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Projekto rengimo pagrindas 

Pagrindiniai uždaviniai 

 Molėtų miesto aikštės kaip reprezentacinės ir poilsio erdvės suformavimas; 

 Privažiavimo ir praėjimo prie savivaldybės pastato šiaurinės dalies projektuojamo lifto 

cokoliniame aukšte suprojektavimas; 

 Bendrame kontekste parengto savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcijos 

techniniame projekte numatytų fasadų architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių įvertinimas; 

 Numatyti už komercinio pastato Vilniaus g. 42 esamos automobilių aikštelės perplanavimą, 

įrengiant pėsčiųjų zoną; 

 Įvertinti esamų Molėtų miesto aikštės ir jos gretimybių medžių būklę, siūlant išsaugoti arba 

šalinti. Svarbu įvertinti ąžuolo esančio rytinėje savivaldybės aikštėje būklę, iškėlimo 

galimybes. Pasiūlyti želdinimo sprendinį; 

 Molėtų miesto aikštėje esti paminklinis akmuo skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę 

pažymėti. Pagal užduotį, siūlyti vietą būsimam paminklui, iškeliant iš esamos; 

 Pasiūlyti tinkamas lauko stiklines vitrinas su pašvietimu keičiamaj meno kūrinių 

ekspozicijai; 

 Pasiūlyti reklaminio- informacinio stendo vietą; 

 Parinkti komforto ir mažosios architektūros elementus, naudojant universalaus dizaino 

elementus; 

 Numatyti teritorjos ir visuomeninių pastatų apšvietimą; 

 Įvertinti požeminių šiukšlių konteinerių vietas; 

 Numatyti vietą renginiam, scenos įrengimui; 

 Įvertinti pietinės aikštės dalies ir administracinio pastato pirmo aukšto patalpų altitudes 

 Numatyti vietą vėliavoms; 

 Įvertinti žmonių su negalia patekimą į Molėtų miesto aikštę, savivaldybės pastatą; 

 Numatyti griauti pastatą P. Cvirtos g. 3; 

 Suprojektuoti uždaro vandens ciklo sistemą, orinio, tekančio ar krintančio tipo fontaną. 

Projekto rengimo dokumentai 

Šioje dalyje turi būti surašoma kokiais projekto rengimo dokumentais vadovaujantis 

parengtas projektas (galimų dokumentų sąrašas pateiktas žemiau): 

 Projektiniais pasiūlymais; 

 Statinio projektavimo užduotimi; 

 Projektuojamos teritorijos ribų schema M1:2000; 
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 Registro pažymėjimais; 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas 

Šioje dalyje turi būti surašoma pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas (pagrindinių normatyvinių ir kitų galimų dokumentų sąrašas 

pateiktas žemiau.  

 LR Statybos įstatymas su vėliausiais pakeitimais; 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

 STR 1.01.05:2016 “Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”; 

 STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”; 

 STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 

 STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”; 

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

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”; 

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

 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”; 

 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

 Kelių projektavimo taisyklės „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“ KPT SDK 07; 

 Statybos taisyklės „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ ST 188710638.06:2004; 

 Taisyklės „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-82); 

 Taisyklės „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės” (patvirtintos 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-83); 

 Automobilių kelių asfalto mišinių techniniai reikalavimai aprašyti TRA ASFALTAS 08; 

 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techniniai reikalavimai aprašyti TRA MIN 07; 

 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT Asfaltas 

08“; 

 Automobilių kelių bituminių emulsijų techniniai reikalavimai aprašyti TRA BE 08; 

 Automobilių kelių bitumu ir polimerais modifikuotų bitumų techniniai reikalavimai aprašyti 

TRA BITUMAS 08; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT 

TRINKELĖS 14; 

 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 

TRINKELĖS14. 
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Bendrieji duomenys 

Rekonstruojama savivaldybės aikštė yra centrinėje Molėtų miesto dalyje, šalia Vilniaus g. (krašto 

kelio Nr. 172 Raudondvaris-Giedraičiai-Molėtai). Pagal miesto bendrajį planą Vilniaus gatvei 

numatyta aptarnaujanti C2 kategorija. Rekonstruojamos savivaldybės aikštės gretimybėje yra 

komercinės paskirties nekilnojamojo kultūros paveldo pastatas, abipus aikštės - automobilių 

stovėjimo aikštelės.  

