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KLAIPĖDOS MIESTO SKULPTŪRŲ PARKO (SENŲJŲ MIESTO KAPINIŲ) SUTVARKYMO TECHNINIS 
PROJEKTAS. 

 
PROJ. NR. KP-16-0725-J9-1312 
 
Inžinerinių statinių -  susisiekimo komunikacijų (takų),  kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, 
aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios paskirties pastato  
- gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto projektas 

 
 

Dalis :  BENDROJI 
  

 BYLOS TURINYS 
 

Eil.Nr  Pavadinimas Žymėjimas Lapų sk. 

1.  2.  3.  4.  

1 Antraštinis lapas  1 lapas 

2 Bylos turinys   

3 Bendrosios projekto ekspertizės aktas  3 lapai 

4 Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas  4 lapai 

5 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos urbanistinės plėtros 
departamento paveldosaugos skyriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos pritarimai projektui 

  

6 Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl 
projekto patvirtinimo  2018 -08 -    Nr.AD  -       

  

7 Bendrieji statinio rodikliai BSR 3 lapai 

8 Atliktų suderinimų, pritarimų sąrašas PSS 2 lapai 

9 Projekto sudėties sąvadas. PSS 2 lapai 

10 Specialistų parengusių projektą sąrašas SS 2 lapai 

11 Projekto dalių tarpusavio derinimai  DD 2 lapai 

12 Įsakymas dėl projekto vadovo skyrimo 2017-05-30   1 lapas 

13 Klaipėdos savivaldybės administracijos įgaliojimas 2017-05-30  1 lapas 

14 Projekto vadovo ir specialistų kvalifikacijos atestato kopijos  17 lapų 

15 Licencijuotos programinės įrangos sąrašas  1 lapas 

16 Bendras aiškinamasis raštas BAR  28 lapai 

17  Bendroji techninė specifikacija BTS  8 lapai 

18 
 Bendroji techninė specifikacija. Pasirengimas statybai ir statybos darbų 

organizavimas. Darbų sauga. 
BTS.SO 15 lapų 

    

 Grafinė dalis   

1 Situacijos schema SP.B-1 1 lapas 

2 Sklypo planas SP.B-2 1 lapas 

3 

schemos: Šalinamų medžių schema,  
                  Ardomų takų schema, 
                  Įrengiamų takų ir laiptelių schema, 
                  Perkeliamų skulptūrų schema,  
                  Dviračių takų schema. 

SP.B-3 5 lapai 

4 Naujų dangų nužymėjimo planas.  SP.B-4 1 lapas 

5 Vertikalus aukščių planas M1:500                                           SP.B-5 8 lapai 

6 Želdinių planas (šalinami ir saugomi želdiniai)  ŽP.B-6 1 lapas 

7 Parko apželdinimo planas.  ŽP.B-7 4 lapai 

8 Suvestinis inžinerinių tinklų planas. SP.B-8 8 lapai 

9 Vaikų žaidimo, krepšinio aikštelės, terasa SP.B-9 4 lapai 
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Eil.Nr  Pavadinimas Žymėjimas Lapų sk. 

1.  2.  3.  4.  

10 Gerlachų kapavietė SP.B-10 1 lapas 

11 V1_Liepu vartai SP.B-11 2 lapai 

12 V2_Donelaičio vartai SP.B-12 1 lapas 

13 Tvoros, vartų ir kryžių nužymėjimo brėžinys SP.B-13 1 lapas 

14 Memorialas SP.B-14 4 lapai 

18    Gynybinio rūsio (šanso) fasadai, planai SA.B-15 2 lapai 

    

 Privalomieji projekto rengimo dokumentai   

1 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-23 
įsakymu Nr.AD1-512 patvirtinta Statinio projektavimo užduotis 
(Techninė užduotis) su pakeitimu (2016-04-22 Nr. AD1-1221) 

- 13 lapų 

2 Specialieji reikalavimai ir elektroninio dokumento metaduomenys - 2 lapai 

3 
Specialieji Architektūros reikalavimai SPRD-00-170713-00059, 2017-07-
13 

- 2 lapai 

4 
Specialieji Paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos 
reglamentas) SPRD-00-170713-00059, 2017-07-13  

- 2 lapai 

5 UAB „Gatvių apšvietimas“ prisijungimo sąlygos Nr. 17.74/1, 2017-06-22 - 2 lapai 

6 
Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr.ISK-
40561. 20167-10-02 

- 2 lapai 

7 
AB „Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sąlygos Nr. TS17-

42918 
- 2 lapai 

8 
AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos 2017-06-27, Nr. PS-
170627-00025. 

 2 lapai 

9 
Skulptūrų parko (teritorijoje tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio, 
Liepų gatvių ir K.Donelaičio a.) detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2000-10-26 sprendimu Nr. 145 

- 8 lapai 

10 
VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko duomenys  

- 28 lapai 

11 
NKV registro duomenys ir teritorijos ribų planas Klaipėdos senųjų 
kapinių kompleksui (32627) 

- 10 lapų 

12 
NKV registro duomenys ir teritorijos ribų planas Antrojo pasaulinio 
karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietai (10740) 

- 2 lapai 

13 Kapinių koplyčios kompleksas - 4 lapai 

   

Priedas Nr.1    

 Skaitmeninė topografinė nuotrauka - 3 lapai 

  Priedas Nr. 2 .    

 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir 
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, 
Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S.Daukanto g. 2016 m. žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų pažyma. 

- 13 lapų 

Priedas Nr. 3.   

 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir 
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, 
Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S.Daukanto g. 2017 m. žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų pažyma. 

 15 lapų 

Priedas Nr. 4.   

 
Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo techninio 
projekto pristatymo protokolai 2016-12-13 

 14 lapų 

Priedas Nr. 5.   

 Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pasiūlymai dėl Klaipėdos  7 lapai 
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Eil.Nr  Pavadinimas Žymėjimas Lapų sk. 

1.  2.  3.  4.  

skulptūrų parko sutvarkymo techninio projekto  

 

Stačiatikių bažnyčios Lietuvoje Klaipėdos stačiatikių visų rusų šventųjų 
parapijos raštas- principinis sutikimas statyti pietinius kapinių vartus, 
dalį statinio statant  Parapijai nuosavybės teise priklausančiame sklype 
ir pasiūlymai dėl Klaipėdos skulptūrų parko sutvarkymo techninio 
projekto 

 2 lapai 

 Lenkijos Respublikos ambasadorės  Lietuvos Respublikoje raštas  2 lapai 

Priedas Nr. 6.   

 AB „Klaipėdos vanduo“ leidimas kloti vandentiekio trasą  1 lapas 

 Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro sutikimas  1 lapas 

 
Stačiatikių bažnyčios Lietuvoje Klaipėdos stačiatikių visų rusų šventųjų 
parapijos sutikimas 

 1 lapas 

 
 









Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 
paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 
atlikimo taisyklės“ priedas 

 

 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO 
AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) 

EKSPERTIZĖS AKTAS    
 

2018-05-08    Nr. 08 
                                                          (data) 

Klaipėda 
   (sudarymo vieta) 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys: 
Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas yra nacionalinio lygmens registrinis objektas (u.k. 

32627). Kompleksą sudaro Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senosios kapinės (u.k. 26380, 
valstybės saugomas nacionalinio lygmens į kompleksą įeinantis objektas), Klaipėdos senųjų 
kapinių komplekso Lietuvos karių kapas (u.k. 10454, valstybės saugomas nacionalinio lygmens į 
kompleksą įeinantis objektas) ir Klaipėdos mecenato Juliaus Liudviko Vynerio kapas (u.k. 32628, 
regioninio lygmens registrinis objektas).  

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (u.k. 10740, vietinio 
reikšmingumo lygmens registrinis objektas).  

Kultūros paveldo objektai –  Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas ir Antrojo pasaulinio 
karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta yra Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (u.k.22012) teritorijoje.  

Klaipėdos miesto skulptūrų parko teritorijai (teritorija tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, 
Trilapio ir K.Donelaičio a.) suformuotas kitos paskirties žemės sklypas, sklypo unikalus Nr. 4400-
2210-5846.  
(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus 
numeris Nekilnojamojo turto registre) 
 

Techninio projekto pavadinimas: 
 Inžinerinių statinių -  susisiekimo komunikacijų (takų),  kitos paskirties inžinerinių statinių 
(tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios 
paskirties pastato  - gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto projektas 
 
Tvarkybos darbų projekto pavadinimas: 
 - 
 duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją: 

UAB ,,Klaipėdos projektas“; įmonės kodas: 141805727; Kepėjų g. 11A, LT-91243, Klaipėda. 
Projekto vadovė Margarita Ramanauskienė (atestatas Nr. A 702) 
 (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų 
statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) 

 
duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją: 

UAB ,,Klaipėdos projektas“; įmonės kodas: 141805727; Kepėjų g. 11A, LT-91243, Klaipėda. 
Projekto vadovė Margarita Ramanauskienė (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialisto atestatas Nr. 3345, galioja iki 2020-06-25); 
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, 
 kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) 

 

Projekto vertinimas: 
Skulptūrų parko sutvarkymo techninis projektas (Inžinerinių statinių -  susisiekimo 

komunikacijų (takų),  kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų 



Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios paskirties pastato  gynybinio rūsio 
S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto projektas) parengtas vadovaujantis: 

� Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-23 įsakymu 
Nr.AD1-512 patvirtinta Statinio projektavimo užduotimi; 

� Specialiaisiais architektūros ir paveldosaugos reikalavimais;  
� Skulptūrų parko (teritorijos tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio, Liepų gatvių ir 

K.Donelaičio a.) detaliuoju planu, patvirtintu 2000 m. spalio 26 d. Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 145.  

� 2016 m. ir 2017 m.  Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) 
ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., 
Klaipėdos m., S.Daukanto g. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymomis; 

�  Dendrologinės ekspertizės aktu; 
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, istorinis ir 

memorialinis. Vertingosios savybės patikslintos 2009 metais.  Tai žemės ir jos paviršiaus 
elementai- reljefas.  

Komplekso sudėtinės dalies- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių. 
vertingųjų savybių pobūdis istorinis ir memorialinis. Tai žemės ir jos paviršiaus elementai- 
Klaipėdos miesto gyventojų palaikai. Želdynai ir želdiniai- pavienių lapuočių medžių laisvas 
apželdinimo pobūdis.  

Rengiant projektą, 2016 metais Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių 
teritorijoje buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių tikslas buvo lokalizuoti galimą 
NKVD aukų laidojimo vietą. Griovio su NKVD aukų palaikais nepavyko aptikti.  

2017 metais Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių teritorijoje buvo atlikti 
žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Šių tyrimų tikslas buvo lokalizuoti buvusių kapinių takų vietas, 
parengti atitinkamas paveldosaugines rekomendacijas. Archeologinių tyrimų metus fiksuoti 
sluoksniai su žmonių kaulais iš suardytų kapų, rasta betoninių ir akmeninių antkapių, atidengtos 
kapų duobės. Tyrimų rekomendacijose nurodyta, kad vykdant Klaipėdos miesto Skulptūrų parko 
(senųjų miesto kapinių) sutvarkymo darbus, žemės kasimo metu būtini detalūs archeologiniai 
tyrimai.  

Vykdant projektavimo darbus, buvo surinkti istoriniai duomenys (dokumentai, ikonografija 
ir kartografija). Remiantis liudininkų, istorikų, kraštotyrininkų surinkta medžiaga, Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejaus internetine prieiga buvo nustatyta prancūzų, lenkų ir belgų karių 
palaidojimo vieta, nustatyta 22 nežinomų Vokietijos karių, žuvusių 1914-1918 metais, Lietuvos 
karių, žuvusių 1925-1935 metais ir 1923-1928 metais, palaidojimo vietos bei trijų Lietuvos karių 
artileristų palaidojimo vieta.   

Senųjų kapinių teritorijoje numatomi tvarkymo darbai suskirstyti etapais. Lygiagrečiai su 
tvarkymo darbais numatyta vykdyti archeologinius tyrimus. Archeologiniai  tyrimai numatyti 
vykdyti visoje parko teritorijoje, kur bus žemės judinimo darbai (takų trasos, inžinerinių tinklų – 
elektros kabelių ir vandentiekio vamzdynų – trasos). Tyrimų tikslas – surinkti ir perlaidoti 
iškasose rastus palaikus ar palaikų fragmentus tuose pačiose kapinėse. Rastus antkapius siūloma 
eksponuoti memorialo teritorijoje prie Trilapio gatvės, atkastas atramines sienutes ar kitus 
kapaviečių fragmentus projekte siūloma palikti radimo vietoje.  

Pirmame parko tvarkymo darbų etape numatyta šalinti sausus, pažeistus, grėsmingai pasvirusius, 

nustelbtus medžius ir krūmus parko prašviesinimui, sudarant geresnes sąlygas augti ir formuotis 
likusioms medžių grupėms. Medžiai šalinami, atidengiant  senųjų medžių siluetus, suteikiant 
pastariesiems daugiau erdvės ir šviesos. Parko teritorijoje inventorizuoti 1606 medžiai ar medžių 
grupės. Numatyta šalinti 536 medžius.  

Projekte numatyta Išardyti seną, susidėvėjusią pėsčiųjų takų dangą. Dalis takų centrinėje 
ir rytinėje senųjų kapinių dalyje projektuojami atkuriant senųjų miesto kapinių takų tinklą, t.y. 
sunykusių kvartalinių takų trasose. Takų tinklas atsekamas remiantis 1949 metų planu, matomas 
pagal išlikusių atraminių sienelių fragmentus, archeologinius žvalgymus.  



Vakarinėje dalyje, kurioje stovi skulptūros, projekte numatyta palikti susiformavusį takų 
tinklą, naują dangą įrengiant esamų takų trasose.  

Ardant takų dangą, numatyta demontuoti senus šviestuvus, suolus.  
Projekte numatyta ardant takus, senųjų miesto kapinių reliktus - atraminių sienučių, 

laiptelių fragmentus išsaugoti, užkasant arba eksponuojant parko teritorijoje (jei yra iškilę iš 
žemės paviršiaus).    

Vykdant ardymo darbus, projekte numatyta lygiagrečiai atlikti teritorijos archeologinius 
tyrimus žemės judinimo vietose.   

Visoje parko teritorijoje numatyta įrengti naują apšvietimą. Kur įmanoma, numatyta 
panaudoti esamus elektros kabelius. Klojant elektros kabelius, numatyta tranšėjų kasimo darbus 
vykdyti tiki rankiniu būdu, lygiagrečiai atliekant archeologinius tyrimus.  

Papildomas apšvietimas numatytas 1923 m. sukilėlių atminimo paminklui, J.L. Wiener 
paminklui, H.Gerlach ir M.Gerlach kapavietės pašvietimui.  

Projekte numatyta sutvarkyti vandentiekio tinklus, įrengti laistymo sistemą. Tranšėjas 
naujai klojamiems tinklams numatyta kasti rankiniu būdu, lygiagrečiai vykdant archeologinius 
tyrimus. 

Teritorijos rytinėje dalyje, arčiau Trilapio gatvės, planuojama atkurti senųjų miesto kapinių 
kvartalinių takų tinklą, klasicistinio stiliaus centrinio tako struktūrą, kuri plastiškai susijungtų su 
vakarinėje dalyje pokaryje suformuotų takų tinklu. Numatoma takų danga- natūralios spalvos 
šiurkštinto betono trinkelės be nuožulnų, kurių paviršius panašus į natūralaus žvyro dangą.  

Parko vakarinėje dalyje, už buvusių miesto kapinių teritorijos, yra vaikų žaidimų aikštelė, 
krepšinio aikštelė ir šunų vedžiojimo aikštelė. Vietoje šunų dresavimo aikštelės projekte 
numatyta įrengti krepšinio aikštelę. Vaikų žaidimo aikštelė paliekama esamoje vietoje, ją 
padidinant buvusios krepšinio aikštelės sąskaita.  

Remiantis išlikusia ikonografine ir kartografine medžiaga, atstatomi raudonų plytų kapinių 
Vartai prie Liepų gatvės ir simboliniai vartų stulpai nuo K.Donelaičio gatvės pusės.  

Kvartale prie Trilapio gatvės planuojama įrengti istorinės atminties vietą (antkapių 
ekspoziciją) - memorialą. Tai būtų vieta, kurioje eksponuojami išsaugoti antkapiniai akmenys, 
paminklai, archeologinių tyrimų metu rasti kapinių reliktai. Memorialo antkapių ekspozicija 
turėtų būti pildoma tvarkant parką, atradus daugiau išsaugotų antkapių arba artimiesiems 
išreiškus norą įamžinti atminimą palaidotų šiose kapinėse. KU teritorijoje aptikti antkapiai, 
įmūryti į 1952 metų statybos kareivinių gyvenamojo pastato pamatus, buvo perduoti Klaipėdos 
universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutui. Instituto direktorė dr. Silva 
Pocytė atliko antkapių fiksaciją. Planuojama senuosius antkapius eksponuoti memorialo 
teritorijoje.  

Skulptūrų parko sutvarkymo techniniame projekte numatytas gynybinio rūsio (šanso) 
remontas. Numatyta pašalinti ant statinio augančius ir šaknimis skliautus ardančius medžius.  

Projekte numatyta atstatyti mecenatų Hermann Gerlach ir Marie Gerlach kapavietę pagal 
išlikusius apmatavimus ir kalvystės muziejuje saugomus autentiškus metalo tvorelės segmentus. 
Granitinis paminklas, saugotas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,  atstatytas 2016 metais.  

Buvusių miesto kapinių teritorijoje yra palaidota daug žymių žmonių, svarbių asmenybių. 
Išlikęs 1949 metų planas, kuriame pažymėti kapai, liudininkų prisiminimai. Projekte numatyta 
vietoje esamų dviejų medinių kryžių, žyminčių nepriklausomos Lietuvos karių palaidojimo vietas,  
pastatyti akmeninius kryžius, kurių eskizus savo laiku parengė A.Brakas. Trijų kryžių kompoziciją 
numatyta statyti palaidotų prancūzų, lenkų ir belgų karių atminimui. Taip pat numatyta statyti 
akmeninį kryžių 22 nežinomiems Vokietijos kariams, žuvusiems 1914 – 1918 metais, kryžius 
trims artileristams. Kryžiai kalami iš akmens, statomi pagal ikonografinę ir kartografinę 
medžiagą, liudininkų prisiminimus identifikuotose palaidojimų vietose.  

Praretinus želdinius, įrengus takus, paklojus vandentiekio tinklus, elektros kabelius ir 
įrengus parko apšvietimą bei atlikus kitus tvarkymo darbus, planuojama atsodinti liepų alėją prie 



centrinio tako, įrengti gėlynus, užsėti veją. Taip pat numatyta parką nuo Trilapio ir S.Daukanto 
gatvių aptverti neaukšta segmentine tvora. 

Numatytais projekto sprendiniais Klaipėdos senųjų kapinių vertingosios savybės (reljefas, 
senųjų miesto gyventojų palaikai, laisvas apželdinimo pobūdis) išsaugomos. 

 
Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso Lietuvos karių kapas. 

Vertingųjų savybių pobūdis- istorinis ir memorialinis. Saugotinos vertingosios savybės: antkapis, 
kurį sudaro ant betoninio postamento stovintis <...> obeliskas <...>;  <...> 13 aštuonkampių 
stulpelių, sujungtų metalinėmis grandinėmis; betoniniai laipteliai su sienute; sarkofago formos 
statinys; žemė ir jos paviršiaus elementai- Lietuvos karių palaikai.  

Lietuvos karių kapas yra sutvarkytas, saugomi visi vertingieji elementai, priešais 
monumentą įrengiama didesnė aikštelė, kaip numatyta planavimo užduotyje.  

 
Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso Klaipėdos mecenato 

Juliaus Liudviko Vynerio kapas. Vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, istorinis ir 
memorialinis. Saugotinas neoklasicistinio stiliaus balto marmuro paminklas <...>, žemė ir jos 
paviršiaus elementai- Juliaus Liudviko Vynerio palaikai. 

Paminklas saugomas, projekte numatyta sutvarkyti aplinką: perkelti į kitą vietą V.Naručio 
„Motina“ skulptūrą, kuri disonuoja su J.L.Vynerio kapo paminklu, įrengti betono trinkelių 
apėjimo taką. Objekto vertingosios savybės išsaugomos.  

 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta. Vertingųjų savybių 

pobūdis istorinis ir memorialinis. Vertingosios savybės patikslintos 2013 metais. Tai žemės ir jos 
paviršiaus elementai- 684 Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare palaikai.  

Projekte šioje teritorijoje darbai neatliekami. 
 

privalomos pastabos: 
Projektui pastabų nėra.  

Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių 
palaidojimo vieta yra Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u.k.22012) 
teritorijoje.  Vykdant darbus, privaloma projekto vykdymo priežiūra, kurios tikslas - kontroliuoti, 
kad kultūros paveldo objekto teritorijoje tvarkybos darbai būtų atliekami pagal projektą, 
paveldosaugos reikalavimus ir kokybiškai (Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 
2004 09 28 Nr. IX-2452). 

 
rekomendacijos projektui tobulinti 

Nėra. 
 

projekto įvertinimo išvados 
Projektas atitinka nustatytus privalomus reglamentus, paveldosaugos reikalavimus.  
Projektą rekomenduojama teikti derinimui. 

 
Ekspertizę atliko:  
NKP apsaugos specialistė, 
Atestatas Nr.3541, galioja iki 2020-11-05              Vigilija Paulionienė 
 (kvalifikacijos atestato data ir Nr.)                           (parašas)                         (vardas, pavardė) 
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PATVIRTINTA 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus  
įsakymu Nr.  

