojasi su Žaslių mstl. bei Statkūniškės ežeru, 
vietinės reikšmės žvyrkeliu. Vakaruose ribojasi krašto keliu Nr. 143. Siekiant padidinti 
teritorijos kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, tikslinga atlikti darbus, sudarančius 
sąlygas teritorijoje esančio kraštovaizdžio formavimui ir ekologinės būklės gerinimui. Ši 
veikla bus vykdoma 3,5 ha gamtinio karkaso teritorijoje. Siekiant užtikrinti platesnį teritorijos 
panaudojimą visuomenės reikmėms ir poreikiams, teritorijoje bus įdiegti mažosios 
architektūros elementai ir statiniai, sutvarkyta želdinių sistema. 

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, teritorija patenka į 
rajoninio ir vietinio migracijos koridoriaus gamtinio karkaso metafunkcinę zoną, kurios 
funkcinio potencialo kategorijos ekologinio kompensavimo laipsnis yra labai silpnas. 
Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių prioritetų 
brėžiniu, teritorija priskiriama prie R1 – intensyvaus vystymo rekreacinių arealų. Tai yra 
ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje leidžiama vykdyti darbus, 
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didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį formuoti specialiomis 
kraštovaizdžio architektūros priemonėmis. Teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų, įrašytų 
į Kultūros vertybių registrą. Ji taip pat nesiriboja su saugomomis teritorijomis (tarp jų –  ir 
kultūros paveldo) bei nepatenka į valstybinius miškus. Pagal saugomų rūšių informacinės 
sistemos duomenų bazę teritorijoje saugomų rūšių nėra.  

6. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. 
įsakymu Nr. D1-98 patvirtintu Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 
apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, Statkūniškės ežero (kodas 12040493) apsaugos 
juosta siekia 5–45 m. Apsaugos zona siekia 100 m. 

7. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio duomenimis, teritorijai, 
kurioje bus vykdomas projektas, būdinga nežymi vertikalioji sąskaida (banguotas ir 
lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų kompleksais) su vyraujančių atvirų 
pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu, kurio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs 
dominantai (V1H3-b). Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius 
planuojama tvarkyti teritorija yra Baltijos aukštumų ruože, Dzūkų aukštumos srityje, Vakarų 
dzūkų šiaurinės slėniuotos miškingos agrarinės plynaukštės rajone. Teritorija priskirta au‘4E 
kodu žymimai kraštovaizdžio tvarkymo zonai. Tai reiškia, kad bendras kraštovaizdžio 
pobūdis – agrarinis urbanizuotas kraštovaizdis, naudojimo pobūdis – tausojantis-intensyvus, 
gamtinis pobūdis – ežerynų kraštovaizdis.  

8. Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 3 str. nuostatomis, planuojami ūkinei veiklai neprivaloma atlikti nei atrankos nei 
poveikio aplinkai vertinimo. Detalesnius vietovės kraštovaizdžio tyrimus numatoma atlikti 
kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje 
projekto rengimo metu.  

9. Planuojamą tvarkyti teritoriją sudaro šios vertybės: miškas bei Statkūniškės ežero 
pakrantė su įvairaus diapazono altitudžių lygmenimis. Altitudžių skirtumas tarp aukščiausios 
(vakarinėje pusėje) ir žemiausios (rytinėje pusėje) reljefo vietos siekia 9–15 metrų. Miške 
pastatyti 2 kryžiai palaidotiems žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams atminti. Taip pat  
auga spygliuočiai medžiai, yra prižėlę menkaverčių krūmynų, yra savaime besiformuojančių 
pėsčiųjų siaurų gruntinių (smėlio) takų, vedančių prie ežero, kryžių, Žaslių miestelio. 
Statkūniškės ežeras, kurio plotas 7,9 ha yra vienas iš 3 ežerų,  kuriuos jungia upė Laukysta. 
Nuo teritorijos vakarinės pusės atsiveria tolimi vietovės horizontai. Ežeras ir šalia jo esanti 
teritorija yra svarbi zona vietos bendruomenei ir jos svečiams. Minėtoje teritorijoje ne tik 
vyksta renginiai (pvz., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11 – oje , kurios 
metu pagerbiami žuvę partizanai; dainų vakarai), bet galima mėgautis ir ežero, miško 
skleidžiama ramybe, gerėtis atsiveriančių kraštovaizdžių arealų įvairove. Kaišiadorių rajono 
savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginiame plane numatyta pritaikyti rekreacijai ir 
turizmui savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektus, vandens ir gamtos išteklius. Šiuo 
metu teritorijoje nėra jokios viešosios infrastruktūros, o poreikis – nemažas (pvz., pėsčiųjų 
takų, suoliukų ir pan.). 