 

 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1.1. Projektuojamos teritorijos plotas m2 13972,61  

1.2. Aikštės plotas m2 8566,09  

1.3. Sklypo užstatymo plotas m2 2460,14 
Neskaičiuojant statinių 

sudaromo ploto 

1.4. Sklypo užstatymo tankumas % 17,6  

1.5. Apželdintas sklypo plotas m2 1635,76  

1.6. Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 85 
(iš jų žmonėms su 

negalia – 5 vnt.) 

 

Statybos rūšis 

Rekonstravimas 

Statinio paskirtis 

Inžinerinio statinio paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai (II grupės plokšti horizontalūs 

inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.) 

Statinio kategorija 

Nesudėtingas statinys. 

Teritorijos esamos būklės apžvalga 

Trumpa istorinė apžvalga 

 

Molėtai pirmą kartą paminėti 1387m. rašytiniuose istorijos šaltiniuose. Vertinant 1731 m. 

inventoriaus duomenis vėlesnių miestelio planų kontekste, A. Miškinis teigia, kad Molėtai buvę 

linijinio plano miestelis, išsitęsęs palei Vilniaus – Utenos – Breslaujos kelią. 1796 m. Molėtų 
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miesto linijinis planas buvo tapes neraiškiu radialiniu, nes turgaus aikštė ir dvi inventorizuotos 

gatvės (Dvaro ir Bažnyčios) ėjo ta pačia kryptimi, jas skyrė tik turgaus aikštė (žr. pav. Nr. 1). 

  

 
1 pav. Molėtų miesto retrospektyvinė schema pagal 1796 m. inventorių (šaltinis: A. Miškinis 

“Lietuvos rytų miestai ir miesteliai”) 
 

1934m. buvo sudarytas Molėtų miesto projektinis planas – schema, pagal kurią buvo numatyta 

šiek tiek pakeisti centro gatvių tinkle, suformuojant netaisyklingą ovalą, į šiaurės vakarus nuo 

aikštės suplanuoti gyvulių turgavietę, apibrėžti mūrinių pastatų zoną. Dar prieš pradedant rengti šį 

planą (1933-1934m.) buvo nugriautos turgaus aikštėje stovėjusios medinės krautuvės, o jų vietoje 

suprojektuotos mūrinės (žr. pav. Nr. 2). Pagal patikslintą 1935m. senosios turgaus aikštės 

projektinį planą (žr. pav. Nr. 3) tuo metu jau pastatyta krautuvėlių eilė buvo numatyta pailginti. 

Tai ir padaryta 1936m.  Krautuvėlių prekybos pastatas buvo vieno aukšto su patalpomis pastogėje, 

kurioms apšviesti buvo numatyti stoglangiai; raudonų plytų mūras gerai derėjo su kitame aikštės 

šone stovėjusiais plytų stiliaus pastatais  

 

  
2 pav. 1934m. Molėtų projektinio plano fragmentas 

(šaltinis: A. Miškinis “Lietuvos rytų miestai ir 

miesteliai”) 

 

3 pav. 1935 m. Turgaus aikštės patikslintas 

projektinis planas (šaltinis: A. Miškinis 

“Lietuvos rytų miestai ir miesteliai”) 
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1976 metais pastatytas rajono Vykdomojo komiteto pastatas (dabartinis Molėtų rajono 

savivaldybės pastatas). Šis keturių aukštų pastatas aikštės pietryčių šono pietų dalyje tapo 

svarbiausias aikštės akcentas – ties juo aikštė buvo šiek tiek praplatinta, nugriauti keli namai. Dėl 

išskirtinių gabaritų ir su senaisiais pastatais nederančių element mastelio, pastatas disonavo 

aplinkoje.  

 

Esama būklė 
 

Šiuo metu pagrindinė Molėtų miesto aikštė yra suformuota radialiniu planu: apskritimo principu 

dėstyti takai, gėlynai, centrine figūra tampa taip pat apskritimo formos fontanas. Šį, gana griežtą, 

aikštės piešinį papildo įvairiomis kryptimis formuojami perkirtimai – takai (žr. pav. Nr.4).  Prie 

pagrindinio aikštės tako formuoto radialiai yra išdėstomi komforto įrenginiai ir mažosios 

architektūros elementai (8 suolai ir 10 šviestuvai, greta jų – šiukšliadėžės). 