 
PROJ. NR. KP-16-0725-J9-1312 
 
Inžinerinių statinių -  susisiekimo komunikacijų (takų),  kitos paskirties inžinerinių statinių 
(tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios 
paskirties pastato  - gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto projektas 
 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I. SKLYPAS    

1.1. Sklypo plotas m2 104740  

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas  % - esamas 

1.3. Sklypo užstatymo tankis % - esamas 

II. PASTATAI    

2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

  Specialios 
paskirties 
pastatas- 
gynybinis 
rūsys; 
SA, tomas III 

2.2. Pastato bendrasis plotas. m2  12,42 esamas 

2.3. Pastato pagrindinis plotas.  m2 12,42 esamas 

2.4. Pastato tūris.  m³ 67 esamas 

2.5. Aukštų skaičius. vnt. 1 esamas 

2.6. Pastato aukštis.  m 3,0 esamas 

2.7. Pastato kategorija 
  I grupės 

nesudėtin-
gasis statinys 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1. PĖSČIŲJŲ TAKAI   F2 SP, II tomas 

3.1.1. kategorija   

3.1.2. ilgis  km 5,8 

3.1.3. plotas m2 12447 

I grupės 
nesudėtingieji 
inžineriniai 
statiniai 
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Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

2. DVIRAČIŲ TAKAI  F2 SP, II tomas 

3.2.1. kategorija   

3.2.2. ilgis  km 0,4 

3.2.3. plotas m2 894 

I grupės 
nesudėtingieji 
inžineriniai 
statiniai 

3. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ   SP, II tomas 

3.3.1. kategorija  plotas 
>100 m2, 
≤10000 m2 

II grupės 
nesudėtingieji 
inžineriniai 
statiniai  

3.3.1.  vietų skaičius vnt. 18 2 vietos ŽN 

3.3.2. plotas m2 400  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

4.1. Vandentiekio tinklų ilgis, vamzdžio skersmuo m/Ø 59,9/32; 
20,2/50 

bendras projektuojamų vandentiekio tinklų ilgis 
laistymui  

m/Ø 240,5/50 

VN, VI tomas 
I grupės 
nesudėtingieji 
statiniai 

4. 2. Lietaus nuotekų tinklų ilgis, vamzdžio skersmuo m/Ø 24,0/200 

4.3. Buitinių nuotekų tinklų ilgis, vamzdžio skersmuo m/Ø 2,4/110; 
20,7/160 

VN, VI tomas 
II grupės 
nesudėtingieji 
statiniai 

4.4. Apšvietimo tinklų ilgis m 4948 LE, VII tomas 

4.4.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 4x35  

4.5. Elektros tinklų ilgis m 366 LE, VII tomas 

4.5.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./ mm2 4x70  

4.5.2. elektros tinklų vaizdo stebėjimo kameroms skerspjūvis mm2 1,5 ir 4 VS, IX tomas 

4.6. Optinio kabelio ilgis m 220 VS, IX tomas 

V SKYRIUS 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 

 

   

1. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ  plotas 
>100 m2, 
≤10000m2 

5.1.1.Plotas m2 920,4 

II grupės 
nesudėtingasis 
inžinerinis 
statinys 
SP, II tomas 

2. KREPŠINIO AIKŠTELĖ  plotas 
>100 m2, 
≤10000m2 

5.2.1.Plotas m2 540,0 

II grupės 
nesudėtingasis 
inžinerinis 
statinys 
SP, II tomas 
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Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

3. TVORA  aukštis ≥1 
iki ≤ 2 m; 

5.3.1. Ilgis m 562,3 

5.3.2. Aukštis m max 1,25 
min. 0.73 

I grupės 
nesudėtingasis 
inžinerinis 
statinys; 
SP,SA, II 
tomas; SK, III 
tomas 

4. VARTAI    

5.4.1. Vartai prie Liepų gatvės V1 vnt. 1 

5.4.1.1. H (aukštis) m 3,56 

5.4.1.2. S (vertikalios projekcijos į žemės paviršių plotas) m2 6,18 

5.4.1.3. K (statinio matmenų įvertinimo koeficientas) K=SxH3 278,81 

I grupės 
nesudėtingasis 
inžinerinis  
statinys,  
K ≤ 10000 
SP,SA II 
tomas; SK, III 
tomas  

5.4.2. Vartai prie K.Donelaičio gatvės V2 vnt. 1 

5.4.2.1. H (aukštis) m 2,4 

5.4.2.2. S (vertikalios projekcijos į žemės paviršių plotas) m2 1,53 

5.4.2.3. K (statinio matmenų įvertinimo koeficientas) K=SxH3 21,15 

I grupės 
nesudėtingasis 
inžinerinis 
statinys; 10 ≤ 
K ≤ 10000 
SP,SA II 
tomas; SK, III 
tomas 

5. GERLACHO KAPO TVORELĖ    

5.6.1. Atraminės sienelės aukštis m 0,7  
(aukštis ≥ 
0,2 iki ≤ 
1 m)  

5.6.2. Tvorelės aukštis m max 1,5 
(aukštis 
≥1 iki ≤ 2 
m) 

5.6.3. ilgis  m 24,7 

 
I grupės 
nesudėtingasis 
inžinerinis  
statinys; 
SP,SA II 
tomas; SK, III 
tomas 

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 
Statinio projekto vadovas     

    Margarita Ramanauskienė                                   atestato Nr. A702,  2013-06-13 (2018-05-09) 

                                                                                  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)                      

  



Inžinerinių statinių – susisiekimo komunikacijų (takų), kitos paskirties inžinerinių statinių 

(tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios 

paskirties pastato – gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C, Klaipėdoje remonto projektas 

UAB ” KLAIPĖDOS  PROJEKTAS” Dokumento ir laidos Nr.  KP-16-0725-J9-1312 TP-BD  Lapas 
    PSS 

Lapų 
      2 

 

 
 
 

 
 
ATLIKTŲ TECHNINIO PROJEKTO SUDERINIMŲ, PRITARIMŲ SĄRAŠAS 

 
 

 
Eil.
Nr. 

Proje
kto 
dalis 

Suderinimo turinys Data  Pastabos 

1. BD Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos urbanistinės plėtros 

departamento paveldosaugos 

skyriaus raštas dėl prašymo pritarti 

miesto skulptūrų parko (senųjų 

miesto kapinių) sutvarkymo 

techniniam projektui  

(vedėjas Vitalijus Juška) 

2018 05 10 1 lapas 

2. BD Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

pasirašytas pritarimo raštas 

(savivaldybės administracijos 

direktorius Saulius Budinas) 

2018-06-22  1 lapas 

3. BD, 

VN 

AB „Klaipėdos vanduo“ dėl 

leidimo kloti vandentiekio trasą  

(generalinis direktorius Leonas 

Makūnas) 

 

2018-05-23 1 lapas 

4.  BD Stačiatikių bažnyčios Lietuvoje 

Klaipėdos stačiatikių Visų rusų 

šventųjų parapijos principinis 

sutikimas ir pasiūlymai  

(parapijos klebonas kun. Vladimir 

Artamonov) 

 

2017-06-14 2 lapai 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (naujų klientų projekto 

valdymo komandos projektų 

vadovas Aidas Bičkaitis) 

2018-06-13 

Elektros tinklų eksploatavimo II 

komandos inžinierius Arturas 

Raibužis 

2018-06-18 

AB „Klaipėdos vanduo“ (techninio 

skyriaus projektų valdymo grupės 

vadovė Stasė Valančiūtė) 

2018-06-21 

5. BD, 

SP 

 

AB „Klaipėdos energija“  

(VPG vadybininkas Adomas 

Racius) 

2018-06-20 

Suderintas 

suvestinis 

inžinerinių tinklų 

planas 

(1 lapas) 



Inžinerinių statinių – susisiekimo komunikacijų (takų), kitos paskirties inžinerinių statinių 

(tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios 

paskirties pastato – gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C, Klaipėdoje remonto projektas 

UAB ” KLAIPĖDOS  PROJEKTAS” Dokumento ir laidos Nr.  KP-16-0725-J9-1312 TP-BD  Lapas 
    PSS 

Lapų 
      2 

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 

(Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus 

vyresnioji inžinierė Violeta Brazinė) 

2018-06-21 

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių 

linijų vieta SUDERINTA  

(Kęstutis Venclovaitės, Telia 

Lietuva, AB Tinklų resursų 

administravimo komanda, 

Vyresnysis inžinierius) 

2018-06-13 

6. BD, 

SP 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tautinių kultūrų centras   

(sutikimas, direktorė Jelena 

Butkevičienė) 

2018-07-12 1 lapas 

7. BD, 

SP 

Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje, 

Klaipėdos stačiatikių visų rusų 

šventųjų parapija 

(sutikimas, klebonas kunigas 

Vladimir Artamonov) 

2018-07-17 1 lapas 
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KLAIPĖDOS MIESTO SKULPTŪRŲ PARKO (SENŲJŲ MIESTO KAPINIŲ) SUTVARKYMO 
TECHNINIS PROJEKTAS 
 
PROJ. NR. KP-16-0725-J9-1312 
 
Inžinerinių statinių -  susisiekimo komunikacijų (takų),  kitos paskirties inžinerinių statinių 
(tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios 
paskirties pastato  - gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto projektas 

 
 

PROJEKTO SUDĖTIES SĄVADAS 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo TP dalys  
(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) 

Tomo Nr. 

1. 2. 3. 4. 

1 KP-16-0725-J9-1312-
TP-BD  

BENDROJI  
• Bendrieji statinio rodikliai  
• Bendras aiškinamasis raštas  
• Bendroji techninė specifikacija 
• Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
• Brėžiniai 
• Priedai 

I 

2 KP-16-0725-J9-1312-
TP-SP,SA 
 

SKLYPO PLANO, STATINIO ARCHITEKTŪROS 
• SP dalies statinių rodikliai 
• SP dalios sąnaudų žiniaraštis 
• Aiškinamasis raštas  
• Techninė specifikacija 
• Brėžiniai 
• Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
• Priedai 

II 

3 KP-16-0725-J9-1312-
TP-SK 

STATINIO KONSTRUKCIJOS 
• Aiškinamasis raštas  
• Techninė specifikacija 
• Brėžiniai ir sąnaudų žiniaraščiai 

III 

 
4 

KP-16-0725-J9-1312-
TP-SA 
 

STATINIO ARCHITEKTŪROS (gynybinio rūsio 
paprastasis remontas) 

• Privalomi dokumentai 
• Aiškinamasis raštas 
• Techninė specifikacija 
• Brėžiniai 
• Kiekių žiniaraštis 
• Priešprojektiniai darbai 

IV 
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Eil. 
Nr. 

Žymuo TP dalys  
(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) 

Tomo Nr. 

1. 2. 3. 4. 

5 KP-16-0725-J9-1312-
TP-ŽP 
 

APŽELDINIMAS 
• Želdinių inventorizavimo kortelės 
• Aiškinamasis raštas 
• Sąnaudų žiniaraščiai 
• Techninė specifikacija 
• Brėžiniai  
• Privalomi dokumentai 

V 

6 KP-16-0725-J9-1312-
TP-VN 
 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 
• Aiškinamasis raštas  
• Techninė specifikacija 
• Sąnaudų žiniaraštis 
• Brėžiniai 

VI 

7 KP-16-0725-J9-1312-
TP-LE 
 

ELEKTROTECHNINĖ (LAUKO APŠVIETIMO 
TINKLAI) 

• Aiškinamasis raštas  
• Techninė specifikacija 
• Sąnaudų žiniaraštis 
• Brėžiniai 

VII 

8 KP-16-0725-J9-1312-
TP-E-1 
KP-16-0725-J9-1312-
TP-E-2 
KP-16-0725-J9-1312-
TP-E-3 

ELEKTROTECHNINĖ (KABELIŲ IŠKĖLIMAS, 
EL. ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS) 

• Aiškinamasis raštas  
• Sąnaudų žiniaraštis 
• Brėžiniai 

VIII (1,2,3) 

9 KP-16-0725-J9-1312-
TP-VS 
 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS 
• Aiškinamasis raštas  
• Techninė specifikacija 
• Brėžiniai  
• Sąnaudų žiniaraštis 

IX 

10 KP-16-0725-J9-1312- 
TP-KS 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMAS 

X 

    

11 KP-16-0725-J9-1312- 
PT 

PRIEŠPROJEKTINIAI TYRINĖJIMAI 
• istorinės- meninės raidos,  
• architektūriniai- urbanistiniai 
• Archeologiniai  
• želdinių 
• topografiniai 

XI 
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KLAIPĖDOS MIESTO SKULPTŪRŲ PARKO (SENŲJŲ MIESTO KAPINIŲ) SUTVARKYMO 
TECHNINIS PROJEKTAS 
 
PROJ. NR. KP-16-0725-J9-1312 
 
Inžinerinių statinių -  susisiekimo komunikacijų (takų),  kitos paskirties inžinerinių statinių 
(tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios 
paskirties pastato  - gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto projektas 

 
 
 
 

SPECIALISTŲ, PARENGUSIŲ PROJEKTĄ, SĄRAŠAS 
 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo TP dalys, tomo Nr.  
 

Specialistas Atestato  Nr. 

1 KP-16-0725-J9-1312-
TP-BD  

BENDROJI , I 
 

M.Ramanauskienė A 702; 3345 

2 KP-16-0725-J9-1312-
TP-SP 

SKLYPO PLANO , II M.Ramanauskienė 
L.Nemeikšytė 
A.Kinderienė 

A 702; 3345; 
A 483; 

A1572; 3497; 
3 KP-16-0725-J9-1312-

TP-SK 
STATINIO 
KONSTRUKCIJOS, III 
 

A.Sulžickas 989; 3999 

 
4 

KP-16-0725-J9-1312-
TP-SA 
 

STATINIO 
ARCHITEKTŪROS, IV; 
(gynybinio rūsio 
paprastasis remontas) 

I.Tilvikienė 3347 

5 KP-16-0725-J9-1312-
TP-ŽP 

ŽELDINIŲ TVARKYMO, 
V; 

R.Goliakovienė 7 

6 KP-16-0725-J9-1312-
TP-VN 
 

VANDENTIEKIO IR 
NUOTEKŲ ŠALINIMO, 
VI 
 

UAB „Restitas“, 
N.Kardelytė 

8210 

7 KP-16-0725-J9-1312-
TP-LE 
 

ELEKTROTECHNINĖ 
(lauko apšvietimo 
tinklai), VII 
 

UAB „Proromsta“, 
R.Gudlekis 

36039 

8 KP-16-0725-J9-1312-
TP-E 
 

ELEKTROTECHNINĖ 
(kabelių iškėlimas, el. 
įrenginių prijungimas), 
VIII 
 

UAB  „Proromsta“, 
R.Gudlekis 

36039 

9 KP-16-0725-J9-1312-
TP-VS 
 

VAIZDO STEBĖJIMO 
SISTEMOS, IX 
 

UAB „Saugos 
sprendimai“, 
A.Kunavičius 

8494 
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Eil. 
Nr. 

Žymuo TP dalys, tomo Nr.  
 

Specialistas Atestato  Nr. 

10 KP-16-0725-J9-1312- 
TP-KS 

STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS 
NUSTATYMAS, X 

UAB „Energo 
projektas“, 
M.Laučys 

33367 

     

11 KP-16-0725-J9-1312- 
PT 

PRIEŠPROJEKTINIAI 
TYRINĖJIMAI, XI 

 

M.Ramanauskienė 
K.Mickevičius 
M.Petkus 
M.Mockus 
R.Goliakovienė 
M.Stankevičius 
D.Balsas 

A702, 3345; 
dizaineris 

archeologas 
archeologas 

7 
topografija 

3827 
 







 

 UAB “KLAIPĖDOS  PROJEKTAS” 
 
Į/k 141805727, PVM mok. k. LT418057219,  Kepėjų  g. 11A , LT-91243 Klaipėda     
Tel. +370 (46) 311461, el.p. margaritar@takas.lt 

 
 
 

   2017-05-30 
    

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 
 
 
 
Dėl projekto vadovo paskyrimo 
 
 

 
 

Sutarties Nr. J9-1312, 2016-07-25 

 

 

Margaritą Ramanauskienę (architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 702, NKP apsaugos 
specialisto  atestatas nr. 3345) skiriu „ KLAIPĖDOS MIESTO SKULPTŪRŲ PARKO (SENŲJŲ 
MIESTO KAPINIŲ) SUTVARKYMO TECHNINIO PROJEKTO“  projekto vadove. 

 
 

 

 

 
 
UAB „Klaipėdos projektas“  
direktorius                                                                                            Juozapas Tilvikas 
 
 
 
Susipažinau :                                                                                        Margarita Ramanauskienė 
 
 
 
 
 









































0 2018-04 Statybos leidimui ir statybai 

LAIDA 
IŠLEIDIMO 

DATA 
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ 
Kepėjų gt. 11A, Klaipėda 

Inžinerinių statinių- susisiekimo komunikacijų 
(takų), kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, 
aikštelių) ir inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų 
parke statybos bei specialiosios paskirties 
pastato- gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C, 
Klaipėdoje, remonto projektas 

A702 PV M.Ramanauskienė  LAIDA 

A483 PDV  L.Nemeikšytė  

3345 NKPA spec. M.Ramanauskienė  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
0 

LAPAS LAPŲ 

LT 
STATYTOJAS:  KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

  Liepų g. 11, 91502, Klaipėda, į.k. 111100775 
 
 

 

16-0725    TP   BAR 1 28 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SKULPTŪRŲ PARKO (SENŲJŲ MIESTO KAPINIŲ) 
           SUTVARKYMO TECHNINIS PROJEKTAS 

 
KOMPLEKSO NR.                        KP-16-0725-J9-1312-TP 
 
PROJEKTO PAVADINIMAS   Inžinerinių statinių -  susisiekimo komunikacijų (takų),  kitos 

paskirties inžinerinių statinių (tvorų, aikštelių) ir inžinerinių tinklų 
Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios paskirties 
pastato  - gynybinio rūsio S.Daukanto g. 40C , Klaipėdoje remonto 
projektas 

 
DALIS                                        Bendroji dalis 
 
 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
I.  LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
   

Nr. Žymuo Pavadinimas 

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

2. KTR 1.01:2008  „Automobilių keliai“ 

3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

5. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7. 

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 

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

9. 
STR1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. 
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Nr. Žymuo Pavadinimas 

10. 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms 

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

12. KPT SDK 07 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės 

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

14. ĮT SBR 07 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės 

15. TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 
techninių reikalavimų aprašas 

16. MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir 
plokščių įrengimo metodiniai nurodymai 

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

18. LST 1331:2001 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

19. LST 1333:1994 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bendrieji 
nurodymai. Terminai ir apibrėžimai. Klasifikacija 

20. LST 1719:2001 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos ir jų mišiniai. 
Techniniai reikalavimai 

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

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

23. LST EN 206-1 
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir 
atitiktis“ 

24. LST EN 932-1 
 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. 
Ėminio ėmimo metodai 

25. LST EN 1338 
 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo 
metodai 

26. LST EN 932-2 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Laboratorinių ėminių dalijimo metodai 

27. LST EN 933-1 
 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 
dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo 
metodas 

28. LST EN 1339 
 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo 
metodai 

29. LST EN 1340  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

30. LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

31. LST EN 197-1:2000 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties požymiai 

32. R 34-01 Automobilių kelių pagrindai 

33.  
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos 
LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 
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II.  BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Statytojas, projekto užsakovas: 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda, įm. k. 

188710823, tel. +370 46 396077 (kontaktinis asmuo Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus 
Juška).  

 
Projektuotojas:  
UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėda, įm.k. 141805727, tel. +370 46 311461. 

Projekto vadovas Margarita Ramanauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 702, el. pašto adresas 
ramargarita@gmail.com . Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Margarita 
Ramanauskienė, atestato Nr. 3345. 

 
Projekto rengimo pagrindas : 
- Projektavimo paslaugos teikimo sutartis 2016-07-25 Nr. J9-1312 ir papildomas 

susitarimas prie sutarties 2017-08-04  Nr. J9-1726; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-23 įsakymu 

Nr.AD1-512 patvirtinta Statinio projektavimo užduotis (Techninė užduotis); 
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-22 įsakymas 

Nr.AD1-1221 dėl Statinio projektavimo užduoties tvirtinimo pakeitimo; 
- Specialieji architektūros reikalavimai 2017-07-18, SARD-31-170718-00040; 
- Specialieji Paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) 2017-07-13,  

SPRD-00-170713-00059; 
- UAB „Gatvių apšvietimas“ prisijungimo sąlygos, 2017-06-22, Nr. 17.74/1; 
- Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr.ISK17-40561, 2017-10-

02; 
- AB ESO Prisijungimo sąlygos Nr. TS17-42918, 2017-10-16; 
- AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos Nr. PS-170627-00025, 2017-06-27; 
-   Skulptūrų parko (teritorijos tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio, Liepų gatvių ir 

K.Donelaičio a.) detalusis planas, patvirtintas 2000 m. spalio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. 145.  

- 2016 m. ir 2017 m.  Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir 
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 
S.Daukanto g. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymomis; 

- Dendrologinės ekspertizės aktu Nr. LDD-EA 20170303/1. 
 

Projektavimo darbų apimtys pagal statytojo patvirtintą Statinio projektavimo užduotį 
 
� atlikti želdinių tyrimus ir teikti sprendinius dėl želdynų formavimo. 
� numatyti laistymo sistemos įrengimą. 
� numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų sutvarkymą atsižvelgiant į parko (buvusių senųjų 

kapinių) istorinius, architektūrinius- urbanistinius tyrimus bei galiojantį detalųjį planą. 
Pagrindiniai takai turi būti pritaikyti mechanizuotų transporto priemonių , 
aptarnaujančių parką, eismui. Projektuojama takų sistema turi užtikrinti optimalų 
meno kūrinių (skulptūrų) eksponavimą.  