10. Kraštovaizdžio tvarkymo objektas – teritorijos (kuri apima sklypą unikalus Nr. 
4400-3787-4423 bei valst. žemę) kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 
gamtiniame karkase. 

11. Objekto adresas: Žaslių k., Kaišiadorių r sav. 
12. Objekto plotas – 3,5 ha teritorija. 
13. Planuojamos teritorijos schema pateikta prieduose (1 pried. nurodytos 

Statkūniškės ežero apsaugos juostos ir zonos; 2 pried. – planuojami sprendiniai). 
14. Kraštovaizdžio tvarkymo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija. 
15. Finansavimo pobūdis – kraštovaizdžio tvarkymas finansuojamas pagal 2014–

2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos 

http://code-industry.net/


3 
 

Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 
priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“. 

 
II. TVARKYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 
16. Pagrindinė problema, dėl kurios planuojama tvarkyti teritoriją – funkcinio 

potencialo kategorijos ekologinio kompensavimo laipsnis numatomoje tvarkyti teritorijoje, 
kuri patenka į rajoninio ir vietinio migracijos koridoriaus gamtinio karkaso metafunkcinę 
zoną yra labai silpnas. Teritorija šiuo metu neturi kryptingo sąryšio su aplinkinėmis erdvėmis. 
Todėl, svarbu užtikrinti, kad šios bendros erdvės būtų subalansuotos su esamomis 
funkcijomis, būtų atliekamas gamtinių struktūrų ekologinių funkcijų stiprinimas, taip pat 
gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimas nuo tolimesnio transformavimo, išsaugant ekologinį 
stabilumą. Dėl šių priežasčių projektu siekiama atkurti vietovės ekologines, estetines 
vertybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti, suprasti ir naudotis šios teritorijos ištekliais. 

17. Kraštovaizdžio tvarkymo tikslas – pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę didinant 
kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą  Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 

18. Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai:  
18.1. Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams teritoriją, įgyvendinant 

kraštovaizdžio formavimo priemones, tuo sudarant sąlygas visuomenei pažinti 
kraštovaizdžio vertybes; 

19. Siekiant įgyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo uždavinį, numatomos šios 
konkrečios priemonės ir darbai: 

19.1. Želdinių tvarkymas (šalinimas, sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas, 
šienavimas). 

19.2. Pėsčiųjų takų įrengimas / atnaujinimas. 
19.3. Vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai. 
19.4. Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių statyba. 
19.5. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas. 
20. Numatomas priemonių įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių poreikis – 

apie 67,4 tūkst. Eur, numatoma priemonių įgyvendinimo trukmė – apie 9 mėn. 
21. Vadovaujantis 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-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo 19 punktu, įgyvendinamas kraštovaizdžio formavimo ir 
ekologinės būklės gerinimo projektas prisidės prie šių Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 
išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano 3 priede keliamų siekių: 

21.1. mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją – teritorijoje numatoma pagerinti esamų 
želdinių būklę; 

21.2. pagerinti rūšių išlikimo sąlygas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių 
migracijai, suformuoti ar atnaujinti esamus želdynus, tvarkyti želdinių grupes, išsaugoti 
želdinių sveikumą – įgyvendintu projektu siekiama išsaugoti vietinę augaliją ir gyvūniją, 
sudaryti sąlygas naujų rūšių kūrimuisi. Bus tvarkomi esami želdiniai (menkavertė augmenija 
– naikinama, vertinga – tvarkoma ir saugojama); 