Aikštės centre suformuota fontano zona ir pats fontanas šaltuoju metų laiku yra nenaudojamas ir 

sudaro vizualinę taršą. 

 

 
4 pav. Molėtų miesto aikštė iš paukščio skrydžio 

 

Tačiau šiuo metu esama aikštės būklė yra prasta: betotinių trinkelių danga yra nusidėvėjusi 

(nuskilinėję briaunos), morališkai ir fiziškai nusidėvėję šviestuvai, šiukšliadėžės, suolai (žr. pav. 

Nr.5).  
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5 pav. Esami komforto įrenginiai 

 

Esami želdiniai aikštėje taip pat yra prastos būklės, užgožia pagrindinį savivaldybės pastato fasadą 

ir sukuria ne viešosios susibūrimų erdvės, o želdyno – skvero – įspūdį.  
 

Terirorijoje esantys statiniai  

 Sklypas kad. Nr. 6252/0003:162 Molėtų m. k. v., kuriame yra pastatas – unikalus Nr. 6294-

8000-5017 ir tvora, kuri numatoma griauti. 

 Sklypas kad. Nr.6252/0003:162 Molėtų m. k. v., kuriame yra: pastatas – unikalus Nr. 6297-

0009-1013, kiti inžineriniai statiniai - aikštė, laiptai, atraminės sienutės, automobilių parkavimo 

aikštelė, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai. 

 Sklypas kad. Nr. 6252/0003:156 Molėtų m. k. v., kuriame yra pastatas – unikalus Nr. 6294-

0000-2010. 

 Valstybinės žemės plote, prie sklypų kad. Nr. 6252/0003:162 Molėtų m. k. v., kad.Nr. 

6252/0003:156 Molėtų m. k. v., kad. Nr. 6252/0003:48 Molėtų m. k. v. esami nekilnojamojo turto 

registre registruoti statiniai ir pastatai unikaliais Nr. - 6297-0009-1013, 6294-0000-2010, 6299-

8012-4015. 

 Valstybinės žemės plote prie sklypų kad. Nr. 6252/0003:162 Molėtų m. k. v., unikalūs Nr. 

6252-0001-0053, 4400-1236-6808, 4400-0285-7480, kad. Nr. 6252/0003:149 Molėtų m. k. v. 

esami nekilnojamojo turto registre registruoti statiniai ir pastatai unikaliais Nr. - 6297-0009-1013, 

6294-0006-4016. 

 Valstybinės žemės plote, prie sklypų kad. Nr. 6252/0003:162 Molėtų m. k. v., unikalus Nr.  

6252-0003-0016 esami nekilnojamojo turto registre registruoti statiniai ir pastatai: unikalus Nr. 

6297-0009-1013. 
 

Architektūrinė – urbanistinė koncepcija 

 

Teritorijos sutvarkymas paremtas visos apibrėžtos teritorijos vieningu vystymu. Teritorija yra 

intensyviai naudojama pėsčiųjų taip pat jaučiamas didelis automobilių kiekis, trūksta parkavimo 
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vietų. Savivaldybės aikštė yra naudojama dvejopai: kaip tranzitinė pereinamoji erdvė ir kaip 

trumpalaikio poilsio arba susibūrimų-renginių. Teritorija vystoma vadovaujantis šiais principais: 

 

 Vieninga sprendinių idėja ir stilistika; 

 Teritorijos skirtingų elementų ir vietų apjungimas pėsčiųjų srautų pagrindu; 

 Taisyklingos formos stačiakampės aikštės formavimas, ją įrėminant atraminėmis 

sienutėmis, landšafto elementais, žaliais taisyklingos formos klombų tipo plotais; 

 Lokalių aikštės perspektyvų išryškinimas skirtingų spalvų ir dydžių granito grindinio 

plokštėmis; 

 Automobilių privažiavimas ir parkavimas, įvertinant pėsčiųjų judėjimą, estetinį vaizdą; 

 Šiltos, jaukios ir gyventojams bei miesto svečiams patrauklios visuomeninės erdvės 

formavimas apšvietimo bei architektūrinių elementų pagalba; 

 Racionalus funkcinis zonavimas. 