� suprojektuoti Skulptūrų parko apšvietimą. Siūlyti akcentinį apšvietimą. 
� siūlyti modernią parko informacinę sistemą. 
� numatyti vaizdo stebėjimo kameras visuomenės saugumui užtikrinti.  
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� siūlyti sprendinius dėl skulptūrų parko meno kūrinių išdėstymo ir eksponavimo.  
� siūlyti tyrimais pagrįstus sprendinius dėl Klaipėdos krašto ir Lietuvos bei kitų šalių 

istorinių asmenybių palaidojimo vietų įamžinimo. 
� teikti sprendinius dėl memorialo įrengimo, kuriame būtų eksponuojami išlikę senųjų 

kapinių elementai, numatytos vietos atminimo ženklams, išreiškiantiems pagarbą šiose 
kapinėse palaidotiems. 

� siūlyti sprendinius dėl parko mažosios architektūros elementų formavimo. 
� architektūrinėmis, apželdinimo, informacinėmis priemonėmis akcentuoti parko 

įėjimus.  
� siūlyti sprendinius dėl automobilių parkavimo vietų įrengimo, vadovaujantis galiojančio 

detaliojo plano sprendiniais.  
� numatyti vietas laikiniems statiniams ir įrenginiams, skirtiems aptarnauti parko 

lankytojus. 
� siūlyti sprendinius dėl parko teritorijoje išlikusių istorinių elementų išsaugojimo. 
� siūlyti sprendinius dėl gynybinio šanso pritaikymo, išsaugant jo autentiškumą. 
� suprojektuoti reprezentacinę erdvę šalia 1923 m. sukilimo dalyvių paminklo. 
� siūlyti sprendinius dėl aktyvios parko zonos (vaikų žaidimo aikštelės) įrengimo. 
� numatyti sprendinius dėl inžinerinės infrastruktūros sutvarkymo. 
� numatyti sprendinius dėl tualetų išdėstymo parko teritorijoje. 
� numatyti šunų vedžiojimo aikštelės iškėlimą. 
� siūlyti sprendinius dėl Skulptūrų parko teritorijos pritaikymo žmonėms su negalia ir 

visuomenės saugumo užtikrinimo. 
 

Teritorijos apibūdinimas, nekilnojamojo turto registro duomenys 

Klaipėdos miesto skulptūrų parko teritorijai (teritorija tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio 
ir K.Donelaičio a.) suformuotas kitos paskirties žemės sklypas, atskirųjų želdynų teritorija, 
10,4740 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2210-5846, kadastrinis Nr. 2101/0003:766. Žemės 
sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise perduotas NŽT, sudaryta panaudos sutartis su 
Klaipėdos miesto savivaldybe. Sklypui nustatyti servitutai – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti 
požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), servituto turėtojas AB „Lietuvos dujos“ 
(servituto plotas - 0,0105 ha). Taip pat sklypui nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti 
transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis).  

Skulptūrų parko teritorijoje yra kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorija, 
žemės sklypas K.Donelaičio g. 6 (u.n. 4400-2144-5512, kad. Nr. 2101/0003:759). Žemės sklype 
stovi apleistas paslaugų paskirties pastatas- nebenaudojamas viešas tualetas. Žemės sklypas yra 
LR nuosavybė, patikėjimo teise valdoma NŽT, sudaryta panaudos sutartis  su Klaipėdos miesto 
savivaldybe. Pastatas yra Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybė.  

 
Skulptūrų parko teritorijoje yra vienas registruotas objektas - specialios paskirties pastatas -  

gynybinis rūsys, S.Daukanto g. 40C. Pastatas nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto 
savivaldybei.  
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Atlikti tyrinėjimo darbai 
1. Teritorijos topografinį planą parengė UAB „Geoconsulting“, 2016 metais. 
2. 2016 metų lapkričio mėn. Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių 

teritorijoje buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių tikslas buvo lokalizuoti 
galimą NKVD aukų laidojimo vietą. Tyrimų metu apie 760 m2 teritorijoje buvo ištirtos 
trys 2x5 dydžio perklasos. Griovio su NKVD aukų palaikais nepavyko aptikti.  

3. 2017 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių teritorijoje 
buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Rengiant   Skulptūrų parko (buvusių 
senųjų miesto kapinių) sutvarkymo projektą, planuojama atkurti buvusių kapinių takus 
– nutiesti naujus senųjų vietose. Senųjų kapinių takų sistema preliminariai buvo 
nustatyta remiantis istorine medžiaga (1949 metų Klaipėdos miesto plano fragmentai) 
ir vertingųjų elementų fiksacijos ataskaita. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų pagalba 
buvo patikslintos senųjų takų vietos. Šių tyrimų tikslas buvo lokalizuoti buvusių kapinių 
takų vietas. Surinkti mokslinius- archeologinius duomenis- fiksuoti archeologinių 
radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti 
atitinkamas paveldosaugines rekomendacijas. Spėjamų takų vietose ištirtos penkios 
2x5 ploto perkasos.  Archeologinių tyrimų metus fiksuoti sluoksniai su žmonių kaulais iš 
suardytų kapų, rasta betoninių ir akmeninių antkapių, atidengtos kapų duobės. Todėl 
vykdant Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymo darbus, 
žemės kasimo metu būtini detalūs archeologiniai tyrimai.  

4. Vykdant projektavimo darbus, buvo surinkti istoriniai duomenys (dokumentai, 
ikonografija ir kartografija), remiantis liudininkų, istorikų, kraštotyrininkų surinkta 
medžiaga, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus internetine prieiga Kęstutis 
Mickevičius patikslino kurioje vietoje buvo palaidoti prancūzų, lenkų ir belgų kariai, 
nustatė 22 nežinomų Vokietijos karių, žuvusių 1914-1918 metais, palaidojimo vietą, , 
Lietuvos karių, žuvusių 1925-1935 metais ir 1923-1928 metais, palaidojimo vietas bei 
trijų Lietuvos karių artileristų palaidojimo vietą.   

5. KU teritorijoje, griaunant pastatą, aptikti antkapiai, įmūryti į 1952 metų statybos 
kareivinių gyvenamojo pastato pamatus (21 antkapį su įrašais ir keliolika paminklinių 
akmenų fragmentų). Antkapiai buvo perduoti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos institutui. Instituto direktorė dr. Silva Pocytė atliko antkapių 
fiksaciją. 

6. 2016-2017 metais želdynų projekto vadovė Rita Goliakovienė atliko želdynų ir želdinių  
inventorizaciją. Viso parke inventorizuota (pažymėta inventorizaciniame sąraše) 1606 
nr. medžių, krūmų bei jų grupių. Kai kurie iš jų dvikamieniai ar daugiakamieniai arba 
vienu nr. pažymėta labai tanki medžių grupė. Realus įvertintų medžių kamienų kiekis 
yra  1998 vnt. Iš jų numatoma šalinti 504 vnt. 

7. 2017 metais buvo atlikta esamų želdinių inventorizacijos dendrologinė ekspertizė. 
Ekspertizę atliko Letuvos dendrologų draugijos nariai, želdynų būklės ekspertai. 
Komisija sutiko su parko šviesinimui numatytu neperspektyvių, nustelbtų  medžių 
šalinimu, vienos rūšies medynėlių retinimu, plonakamienių, neišvaizdžių, su blogais 
suformuota laja jaunesnių medžių šalinimu. Komisija vertino baltąsias tuopas kaip labai 
įspūdingus medžius, kuriuos derėtų saugoti.  

8. Surinkti duomenys apie Skulptūrų parko akmens skulptūrų ekspoziciją, pateikti 
ekspozicijos aprašai.   
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Esamų ir projektuojamų statinių paskirtys ir kategorijos 
 

Skulptūrų parko pėsčiųjų ir dviračių takai - yra F2 kategorijos gatvės (nemotorizuoto eismo 
pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai) -  susisiekimo komunikacijos inžineriniai statiniai, I 
grupės nesudėtingi inžineriniai statiniai. 

Vaikų žaidimų ir sporto aikštelė – yra sporto paskirties inžineriniai statiniai, II grupės 
nesudėtingi statiniai, kai plotas  iki 10 000 m2.  

Automobilių stovėjimo aikštelė – yra kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas 
statinys, kai plotas mažiau 100 m2.   

Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai –inžineriniai statiniai. Kai vandentiekio išorinis 
vamzdžio skersmuo iki 50mm – I grupės nesudėtingi inžineriniai statiniai, kai iki 110mm – II 
grupės nesudėtingi statiniai. Buitinių nuotekų tinklų išorinis vamzdžio skersmuo iki 160mm - I 
grupės nesudėtingas statinys. Vandentiekis- II grupės nesudėtingi statiniai, nuotekos- I grupės 
nesudėtingi statiniai.  

Gatvės apšvietimo, elektros tinklai – yra neypatingieji inžineriniai statiniai. 
Konteinerinis tualetas – yra kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas inžinerinis 

statinys (K= 311,58) 
Simboliniai vartai prie Liepų ir K.Donelaičio gatvių – yra kiti inžineriniai statiniai, I grupės 

nesudėtingi inžineriniai statiniai (V-1 K=97,76, V-2 K=21,15) 
Memorialas prie Trilapio gatvės – yra kitas inžinerinis statinys, II grupės nesudėtingas 

statinys, kai plotas mažiau 10 000 m2.  
Gynybinis rūsys, specialiosios paskirties pastatas – yra kitas negyvenamas pastatas, I grupės 

nesudėtingas statinys (aukštis iki 5 m, plotas iki 50 m). 
Gerlachų kapavietės sutvarkymas – atraminės sienelės ir aptvėrimo įrengimas - kitas 

inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas statinys, kai atraminės sienelės aukštis mažiau 1 m, 
tvorelės aukštis mažiau 2 m.  

Tvora nuo Trilapio ir S.Daikanto gatvių kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas 
(aukštis nuo žemės paviršiaus mažiau 2 m). 

Terasa edukacijai ir lauko prekybai kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas statinys, 
kai plotas mažiau 100 m2.  

Atminimo ženklai- akmeniniai kryžiai kiti inžineriniai statiniai, kurių K mažiau 10. 
Informaciniai stendai kiti inžineriniai statiniai, kurių K mažiau 10. 

 
 

          Teritorijos detalusis planas. 
 

Teritorijai yra parengtas detalusis planas, patvirtintas 2000 m. spalio 26 d. Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 145.  

Skulptūrų parko detaliojo plano pagrindiniai sprendiniai: 

• atstatyti buvusių kapinių pagrindinių takų tinklą. Panaikinti takus, nutiestus per 

laidojimo vietas.  

• išsaugoti takų želdinius. Pašalinti savaime išaugusius, menkaverčius medžius ir 

krūmus, naujais želdiniais išryškinti buvusių kapinių planinę struktūrą. 

• parko teritoriją nuo Trilapio ir S.Daukanto gatvių želdinti dekoratyvine gyvatvore.  

• prie Liepų gatvės formuoti skverą su dekoratyvinėmis skulptūromis. 

• centrinėje parko dalyje išgrįsti minėjimų aikštę. Panaikinti dekoratyvinį baseiną.  

• dekoratyvines skulptūras, savo atraktyviu charakteriu prieštaraujančias 

memorialinio parko rimčiai, perkelti į vakarinę parko dalį, kurioje nebuvo 
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laidojimo vietų, pagal teritorijos tvarkymo projektą. Remontuojant inžinerinius 

tinklus, iš jų apsauginių zonų iškelti dekoratyvines skulptūras.  

• atstatyti arba restauruoti kapinių pagrindinių takų laiptelius, atraminių sienelių 

fragmentus.  

• atstatyti išlikusius vertingesnius antkapinius paminklus (pav. L.J.Wyner). 

• baigti formuoti 1923 metų sukilėlių kapo ir paminklo ansamblį.  

• laidojimo vietas leisti pažymėti horizontaliomis 40x30 cm dydžio granito 

plokštėmis 2 cm aukštyje virš esamo paviršiaus.  

• viešam tualetui išskirti atskirą sklypą (užstatymo ploto dydžio).  

• iškelti šunų dresavimo aikštelę, jos teritoriją prijungiant prie skulptūrų parko.  

• įrengti automobilių stovėjimo vietas prie Daukanto gatvės ir automobilių 

stovėjimo aikštelę prie K.Donelaičio gatvės.  

• iškelti esamas apšvietimo atramas. Toršeriniais šviestuvais apšviesti pagrindinius 

takus.  

Dalis sprendinių buvo įgyvendinta, dalis įgyvendinta tik dalinai. Nebuvo pilnai atkurtas 
klasicistinio planavimo simetriškas, taisyklingas takų tinklas centrinėje dalyje, nebuvo atkurtos 
aikštelės takų sankirtose (takas tarp K.Donelaičio ir Trilapio gatvių). Greičiausiai buvo atmestas 
kaip nepagrįstas pravažiavimo iki S.Daukanto gatvės įrengimas, gatvės tęsinyje įrengtas dviračių 
takas. Nebuvo pašalinti savaime išaugę ir menkaverčiai medžiai. Centrinėje parko dalyje įrengta 
netaisyklingos formos aikštė, panaikintas dekoratyvinis baseinas.  

Skulptoriai, skulptūrų autoriai, Dailininkų sąjunga, miesto kultūros vadovai pasisakė, jog 
negalima iškelti ar keisti skulptūrų pastatymo vietos, nes jos kurtos konkrečiai erdvei, derinant 
jas tarpusavyje, tokiu būdu būtų suardytas vientisas skulptūrų ansamblis, galimai pažeistos 
autorių teisės. Matyt dėl tokios pozicijos skulptūros nebuvo judinamos.  

L.J. Wynerio antkapinis paminklas atstatytas, parengtas H.Gerlach kapavietės atkūrimo 
projektas ir  atstatytas  paminklas, saugotas Mažosios Lietuvos muziejuje. Baigtas  formuoti 1923 
metų sukilėlių kapo ir paminklo ansamblis. Dalis palaidojimo vietų rytinėje dalyje pažymėtos 
horizontaliomis 40x30 cm dydžio granito plokštėmis, nors daugelyje vietų išlikę ar statomi 
atminimo ženklai, sodinami krūmeliai ir gėlės. 

Viešam tualetui buvo suformuotas didesnis sklypas, tačiau tualetas taip ir nebuvo 
atnaujintas. Prie įėjimo į skulptūrų parką iš K.Donelaičio gatvės buvo pastatytas konteinerinis 
tualetas. Automobilių stovėjimo aikštelė prie K.Donelaičio gatvės nebuvo įrengta. 

 
 
Kultūros paveldas. 
 
Klaipėdos miesto senosios kapinės yra Klaipėdos miesto istorinės dalies (u.k.22012) 

teritorijoje.  
Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas yra nacionalinio lygmens registrinis objektas (u.k. 

32627). Kompleksą sudaro Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senosios kapinės (u.k. 26380, 
valstybės saugomas nacionalinio lygmens į kompleksą įeinantis objektas), Klaipėdos senųjų 
kapinių komplekso Lietuvos karių kapas (u.k. 10454, valstybės saugomas nacionalinio lygmens į 
kompleksą įeinantis objektas) ir Klaipėdos mecenato Juliaus Liudviko Vynerio kapas (u.k. 32628, 
regioninio lygmens registrinis objektas).  

1975 m. įamžinta 1945 m. žuvusių tarybinių karių palaidojimo vieta (apie 700 rusų karių), 
– pastatyta maždaug devynių metrų kabančio kardo skulptūra (architektas P. Šadauskas). Šiam 
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objektui suteiktas vietinio reikšmingumo lygmuo - Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos 
karių palaidojimo vieta (u.k. 10740, vietinio reikšmingumo lygmens registrinis objektas).  

 
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, istorinis ir 

memorialinis. Vertingosios savybės patikslintos 2009 metais.  Tai žemės ir jos paviršiaus 
elementai- reljefas.  

Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senosios kapinės. 
Vertingųjų savybių pobūdis istorinis ir memorialinis. Tai žemės ir jos paviršiaus elementai- 
Klaipėdos miesto gyventojų palaikai. Želdynai ir želdiniai- pavienių lapuočių medžių laisvas 
apželdinimo pobūdis.  

Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso Lietuvos karių kapas. 
Vertingųjų savybių pobūdis- istorinis ir memorialinis. Saugotinos vertingosios savybės: antkapis, 
kurį sudaro ant betoninio postamento stovintis <...> obeliskas <...>;  <...> 13 aštuonkampių 
stulpelių, sujungtų metalinėmis grandinėmis; betoniniai laipteliai su sienute; sarkofago formos 
statinys; žemė ir jos paviršiaus elementai- Lietuvos karių palaikai.  

Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso Klaipėdos mecenato 
Juliaus Liudviko Vynerio kapas. Vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, istorinis ir 
memorialinis. Saugotinas neoklasicistinio stiliaus balto marmuro paminklas <...>, žemė ir jos 
paviršiaus elementai- Juliaus Liudviko Vynerio palaikai. 

 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta. Vertingųjų savybių 

pobūdis istorinis ir memorialinis. Vertingosios savybės patikslintos 2013 metais. Tai žemės ir jos 
paviršiaus elementai- 684 Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare 
palaikai.  

 
Architektas R.Rakevičius yra parengęs H.Gerlach ir M. Gerlach kapavietės atkūrimo 

projektą. Kol kas atstatytas  paminklas, saugotas Mažosios Lietuvos muziejuje. Išlikę tvorelės 
fragmentai saugomi Kalvystės muziejuje, yra 1980 metai atlikti kapavietės apmatavimai, kuriais 
remiantis suprojektuota atkurti visą kapavietę. Pabaigus darbus, turėtų būti papildytas Klaipėdos 
senųjų kapinių komplekso aprašas, įtraukiant dar vieną kompleksinį objektą.  

Išlikusios 1949 metais parengto kapinių plano planšetės, kuriuose pažymėtos tuo metu 
buvusios kapavietės, aiškiai atsekama kapinių struktūra.  

Kaip jau buvo minėta, 1980 metais, prieš sunaikinant kapinių likučius, paminklų 
konservavimo instituto specialistai atliko fiksavimo darbus- dalies kapaviečių, tvorelių 
apmatavimus, fotofiksaciją.  

Senosiose miesto kapinėse palaidota daug garbingų Klaipėdos miesto piliečių. Duomenys 
šiuo klausimu yra sukaupti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fonduose, istorikų ir muziejaus 
darbuotojų, visuomenininkų asmeniniuose archyvuose.   

    
1938-39 metais šalia kapinių pastatyta koplyčia komplekse su kitais pastatais betarpiškai 

susieta su senųjų miesto kapinių teritorija. Šiems pastatams suformuotas atskiras žemės sklypas,  
kapinių koplyčios kompleksas (29502) yra valstybės saugomas kompleksinis objektas. 
Kompleksą sudaro: kapinių koplyčios pastatas (4693), šiaurės pastatas (29503) ir pietų pastatas 
(29504). Kompleksui apibrėžtos saugomos teritorijos ribos.  

 
 

 
 



 Dokumento ir laidos Nr. 

KP-16-0725-J9-1312 TP – BAR  
Lapas 

AR - 9 
Lapų 

28 
 

III. ESAMA BŪKLĖ  
 
 
Esami istorinės atminties ženklai. 

Paminklas 1923 m. sukilime žuvusiems 
sukilėliams ir čia palaidotiems (Lietuvos karių kapas, 
u.k. 10454) buvo pastatytas 1925 metais. 1923 m. 
sausio 15-osios d. sukilime, kurį organizavo Lietuvos 
valdžia, norėdama prie Lietuvos prijungti Klaipėdą 
(Klaipėda nuo 1919 m. priklausė Prancūzijai), žuvo 12 
lietuvių sukilėlių: du karininkai, šeši kareiviai ir keturi 
šauliai, 2 prancūzai, 1 vokiečių žandaras.  
Paminklo autorius – Klaipėdos dailininkas Adomas 
Brakas.  
 

� Paminklas filantropui, žydų kilmės pirkliui, magistrato nariui, labdaros teikėjui Juliui 
Liudvikui Vyneriui (Julius Ludvick Wiener, 1795.04.01–1862.02.24) jo palaidojimo vietoje 
buvo atstatytas 2002 metų liepos 31 dieną.  

 
 
 
 
 

Tikėtina, kad paminklo autorius Prūsijos 
karališkasis architektas Fridrichas Augustas 
Štiuleris. 

 
 

 
 

 
� Mecenatų Hermann Gerlach (1846.05.23–1913.09.25) ir Marie Gerlach (1855.04.28–

1937.04.17)  granitinis paminklas, saugotas 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,  atstatytas 
2016 metais. 

  
Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos 
direktoriaus J.Šikšnelio ir Dionyzo Varkalio iniciatyva 
2014 m. buvo gautas leidimas paminklą atstatyti į 
buvusią vietą. Projektą parengė architektas R. 
Rakevičius.  Buvo pastatytas tik paminklas, be tvorelės. 
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� 1975 m. įamžinta 1945 m. žuvusių tarybinių karių palaidojimo vieta (apie 700 rusų 
karių), – pastatyta maždaug devynių metrų kabančio kardo skulptūra (architektas P. 

Šadauskas), uždegta amžinoji ugnis (architektas P. 
Šadauskas). 
Šalia, 1980 m. 
pastatyta 
skulptoriaus 
R.Dauginčio 
tarybinių karių 
grupinė 
kompozicija     

  
 
 

 
 

      
� 1992 m. Klaipėdos krašto išeivių 

draugija „Arbeitsgemeinschaft der 
Memellandkreise“ pastatė 
parke atminimo ženklą Klaipėdos miesto 
piliečių, palaidotų iki 1944 m. rudens, 
atminimui.  

 
 

 
� 2003 m. pastatytas paminklas 

Linkuvos“ laivo dingimui 
atminti Skulptoriaus G. 
Jonkaus ir architekto V. 
Mazurkevičiaus sukurtas 
paminklas skirtas įamžinti 
dingusią „Linkuvos“ laivo įgulą 
(18 įgulos narių) ir visų 
negrįžusių iš jūros atminimą. 