21.3. sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, pateikti informaciją 
apie vertybes vietovėje – vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano funkcinių prioritetų brėžiniu, teritorija priskiriama prie R1 – intensyvaus vystymo 
rekreacinių arealų. Tai yra ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje 
leidžiama vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį 
formuoti specialiomis kraštovaizdžio architektūros priemonėmis. Atlikus minėtus darbus ir 
pritaikius teritoriją gamtos ir visuomenės poreikiams (sutvarkius želdynus, įrengus pėsčiųjų 
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takus, mažosios architektūros elementus ir pan.), bus pagerinta kraštovaizdžio vertybių ir 
ekologinė būklė, sudarytos sąlygos visuomenei pažinti kraštovaizdį ir juo naudotis. 

 
III. REIKALAVIMAI KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMUI 

 
22. Siekiant įgyvendinti projektą bus rengiamas kraštovaizdžio formavimo ir 

ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektas.  
23. Kraštovaizdžio tvarkymas atliekamas atsižvelgiant į šių pagrindinių teisės aktų, 

reglamentuojančių kraštovaizdžio apsaugą, reikalavimus: 
23.1. Europos kraštovaizdžio konvencija. 
23.2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. 

vasario 6 d.) 3 dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių. 
23.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. 
23.4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai: 
23.4.1. 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“. 

23.4.2. 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“. 

23.4.3. 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“. 

23.4.4. 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“. 

23.4.5. 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“. 

23.4.6. 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“. 

23.5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai. 
23.6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. 

23.7. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos 
Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“. 

23.8. Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“. 

23.9. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio 
tvarkymo plano patvirtinimo“. 
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23.10. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų 
planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 
D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano 
patvirtinimo“. 

23.11. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių 
vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

23.12. Rekomendacijos paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, 
patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 
AV-83 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

23.13. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginis planas, 
patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. V17-
13 (2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. V17-49 redakcija).  

23.14. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. d. sprendimu Nr. V17-1. 

23.15. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. 
įsakymu Nr. D1-209. 

23.16. LR miškų įstatymas (Žin. 1994, Nr. 96-1872; akt red.). 
24. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimui reikalingi atlikti tokie 

tyrimai: 
24.1. kraštovaizdžio tyrimai – atlikta duomenų analizė 2018 m. birželio–liepos mėn.; 
24.2. želdinių inventorizacija – želdiniai įvertinti, nustatyta, kad teritorijoje auga 

vertinga bei menkavertė augmenija; 
24.3. ekologinės būklės vertinimas – atlikta 2018 m. birželio–liepos mėn.; 
24.4. topografiniai matavimai – bus atliekami kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės 

būklės gerinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje projekto rengimo metu. 
 

III. BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS 
 
25. Bendradarbiavimas ir dialogas su visuomene bus palaikomas siekiant užtikrinti 

skaidrų interesų derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų ir konstruktyvų visuomenės 
įtraukimą į vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; racionalų aktualių kraštovaizdžio 
tvarkymo problemų sprendimą; gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio 
tvarkymo srityje didinimą, ekologinio sąmoningumo didinimą. 

26. Bendradarbiavimas su visuomene bus užtikrinamas visuose kraštovaizdžio 
tvarkymo projekto rengimo etapuose. 

27. Esamos būklės analizės etape, siekiant išsiaiškinti visuomenei svarbius elementus, 
vertybes ir funkcijas, atliekamas visuomenės informavimas skelbiant informaciją 
Savivaldybės interneto svetainėje. Skelbiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką, 
kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius, numatomas konkrečias priemones, darbus ir t. t. Apie 
pradėtą projektą informuojama vietos seniūnija, Aplinkos apsaugos agentūra. Dialogas su 
visuomene užtikrinamas atsakant į visuomenės užklausimus raštu, elektroniniu paštu. 
Visuomenės pasiūlymai apibendrinami ataskaitoje, nurodoma, į kuriuos pasiūlymus 
atsižvelgta, kvalifikuotai paaiškinama, kodėl kai kurie pasiūlymai atmesti. 

28. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos rengimo etape, bendradarbiavimas 
su  visuomene užtikrinamas skelbiant informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, 
Savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, viešai eksponuojant kraštovaizdžio tvarkymo 
projekto koncepciją Savivaldybės ir seniūnijos patalpose ne trumpiau kaip 10 kalendorinių 
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dienų ir viešai svarstant (pristatymas visuomenei). Apie koncepcijos parengimą, eksponavimą 
ir būsimą viešą svarstymą paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, Savivaldybės ir 
seniūnijos skelbimų lentose ir išsiunčiant pranešimus projektą derinančioms institucijoms 
(įskaitant už aplinkos apsaugą, atsakingas institucijas ir t. t.), vietos seniūnijai ir 
bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, turto savininkams, kurie yra vietovės 
gretimybėje ar kurių turtui projekto sprendiniai gali turėti įtakos, ir asmenims, kurie yra viešai 
išreiškę pageidavimą tokią informaciją gauti. Būtina nurodyti, iki kada ir kam visuomenė gali 
teikti pasiūlymus dėl projekto koncepcijos. Viešas projekto koncepcijos svarstymas 
organizuojamas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo ekspozicijos pradžios. Po 
viešo svarstymo parengiama ataskaita, kurioje apibendrinami visuomenės pasiūlymai, 
nurodoma, į kuriuos pasiūlymus atsižvelgta, kvalifikuotai paaiškinama, kodėl kai kurie 
pasiūlymai atmesti. 

29. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių rengimo etape bendradarbiavimas 
su  visuomene užtikrinamas skelbiant parengtus ir su atitinkamomis institucijomis suderintus 
kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinius Savivaldybės interneto svetainėje, 
eksponuojant juos Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, ir surengiant viešą projekto 
sprendinių pristatymą. Apie sprendinių parengimą, eksponavimą ir būsimą viešą pristatymą 
paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, Savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, 
ir išsiunčiant pranešimus projektą derinančioms institucijoms ir seniūnijai. Viešas projekto 
sprendinių pristatymas surengiamas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo 
sprendinių ekspozicijos pradžios. Viešame pristatyme visuomenei turi dalyvauti projektą 
derinusių institucijų atstovai. Po viešo pristatymo parengiama visuomenės dalyvavimą 
projekte ir jo rezultatus apibendrinanti ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie 
visuomenės dalyvavimą viso projekto metu, įskaitant informaciją apie atliktas  visuomenės 
dalyvavimo procedūras, viešinimo priemones, visuomenės pasiūlymų analizę ir pan. 

30. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimo etape, visuomenės informavimas 
užtikrinamas apie kraštovaizdžio tvarkymo projekto patvirtinimą skelbiant Savivaldybės 
interneto svetainėje. 

31. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto įgyvendinimo etape tikslinga išsiaiškinti kaip 
visuomenė nori ir gali dalyvauti įgyvendinant projektą. Informacija apie galimybę dalyvauti 
įgyvendinant projektą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Organizuojamas parengto 
projekto pristatymas visuomenei, kaip ji norėtų prisidėti prie teritorijos darbų įgyvendinimo, 
teritorijos priežiūros ir jos būklės stebėjimo. 

Visuose kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo etapuose pasiūlymus, pastabas ir 
pastebėjimus galima teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai. Kontaktinis 
asmuo – Violeta Grajauskienė, el. p. violeta.grajauskiene@kaisiadorys.lt, tel. 8 698 35 196. 
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Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105

IŠRAŠAS

e-paštas: info@am.lt
tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Nr. SRIS-2019-13538018

Išrašo suformavimo data: 2019-02-07 13:37:40

867373532

2019-02-07

Prašymo numeris SRIS-2019-13538018

Telefonas

PETRAS

38305311510

El. paštas

Pavardė

Prašymo data

Asmens kodas / įmonės kodas

PUNYS

petras@aigrupe.lt

Adresas Kuršių 7, Kaunas

Direktorius

Vardas

Pareigos

Išrašo gavimo tikslas:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Pateiktos užklausos teritorijoje nebuvo rasta jokių prašytų rūšių radaviečių ar augaviečių.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Prašytos teritorijos

2019-02-07Išraše pateikiama situacija iki:

Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone
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