 

Teritorijos idėjiniai sprendiniai betarpiškai susiję su savivaldybės administracinio pastato 

rekonstrukcijos techninio projekto fasadų architektūriniais ir konstrukciniais sprendiniais. Šiuo 

projektu numatytas grunto nukasimas ties pastato šiauriniu fasadu. Toje vietoje numatoma įrengti 

privažiavimą, pėsčiųjų praėjimą cokoliniame pastato aukšto lygyje. Šiuo projektu patekimas į 

savivaldybę iš aikštės numatytas tiltuku. Projekto sprendiniai yra įvertinti ir į juos atsižvelgiama. 

Aikštė lygiagrečiai Vilniaus g. ir savivaldybės pastatui yra horizontaliai sudalinta įvairaus pločio 

ir tipo želdinių ir trinkelių dangos stačiakampėmis juostomis. Šios juostos dėstomos atsižvelgiant į 

pėsčiųjų srautus, zonavimą, naudojimo intensyvumą. Intensyviai naudojamose aikštės zonose 

(intensyvūs pėsčiųjų srautai, vieta renginiams) siūloma želdinius sutapdinti su aikštės dangos- 

trinkelių lygiu.  

Aikštė yra naudojama dvejopai: tai tranzitinė pėsčiųjų zona, poilsio ir renginių erdvė. Funkcinis 

aikštės zonavimas neužkerta pėsčiųjų ryšių.  

Renginių zona numatyta šalia Vilniaus g. 46 ir 48 esančio praėjimo. Aikštės gretimybėje esančią 

pastatais formuojamą erdvę siūloma naudoti scenos įrengimui renginių metu, o aikštės zoną 

priešais - kaip žiūrovinę erdvę.  

Lauko stiklines vitrinas su pašvietimu keičiamai meno kūrinių ekspozicijai siūloma įrengti rytinėje 

aikštės dalyje dviejose zonose.  

Vieta vėliavoms parinkta artima esamai- lygiagrečiai savivaldybės pastato, šalia P. Cvirkos g. 1.  

Informacinį stendą siųloma talpinti netoli laiptų į automobilių aikštelę rytinėje aikštės dalyje. 

Šalia lauko vitrinų skirtų ekspozicijai siūloma įrengti poilsio zoną. Įrengiant naudojami tipiniai, 

atsparūs vandalizmui komforto ir mažosios architektūros elementai. 

Pagal savivaldybės pastato techninį projektą, ties pastatu formuojamas privažiavimas ir praėjimas 

smarkiai nukasant gruntą, atsiranda ryškus reljefo peraukštėjimas ir lygių neatitikimas tarp aikštės 

ir savivaldybės pastato lygio cokoliniame aukšte. Šioje vietoje ir teritorijos dalyje ties automobilių 

stovėjimo aikštele (šiuo metu čia įrengta atraminė sienutė ir laiptai) numatomas šlaitas. Šlaitą 

numatoma apželdinti veja su gėlynų intarpais. Šlaite įrengiami stilizuoti laiptai, jų fragmentai ir 

atskiros pakopos. Laiptai yra kelių tipų. Iš automobilių aikštelės pusės rytinėje dalyje formuojami 

laiptai pėstiesiems ir dekoratyviniai laiptai skirti formuojamam upeliui bėgančiam per laiptus. 

Laiptai su upeliu formuojami ir priešais savivaldybės pastatą.  
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Sprendiniai 
 

Teritorijos architektūriniai sprendiniai 

 

Techninio projekto sprendiniai parengti vadovaujantis projektiniais pasiūlymais. Visa 

projektuojama teritorija yra dalinama į III darbų vykdymo etapus ir apima tris funkciškai 

skirtingas zonas: 

 I etapo zona – tai teritorija kuri apima aikštę, kordonero erdvę tarp P. Cvirkos g. 1 ir 

Vilniaus g. 46 pastatų, parkingo zoną prie Vilniaus g. Želdinių grupes prieš pastatą Vilniaus 

g. 42, projektuojamą praėjimą greta savivaldybės pastato. 