 
 
 

 
2015 m. balandžio 18 d. Skulptūrų parke atidengtas armėnų 
architektūros religinis paminklas chačkaras, skirtas šios tautos 
genocido šimtmečiui paminėti.  
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� Du mediniai kryžiai Nepriklausomos Lietuvos kariams atminti. Mediniai kryžiai statyti 
pagal  A.Brako kryžiaus projekto eskizą. Tačiau medis, veikiamas lietaus ir sniego, saulės 
kaitros, pradėjo gęsti, pažeistas puvinio.  Šių kryžių vietoje planuojama statyti akmeninius 
kryžius, kurių eskizus savo laiku taip pat parengė A.Brakas. 

 

  
 

 
 

� Ir dar 64 palaidojimo vietos kvartale tarp Trilapio gatvės ir centrinio tako, pažymėtos 
akmens plokštėmis, kryželiais, plastikinėmis gėlių puokštėmis... 

 

    
 

   
 

Šios vietos, tiksliau vietų pažymėjimas akmens plytomis su užrašais, kaip buvo numatyta 
detaliuoju planu, paliekamos. Jei artimieji pageidautų - siūloma plokštes perkelti į planuojamą 
memorialinį kompleksą kvartale prie Trilapio gatvės. Išlikę ar vėliau atrasti senieji antkapiai, 
menantys prieškario palaidojimus, bus perkelti į planuojamą memorialą. 
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� KU teritorijoje, griaunant pastatą, aptikti antkapiai, įmūryti į 1952 metų statybos 
kareivinių gyvenamojo pastato pamatus, įmontuoti po grindimis. KU miestelio teritorijoje 
kol kas pavyko rasti 21 antkapį su įrašais ir keliolika paminklinių akmenų fragmentų. 
Įdomiausias radinys - iš Alpėse aptinkamo akmens diorito padaryta cilindro formos urna 
su kniedėmis. Kaip paaiškėjo, ji buvo skirta buvusiam miesto tarėjui, Švedijos garbės 
konsului ir pirkliui Augustinui Straussui bei jo žmonai. Mokslininkai iššifravo epitafiją ir 
nustatė, kad sutuoktiniai galėjo būti mirę Šveicarijoje, bet palaidoti Klaipėdoje. Antkapiai 
buvo perduoti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutui. 
Instituto direktorė dr. Silva Pocytė atliko antkapių fiksaciją. Vėliau  antkapiai perduoti 
saugoti Klaipėdos liuteronų bendruomenei. Planuojama buvusių kapinių teritorijoje 
įrengti memorialą, kuriame senieji antkapiai būtų eksponuojami.  

 

     
 

� Teritorijoje išlikęs XIX a. pradžioje, karo su 
Napoleono metu pastatytas  gynybinis 
šansas, kuriame buvo laikoma patranka.  
Statinys apaugęs medžiais, paviršinės 
šaknys tapybiškai apipina gynybinį statinį. 
Pokaryje ant viršutinės aikštelės buvo 
pastatyta altana. Siūloma statinį 
remontuoti, restauruoti, pašalinti ant 
statinio augančius ir šaknimis skliautus 
ardančius medžius, sutvarkyti ir perduoti 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejui 
edukaciniams renginiams.  

    
� šalia senųjų kapinių  stovi 1938–1939 m. 

protestantų statyta kapinių koplyčia (dabar 
Klaipėdos stačiatikių visų rusų šventųjų bažnyčia). 
Nuo 1947 m., suremontavus patalpas ir gotikinį 
bokštelį pakeitus svogūno formos kupolu, koplyčia 
atiduota stačiatikiams. Kapinių koplyčia yra 
neatsiejama nuo buvusių senųjų kapinių, susieta 
bendra istorija, tai yra viena urbanistinė struktūra. 
Tvarkant parko teritoriją, turi būti tvarkoma ir 
buvusi kapinių koplyčia bei jos aplinka 
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� Kvartalo centrinėje dalyje išlikęs 
senųjų Klaipėdos kapinių  inspektoriaus 

namas. Šiame pastate dar prieš Skulptūrų 
parko įkūrimą veikė šachmatų sporto klubas, 

vėliau vyninė „Metų laikai“, o nuo 2012 
metų pastate veikia Tautinių kultūrų 

centras.  
 
 
 

 
 
 
Pokario metais buvo sunaikinta vakarinė kapinių dalis, nuo 1977 m. šioje teritorijoje 

pradėtos eksponuoti  Smiltynėje vasaros metu skulptorių sukurtos skulptūros, įkurtas  Skulptūrų 
parkas.  

Dar 1981–1982 m., praėjus penkiems metams nuo Skulptūrų parko įkūrimo, vakarinėje 
teritorijos dalyje, palei Trilapio gatvę, stovėjo senieji antkapiniai paminklai. 1983 m. Klaipėdos 
miesto vykdomojo komiteto sprendimu  buvo likviduotos visos kapinės – išardytos metalo 
tvorelės, betono laipteliai ir sulygintos su žeme senųjų klaipėdiečių amžino atilsio vietos.  

 
 
Skulptūrų parkas  

 
Vakarinėje kapinių dalyje nuo 1977 m. pradėtos eksponuoti  Smiltynėje simpoziumų metu 

skulptorių sukurtos skulptūros, įkurtas  Skulptūrų parkas.  
 
           1977–1991 m. Smiltynėje buvo rengiami skulptorių simpoziumai, kurių metu sukurti 
kūriniai statomi parke. Šiuo metu 10 ha parko teritorijoje eksponuojami 116 įvairios tematikos 
skulptūrų, kurias sukūrė 61 skulptorius per 13 simpoziumų.  
 

    
A.Bosas „Torsas“, 1981 m.                                       A.Sakalauskas „Viltis“, 1984 m.                                                 V.Krutinis  „Pakrantė“, 1977 m. 
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N.Nasvytis „Krantas“, 1988m.                                G.Jonkus „Į kelionę“, 1984 m.             R.Midvikis „Žemė kėlė...“, 1986 m. 
 

     
 S.Kuzma „Žemė“, 1985 m.                                                                                          VBabušytė-Venckūnienė „Atostogos“, 1986 m. 

 

Darbai labai skirtingi,   bet jų visuma sudaro unikalią Lietuvos skulptūros 8–9 dešimtmečių meno 
galerija, akmens skulptūrų kolekciją po atviru dangumi.    
 

 Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) želdinių būklė. 
Pagrindiniai esamų želdinių tvarkymo trūkumai - per didelis parko ūksmingumas, labai 

minimali augalų įvairovė, senieji medžiai, ypač rytinėje senųjų kapinių dalyje, pradingsta tarp 
gausybės savaiminių klevų bei liepų. Dauguma esamų medžių turi tik susiformavusią viršūnę su 
bešakiais kamienais. Būtinas įdomių medžių atvėrimas, atviresnių erdvių sukūrimas, įleidžiant 
šviesos paklotiniams augalams. Todėl dalį medžių ar jų grupių reikia šalinti. 

 

Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) pėsčiųjų ir dviračių takų būklė. 
Dalis parko takų vakarinėje parko dalyje naujai išgrįsti betono trinkelėmis. Tačiau didžioji 

dalis - cemento plytelių dangos, labai blogos būklės.  Dalis asfalto dangos takų taip pat blogos 
būklės, asfaltas sutrūkinėjęs, iškilnotas medžių šaknų. Dviračių takų trasos perklotos rausvų 
betono trinkelių danga.  
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Esama vaikų žaidimų aikštelė su medine įranga jau susidėvėjusi- tiek danga, tiek pati 

įranga. 

  
Sporto aikštelė- krepšinio aikštelė- įrengta šalia vaikų žaidimų aikštelės, asfalto danga 

vietomis ištrupėjusi. Šalia vaikų žaidimo aikštelės metalinio tinklo tvora aptvertas plotas - šunų 
vedžiojimo aikštelė.  Aikštelės įranga gana primityvi. Detaliuoju planu numatyta aikštelę naikinti. 

 
Mažosios architektūros elementai 
Šiuo metu parke yra visai senų, sulūžusių suolelių, betoninių šiukšliadėžių, kuriuos būtina 

demontuoti. Dalis naujų suolų, gamintų pagal V.Mazurkevičiaus parengtą projektą, pastatyti 
centrinėje parko dalyje ir prie tako į K.Donelaičio gatvę. Suolai mediniai, atkartojantys senųjų 
parko suolų stilistiką, tačiau nėra patogūs.  

 

    
 

 

   
Naujai pastatyti suolai prie Lietuvos karių kapo. Suolai 
labai patogūs, parinkti iš itališko gaminių katalogo, 
„Monet“. Siūloma visame parke pastatyti tokius ar 
panašaus tipo suolelius. 
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Parko šviestuvai taip pat kelių rūšių. Prie rekonstruotų takų sustatyti naujesni toršeriniai 
šviestuvai su natrio lempomis (70 W), prie senų, netvarkytų takų  išlikę gatviniai šviestuvai su 
gembėmis (150 W). Prie Lietuvos karių kapo pastatyti nauji toršeriniai šviestuvai (100 W), 
parinkti iš itališko gaminių katalogo. Siūloma visame parke keisti apšvietimą, naudojant tokius 
arba analogiškus gatvės šviestuvus. 

 

 
IV. SKULPTŪRŲ PARKO (SENŲJŲ MIESTO KAPINIŲ) 
SUTVARKYMO PROJEKTO SPRENDINIAI 
 

Parko sutvarkymo darbai suskirstyti etapais. Lygiagrečiai su tvarkymo darbais turi būti 
vykdomi archeologiniai tyrimai. Archeologiniai  tyrimai vykdomi visoje parko teritorijoje, kur 
numatomi žemės judinimo darbai (takų trasos, inžinerinių tinklų – elektros kabelių ir 
vandentiekio vamzdynų – trasos). Tyrimų tikslas – surinkti ir perlaidoti iškasose rastus palaikus ar 
palaikų fragmentus. Rastus antkapius tikslinga eksponuoti memorialo teritorijoje prie Trilapio 
gatvės, atkastos atraminės sienutės ar kiti kapaviečių fragmentai turi būti užkasti radimo vietoje.  

 
Numatoma trys teritorijos tvarkymo etapai: 
I etapas : 

1. šalinami sausi, pažeisti, nustelbti ir neperspektyvūs medžiai. 
2. išardoma susidėvėjusi takų danga, gerbūvio elementai, seni šviestuvai. 
3. įrengiamas naujas parko apšvietimo tinklas. 
4. sutvarkomi vandentiekio tinklai, paklojami V, KF įvadai, įrengiama laistymo 

sistema, pastatomas konteinerinis tualetas. 
5. įrengiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas. 
6. perkeliamos į numatytas vietas 3 skulptūros. 
7. įrengiamas pėsčiųjų takų tinklas. 
8. įrengiama vaikų žaidimų ir krepšinio aikštelės. 
9. įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė. 

                     10.  pastatomi nauji suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai 
II etapas: 

11. pastatomi simboliniai vartai prie Liepų gatvės (V-1) ir prie K.Donelaičio gatvės  
(V-2).  

12. įrengiamas memorialas prie Trilapio gatvės. 
13. remontuojamas gynybinis šansas. 
14. sutvarkoma (įrengiama) Gerlachų šeimos kapavietė. 
15. pastatomi atminimo ženklai- akmeniniai kryžiai. 

III etapas: 
16. įrengiami gėlynai, sodinami medžiai, krūmai, įrengiama veja. 
17. parkas tveriamas tvora. 
18. pastatomi informaciniai stendai. 
19. įrengiama terasa edukacijai ir lauko prekybai. 
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 I etapas 
 
1. Želdinių tvarkymas. Šalinami sausi, pažeisti, grėsmingai pasvirę, nustelbti medžiai ir 

krūmai.  
Didžioji parko dalis yra labai ūksminga. Medžiai, ypač senųjų kapinių dalyje prie Trilapio g., 

auga labai tankiai, yra savaiminiai, nesuformuoti, daugiakamieniai, stelbia vienas kitą. 
Charakteringa tokiose augimvietėse aukštai iškeltos medžių lajos, nėra apatinių šakų, kas suteikia 
jiems daugiau miško, o ne parko medžio įvaizdį. Visa tai yra ilgalaikio apleisto medyno 
formavimosi pasekmė. Vasarą pro tankią lapiją patenka labai mažai šviesos ant žolinės paklotės, 
todėl parke žolinė augalija labai skurdi. Numatomas esamų medžių ar jų grupių retinimas . 

Inventorizacijos metu numatyta  nemažai šalinamų medžių, vadovaujantis keliomis 
nuostatomis:  

a) Pirmoj eilėj šalinami visai sausi medžiai, kurių yra ne itin daug. 

b) Šalinami labai pažeisti, grėsmingai pasvirę, nustelbti medžiai ar krūmai. 

c) Šalinami nustelbti, išsišakojusiais kamienais, neperspektyvūs medžiai parko 

prašviesinimui, sudarant geresnes sąlygas augti ir formuotis likusioms medžių grupėms. 

d) Parke yra plotų, apsodintų monotoniškais vienos ar kelių rūšių medžių masyvais, kurie 

neformuoja jokių erdvių, auga gana tankiai. Tai centrinėje dalyje augančios liepų, kaštonų 

grupės. Ypač kaštonų grupės netinka augti masyve,  jie auginami eilėmis ar pavieniais 

medžiais. Tokias grupes reikia retinti, šalinant labiau pažeistus ar nustelbtus medžius, 

leidžiant plačiau vystytis likusiems medžiams. Visos šios operacijos yra labai skausmingos, 

nes tenka numatyti šalinti sveikus, bet netinkamoje vietoj ir netinkamai 

besiformuojančius medžius. 

e) Medžiai šalinami, atidengiant  senųjų medžių siluetus, suteikiant pastariesiems daugiau 

erdvės ir šviesos. 

 

Parko teritorijoje inventorizuoti 1606 medžiai ar medžių grupės. Numatyta šalinti 536 

medžius. Minkštų veislių medžių, kai medžio kamieno diametras iki 32 cm, numatyta pašalinti 41 

vnt., kai medžio kamieno diametras nuo 32 cm, numatyta pašalinti 22 vnt. . Kietų veislių medžių, 

kai medžio kamieno diametras iki 32 cm, numatyta pašalinti 413 vnt. , kai medžio kamieno 

diametras nuo 32 cm, numatyta pašalinti 60 vnt.  

Šalinant medžius, kelmai turi būti išfrezuoti, atliekos išvežtos.  

Želdynų ir želdinių inventorizavimo duomenys (kortelės) pateikti apželdinimo dalyje, 

projekto sprendiniai TP-ŽP, V tomas.  

 
2. Pėsčiųjų, dviračių takų ardymas, gerbūvio elementų, šviestuvų demontavimas. 

Išardoma sena, susidėvėjusi pėsčiųjų takų danga- išsiklaipiusios, suskilusios betono 
plytelės, betono trinkelės, suaižėjęs asfaltas.  

Dalies takų danga buvo pakeista į betono trinkelių dangą vykdant pirmos eilės statybos 
darbus (vadovaujantis Klaipėdos komprojekto parengtu pirmos eilės darbų projektu). Kadangi 
naujos dangos pėsčiųjų ir dviračių takų būklė yra gera, ją keisti netikslinga.  

Dalis takų centrinėje ir rytinėje parko dalyje projektuojami atkuriant senųjų miesto 
kapinių takų tinklą, t.y. sunykusių kvartalinių takų trasose. Takų tinklas atsekamas remiantis 1949 
metų planu, matomas pagal išlikusių atraminių sienelių fragmentus, archeologinius žvalgymus.  
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Vakarinėje dalyje, kurioje stovi skulptūros, paliekamas susiformavęs takų tinklas, nauja 
danga įrengiama esamų takų trasose. Takų tinklas paliekamas, kadangi skulptūros buvo statomos 
derinantis prie esamų takų, o skulptūros paliekamos esamose vietose. Be to, takai įrengti 
buvusių kapinių teritorijoje, kurioje išlikę palaidojimai. Papildomi žemės judinimo darbai, jei tai 
nėra būtina, nenumatomi. 

Pirmiausia demontuojami seni vejos bortai, išardomas betono trinkelių ir plytelių takų, 
aikštelių dangos  viršutinis sluoksnis, asfalto dangos takų, aikštelių viršutinis  sluoksnis. 
Pašalinami ir išvežami takų, aikštelių pagrindai, gruntas.  Darbų kiekių žiniaraštis pateiktas TP-SP 
byloje (II tomas). 

Dviračių takai dalinai paliekami esami, nedidelė dalis trasų klojama naujai. Išardoma 
dviračių tako atkarpa tarp vaikų žaidimų ir  šunų vedžiojimo aikštelės. Kitas ardomas fragmentas- 
parko centre, prie rekonstruojamos „renginių aikštės“.  

Demontuojami seni sulūžę, morališkai pasenę mediniai suolai ir suolai su betoninėmis 
atramomis, betoninės šiukšliadėžės. Pagal individualų projektą pagaminti parko suolai (mediniai, 
baltai dažyti) taip pat turi būti keičiami, išlaikant vieninga parko gerbūvio elementų stilistiką. 

Ardant takų dangą, demontuojami seni šviestuvai.  
Ardant takus, senųjų miesto kapinių reliktai - atraminių sienučių, laiptelių fragmentai 

išsaugomi, užkasami arba eksponuojami viso parko teritorijoje (jei yra iškilę iš žemės paviršiaus).    
Vykdant ardymo darbus, lygiagrečiai atliekami teritorijos archeologiniai tyrimai žemės 

judinimo vietose.   
 

3. Įrengiamas naujas parko apšvietimo tinklas. 
Visoje parko teritorijoje įrengiamas naujas apšvietimas. Dalinai panaudojami esami 

elektros kabeliai. Ten, kur nėra paklotų elektros kabelių arba kabeliai susidėvėję, klojami nauji. 
Darbai vykdomi remiantis projektiniai sprendiniais, pateiktais TP-LE (VII tomas) dalyje.  Klojant 
elektros kabelius, tranšėjų kasimo darbai vykdomi tiki rankiniu būdu, lygiagrečiai atliekant 
archeologinius tyrimus.  

Parko apšvietimui parenkami šviestuvai su  LED lempomis, analogiški kaip šviestuvas, 
pastatytas prie žuvusių Lietuvos karių atminimo paminklo. Rekomenduojami lauko šviestuvai 
„LUNA“ arba analogiškų charakteristikų ir stilistikos. 

Numatoma iškelti arba apsaugoti movomis elektros kabelius, patenkančius po 
projektuojamos tvoros pamatu. 

Papildomas apšvietimas numatomas 1923 m. sukilėlių atminimo paminklui, J.L. Wiener 
paminklui, H.Gerlach ir M.Gerlach kapavietės pašvietimui. Atskirų skulptūrų, želdynų pašvietimas 
šiame projekte nesprendžiamas, numatyta tik galimybė įrengti kryptinius šviestuvas ant 
planuojamų bendro apšvietimo atramų.  

 
4. sutvarkomi vandentiekio tinklai, paklojami V, KF įvadai, įrengiama laistymo sistema, 

pastatomas konteinerinis tualetas. 
Visoje parko teritorijoje numatyta naikinti esamą neveikiančią laistymo sistemą. Esamus 

šulinius numatyta demontuoti ir užpilti žemėmis.  
Prie Liepų g. atstatant simbolinius vartus V-1, numatomas vandentiekio tinklo, 

patenkančio po pamatais, iškėlimas. Projektuojamą vandentiekio tinklą, praeinantį tarp vartų 
pamatų, numatyta apsaugoti dėkle. 

Projekte numatyta vieta medinei terasai, skirtai edukaciniams renginiams, lauko 
prekybai. Prie jos numatyta galimybė prijungti vandentiekio tinklus ir buitines nuotekas, atvestas 
elektros įvadas.  
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Parko teritorijoje numatoma pastatyti dar vieną konteinerinį tualetą, kuriame įrengiama 
ir vieta žmonėms su negalia. Nesudėtingas statinys prijungiamas prie vandentiekio ir buitinių 
nuotekų, elektros tinklų. 

Parko teritorijoje numatoma įrengti laistymo sistemą planuojamų gėlynų laistymui.  
Vandentiekio, buitinių nuotekų projektas pateiktas atskiru tomu- TP-VN, VI tomas.  
Vykdant žemės judinimo darbus, lygiagrečiai atliekami archeologiniai tyrimai.  

 
5. įrengiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas. 
Vaizdo stebėjimo tinklo techninis projektas pateiktas atskiru tomu, TP-VS, IX tomas. 
Skulptūrų parke numatoma įrengti tris  valdomas vaizdo kameras, kurios bus įrengiamos 

ant naujų apšvitimo stulpų. Anksčiau sumontuotos analoginės kameros keičiamos į skaitmenines 

kameras ir projektuojamos ant esamų atramų.  

Vaizdo kameroms reikalingi kabeliai klojami rankiniu būdu kasamose tranšėjose, 
lygiagrečiai vykdant archeologinius tyrimus.  
 

6. perkeliamos į numatytas vietas 3 skulptūros. 
Atsižvelgiant į tai, kad parko teritorijoje pasklidusios skulptūros sudaro unikalią kolekciją, 

kurios kūrime dalyvavo skulptoriai ir architektai, skulptūros buvo dėstomos vadovaujantis 
intuicija, menine logika, prisirišant prie takų tinklo, beveik visos skulptūros paliekamos savo 
vietose.  

Tvarkant parką, planuojama keisti lenteles prie skulptūrų (anotacijas).  
Numatomos perkelti skulptūros:  

 
� V.Naručio „Motina“ (disonuoja su 

J.L.Wiener antkapiniu paminklu). 
Skulptūra labai nukentėjusi nuo vandalų, 
ją būtina restauruoti. Autorius sutinka 
perkelti restauruotą skulptūrą prie 
pagrindinio tako, arčiau K.Donelaičio 
gatvės. 