 II etapo zona apima pagrindinę parkavimo aikštelės teritoriją, žaliąją zoną greta Inturkės 

g. 1. 

 III etapo zona – tai teritorija apimanti daugiabučio P. Cvirkos g. 4 prieigas, žaliąją zoną 

priešais jį, parkingą greta Vilniaus g. 48 ir Vilniaus g. 46. 

 

I etapas. Vykdant projektavimo užduotį, projektu numatoma atkasti Molėtų rajono savivaldybės 

pagrindinio fasafo cokolinę dalį ir čia įrengti praėjimą ir privažiavimą neįgaliesiems. Atidengus 

pastato cokolinę dalį, tarp pastato ir aikštės atsiranda tarpas, todėl centrinėje aikštės ir pastato  

ašyje yra projektuojamas tiltukas, jungiantis pastatą ir aikštę.  

Visa aikštės teritorija yra funkciškai dalijama į keturias zonas: renginių, aktyvią – fontano zoną, 

reprezentacinę, ekspozicinę.  Renginių zonoje yra paliekama didesnė atvira erdvė, besijungianti su 

kordonerine erdve tarp P. Cvirkos g. 1 ir Vilniaus g. 46 pastatų, šioje zonoje siūloma įrengti 

daugiau granitinės dangos pagrindo ir tik aikštės kompozicines ribas išryškinti žaliaisiais plotais 

(žr. pav. Nr. 6). Aktyvioje zonoje yra planuojama daugiau vejos intarpų granito dangoje, taip 

kuriant žalesnės ir jaukesnės  erdvės įspūdį. Šioje zonoje numatoma įrengti grindininį fontaną. 

Dinamiškai su apšvietimu trykštančios fontano srovės taps puikia atrakcija vaikams šiltuoju metų 

laiku (žr. pav. Nr. 7). Rytinėje aikštės pusėje yra numatoma reprezentacinė zona. Apšvietimu 

respektuojamas ąžuolas, kuriamas stilizuoto upelio motyvas, kartu su juo kuriama stilistiškai 

vieninga skulptūrinė kompozicija  „Kovotojams už Lietuvos laisvę“( Techninio projekto rengimo 

metu buvo rengiamas paminklo idėjos konkursas). Reprezentacinė aikštės zona numatoma 

formuoti kaip atviresnę erdvę, taip suteikiant apžvelgiamumą reprezentaciniams elementams. 

Aikštės kampas formuojamas laiptais, su dviem terasinių laiptų intarpais. Vienu jų projektuojamas 

vandes tekėjimas (žr. pav. Nr. 8). Ketvirtoji ekspozicinė zona taip pat projektuojama žalesnė, taip 

iškaikant kompozicinę ligsvarą visoje aikštės erdvėje. Šioje zonoje apgrindiniu akcentu tampa 

projektuojami ekspoziciniai stendai. Čia Molėtų rajono savivaldybė planuoja eksponuoti įvairias 

keramikos, meno dirbinių ar kitas kolekcijas iš viso Pasaulio (žr. pav. Nr. 9). 

Pirmojo darbų rengimo etapo metu taip pat bus sutvarkoma viešoji zona tarp Vilniaus g. ir 

Vilniaus g. 42 komercinės paskirties pastato (žr. pav. Nr. 10). Jokie darbai, kuriems atlikti reiktų 

kasti giliau 0,4m kultūros paveldo teritorijoje ir jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje nėra 

numatomi. 
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Pav. Nr.6. Renginių zona 

 

 

Pav. Nr.7. Aktyvi - fontano zona 

 

 

 

Pav. Nr.8. Reprezentacinė zona 

 
Pav. Nr.9. Ekspozicinė zona 

 

 

Pav. Nr.10. Viešoji zona tarp Vilniaus g. ir 

Vilniaus g. 42 komercinės paskirties pastato 

 

 

 

II etapas. Pagrindinė ir svarbiausia antrojo etapo teritorijos zona – automobilių parkavimo 

aikštelė su greta esančiais elementais. Prie komercinės paskirties pastato Vilniaus g. 42, 

aptarnaujantis transportas privažiuoja nuo Inturkės g. įvažiavimo, likusioje teritorijoje 

projektuojama automobilių parkavimo aikštelės zona, su dvejomis 90o  kampu suskirstytomis 

parkavimo vietų eilėmis. Ši ir aptarnaujančiam transportui privažiuoti skirtos zonos tarpusavyje 

atskirtos skirtingos dangos juosta kurioje yra projektuojamos 12 tvorelių – gėlinių, 3 klasikinio 
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stiliaus šviestuvai ir 3 suolai be atramos nugarai. Kitoje automobilių parkavimo aikštelės pusėje, 

greta Inturkės g. 1 techninio projekto sprendiniais yra numatytos dvi grupės po du  suolus su 

atramomis nugarai ir du klasikinio tipo šviestuvai (žr. pav. Nr. 11). 

 

 
Pav. Nr.11. Pagrindinio parkingo zona 

 

 

 

III etapas. Teritorija apimanti daugiabučio P. Cvirkos g. 4 prieigas, žaliąją zoną priešais jį, 

parkingą greta Vilniaus g. 48 ir Vilniaus g. 46. Šioje zonoje techninio projekto sprendiniais 

numatoma griauti pastatą P. Cvirkos g. 3, jo vietoje projektuojama automobilių parkavimo zona ir 

sutvarkomas šlaitas – paruošiamas laikinų statinių, sporto ar laisvalaikio įrenginių galimam 

atsiradimui. Šlaito viršutinėje ir apatinėje dalyse yra numatoma po du klasikinio stiliaus 

šviestuvus, daugiausia skirtus parkingo apšvietimui. Numatoma remontuoti automobilių 

parkavimo aikštelė greta Vilniaus g. 48, taip pat greta pastato projektuojamas pėsčiųjų praėjimas ir 

nugriaunama  dalis tvoros. 

 

Grindinio dangos 

 

Visoje projektuojamoje teritorijoje yra siūlomi šeši grindinio tipai: 

 Pravažavimo greta savivaldybės pastato ir automobilių parkavimo zonoje - siūlomos 

betoninės spalvotos trinkelės (žr. pav. 12). Tokiu principu formuojamas pirmojo aukšto 

įspūdis; 

 Aikštės erdvėje – granito plokščių kompozicija ir atskirų, horizontaliąją perpektyvą 

pabrėžiančių (žr. pav.13), granito trinkelių intarpai (žr. pav.14), ažūrinei dangai siūloma 

naudoti granitinius vejos bortus. Aikštės danga yra pabrėžiama projektuojamos teritorijos 

pagrindinė erdvė, formuojamas antro aukšto įspūdis; 

 Zonoje tarp pagrindinės aikštės zonos ir Vilniaus gatvės, antrinės svarbos takams siūlomos 

neutralios spalvos betoninės tinkelės, stilistiškai derančios prie esamo Vilniaus gatvės 

grindinio (žr. pav. 15). 
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Pav. Nr. 12. Projektuojamos važiuojamosios 

dalies ir automobilių stovėjimo aikštelės dangos 

analogas 

Pav. Nr. 13. Granito ploščių analogas 

  
Pav. Nr. 14. Granito trinkelių analogas Pav. Nr. 15. Betoninių trinkelių analogas 

 

 

Teritorijos apšvietimo elementai 

 

Grindininio tipo apšvietimo elementai, skirti eksponuoti objektams (kiekis – 7) 

 

Grindininio tipo apšvietimo elementai yra skirti apšviesti aikštės erdvėje esantiems ir respektuoti 

planuojamiems objektams: 3 šviestuvai – ąžuolo apšvietimui, 4 šviestuvai vėliavų apšvietimui 

 

Grindininio tipo apšvietimo elementai, skirti respektuoti renovuojamo savivaldybės pastato fasadą 

(kiekis – 6) 

 

Grindininio tipo apšvietimo elementai, skirti respektuoti renovuojamo savivaldybės pastato fasadą. 

Projektuojami šviestuvai numatomi įrengti formuojamo šlaito apatinėje dalyje. 