 
 

 
� A.Sakalausko „Šauksmas“ (skulptūra 

stovi ant aukštos įtampos elektros kabelių, 
spaudiminės kanalizacijos apsaugos 
zonoje). Skulptūra greičiausiai neturi 
normalaus pamato, pasvirusi, lauko 
akmenukų grindinėlis aplink skulptūrą 
suaižėjęs. Skulptūros autorius perkėlimui 
neprieštarauja. Numatyta vieta prie 
gynybinio šanso. 
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� A.Sakalausko „Vienišas kalnas“ 
(skulptūra stovi ant aukštos įtampos 
elektros kabelių, nėra kaip įrengti 
pamato, skulptūra pasvirusi). Skulptūros 
autorius perkėlimui neprieštarauja. 
Numatyta vieta ant centrinio tako, arčiau 
K.Donelaičio gatvės.  

 
 
 

Skulptūrų perkėlimo schema pateikiama TP-SP projekto dalyje, II tome. 
 

Gauti Mažosios Lietuvos muziejaus prašymai 
grąžinti A. Boso „Martynas Mažvydas“ skulptūrą  į 
buvusią vietą – prie K.Donelaičio gatvės. Taip pat 
pastatyti buvusioje vietoje vandalų suniokotą 
K.Jeroševaitės skulptūrą „Dvi puokštės“. Šie darbai 
projekte nenumatomi. Martyno Mažvydo skulptūros 
perkėlimas gali būti inicijuojamas vėliau, o 
K.Jeroševaitės skulptūrą, be abejo, reikia grąžinti į 
parką, tačiau prieš tai siūloma ją restauruoti.   

 
7. įrengiamas pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas. 

Teritorijos rytinėje dalyje, arčiau Trilapio gatvės, planuojama atkurti senųjų miesto kapinių 
kvartalinių takų tinklą, klasicistinio stiliaus 
centrinio tako struktūrą, kuri plastiškai 
susijungtų su rytinėje dalyje pokaryje 
suformuotų takų tinklu. Remontuojami ar 
įrengiami naujai laipteliai, pažymėti SP dalyje, 
išdetalizuoti SK dalyje.  

 
 
 
 
Remontuojami išlikę laipteliai 
 

Numatoma takų danga- natūralios spalvos šiurkštinto 
betono trinkelės be nuožulnų, rekomenduojamas plytelių dydis 
160x160x80.  Techniniai reikalavimai išdėstyti techninėje 
specifikacijoje dangų įrengimui. Plytelių dangos takais esant 
poreikiui gali važiuoti aptarnaujantis transportas.  

Šiurkštinto betono paviršius panašus į natūralaus žvyro 
dangą.  

Pagrindinių takų trasose numatomos neįgaliųjų vedimo 
linijos iš gelsvų betono trinkelių.  
           Dviračių takai dalinai paliekami esami, nedidelė dalis trasų 
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klojama naujai. Tai dviračių tako atkarpa prie krepšinio aikštelės, kurią numatoma įrengti vietoje 
šunų vedžiojimo aikštelės. Kitas fragmentas- parko centre, prie rekonstruojamos „renginių 
aikštės“. Nedidelė tako atkarpa grindžiama klinkerio plytelėmis.  

Planuojamų darbų brėžiniai pateikti TP-SP dalyje (II tomas).  
Dalis atstatomo centrinio tako struktūros - šoninis praėjimas, kvartalinis takas šiauriau 

stačiatikių visų rusų šventujų cerkvės, jungiantis centrinį taką su Trilapio gatve, suprojektuoti už 
parko teritorijos ribų, patenka į stačiatikių bažnyčios sklypą (Liepų g. 45, u.n. 2101-0003-0073). 
Gauti Klaipėdos stačiatikių visų rusų šventųjų parapijos klebono, kun. Vladimir Artamonov 
pasirašyti raštai, kuriais išreiškiamas principinis pritarimas projekte numatomiems darbams. 
Raštai pridedami prieduose. 

 
8. įrengiama vaikų žaidimų ir krepšinio aikštelės. 

Parko vakarinėje dalyje, už buvusių miesto kapinių teritorijos, yra vaikų žaidimų aikštelė, 
krepšinio aikštelė ir šunų vedžiojimo aikštelė. Detaliuoju 
planu buvo numatyta panaikinti šunų vedžiojimo 
aikštelę. Esama vaikų žaidimų aikštelė ir krepšinio 
aikštelė yra asfalto dangos, įranga  susidėvėjusi.  

Vietoje šunų dresavimo aikštelės įrengiama gumos 
dangos krepšinio aikštelė (14 x 26 m). šalia krepšinio 
aikštelės įrengiami lauko treniruokliai, pastatomi 
dviračių stovai, suolai.   

Vaikų žaidimo aikštelė paliekama esamoje vietoje, 
ją padidinant buvusios krepšinio aikštelės sąskaita. 
Vaikų žaidimų aikštelei numatoma įvairiaspalvės 
liejamos dviejų sluoksnių gumos granulių danga.  

Aikštelė suskirstyta zonomis- mažylių zona (vaikai 
nuo 1 metų), vaikų nuo 4 metų žaidimų zona ir tinklinių 
piramidžių zona.  

 Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”, aikštelės yra   II grupės nesudėtingi 
inžineriniai statiniai, kadagi  plotas > 100 m2, ≤ 10000 m2. 

Žaidimų aikštelė atitinka HN 131:2015 “Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“.  Lauko treniruokliai numatomi įrengti prie krepšinio aikštelės.  

Aikštelės nepatenka į buvusių kapinių teritoriją. Teritorijoje nėra susikaupusių šiukšlių ar 
aplinkai kenksmingų medžiagų, nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.   

Žaidimų aikštelėje šiukšliadėžės numatomos prie naujai įrengiamų  suoliukų.  
Aikštelių įrengimo metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs.  Priėjimai ir 

privažiavimai nebus uždaryti. Įvadiniai inžinieriniai tinklai nebus paliesti.  
Triukšmas žaidimų aikštelėje neviršija teisės akte HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“  
nustatytų triukšmo ribinių verčių.  
 

9. įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė. 
Prie K.Donelaičio gatvės, kaip buvo numatyta detaliajame plane, įrengiama automobilių 

stovėjimo aikštelė. Numatyta 18 vietų, iš jų 2 vietos automobiliams, pažymėtiems neįgaliųjų 
ženklu. Aikštelės danga- sustiprinta betono trinkelių „Prizma“ danga (200x100x80).  

Įvažiavimas į aikštelę- iš K.Donelaičio gatvės.  
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10. pastatomi nauji suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai 
Visoje parko teritorijoje pastatomi nauji suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai. Parenkami 

tipiniai gaminiai iš katalogų.  
 

naujų suoliukų pastatymas 
  

 

S-1 

vnt 7 

S-2 (L1800) 

vnt 129 

 

S-1 suolas be atramų („blocq“)  
(suoliukai statomi prie krepšinio aikštelės) 

 

S-2 suolas „monet“, L1800 

    

S-3 suolas „monet“, L1300    

 

Pastaba: 

pusė visų suolų „monet“- su porankiais 

(neįgaliųjų poreikiams) 

 

 

S-3 (L1300) 

vnt 38 

naujų šiukšliadėžių pastatymas    

 

SD-1- blokas iš 3-jų dėžių (rūšiavimas) 

 

 

vnt 9 

SD-2- atskirai viena dėžė  („crystal“) 
 

 

vnt. 66 

dviračių stovų pastatymas 

(6 vnt. prie krepšinio aikštelės, 4 vnt 

centrinėje dalyje, prie dviračių tako) 

 

vnt. 10 

naujų polimerinių lanksčių stulpelių įrengimas  

atskiriant dviračių taką nuo pėsčiųjų zonos 

centrinėje parko dalyje 

 

 

vnt 12 
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II etapas 
 
11.  pastatomi simboliniai vartai prie Liepų gatvės (V-1) ir prie K.Donelaičio gatvės  (V-2).  
 

Remiantis išlikusia ikonografine ir 
kartografine medžiaga, atstatomi Vartai 
prie Liepų gatvės. Buvusioje vietoje 
atstatyti nėra galimybės, atstatomi už 
įvažiavimo į automobilių stovėjimo 
aikštelę. Kadangi vartai statomi 
išlaikant takų kompozicijos simetrinę 
ašį, rytinė dalis patenka į Klaipėdos 
stačiatikių visų rusų šventųjų parapijos 
naudojamą žemės sklypą. Gauti 
Klaipėdos stačiatikių visų rusų šventųjų 
parapijos klebono, kun. Vladimir 
Artamonov pasirašyti raštai, kuriais 

išreiškiamas principinis pritarimas projekte numatomiems darbams. Raštai pridedami prieduose.  
 
 
 
 
 
 
Vartai nuo K.Donelaičio gatvės pusės. Pastatomi ant 

centrinio tako trasos, ties senųjų miesto kapinių riba. Tai 
simboliniai vartų stulpai, kurie matyti ikonografinėje 
medžiagoje.  

Vartų V-1 ir V-2 brėžiniai pateikti TP-SP, SA dalyje (II 
tomas)  statinio konstrukcijos TP-SK dalyje (III tomas). 

 
 
 

12. įrengiamas memorialas prie Trilapio gatvės. 
Kvartale prie Trilapio gatvės planuojama 
įrengti istorinės atminties vietą (antkapių 
ekspoziciją) - memorialą. Tai būtų vieta, 
kurioje eksponuojami išsaugoti antkapiniai 
akmenys, paminklai, archeologinių tyrimų 
metu rasti kapinių reliktai. Išlikę antkapių 
fragmentai būtų eksponuojami palei takus. 
Ten pat gali būti montuojami ir šiuo metu 
buvusių kapinių teritorijoje pasklidę 
antkapiai su kapinėse palaidotųjų 
pavardėmis. Kvartalėlis apželdinamas 
karpomų kukmedžių gyvatvorėmis, prie 
„ekspozicijos“ patenkama elegantiškais 
senaisiais laipteliais.   
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Kadangi memorialo antkapių ekspozicija nėra baigtinė, ji turėtų būti pildoma tvarkant parką, 
atradus daugiau išsaugotų antkapių arba artimiesiems išreiškus norą įamžinti atminimą palaidotų 
šiose kapinėse, užsakant iškalti vardą ir pavardę granito plokštėje.  

Ekspozicija skaidoma karpomų kukmedžių gyvatvorėmis, kurios kartu su takais formuotų 
labirinto įvaizdį. Išlikę seni vertingi medžiai įkomponuojami į bendrą memorialo struktūrą.  

Rengiant detalųjį planą, buvo numatyta, kad pageidaujantys įamžinti savo artimųjų, 
palaidotų senosiose miesto kapinėse, atminimą, gali pažymėti vietą akmeniniu antkapiu. Tokių 
antkapių atsirado nemažai, buvo suskaičiuota, kad kvartale prie Trilapio gatvės yra 64 vienaip ar 
kitaip pažymėtos palaidojimo vietos. Siūloma visiems pageidaujantiems perkelti akmeninius 
antkapius į memorialą, juos eksponuojant kartu su senaisiais kapinių reliktais.  

KU teritorijoje, griaunant pastatą, aptikti antkapiai, įmūryti į 1952 metų statybos kareivinių 
gyvenamojo pastato pamatus. Buvo rasta 21 antkapis su įrašais ir keliolika paminklinių akmenų 
fragmentų. Įdomiausias radinys - iš Alpėse aptinkamo akmens diorito padaryta cilindro formos 
urna su kniedėmis. Antkapiai buvo perduoti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos institutui. Instituto direktorė dr. Silva Pocytė atliko antkapių fiksaciją (pateikiama 
prieduose). Vėliau  antkapiai perduoti saugoti Klaipėdos liuteronų bendruomenei. Planuojama 
senuosius antkapius eksponuoti memorialo teritorijoje.  

Darbų eiga: įrengiami takai (betono trinkelių memorialo perimetru ir centre bei granito 
skaldos likusioje teritorijoje). Šalia takų įrengiami sustiprinto pagrindo plotai, ant kurių bus 
dedami antkapiai. Sodinama formuojama kukmedžių gyvatvorė, sėjama veja. Suderinus su 
projekto autoriais, numatytose vietose dedami antkapiniai akmenys (išpjaunamas vejos ant 
sustiprinto pagrindo plotas 1x1 m, dedamas plastikinis bortelis, užpilama granito ar kita 
dekoratyvinė skalda, ant kurios dedamas antkapinis akmuo ar kitas atminimo ženklas. 
Memorialo įrengimas vykdomas palaipsniui, pildant ekspoziciją surastais antkapiais ar 
sukurtomis atminimo plokštėmis, projekte numatytas tik istorinės atminties ženklų dėstymo 
principas.  

Memorialo brėžiniai pateikti TP-SP, SA dalyje (tomas II) 
13. Remontuojamas gynybinis šansas.  
 Statinys remontuojamas, pašalinami ant statinio augantys ir šaknimis skliautus ardantys 

medžiai, sutvarkomas ir perduodamas Mažosios Lietuvos istorijos muziejui edukaciniams 
renginiams. 

Statinio remonto darbai pateikti TP-SA dalyje (IV tomas). 
 
14. sutvarkoma (įrengiama) Gerlachų šeimos kapavietė. 
Mecenatų Hermann Gerlach (1846.05.23–1913.09.25) ir Marie Gerlach (1855.04.28–

1937.04.17)  granitinis paminklas, saugotas 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,  
atstatytas 2016 metais. Kapavietės 
sutvarkymo  projektą parengė architektas 
R. Rakevičius.  

Planuojama atstatyti visą kapavietę 
pagal išlikusius apmatavimus ir tvorelės 
fragmentus. Atstatome pamatą, metalo 
tvorelę pagal apmatavimus ir kalvystės 
muziejuje saugomus autentiškus metalo 
tvorelės segmentus. 

Antkapio brėžiniai pateikti TP-SP,SA 
dalyje (tomas II)  ir TP-SK dalyje (III tomas). 
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15.pastatomi atminimo ženklai- akmeniniai kryžiai. 

Buvusių miesto kapinių teritorijoje yra palaidota daug žymių žmonių, svarbių asmenybių. 
Sunaikinus kapines, sunku atsekti tikslias jų palaidojimo vietas. Išlikęs 1949 metų planas, kuriame 
pažymėti kapai, liudininkų prisiminimai. Iki šiol du mediniai kryžiai žymi nepriklausomos Lietuvos 
karių palaidojimo vietas. Mediniai kryžiai statyti pagal  A.Brako kryžiaus projekto eskizą. Tačiau 
medis, veikiamas lietaus ir sniego, saulės kaitros, pradėjo gęsti, pažeistas puvinio.  Šių kryžių 
vietoje planuojama statyti akmeninius kryžius, kurių eskizus savo laiku taip pat parengė A.Brakas.  

 
Pagal nuotraukas ir liudininkų prisiminimus 
K.Mickevičius nustatė, kurioje vietoje buvo 
palaidoti prancūzų, lenkų ir belgų kariai. Deja 
pokaryje toje vietoje buvo pastatytas memorialas 
tarybiniams kariams, žuvusiems Antrojo 
pasaulinio karo metu. Trijų akmeninių kryžių 
kompoziciją buvo nutarta statyti netoli karių 
palaidojimo vietos, iškalant visų žuvusiųjų 
pavardes granito plokštėje.  

 
Akmeninis kryžius 22 nežinomiems Vokietijos kariams, 

žuvusiems 1914 – 1918 metais statomas karių palaidojimo vietoje, 
kryžius trims artileristams. Kryžiai kalami iš akmens, statomi pagal 
ikonografinę ir kartografinę medžiagą, liudininkų prisiminimus 
identifikuotose palaidojimų vietose.  

 
                                             Du mediniai kryžiai 

Nepriklausomos Lietuvos kariams 
atminti bus keičiami granito 
kryžiais: 

                         
Kryžius 15-kai Lietuvos kareivių, 
žuvusių 1925-1935 metais (kairėje) 
ir kryžius 5 Lietuvos kareiviams, 
žuvusiems 1923-1928 metais 

(dešinėje) bus pastatyti esamų medinių kryžių vietoje. 
 
 
 
Trijų kryžių kompozicija trims Lietuvos kariams 
artileristams su akmens plokštėje iškaltomis 
pavardėmis bus pastatyta artileristų 
palaidojimo vietoje. Vietą nustatė 
K.Mickevičius, remdamasis 1949 metų kapinių 
planu,  V.Tamošiūno liudijimu ir išlikusiomis 
senomis nuotraukomis.  
 

Visų atminimo ženklų - kryžių brėžiniai pateikti TP-SP, SA dalyje (II tomas).  
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III etapas 
 

16. įrengiami gėlynai, sodinami medžiai, krūmai, įrengiama veja. 
Praretinus želdinius, įrengus takus, paklojus vandentiekio tinklus, elektros kabelius ir 

įrengus parko apšvietimą bei atlikus kitus tvarkymo darbus, planuojama atsodinti liepų alėją prie 
centrinio tako, įrengti gėlynus, užsėti veją.  

Istoriniuose šaltiniuose minima, kad kapinėse buvo gausu gėlių -  saulutė, levanda,  
našlaitės, melsvės, pakalnutės. Plačiai tuo metu kapinėse buvo sodinamos rožės, bijūnai, smidrai, 
lelijos, šiurpiniai gvazdikai, snieguolės, narcizai, šliaužiančios žiemės, gebenės, paparčiai. 
Paparčius tikslinga panaudoti kaip pagrindinį žolinį augalą projektuojant buvusių kapinių 
apželdinimą. Jie kartu su kitais visžaliais augalais, lianomis bei žoliniais augalais suteiktų daliai 
teritorijos senų apleistų kapinių įvaizdį. 

Projektavimo metu  išskiriama keletas  zonų. Zona I – nuo „Ąžuolų“ alėjos iki Daukanto g.  
Zona II –teritorijos dalis nuo Daukanto g. iki “Kvapų  sodelio“. Zona III –senųjų kapinių dalis prie 
Trilapio gatvės. Atskira zona  - „Kvapų sodelis“. 

Projekte siūloma sodinti medžius, krūmus, įrengti gėlynus, sodinti pavasari žydinčius 
augalus: ryškiai žydinčius rododendrus, azalijas, magnolijas, burkvudo putiną.  

Apželdinimo projektas pateiktas TP-ŽP dalyje, V tomas. 
 

17. parkas tveriamas tvora. 
Parkas tveriamas neaukšta segmentine tvora (aukštis 0,9 m) nuo Trilapio ir S.Daukanto 

gatvių. Tvora iš surenkamų individualių g/b elementų, gaminamų fabrikiniu būdu, atvežamų ir 
montuojamų vietoje. Tarp betono stulpelių - metalo rėmas su užpildu, stulpeliai sujungti g/b 
sijomis. Prie takų suprojektuoti masyvesni stulpeliai, paliekant atvirą praėjimą.  

Analogiškos stilistikos aptvėrimas siūlomas stačiatikių visų rusų šventųjų parapijos sklypo 
daliai, kuri tiesiogiai ribojasi su buvusių kapinių teritorija.  

Tvoros brėžiniai pateikti TP-SP, SA dalyje (tomas II) ir TP SK dalyje (tomas III).  
 

18. pastatomi informaciniai stendai. 
Parko teritorijoje numatoma pastatyti 2 interaktyvius informacinius stendus .  
Stendus planuojama statyti prie simbolinių vartų.  
Vieną stendą planuojama statyti prie Liepų gatvės vartų (V-1). Stendo pajungimui 

numatyta atvesti elektros kabelį.  
Kitą interaktyvų informacinį stendą planuojama statyti prie simbolinių vartų (V-2), arčiau 

K.Donelaičio gatvės. Stendo pajungimui taip pat numatyta atvesti elektros kabelį.  
 
19. įrengiama terasa edukacijai ir lauko prekybai 

Medinė ar medžio imitacijos terasas įrengiama už buvusių kapinių teritorijos ribų. Pirmame 
etape įrengiami inžinerinių komunikacijų įvadai, numatant galimybę pajungti elektrą ir vandenį, 
buitines nuotekas. Terasa gali būti naudojama epizodinei prekybai, skulptūrų parko 
edukaciniams renginiams.  

 
 
 
 
 
 



 Dokumento ir laidos Nr. 

KP-16-0725-J9-1312 TP – BAR  
Lapas 

AR - 27 
Lapų 

28 
 

 
 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.  
 
Skulptūrų parke (senosiose miesto kapinėse) remontuojant ar įrengiant naujai pėsčiųjų takus 

(inžinerinius statinius), taikomos STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 
negalia reikmėms“ reglamento nuostatos.  

Projekte numatoma įrengti 18-ikos vietų automobilių stovėjimo aikštelę prie K.Donelaičio 
gatvės, kaip tai buvo numatyta teritorijos detaliajame plane.  Remiantis  STR 2.03.01:2001. 46 
punktu, ne mažiau kaip  4%  t.y. 2 automobilių statymo vietos skirtos žmonėms su negalia ir 
pažymimos horizontaliu ir vertikaliu ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis).  

Nauji ir remontuojami pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai 
judėti. Pagrindinių takų trasose, tvarkomų dangų ribose pritaikyta ŽN trasa, vedanti 
projektuojamais pėsčiųjų takais. Pėsčiųjų tako plotis projektuojamas nuo 2 m pločio. Pėsčiųjų 
tako išilginis nuolydis - ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis - ne didesnis 
kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai 
neturi būti didesni kaip 20 mm. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir 
kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. 

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja 
dalimi bei kitomis kliūtimis vietose įrengiami nurodytų savybių įspėjamieji paviršiai. ŽN judėjimo 
trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto 
judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 
60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).  

Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti 
objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 
mm virš tako paviršiaus. Esami kelio ženklai, patenkantys į projektuojamą silpnaregių takelį 
perkeliami arčiau gatvės, 0,7 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Ant kelio ženklų 
stulpelių, gatvės šviestuvų atramų 1,5-1,7 m aukštyje turi būti įrengta perspėjanti ryškios spalvos 
150mm pločio juosta.  

Poilsio aikštelės su suoleliais projektuojamos prie pėsčiųjų takų. atsižvelgiant į ŽN poreikius, 
ne mažiau kaip pusė visų planuojamų statyti suolelių turi būti su šoninėmis atramomis 
(porankiais).  

 
Buitinių atliekų surinkimas. 
 

Skulptūrų parko teritorijoje nėra numatyta objektų, kuriuose susidaro buitinės atliekos. 
Atviroje visuomenei parko erdvėje bus tik pavienės buitinės atliekos, kurių surinkimui yra 
statomos šiukšliadėžės.  Prie vaikų žaidimo, krepšinio aikštelės, centrinės parko aikštės ir 
pagrindinio, judriausio tako nuo K.Donelaičio gatvės iki centrinės aikštės, numatyta pastatyti 9 
šiukšliadėžes, skirtas atliekų rūšiavimui (blokas iš 3-jų dalių). Parko teritorijoje numatytos poilsio 
vietos su suoleliais, prie kurių statomos šiukšliadėžės. Viso numatyta pastatyti 66 vnt. 
šiukšliadėžių.  

Atskirų konteinerių skulptūrų parko teritorijoje statyti nenumatoma. Gretimų sklypų 
naudotojai turi atskirus buitinių atliekų konteinerius.  
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Parko teritoriją tvarkanti įmonė surenka buitines atliekas iš šiukšliadėžių specializuota 
technika ir jas išveža. 
 
Trečiųjų asmenų interesų apsauga 
 

Kaip nurodyta LR statybos įstatyme, statybos metu ir ją pabaigus, trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nebūtų pablogintos ar 
pakeistos kitaip, nei numatyta normatyviniuose dokumentuose: 

1) „statinių esamos techninės būklės nepabloginimas“; Esama takų techninė būklė, vaikų 
ir sporto aikštelės, želdynų būklė bus pagerinta.  

2) „galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves“; Parko teritorijoje 
automobilių eismas nėra numatomas. Vienintelis privažiavimas prie vaikų darželio ir Tautinių 
kultūrų centro paliekamas, galimybė laisvai vaikščioti parko teritorijoje išlieka.  

3) „galimybė naudotis inžineriniais tinklais“; Inžinerinių tinklų nuosavybė išlieka 
nepakitusi, galimybę naudotis tinklais apsprendžia tinklus eksploatuojanti įmonė. 

4) „patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo 

pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas“; Kadangi parko teritorijoje 
nėra numatyta pastatų statyba, tretiesiems asmenims natūralaus apšvietimo sąlygos nepasikeis. 

5) „gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių 

išsaugojimas“; Parko teritorijoje pastatų statyba nenumatyta. Teritorija valoma, šienaujama, 
augalinės kilmės atliekos, šiukšlės išvežamos parko priežiūrą atliekančios įmonės. Privažiavimo 
keliai ir priėjimai prie gaisrinių hidrantų paliekami esami, viešai prieinami. Šalia parko, kitoje 
Trilapio gatvės pusėje yra Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos buveinė.  

6) „apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos 

spinduliuotės“; Parko teritorijoje nėra numatyta objektų, keliančių triukšmą, vibraciją, elektros 
trikdžius ar pavojingą spinduliuotę. 

7) „apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 

išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas“; Parko 
teritorijoje taršių objektų statyba nenumatoma. Gamtos ir kultūros vertybės, vertingi želdiniai 
tvarkomoje  teritorijoje išsaugomi. Esami priešgaisriniai hidrantai taip pat išsaugomi. 

8) „hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų 

statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas“. Tvarkomoje teritorijoje (buvusiose 
miesto kapinėse) hidrotechninių statinių ir melioracijos įrenginių nėra.  

 
 
UAB „Klaipėdos projektas“ architektė, PV       
Margarita Ramanauskienė    
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BENDRI DUOMENYS. 

 
Statytojas, projekto užsakovas: 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda, įm. k. 188710823, tel. 

+370 46 396077 (kontaktinis asmuo Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Juška).  
 
Projektuotojas:  
UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėda, įm.k. 141805727, tel. +370 46 311461. 

Projekto vadovas Margarita Ramanauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 702, el. pašto adresas 
ramargarita@gmail.com . Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Margarita 
Ramanauskienė, atestato Nr. 3345. 

 
Projekto rengimo pagrindas : 
- Projektavimo paslaugos teikimo sutartis 2016-07-25 Nr. J9-1312 ir papildomas susitarimas 

prie sutarties 2017-08-04  Nr. J9-1726; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-23 įsakymu Nr.AD1-512 

patvirtinta Statinio projektavimo užduotis (Techninė užduotis); 
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-22 įsakymas Nr.AD1-

1221 dėl Statinio projektavimo užduoties tvirtinimo pakeitimo; 
- Specialieji architektūros reikalavimai 2017-07-18, SARD-31-170718-00040; 
- Specialieji Paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) 2017-07-13,  SPRD-

00-170713-00059; 
- UAB „Gatvių apšvietimas“ prisijungimo sąlygos, 2017-06-22, Nr. 17.74/1; 
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- Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr.ISK17-40561, 2017-10-02; 
- AB ESO Prisijungimo sąlygos Nr. TS17-42918, 2017-10-16; 
- AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos Nr. PS-170627-00025, 2017-06-27; 
-   Skulptūrų parko (teritorijos tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio, Liepų gatvių ir 

K.Donelaičio a.) detalusis planas, patvirtintas 2000 m. spalio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. 145.  

- 2016 m. ir 2017 m.  Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos 
senųjų kapinių komplekso (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S.Daukanto g. 
žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymomis; 

- Dendrologinės ekspertizės aktu Nr. LDD-EA 20170303/1. 
Tvarkoma teritorija 
Klaipėdos miesto skulptūrų parko teritorijai (teritorija tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio ir 

K.Donelaičio a.) suformuotas kitos paskirties žemės sklypas, atskirųjų želdynų teritorija, 10,4740 ha. 
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2210-5846, kadastrinis Nr. 2101/0003:766. Žemės sklypas yra LR 
nuosavybė, patikėjimo teise perduotas NŽT, sudaryta panaudos sutartis su Klaipėdos miesto 
savivaldybe. Sklypui nustatyti servitutai – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines, antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis), servituto turėtojas AB „Lietuvos dujos“ (servituto plotas - 0,0105 ha). 
Taip pat sklypui nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų 
taku (tarnaujantis).  

Dalis atstatomo centrinio tako struktūros - šoninis praėjimas, kvartalinis takas šiauriau stačiatikių 
visų rusų šventujų cerkvės, jungiantis centrinį taką su Trilapio gatve, suprojektuoti už skulptūrų parko 
teritorijos ribų, patenka į Klaipėdos stačiatikių visų rusų šventųjų parapijos panaudos teise valdomą 
sklypą (Liepų g. 45, Klaipėdos m. k.v., u.n. 2101-0003-0073, kad. Nr. 2101/0003:73). Gauti Klaipėdos 
stačiatikių visų rusų šventųjų parapijos klebono, kun. Vladimir Artamonov pasirašyti raštai, kuriais 
išreiškiamas principinis pritarimas projekte numatomiems darbams. Raštai pridedami prieduose. 

Klojant vandentiekio trasą į naujai statomą konteinerinį tualetą, trasa klojama per K.Donelaičio g. 
6C suformuotą žemės sklypą, kuriame yra neveikiantis vandentiekio gręžinys. Kitos paskirties žemės 
sklypas, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija, K.Donelaičio g. 6C  yra 
LR nuosavybė, patikėjimo teise valdoma NŽT, sudaryta nuomos sutartis  su AB „Klaipėdos vanduo“. 
Sklypo u.n. 2101-0003-0405, kad Nr. 2101/0003:405. Gautas AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimas, raštas 
pridedamas prieduose.  

Ta pati vandentiekio trasa ir elektros kabelis į naujai statomą konteinerinį tualetą klojama ir per 
K.Donelaičio g. 6B sklypą, kuriame įsikūręs Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras 
(sklypo u.n. 4400-0774-3528, kad Nr. 2101/0003:576). Gautas Tautinių kultūrų centro direktorės 
sutikimas, raštas pridedamas prieduose.  

Skulptūrų parko teritorijoje yra kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorija, žemės 
sklypas K.Donelaičiko g. 6 (u.n. 4400-2144-5512, kad. Nr. 2101/0003:759). Žemės sklype stovi apleistas 
paslaugų paskirties pastatas- nebenaudojamas viešas tualetas. Žemės sklypas yra LR nuosavybė, 
patikėjimo teise valdoma NŽT, sudaryta panaudos sutartis  su Klaipėdos miesto savivaldybe. Pastatas 
yra Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybė.  

Skulptūrų parko teritorijoje yra vienas registruotas objektas - specialios paskirties pastatas -  
gynybinis rūsys, S.Daukanto g. 40C. Pastatas nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.  
 

Statinių kategorija : 
Skulptūrų parko pėsčiųjų ir dviračių takai - yra F2 kategorijos gatvės (nemotorizuoto eismo 

pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai) -  susisiekimo komunikacijos inžineriniai statiniai, I grupės 
nesudėtingi inžineriniai statiniai. 
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Vaikų žaidimų ir sporto aikštelė – yra sporto paskirties inžineriniai statiniai, II grupės nesudėtingi 
statiniai, kai plotas  iki 10 000 m2.  

Automobilių stovėjimo aikštelė – yra kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas statinys, kai 
plotas mažiau 100 m2.   

Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai –inžineriniai statiniai. Kai vandentiekio išorinis 
vamzdžio skersmuo iki 50mm – I grupės nesudėtingi inžineriniai statiniai, kai iki 110mm – II grupės 
nesudėtingi statiniai. Buitinių nuotekų tinklų išorinis vamzdžio skersmuo iki 160mm - I grupės 
nesudėtingas statinys. Vandentiekis- II grupės nesudėtingi statiniai, nuotekos- I grupės nesudėtingi 
statiniai.  

Gatvės apšvietimo, elektros tinklai – yra neypatingieji inžineriniai statiniai. 
Konteinerinis tualetas – yra kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys (K= 

311,58) 
Simboliniai vartai prie Liepų ir K.Donelaičio gatvių – yra kiti inžineriniai statiniai, I grupės 

nesudėtingi inžineriniai statiniai (V-1 K=97,76, V-2 K=21,15) 
Memorialas prie Trilapio gatvės – yra kitas inžinerinis statinys, II grupės nesudėtingas statinys, kai 

plotas mažiau 10 000 m2.  
Gynybinis rūsys, specialiosios paskirties pastatas – yra kitas negyvenamas pastatas, I grupės 

nesudėtingas statinys (aukštis iki 5 m, plotas iki 50 m). 
Gerlach kapavietės sutvarkymas – atraminės sienelės ir aptvėrimo įrengimas - kitas inžinerinis 

statinys, I grupės nesudėtingas statinys, kai atraminės sienelės aukštis mažiau 1 m, tvorelės aukštis 
mažiau 2 m.  

Tvora nuo Trilapio ir S.Daikanto gatvių kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas (aukštis 
nuo žemės paviršiaus mažiau 2 m). 

Terasa edukacijai ir lauko prekybai kitas inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingas statinys, kai 
plotas mažiau 100 m2.  

Atminimo ženklai- akmeniniai kryžiai kiti inžineriniai statiniai, kurių K mažiau 10. 
Informaciniai stendai kiti inžineriniai statiniai, kurių K mažiau 10. 

 
Paveldosaugos reikalavimai 

Klaipėdos miesto senosios kapinės yra Klaipėdos miesto istorinės dalies (u.k.22012) teritorijoje.  
Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas yra nacionalinio lygmens registrinis objektas (u.k. 32627). 

Kompleksą sudaro Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senosios kapinės (u.k. 26380, valstybės 
saugomas nacionalinio lygmens į kompleksą įeinantis objektas), Klaipėdos senųjų kapinių komplekso 
Lietuvos karių kapas (u.k. 10454, valstybės saugomas nacionalinio lygmens į kompleksą įeinantis 
objektas) ir Klaipėdos mecenato Juliaus Liudviko Vynerio kapas (u.k. 32628, regioninio lygmens 
registrinis objektas).  

1975 m. įamžinta 1945 m. žuvusių tarybinių karių palaidojimo vieta (apie 700 rusų karių), – 
pastatyta maždaug devynių metrų kabančio kardo skulptūra (architektas P. Šadauskas). Šiam objektui 
suteiktas vietinio reikšmingumo lygmuo - Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo 
vieta (u.k. 10740, vietinio reikšmingumo lygmens registrinis objektas).  

 
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, istorinis ir 

memorialinis. Vertingosios savybės patikslintos 2009 metais.  Tai žemės ir jos paviršiaus elementai- 
reljefas.  

Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senosios kapinės. Vertingųjų 
savybių pobūdis istorinis ir memorialinis. Tai žemės ir jos paviršiaus elementai- Klaipėdos miesto 
gyventojų palaikai. Želdynai ir želdiniai- pavienių lapuočių medžių laisvas apželdinimo pobūdis.  
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Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso Lietuvos karių kapas. Vertingųjų 
savybių pobūdis- istorinis ir memorialinis. Saugotinos vertingosios savybės: antkapis, kurį sudaro ant 
betoninio postamento stovintis <...> obeliskas <...>;  <...> 13 aštuonkampių stulpelių, sujungtų 
metalinėmis grandinėmis; betoniniai laipteliai su sienute; sarkofago formos statinys; žemė ir jos 
paviršiaus elementai- Lietuvos karių palaikai.  

Komplekso sudėtinė dalis- Klaipėdos senųjų kapinių komplekso Klaipėdos mecenato Juliaus 
Liudviko Vynerio kapas. Vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, istorinis ir memorialinis. 
Saugotinas neoklasicistinio stiliaus balto marmuro paminklas <...>, žemė ir jos paviršiaus elementai- 
Juliaus Liudviko Vynerio palaikai. 

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta. Vertingųjų savybių pobūdis 
istorinis ir memorialinis. Vertingosios savybės patikslintos 2013 metais. Tai žemės ir jos paviršiaus 
elementai- 684 Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare palaikai.  

Lygiagrečiai su tvarkymo darbais turi būti vykdomi archeologiniai tyrimai. Archeologiniai  
tyrimai vykdomi visoje parko teritorijoje, kur numatomi žemės judinimo darbai (takų trasos, inžinerinių 
tinklų – elektros kabelių ir vandentiekio vamzdynų – trasos). Tyrimų tikslas – surinkti ir perlaidoti 
iškasose rastus palaikus ar palaikų fragmentus. Rastus antkapius tikslinga eksponuoti memorialo 
teritorijoje prie Trilapio gatvės, atkastos atraminės sienutės ar kiti kapaviečių fragmentai turi būti 
užkasti radimo vietoje.  

 

Statybos darbų eiliškumas.   
Statybos darbus  numatyta vykdyti etapais. Numatoma trys teritorijos tvarkymo etapai: 

I etapas : 
1. šalinami sausi, pažeisti, nustelbti ir neperspektyvūs medžiai. 
2. išardoma susidėvėjusi takų danga, gerbūvio elementai, seni šviestuvai. 
3. įrengiamas naujas parko apšvietimo tinklas. 
4. sutvarkomi vandentiekio tinklai, paklojami V, KF įvadai, įrengiama laistymo sistema, 

pastatomas konteinerinis tualetas. 
5. įrengiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas. 
6. perkeliamos į numatytas vietas 3 skulptūros. 
7. įrengiamas pėsčiųjų takų tinklas. 
8. įrengiama vaikų žaidimų ir krepšinio aikštelės. 
9. įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė. 

          10.  pastatomi nauji suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai 
II etapas: 

11. pastatomi simboliniai vartai prie Liepų gatvės ir prie K.Donelaičio gatvės .  
12. įrengiamas memorialas prie Trilapio gatvės. 
13. sutvarkoma (įrengiama) Gerlachų šeimos kapavietė. 
14. pastatomi atminimo ženklai- akmeniniai kryžiai. 

III etapas: 
15. įrengiami gėlynai, sodinami medžiai, krūmai, įrengiama veja. 
16. parkas tveriamas tvora. 
17. pastatomi informaciniai stendai. 
18. įrengiama terasa edukacijai ir lauko prekybai. 
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Skulptūrų parko sutvarkymo darbai  turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant 
nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, 
turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Objekto planiniai - konstruktyviniai sprendimai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias 
statybines normas ir taisykles, galiojusias Techninės užduoties patvirtinimo  ir prisijungimo sąlygų 
nustatymo metu (t.y. pagal 2017-2018 metais galiojusius normatyvinius dokumentus).  

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi Lietuvos standartai. 
Galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos Respublikos 
atitinkamų žinybų. 

 
Statybos darbų vykdymo ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

 

  Lietuvos standartai ir statybos rekomendacijos 
Nr. Žymuo Pavadinimas 

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

2. KTR 1.01:2008  „Automobilių keliai“ 

3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

5. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7. 

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 

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

9. 
STR1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. 

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

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

12. KPT SDK 07 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės 

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

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

15. ĮT SBR 07 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės 

16. TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas 

17. MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

18. ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 
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Nr. Žymuo Pavadinimas 

19. LST 1331:2001 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

20. LST 1333:1994 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bendrieji nurodymai. 
Terminai ir apibrėžimai. Klasifikacija 

21. LST 1719:2001 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos ir jų mišiniai. 
Techniniai reikalavimai 

22. LST EN 206-1 
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir 
atitiktis“ 

23. LST EN 932-1 
 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio 
ėmimo metodai 

24. LST EN 1338  Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

25. LST EN 932-2 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Laboratorinių ėminių dalijimo metodai 

26. LST EN 933-1 
 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

27. LST EN 1339  Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

28. LST EN 1340  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

29. LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

30. LST EN 197-1:2000 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties požymiai 

31.  
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LR 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 

 
 
 
 
 

1. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų. Ši specifikacija turi būti skaitoma 
drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma 
specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš 
spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
 

2. Normatyvų pasikeitimai. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, 
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti 
Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 

3. Statybos darbų ranga. Statytojas (užsakovas) statybos darbus vykdo rangos būdu, rangovas bus 
parenkamas konkurso būdu. 
 

4. Teisė būti rangovu. Teise būti statybos rangovu juridinis asmuo įgyja Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais. 
 
5. Rangovas privalo: 

1) jeigu jis yra juridinis asmuo, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) 
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paskirti statinio statybos vadovu savo darbuotoją arba pasamdyti pagal darbo sutartį statinio statybos 
vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdyti jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą 
su statytoju (užsakovu) rangos sutartį; 
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei 
statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais 
atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio 
projektavimo sąlygų reikalavimų, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę 
priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų 
reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir 
statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 
4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus 
atvejus, kai statomi nesudėtingieji statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas;  
5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 
nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų; 
6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi 
savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus 
darbus; 
7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
8) leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei 
statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų 
vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar 
griaunamus statinius bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. 
 

6. Rangovas turi teisę: 

1) konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos 
sutartis; 
2) gauti iš statytojo (užsakovo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą; statinio tyrimų dokumentus; statinio projektą; statytojo (užsakovo) rangovui perduodamų 
statybos produktų ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus ir kitus duomenis bei informaciją, 
reikalingus rangos sutarties sąlygoms vykdyti; 
3) atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir 
šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę. 
4)Rangovas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios numatytos Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose. 
Už nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą rangovas atsako pagal Civilinį kodeksą ir 
Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. 
 

7. Projektavimo reikalavimai. 

7.1.Bendrieji: 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos 
Techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. 
Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 
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7.2. projektavimas atliekamas remiantis: 

patvirtinto techninio projekto techniniais rodikliais ir savybėmis; 
konkurso dokumentuose nustatytais reikalavimais; 
Lietuvos Respublikoje galiojančiu įstatymų ir statybos norminių dokumentų reikalavimais. 
Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai 
visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami 
Užsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui išpildomuosius atliktų darbų, 
inžinerinių tinklų ir sistemų brėžinius. 
Prieš pradedant užbaigiamuosius išbandymus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas 
galėtų tinkamai atlikti statinio ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, 
reguliavimą ir taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu eksploatuoti tik po to, kai jį priima 
Užsakovas. 
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PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS. DARBŲ SAUGA. 
 

Bendri duomenys 
Ši dalis parengta remiantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 

2008-04-24 įsakymu Nr. V-122 „Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, 
remonto bei kitus pavojingus darbus“, statybos techniniu reglamentu „Statinio projektavimas“ STR 
1.05.06:2005, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus pavaduotojo 2008-05-14 įsakymu Nr. (6.24) 2-3247 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pateikimo techniniuose projektuose“.  

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti pagrindiniai darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. Nuostatai gali būti 
koreguojami, atsižvelgiant į vykdomų darbų technologiją. Darbdavių ir darbuotojų pareigos turi būti 
pagristos visapusišku savitarpio supratimu ir pagarba prioritetu išskiriant saugos ir sveikatos 
klausimus darbe.  
 

Bendrosios rangovo (darbdavio) pareigos 
Rangovas privalo užtikrinti, kad statybų darbai  objekte nebūtų pradėti, o pradėti sustabdyti jei 

statybvietėje neužtikrinti techniniame projekte nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. 
Darbus galima atnaujinti tik gavus iš Techninę priežiūrą vykdančio inžinieriaus sutikimą atnaujinti 
statybos darbus. 

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse 
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nuostatuose. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei nustatomi statinio 
techniniame projekte, vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir atitinkamais 
statybos techniniais reglamentais. Statybos darbų technologijos projekte numatomos konkrečios 
priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. Kai statinį 
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos 
koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatytos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.  

Rangovas bus atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų 
pabaigos rangovas turės vadovautis saugų darbą reglamentuojančiais ir Lietuvoje galiojančiais teisės 
aktais, kad užtikrintų saugias ir sveikas darbo sąlygas ir neįvyktų nelaimingas atsitikimas.  

Pradėti statybvietės įrengimo darbus draudžiama, jei nėra parengtas saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planas, kuris rengiamas kai bus atliekami darbai, kurie įtraukti į darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų 2 priedą (darbai keliantys darbuotojams užgriuvimo, kritimo pavojų; darbai 
arti aukštos įtampos tinklų, šulinių statyba ir pan.) arba kai bus atliekami darbai apie kuriuos būtina 
pranešti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektavimo (teritoriniam) skyriui. Pranešimas apie 
statybos darbų pradžią turi būti iškabinta matomoje vietoje ir pagal situaciją nuolat tikslinamas apie 
tai pranešant VDI inspektavimo skyriui.  

Saugos ir sveikatos planas sudaromas raštu. 
Statybos įmonėse turi būti parengta sisteminga darbuotoju saugos ir sveikatos kontrolės bei 

stebėjimo tvarka, nurodant konkrečius darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų, statybos 
darbų koordinatorių, padalinių vadovų, brigadininkų veiksmus, periodiškumą bei tokiu tikrinimų 
dokumentavimą.  

Darbdavys yra atsakingas už darbo sutartį, jos saugą ir sveikatą darbe, nepaisant to, kad (jei yra) 
paskirtas saugos ir sveikatos darbe koordinatorius.  

Darbdavys atsakingas už: 
1. tvarką ir švarą statybvietėje; 
2. tinkamą darbo vietų išdėstymą; 
3. įrenginiu ir įrangos techninę priežiūrą, jų tikrinimus; 
4. statybinių šiukšlių sandėliavimą ir išvežimą; 
5. normalų statybos darbų vykdymą, trukmę, eiliškumą. Darbų etapai gali būti koreguojami, 

atsižvelgiant į darbų eigą, apimtis ir pan., jei tai neturės įtakos atliekamų darbų kokybei; 
6. sąveiką su kitais darbdaviais, darbininkais, savarankiškais darbuotojais, dirbančiais toje 

pačioje statybvietėje ar greta jos visais saugos ir sveikatos klausimais Žmonių saugos darbe įstatymo 
ir kitų teisės aktų nurodyta tvarka;  

7. darbdavys privalo atsižvelgti ir atitinkamai reaguoti į saugos ir sveikatos darbe 
koordinatoriaus (-ių) pastabas;  

8. tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareigybių aprašymus, vykdo kolektyvinės 
sutarties įsipareigojimus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo;  

9. užtikrina Darbo kodekso ir kitu norminių teisės aktų nustatytą darbuotojų darbo ir poilsio 
laiką, organizuoja darbuotojų dirbto darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;  

10. kitų pareigų vykdymą, kurios nurodytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia (ar gali veikti) rizikos veiksniai, 

nepriklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra – leidimas. Darbų sarašas, 
kuriems reikalinga paskyra – leidimas turi būti sudarytas, atsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį ir 
patvirtintas darbdavio. Paskyra – leidimas išduodamas darbdavio paskirto asmens, kuris taip pat 
kontroliuoja kaip įgyvendinamos paskyroje numatytos saugos ir sveikatos priemonės.  
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Paskyra – leidimas vykdyti darbus statinių ar komunikacijų apsauginėse zonose išduodama tik 
turint tų statinių ar komunikacijų savininkų raštišką leidimą. Paskyra – leidimas išduodama visam 
darbų vykdymo laikotarpiui.  

Atsiradus  nenumatytiems ar pavojingiems veiksniams darbai turi būti sustabdyti ir atnaujinti tik 
gavus nauja paskyrą - leidimą, bei įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugos ir 
sveikatos darbe klausimais.  

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir jų atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe 
priemones, kurios yra taikomos darbų zonoje.  

Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad bet kuriuo metu, įvykus nelaimei, darbuotojui būtų 
suteikta pirmoji pagalba.   

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąja pagalbą nukentėjusiajam.  
Darbuotojai ir jų atstovai privalo būti apmokyti ir instruktuoti apie saugos ir sveikatos ženklų 

taikymą statybvietėje. Mokymo metu turi būti išaiškinta ženklų reikšmė, kaip elgtis paprastais ir 
ypatingais atvejais.   

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai įrengiami, atsižvelgiant į rizikos vertinimą, nustatytą 
Žmonių saugos darbe įstatyme ir kituose teisės aktuose. Darbdavys gali taikyti ir griežtesnius 
reikalavimus, nei numato galiojantys teisės aktai, kurie garantuotų saugesnes darbo sąlygas. Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimui didelę reikšmę turi techninė pažanga.  

Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas 
saugiai dirbti jam pavestą darbą.   

Darbų vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinės sąlygos kelia pavojų darbuotojų 
saugai ir sveikatai. Meteorologinės sąlygos neturi turėti įtakos atliekamų darbų kokybei.  

Statybos darbai gali būti pradėti tik rangovui parengus darbų technologinį projektą, kuriame 
turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai atitinkantys Saugos ir sveikatos 
statyboje taisyklėse DT 5-00 5 priede pateiktus reikalavimus.  

Darbų metu naudojamos priemonės, mechanizmai ir kita įranga turi būti saugios naudojimui ir 
turi būti nurodytos darbų technologiniame projekte ir/ar technologinėse kortelėse. 

 
Bendrosios saugos ir sveikatos darbe koordinatorių pareigos 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatoriai privalo: 
1. koordinuoti darbdavio veiksmus saugos ir sveikatos darbe klausimais, bei prevencinių 

priemonių šiuo klausimu įgyvendinimą; 
2. parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos 

darbe priemonių planus statybvietėms, kuriame būtų nustatyti taikomi saugos ir sveikatos darbe 
reikalavimai, bei specialios priemonės darbams nurodytiems darboviečių įrengimo statybvietėse 2 
priede;  

3. pagal statybos projektą parengti ir dokumentų sąvadą, kuriame nustatyti saugos ir sveikatos 
darbe reikalavimai ir kuriuo bus vadovaujamasi atliekant darbus;  

4. kontroliuoti ir koordinuoti rizikos prevenciją, priemonių užtikrinančių darbuotojų saugą ir 
sveikatą darbe įgyvendinimą sprendžiant techninius ir organizacinius klausimus ypač jei statybvietėje 
darbai atliekami vienas po kito arba kartu. Atliekamų darbų trukmė nekeltų pavojaus  darbuotojams. 

5. koordinuoti, kad darbdaviai ir savarankiški darbuotojai vykdytų jiems priklausančias pareigas 
ir laikytųsi saugos ir sveikatos darbe priemonių plane numatytų reikalavimų ir priemonių; 

6. atsiradus pakitimams, darbų technologijos pasikeitimams ir pan. Koreguoti saugos ir 
sveikatos darbe planą bei su juo susijusius dokumentus; 
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7. organizuoti darbdavių, dirbančių tame pačiame objekte, veiklą vykdant nelaimingų atsitikimų 
ir profesinių ligų profilaktiką, bei tarpusavio bendradarbiavimą; 

8. koordinuoti darbu kokybės kontrolės planų vykdymą; 
9. imtis priemonių, kad statybvietėje nebūtų pašalinių asmenų. 
  

Darboviečių įrengimas. Darbu organizavimas 
Bendrieji reikalavimai 

Statybos darbams naudojamos medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios 
judėdamos gali pakenkti darbuotojų sveikatai ir saugai privalo būti patikimai pritvirtintos.  

Ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų neturint įrangos saugiam darbui 
garantuoti, lipti draudžiama.  

Darbo vietos (kilnojamos ir stacionarios), nežiūrint į tai kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, 
privalo būti stabilios ir tvirtos, įrengtos atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą, 
bei išorinius poveikius. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija turi būti įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir 
sprogimo pavojaus. Šių įrenginių instaliacija ir izoliacija turi apsaugoti nuo tiesioginio ir netiesioginio 
elektros srovės poveikio. Įrengiant darbovietes ir parenkant medžiagas apsaugoti darbuotojus nuo 
elektros srovės poveikio, turi būti atsižvelgta į tiekiamos elektros rūšį, galią, aplinkos sąlygas ir 
darbininkų dirbsiančių su šiais įrenginiais kvalifikaciją.  

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija turi būti nuolat prižiūrimi ir tikrinami. Prieš darbų pradžią turi 
būti patikslinta statybos vietoje esančių įrenginių paskirtis ir aiškiai pažymėti. Elektros oro linijos 
pagal galimybę privalo būti iškeltos iš statybvietės ribų; jei to padaryti neįmanoma, tai elektros srovė 
privalo būti išjungta arba linija atitverta ir būtų garantuota, kad transportas, statybinė technika ir 
įrenginiai nepatektu į oro linijos apsauginę zoną. Jei po elektros oro linija važinės statybinė technika, 
tai ji turi būti pažymėta įspėjamaisiais ženklais ir kabančiaisiais aptvarais.  

Elektros tinklu apsaugos zonos: 
1. išilgai elektros oro linijų - žemės juostos ir oro erdvė, apribotos vertikaliomis plokštumomis, 

esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti) šiuo atstumu: 
iki 1 kV įtampos elektros oro linijoms - 2 metrai, 
6 ir 10 kV įtampos elektros oro linijoms - 10 metrų, 
35 kV įtampos elektros oro linijoms - 15 metrų, 
110 kV įtampos elektros oro linijoms - 20 metrų, 
330 - 400 kV įtampos elektros oro linijoms - 30 metrų, 
750 kV įtampos elektros oro linijoms - 40 metrų. 
2. išilgai elektros oro kabelių linijų - žemės juostos ir oro erdvė apribotos vertikaliomis 

plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių kabelių (kai jie nėra atlenkti) 2 metrų 
atstumu;  

3. išilgai požeminiu elektros kabelių linijų - žemės juostos apribotos vertikaliomis plokštumomis, 
esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kabelių linijų konstrukcijų kraštinių taškų —1 metro, o iki 
statinių pamatų — 0,6 metro atstumu;  

4. aplink transformatorines ir skirstomuosius punktus - žemės plotai ir oro erdvė, apriboti 
vertikaliomis plokštumomis, esančiomis nuo jų 10 metrų atstumu. 

Mažiausius atstumus nuo elektros tinklų iki statinių ir medžių bei krūmų, taip pat nuo elektros 
oro linijų laidų ir oro kabelių iki žemės ir vandens paviršiaus nustato Elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės ir jų būtina laikytis statant statinius, sodinant, genint ir kertant medžius bei krūmus.  
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Elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančiu organizacijų 
sutikimo draudžiama: 

1. statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius; 
2. vykdyti įvairius krovimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, 

vielines užtvaras ir metalines tvoras; 
3. sodinti arba kirsti medžius apsaugos zonose, taip pat kirsti medžius už apsaugos zonos, 

galinčius griūti ant laidų ir atramų; 
4. važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo 

kelio paviršiaus daugiau kaip 4,50 metro, elektros oro ir oro kabelių linijų apsaugos zonose; 
5. dirbti žemės darbus giliau kaip 0,30 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių elektros kabelių 

linijų apsaugos zonose. 
Organizacijos (įmonės, įstaigos, žinybos, savivaldybės, bendrovės ir t.t.) ir privatūs asmenys,  
gavę raštišką sutikimą vykdyti nurodytus darbus elektros tinklų apsaugos zonose, privalo juos 

atlikti laikydamiesi sąlygų, užtikrinančių tų tinklų išsaugojimą.  
Raštiškas sutikimas dirbti sprogdinimo darbus elektros tinklų apsaugos zonose išduodamas po 

to, kai organizacijos, vykdančios tuos darbus, pateikia atitinkamą medžiagą, numatytą bendrosiose 
sprogdinimo darbų saugumo taisyklėse.  

Atsižvelgus į statybos darbų pobūdį, statybvietės ypatybes, naudojamus įrengimus, medžiagas 
turi būti pakankamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis. Gesinimo įranga turi būti tvarkinga, 
atitinkamai paženklinta ir lengvai prieinama. Darbuotojais privalo mokėti taisyklingai elgtis su gaisro 
gesinimo įranga.   

Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami kenksmingų veiksnių. Jei 
kenksmingų sveikatai veiksnių neįmanoma išvengti ar jų pašalinti, privalu naudoti asmens apsaugos 
priemones, kurios parenkamos atsižvelgiant atliekamų darbų pobūdį ir sumažinančios iki minimumo 
neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Kai darbo aplinka kelia pavojų darbuotojo sveikatai (darbai 
šuliniuose, šachtose ir kt.) darbuotojas negali dirbti vienas. Jis privalo būti nuolat  stebimas ir turi būti 
parengtos reikiamos priemonės greitai ir efektyviai suteikti pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.  

Darbo metu priklausomai nuo darbo pobūdžio ir fizinio darbo sunkumo, aplinkos temperatūra 
privalo atitikti saugos ir sveikatos darbe teisės aktų reikalavimus. Neigiamam temperatūros poveikiui 
sumažinti turi būti imtasi atitinkamų priemonių sumažinti (spec. rūbai, kremai, pertraukos darbo 
metu).  

Darbo vietos, patalpos, judėjimo keliai turi būti apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu paros metu 
turi būti įrengtas pakankamas dirbtinis apšvietimas, kuris taip pat neturi trukdyti pastebėti ir suvokti 
įspėjamuosius saugumo ženklus, užrašus. Judėjimo kelių apšvietimas turi nekelti pavojaus 
darbuotojams.  

Judėjimo keliai, laiptai, kopėčios, krovimo aikštelės, platformos ir pan. turi būti įrengti taip, kad 
jais besinaudojantiems (transporto priemonėms, pėstiesiems) būtų saugios, judančios transporto 
priemonės ir pėstieji nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. 
Pėsčiųjų kelių ir/arba krovinių gabenimo kelių, privažiavimo kelių matmenys nustatomi atsižvelgiant į 
tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir darbų pobūdį. Jei tokiais keliais juda transporto priemonės 
ir pėstieji, tai turi būti numatytas saugus atstumas tarp šių eismo dalyvių arba įrengtos priemonės 
jiems atskirti. Transporto judėjimo keliai, priėjimo prie darbo vietų keliai turi būti reikiamai prižiūrimi, 
valomas sniegas, prižiūrimi taip, kad nebūtų užgriozdinti statybinėmis šiukšlėmis.  

Jei statybvietėje yra pavojingų zonų, kuriose darbuotojui kyla grėsmė jo saugai ir/arba sveikatai, 
tai šios zonos privalo būti atitvertos, taip, kad kliudytų į jas patekti darbuotojams neturintiems teisės 
jose būti, dirbti. Kai darbuotojai turi tokia teise įeiti į pavojingas zonas, jų apsaugai privalo būti 
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naudojamos asmens apsauginės priemonės; taip pat turi būti numatytos kitos papildomos 
priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne 
žemesnis kaip 1,60 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 
2,00 m su stogeliu.  

Darbo vieta (jos dydis, plotas) turi būti tokia, kad darbininkai galėtu joje laisvai judėti. 
Darbuotojai privalo būti apmokyti suteikti pirmąja pagalba. Darbininkas, kuris buvo sužeistas 

įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, privalo gauti būtiną medicinos 
pagalbą ir jei reikia nugabentas į medicinos įstaigą. Visose darbovietėse privalo būti pirmosios 
pagalbos vaistinėlės. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų telefonų 
numeriai, arčiausiai esančių tarnybų – adresai.   

Statybos darbus atliekančioje įmonėje (-ėse) turi būti med. sesuo, kuri su saugos ir sveikatos 
darbe koordinatoriumi ir kitais atsakingais asmenimis turi reguliariai sekti darbuotojų sveikatos būklę, 
nuolat tikrinti dirbančiųjų blaivumą ir pan.  

Statybvietėje turi būti įrengti persirengimo kambariai darbininkams, kurie darbo metu privalo 
dėvėti darbo drabužius. Jie turi būti įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali 
persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, pakankamai 
erdvūs, juose įrengtos sėdimos vietos. Dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su 
nešvarumais asmeniniai daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo rūbų. Esant nepalankioms 
meteorologinėms sąlygoms (lietui, sniegui...) turi būti sudaryta galimybė darbininkams sušilti, 
išsidžiovinti darbo drabužius. Taip pat statybvietėje turi būti sudarytos galimybės tinkamoms 
sąlygoms pavalgyti; prireikus privalo būti priemonės valgiui pasidaryti.  

Darbuotojų apgyvendinimo patalpose bei netoli darbo vietų darbuotojai privalo būti aprūpinti 
geriamuoju vandeniu.  

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, 
taip pat privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. Esant krentančių daiktų 
pavojui visi asmenys esantys statybvietėje privalo dėvėti apsauginius šalmus.  

Nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atitinkamais įrenginiais, reikiamo aukščio ir 
tvirtais atitvarais. Darbai aukštyje privalo būti atliekami tik naudojant aptvarus, platformas, 
apsauginius tinklus ir kitas priemones. Jei dėl darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, 
privaloma naudoti saugos diržus ir kitas apsaugines priemones.  

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5,00 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo ar  
darbo pakloto, kaip pagrindinė priemonė, apsauganti nuo kritimo iš aukščio, yra saugos diržas, 
darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Nauji darbuotojai, atliekantys aukštalipio darbus 
mažiau kaip metus turi būti prižiūrimi patyrusių darbuotojų, paskirtų darbdavio įsakymu ar kitu 
tvarkomuoju dokumentu.  

Kai vėjo greitis yra didesnis kaip 15 m/s dirbti aukštyje atvirose vietose, taip pat kai nepalankios 
meteorologinės sąlygos (lijundra, perkūnija, blogas matomumas ir pan.) draudžiama.  

Radus sprogstamu medžiagų darbai turi būti nedelsiant nutraukti, užtikrinta jų apsauga ir apie 
radinį pranešta policijai.  

Mechanizuotas žemės kasimas ir inžinerinių tinklų projektai arčiau kaip 25 m nuo magistralinio 
dujotiekio ašies turi būti iš anksto suderinti su AB „Lietuvos dujos“. Prieš pradedant vykdyti šiuos 
darbus būtina gauti leidimą juos vykdyti, iškviesti bendrovės atstovus ir darbus atlikti tik jiems 
dalyvaujant.  

Kėlimo mechanizmai ir kėlimo priemonės, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 
įtvirtinimus, atramas, privalo būti tinkamai pagaminti ir pakankamai tvirti, teisingai sumontuoti, 
teisingai naudojami, teisės aktų nustatyta tvarka tikrinami, reguliariai bandomi, prižiūrimi ir 
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kontroliuojami bei aptarnaujami kvalifikuotų darbuotojų. Ant kėlimo mechanizmų ir priemonių 
privalo būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausia leistina keliamoji galia. Kėlimo 
mechanizmus naudoti tik pagal paskirtį. Kai naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka 
gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba   pėsčiųjų takai 
(šaligatviai), statybos darbų technologijos projekte ir statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos 
priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų 
kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų, eismo apribojimas, apsauginių priedangų įrengimas, darbų 
vykdymas tuo metu, kai nėra žmonių ir pan.  

Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas, bordiūrus, trinkeles kėlimo kranais, būtina naudoti 
padėklus ir kitą krovinių kėlimo įrangą, apsaugančią krovinį nuo nukritimo. Atkabinti kėlimo 
priemonėmis pakeltas konstrukcijas leidžiama tik patikimai jas įtvirtinus.  

Pertraukų darbe metu palikti kabančius krovinius ant krano kablio draudžiama. 
Statybos metu susikaupusios šiukšlės, statybinis laužas turi būti sandėliuojamas tam skirtoje  

vietoje. Baigus darbus šiukšlės išvežamos į sąvartynus, arba perduodamos perdirbti ir sutvarkoma 
aplinka. 

 
Paruošiamieji darbai 

 
Paruošiamieji darbai vykdomi prieš įrengiant takų ir automobilių saugyklų sankasą. Kartu 

vykdyti paruošiamuosius ir žemės darbus draudžiama, išskyrus atvejus, specialiai numatytus statybos 
darbų technologijos projekte.   

Rekonstruojamų kelių senų dangų regeneravimui ar seno dangos sluoksnio nuėmimui  
(šiurkštinimui) naudojamos kelio frezos. 

Dirbant kelio freza: 
1. mašinistas turi matyti signalizuotoją ir atpažinti rankomis rodomus signalus, o signalizuotojas 

juos rodyti sutartiniais rankų gestais; 
2. prieš pradėdamas dirbti mašinistas turi įsitikinti, ar kelio frezos darbo zonoje nėra žmonių; 
3. darbus reikia tuoj pat nutraukti, jeigu kelio frezos darbo zonoje yra žmonių ir signalizuojant 

jie nepasitraukia. 
 

Žemės darbai 
Iškastas gruntas turi būti supilamas į prizmes išilgai už griovio šlaito. Negalima leisti, kad vanduo 

nuo iškasos šlaitu tekėtų link žemės sankasos. Pylimo šlaitais nutekantis vanduo neturi kauptis prie 
žemės sankasos pado.  

Žemės sankasos įrengimo aptvėrimas ir konstrukcija turi būti numatyti statybos darbų 
technologijos projekte. Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik su kastuvais. Kasti 
mechanizuotai ar naudoti smūginius įrankius (laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) 
draudžiama. Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukėmis, jie privalo būti instruktuoti, 
kaip apsisaugoti pajutus dujų kvapą, darbus turi stebėti dujotiekį eksploatuojančios įmonės atstovas.  

Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijoje duobės, iškasos, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
vietose, kur vyksta pėsčiųjų judėjimas, perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni nei 
1,00 m perėjimo tilteliai su aptvarais, saugančiais nuo kritimo. Statybine techniką ir kitas transporto 
priemones leidžiama statyti arba važiuoti šalia iškasų, duobių su nesutvirtintais šlaitais, ne mažesniu 
atstumu nei nurodyta darbų technologijos projekte. Kai šis atstumas darbų technologiniame projekte 
nenurodytas, atstumas nustatomas pagal pateiktą lentelę:  
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Gruntas 
 

Smėlis  Priesmėlis  Priemolis Molis 

Iškasos 
gylis, m 
 

Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios 
mašinos atramos, m 

1,00 1,50 1,25  1,00  1,00 

2,00 3,00 2,40  2,00 1,50 

3,00 4,00 3,60 3,25 1,75 

 
Pastaba: parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir transporto priemonės mases. 
 
Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
Aptvarai, saugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni nei 1,10 m su porankiu viršuje, 

0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,50 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su 
viduriniu tašeliu arba būtina naudoti kitas priemones, saugumu nenusileidžiančias paminėtosioms.  

Prieš darbų pradžią šuliniuose, tranšėjose ir kituose vietose, kur gali atsirasti sveikatai pavojingu 
dujų, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu nuolat tikrinti ar aplinkos oras neviršija 
ribinių verčių. Užterštumui viršijus ribines,  darbus būtina nutraukti, arba naudoti kitas asmenines 
apsaugos priemones (dujokaukes ir pan.). Dirbant šuliniuose, prie vieno šulinio turi dirbti 3 
darbininkai, vienas šachtoje, kiti du – išorėje, kurie stebi dirbantįjį, saugo nuo šulinio užvirtimo, esant 
reikalui suteikia pirmąja pagalbą. Dirbti šuliniuose privaloma su su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu 
gelbėjimo lynu.  

Gruntą, iškastą iš pamatų duobės ar tranšėjos, reikia krauti ne arčiau kaip 0,5 m nuo iškasos 
briaunos.  

Dirbant komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos artimiausios dvi angos taip, kad 
darbuotojai būtų tarp jų.   

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas 

su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų ne giliau, nei: 
 

Gruntas Didžiausias gylis, m 

Piltinis, smėlis, žvyras  1,00 

Priesmėlis  1,25 

Molis, priemolis  1,50 

Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio, arba dirbtinai  
nusausintuose gruntuose, pažeminant gruntinio vandens lygi, leidžiama kai iškasos parametrai 
atitinka pateiktus lentelėje: 

 
Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m Gruntas 

 1,5 3 5 

Piltinis, nesutankintas 1:0,67 1:1 1:1,25 

Smėlis, žvyras 1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėlis 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Priemolis 1:0 1:0,5 1:0,75 

Molis 1:0 1:0,25 1:0,5 

Liosinis 1:0 1:0,5 1:0,5 
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Pastaba: esant įvairiems gruntams, šlaitų statumas parenkamas atsižvelgus į silpniausią gruntą. 
Jei neįmanoma naudoti inventorinius sienų sutvirtinimus, reikia naudoti individualius 

sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
Sutvirtinimų viršutinė dalis turi būti išsikišusi virš iškasos krašto ne mažiau nei 0,15 m. Sienų 

tvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau, kaip kas 0,50 m, o išardomi iš 
apačios į viršų, užpilant gruntu.  

Priemoliuose ir moliuose gruntą leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais ekskavatoriais ne 
gilesnes kaip 3,00 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimu. Jei tranšėjose dirbs 
darbininkai – sutvirtinimai būtini. 

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais arba gilesnėse kaip 1,30 m galima tik darbų vadovui leidus 
ir jei reikia naudojant atitinkamas asmenines apsaugos priemones. Iškasose, iš kurių vanduo 
nepašalintas, dirbti draudžiama.  

Kasant, transportuojant, iškraunant, lyginat, tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis 
ar prikabinamomis statybinėmis mašinomis, judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti saugus 
atstumai. Jei tarp statybinių mašinų dirba darbuotojai, privaloma imtis atitinkamu priemonių jų 
saugai užtikrinti.  

Kelių tiesimo mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių ir pan.) mašinistu gali dirbti asmuo, ne 
jaunesnis nei 18 metu, turintis mašinisto pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, 
apmokytas, instruktuotas ir pasitikrinęs sveikatą.  

Visos savaeigės transporto priemonės darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos 
švyturėliais. Darbo metu turi patikimai veikti visi mechanizmų apsauginiai vožtuvai, avariniai jungikliai 
ir kitos apsauginės priemonės. Visos judančios mašinų dalys turi būti su apsauginiais gaubtais.   

Dirbant statybos mašinomis draudžiama: 
1. įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 
2. dirbti su atviromis jos durelėmis; 
3. dirbti kėlimo kranų veikimo zonoje; 
4. stovėti ant veikiančios mašinos laiptelių; 
5. palikti veikiantį mechanizmą be priežiūros; 
6. palikti veikianti mechanizmą įkalnėje/nuokalnėje, ant pylimų ir iškasų šlaitų; 
7. remontuoti transporto priemonę, veikiant jos varikliui, kompresoriui, esant slėgiui 

jungiamosiose žarnose. 
 
Dirbant buldozeriu: 
1. perstumiant gruntą įkalnėn, būtina stebėti, kad verstuvo peilis neįsmigtų į gruntą, 

draudžiama perstumti gruntą buldozeriais nuokalnėse arba įkalnėse, kurių nuolydis didesnis kaip 30° 
arba viršija nurodytą techniniame pase;  

2. metant gruntą nuo verstuvo ant šlaito, buldozerio verstuvas neturi išsikišti už pylimo šlaito 
briaunos;  

3. draudžiama keisti buldozerio važiavimo kryptį , esant įgilintam verstuvui;  
4. nedirbti molinguose gruntuose lyjant. 
 
Dirbant gręžimo įrenginiu: 
1. prieš pradedant gręžimo darbus, išsiaiškinti, ar darbų zonoje nėra požeminių komunikacijų 

(dujotiekio, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų tinklų), kabelių. Nedirbti požeminių komunikacijų ir 
kabelių apsauginėje zonoje;  

2. gręžimo įrenginys, įtaisytas virš gręžinio taško, turi būti griežtai horizontalioje padėtyje; 
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3. nuleidžiant gręžimo mašinos atramas, prie jų neturi būti žmonių; 
4. jeigu atramos sminga į gruntą, po jomis reikia padėti padėklus. Nepastačius atramų, dirbti 

draudžiama; 
5. prieš įjungiant grąžtą ir prieš važiuojant atbuline eiga būtina įjungti garsinį signalą; 
6. pervažiuojant pakeltu grąžtu darbo zonoje, reikia įsitikinti, kad užteks aukščio ir nebus 

užkliudyti statiniai ar laikini kabeliai. 
 
Dirbant autogreideriu: 
1. kad autogreideris neapvirstų, draudžiama jam dirbti šlaituose, kurių nuolydis viršija 

autogreiderio pase nurodytą leistiną nuolydį; 
2. važiuojant autogreideriu negalima leisti, kad kiti darbininkai trauktų iš po peilio įvairius 

daiktus: šaknis, vielą ir pan.; 
3. jei verstuvas įgilintas į gruntą, negalima reguliuoti verstuvo pokrypį, keisti posūkio kampą; 
4. važiuojant autogreideriu į kitą darbo vietą, verstuvą ir peilį reikia pakelti į transportavimo 

padėtį ir patikimai juos užfiksuoti. 
 
Tankinant gruntą plūktuvais, sumontuotais ant savaeigių mechanizmų, reikia laikytis šių 

reikalavimų: 
1. žmonės neturi būti arčiau kaip per 5 m nuo veikiančio plūktuvo; 
2. mechanizmas neturi priartėti prie pylimo briaunos arčiau kaip per 3 m, o traktorius – arčiau 

kaip per 0,5 m, matuojant nuo vikšro. 
 
Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), 

reikia laikytis šių reikalavimų: 
1. veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei 

pereinant darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
2. dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo 

vibracijos pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu 
pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką;  

3. pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos 
liestųsi su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat 
su deguonies, acetileno ir kitu dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų 
transportas ir nevaikščiotų žmonės;  

4. pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti 
suvyniota į žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos;  

5. tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
6. tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
7. tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinciais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama 

važiuoti atbuline eiga. 
Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais  

įrankiais taisyklių ir nuostatų reikalavimų. 
  

Dangos pagrindo sluoksniu įrengimas 
Dangos pagrindo sluoksnių sustiprinimo rišamosiomis medžiagomis su įvairių medžiagų priedais 

statybos darbų technologijos projekte turi būti numatyta maksimali kelio dangų įrengimo iš 
sustiprintų pagrindo sluoksnių technologinių procesų mechanizacija ir priemonės, apsaugančios 
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darbininkus nuo pavojingų ir nuodingų medžiagų poveikio. Dirbant šiuos darbus, kelio darbininkai turi 
būti priešvėjinėj pusėj nuo dirbančių įrenginių. Sustiprinant pagrindo medžiagas bituminėmis 
rišančiomis medžiagomis darbininkai turi naudoti AAP. Darbo su bituminėmis medžiagomis vietoje 
turi būti tirpiklių (acetono, techninio spirito), švaraus vandens, vazelino, neutralaus muilo ir vatos 
atsargos, reikalingos nuplovimui, netyčia jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai, respiratoriai.   

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

Dangos sluoksnių įrengimas 
Skaldos skirstytuvo darbui vadovauja paskirtas asmuo: arba darbuotojas, esantis ant skaldos 

skirstytuvo aikštelės, arba darbuotojas, esantis šalia skaldos skirstytuvo. Jo nurodymai privalomi 
visiems darbuotojams. Pirmas savivartis prijungiamas prie skaldos skirstytuvo, jam stovint. Vėliau 
savivarčiai prijungiami skirstytuvui važiuojant. Prijungimui vadovauja paskirtas darbuotojas. “Stop” 
signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galima 
avarija. Paruošus paviršiaus apdorojimui kompleksą (autogudronatorių, skaldos skirstytuvą, 
tankinimo mechanizmą, savivartį), prieš pradėdamas važiuoti autogudronatoriaus vairuotojas privalo 
duoti garsinį signalą. Maksimalus komplekso greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose 
gamintojo nurodytą greitį. Važiuojant kompleksui, darbuotojams draudžiama būti pavojingose 
zonose: tarp autogudronatoriaus ir skaldos skirstytuvo, tarp skaldos skirstytuvo ir savivarčio, tarp 
savivarčio ir tankinimo mechanizmo. Savivarčio automobilio vairuotojas prie skaldos skirstytuvo 
gražulo privažiuoja tik gavęs paskirto darbuotojo signalą. Važiuodamas atbuline eiga prie skaldos 
skirstytuvo, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir skaldos skirstytuvo nėra žmonių ir duoti 
signalą. Prisikabinęs prie skaldos skirstytuvo vilkimo įtaiso, vairuotojas, keldamas kėbulą, skaldą į 
bunkerį pila tik gavęs paskirto darbuotojo signalą.   

Išpurškiant autogudronatoriumi bitumines rišamąsias medžiagas ant dangos sluoksnių, būtina 
laikytis šių reikalavimų:  

1. naudoti kvėpavimo apsaugos priemones; 
2. pripildyti cisterną tik per filtrą, siurbliui dirbant mažais arba vidutiniais apsisukimais; 
3. draudžiama pilti į cisterną karštą medžiagą, jeigu cisternoje yra vandens, tirpiklio ir pan.; 
4. draudžiama skiesti rišamąją medžiagą cisternoje bei būti po pripildyta cisterna. 
Išpilant bitumą draudžiama būti arčiau kaip per 10,00 m nuo autogudronatoriaus skirstomųjų 

vamzdžių. 
Dirbant klotuvui ar skirstytuvui darbininkams draudžiama būti mašinos bunkeryje arba 

savivarčio automobilio kėbule. 
Draudžiama lipti į savivarčio automobilio kėbulą, sutrikus asfalto masės iškrovimui. 
Užstrigusią automobilio kėbule masę leidžiama iškrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais 

ne trumpesniais nei 2,00 m kotais, darbininkui stovint ant žemės. Visi dirbantys su asfalto  mase bei 
karštu bitumu turi dėvėti specialius apsauginius drabužius, termoizoliacines apsaugines pirštines, 
apsaugančia nuo karščio avalynę. Darbininkai, pilantys komponentus į bitumo kaitinimo katilą, 
aprūpinami apsauginiais akiniais ir respiratoriais. Emulsijos purkštuvo skirstymo įranga turi būti 
uždengta metaliniu dangčiu. Draudžiama atjungti purkštuvo žarną, esant spaudimui. Visi dirbantys su 
bitumu turi būti supažindinti su priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais ir atitinkamai 
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instruktuoti. Plėvelę sudarančios medžiagos gaminamos ir skirstomos tik dėvint kombinezonus, 
brezentines pirštines, apsauginius akinius ir dujokaukes. Drabužiai turi gerai užsisegti aplink kaklą, 
rankas ir kojas.  

Apdailos darbai 
Draudžiama iškrauti gelžbetoninius (betoninius) apdailos elementus ant šlaito krašto ar 

paviršiaus išverčiant iš savivarčio automobilio. Elementai iš transporto priemonės turi būti iškrauti 
krano pagalba ir sukrauti iš anksto numatytose ir paruoštose sandėliavimo aikštelėse. Draudžiama 
atlikti sutvirtinimo ir apdailos darbus esant šlapiam ar sušalusiam šlaito paviršiui. Sutvirtinant 
(užpilant) šlaitų paviršių dirvožemiu, atliekant krūmų sodinimo darbus naudojamu rankiniu darbo 
įrankių kotai turi būti lygūs, be šerpetų, patikimai įtvirtinti įrankyje. Nešant krovinius rankomis, 
laikytis Kroviniu kėlimo rankomis bendrųjų nuostatų reikalavimų, pasirinkti laisvą, be kliūčių, lygų ir 
trumpiausią kelią. Nešant krovinius vienam paskui kita vorele, reikia išlaikyti toki atstumą, kad 
krisdamas krovinys nekliudytu priekyje einančio.  

 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimas 

Darbdavys atsižvelgdamas į rizikos vertinimą, nustatyta LR žmonių saugos darbe įstatyme ir 
kituose teisės aktuose ir vietose kur reikia įrengia saugos ir sveikatos apsaugos ženklus.  

Saugos ir sveikatos ženklai įrengiami ten kur neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ja 
sumažinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis, darbo organizavimo būdais.  

Darbuotojai ir jų atstovai informuojami apie saugos ir sveikatos ženklinimą darbovietėje, jo 
taikymą. Mokymo metu turi būti gerai išaiškinta ženklų reikšmė, visu pirma žodinės informacijos 
reikšmė, taip pat kaip elgtis paprastaisiais ir ypatingaisiais atvejais. Sprendžiant darboviečių  
ženklinimo klausimus turi dalyvauti darbuotojai ar jų atstovai. 

Darbu metu visi asmenys esantys statybvietėje turi vilkėti spec. liemenes su šviesa atspindinčais 
atšvaitais. Jei darbo sutartis reikalauja – taip pat ir spec. rūbus. 

Informaciniai stendai turi būti įrengti taip, kad visuomenė gerai matytų kas juose rašoma. 
Stendai turi būti pastatyti statybos darbu ruožo (objekto) pradžioje bei pabaigoje pagal eismo 
judėjimo kryptį. Informaciniai stendai turi būti įrengiami prieš pradedant paruošiamuosius darbus. Po 
darbų užbaigimo rangovas informacinius stendus turi pakeisti į nuolatinius aiškinamuosius stendus. 
Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų matmenys, turinys, gamybos metodas, 
įrengimo vieta ir terminas turi būti suderinti su užsakovu, atsižvelgianti į 2006 m. gruodžio 8 d. 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr.1083/2006 
įgyvendinimo taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su strukturinių fondų veikla, 
reikalavimus.  

Statybviečių informaciniuose stenduose, nurodyti statybvietę kontroliuojančio Valstybinės 
darbo inspekcijos teritorinio skyriaus pavadinimą, adresą ir telefono numeri.  

Darboviečių ženklinimo reikalavimai, ženklų reikšmės ir reikalavimais jiems pateikti Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklu naudojimo darbovietėse nuostatuose.  

  
Darbuotojų instruktažas ir mokymas 

Darbdavys užtikrina, kad darbuotojas, pasiųstas į jo vadovaujamą įmonę iš bet kurios kitos 
įmonės, nepradėtų darbo, kol jis neinformuotas apie esančius ir galimus rizikos veiksnius įmonėje,  
neinstruktuotas saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad įmonėje, kurioje jis nuolat 
dirba, buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti. Darbdavys arba padalinio 
vadovas iš kitos įmonės pasiųsta dirbti darbuotoją konkrečioje darbo vietoje supažindina su esamais 
ir galimais rizikos veiksniais ir instruktuoja tai įformindamas instruktavimų registracijos žurnale. 
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Saugos ir sveikatos darbe klausimais instruktažas įforminamas pasirašytinai. Esant reikalui 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti išverstos į darbuotojui suprantama kalba.  

Įmonėse vykdomi instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais: 
1. įvadinis; 
2. pirminis darbo vietoje; 
3. periodinis darbo vietoje;  
4. papildomas darbo vietoje; 
5. specialusis darbo vietoje. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, pagal kurias instruktuojami darbuotojai, rengimo ir 

darbuotoju instruktavimo tvarka nustato Valstybinė darbo inspekcija. Įmonės darbuotojų, kuriems 
nerengiamos darbuotoju saugos ir sveikatos instrukcijos, sąrašą sudaro darbdavys, suderinęs su 
Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio inspektavimo skyriaus viršininku. Darbuotojai instruktuojami  
Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 6 punkte nustatytais ir kitais atvejais, kai 
darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo nusprendžia, kad to reikia siekiant 
apsaugoti darbuotojus nuo traumų ar profesinių ligų. Kai darbuotojui nepakanka profesiniu 
įgūdžių arba instruktavimo metu suteiktu žinių, kad darbuotojas galėtų saugiai dirbti ir nebūtų 
pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja 
darbuotojo mokymą darbo vietoje, įmonėje ar mokymo įstaigose. Darbuotojų instruktavimo ir 
mokymo tvarka įmonėje nustato darbdaviui atstovaujantis asmuo.  

Instruktažas  būti vykdomas: 
1. pasikeitus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams; 
2. pasikeitus gamybos technologiniam procesui; 
3. įmonėje įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai. 
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrai ir darbų su potencialiai pavojingais 

įrenginiais vadovai privalo turėti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją. 
Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė, mokymo ir žinių 

patikrinimo tvarką įmonėje nustato darbdavys.  
Darbdaviui, atskiro padalinio vadovui, padalinio vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnybos specialistui (darbuotojui) ir kitiems darbuotojams, kurie pažeidė LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Instruktavimo mokymo ir atestavimo 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatai“ reikalavimus, taikoma įstatymų nustatyta 
atsakomybė.  

Darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar įmonės darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus, su kuriais buvo supažindintas pasirašytinai, 
taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.  

 
Asmeninės apsaugos priemonės 

Darbdavys privalo:  
1. nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis Darbuotojų 

aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, 
išskyrus atvejus, kai kolektyvinėje sutartyje nustatyta, kad darbuotojas padengia dalį išlaidų už tas 
asmeninės apsaugos priemones, kuriomis naudojasi ne vien darbo vietoje, arba asmeninės apsaugos 
priemonės susidėvėjo, buvo sugadintos ar dingo dėl darbuotojo kaltės;  

2. užtikrinti, kad skirta naudoti asmeninė apsaugos priemonė darbuotoju saugos ir sveikatos 
atžvilgiu atitiktų techniniame reglamente „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintame 
socialinės apsaugos ir darbo ministrės, jai nustatytus reikalavimus dėl konstrukcijos ir gamybos;  
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3. išduoti darbuotojui asmenines apsaugos priemones, kurios privalo: 
3.1. apsaugoti nuo galimu kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, pačios 

nesukeldamos papildomos rizikos; 
3.2. atitikti darbo vietoje esančias sąlygas; 
3.3. atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę; 
3.4. tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus būtinus pakeitimus (priderinimus). 
4. aprūpinti darbuotoją, kurį vienu metu veikia daugiau kaip vienas rizikos veiksnys, visomis 

reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios būtų tarpusavyje suderintos ir garantuotų 
apsaugą nuo rizikos veiksnio ar veiksnių;  

5. informuoti darbuotojus, atliekant instruktavimą darbo vietoje, apie naudojamų asmeninių 
apsaugos priemonių paskirtį ir apie tai, nuo kurių rizikos veiksniu jos saugo. Rengti asmeninių  
apsaugos priemonių dėvėjimo ir naudojimo mokymus ir, jei reikia, demonstravimą. Pagrindinius 
naudojimosi reikalavimus įrašyti į darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;  

6. aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE ženklu ir 
turinčiomis EB atitikties deklaraciją, įrodančią, kad asmeninės apsaugos priemonė atitinka techninio 
reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos  
reikalavimus;  

7. užtikrinti, kad atitinkamais įpareigojančiais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais pažymėtose 
darbo vietose būtų naudojamasi šiuose ženkluose nurodytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.  

Darbuotojas privalo: 
1. nepradėti dirbti be asmeninių apsaugos priemonių, kai to reikalauja darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminiai teisės aktai, tarp jų įmonės vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai, ir naudoti 
jas viso darbo proceso metu;  

2. rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones, laiku pranešti 
darbdaviui ar darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai apie jų susidėvėjimą, 
užterštumą, netinkamumą naudoti;  

3. pasinaudojęs asmenine apsaugos priemone, gražinti ją į tam skirtą vietą. 
Asmenines apsaugos priemones naudoti ne pagal paskirti draudžiama. 

 
 