 

Toršerinio tipo (aukštesni) aikštės šviestuvai (kiekis - 6) 

 

Aukštesni toršerinio tipo šviestuvai yra skirti apšviesti ir formuoti pagrindinę aikštės erdvę bei 

išryškinti pagrindinio įėjimo į savivaldybės pastatą ir Vilniaus gatvės perspektyvinius ryšius (žr. 

pav. 16). 
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Pav. Nr. 16. Toršerinio tipo (aukštesnių) aikštės šviestuvų analogas 

 
 
 

Toršerinio tipo (žemesni) aikštės šviestuvai (kiekis 9) 

 

Toršerinio tipo žemieji šviestuvai yra skirti apšviesti pagrindines intensyviausiai praeinamas zonas 

aikštės erdvėje (žr. pav. 17) 

 

 
Pav. Nr. 17.  Toršerinio tipo (žemesnių) aikštės šviestuvų analogas 

 
 
 

Automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimo elementai (kiekis 13) 

 

Automobilių stovėjimo aikštelėje projektuojami klasikinio stiliaus dviejų tipų šviestuvai – 

dvipusio (kiekis – 3) ir vienpusio (kiekis – 10) apšvietimo sklaidos (žr. pav. 18). 
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Pav. Nr. 18 Automobilių stovėjimo aikštelės šviestuvų analogas 
 

Inturkės gatvės zonoje siūlomi apšvietimo elementai (kiekis 1) 

 

Projektuojama teritorija apima Inturkės gatvės dalį – įvažiavimą į pagrindinę automobilių 

stovėjimo aikštelę, todėl čia siūlomi stilistiškai artimi – analogiški Inturkės gatvės šviestuvams 

apšvietimo elementai. 
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Komforto įrenginiai (lauko baldai) 

 

Suolai 

 

Projektuojamoje aikštės zonoje yra numatoma 18 betono su natūralaus granito 2-5mm 

frakcijosskaldelės apdaila ir kietmedžio detalėmis lauko suolų. Suolų spalvinis sprendimas yra 

derinamas su pasirinktu grindinio spalviniu ir stilistiniu sprendiniu, taip formuojant vientisą 

aikštės dizainą (žr. pav. Nr. 19). 

 

 

 
Pav. Nr. 19 Aikštės erdvėje siūlomų suolų dizainas 

 

Viešojoje zonoje tarp Vilniaus g. ir Vilniaus g. 42 komercinės paskirties pastato siūlomi 

modernaus minimalistinio dizaino, atidengtos fibrobetono konstrukcijos su kietmedžio detalėmis 

lauko suolai. Projekto metu šioje zonoje numatoma įrengti 8 suolus (žr. pav. Nr. 20). 
 

 
Pav. Nr. 20. Viešojoje zonoje tarp Vilniaus g. ir Vilniaus g. 42 komercinės paskirties pastato siūlomų 

suolų dizainas 
 

Pagrindinėje automobilių parkavimo aikštelėje siūlomi minimalaus klasikinio dizaino lauko suolai 

– 7 suolai išdėstomi abiejose automobilių parkavimo aikštelės pusėse: šiaurės vakarų, arčiau 

komercinio pastato – 3 suolai be atramos nugarai (žr. pav. Nr. 21), pietryčių pusėje – 4 suolai su 

atrama nugarai (žr. pav. Nr. 22). 
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Pav. Nr. 21.  Lauko suolų su atrama nugarai, siūlomų greta automobilių parkavimo aikštelės, 

analogas 

 

 
Pav. Nr. 22.  Lauko suolų be atramos nugarai, siūlomų greta automobilių parkavimo aikštelės, 

analogas 
 

Šiukšliadėžės 

 

Pagrindinėje aikštės erdvėje ir jos prieigose, greta suolų siūloma įrengti stilistiškai derančias 

nedidelės talpos (45 l) šiukšliadėžes (kiekis 20). Šiukšliadėžių karkasą sudaro metalo konstrukcija, 

o detalės – medžio (žr. pav. Nr. 23). 
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Pav. Nr. 23.  Siūlomų šiukšliadėžių dizaino analogas 

 
 

Dviračių stovai 

 

Projektuojamoje teritorijoje prie savivaldybės pastato pagrindinio fasado atidengtos cokolinės 

dallies, prie planuojamo lifto, yra numatoma įrengti 6 minimalaus modernaus dizaino dviračių 

stovus. Dviračių stovai turi derėti prie kitų komforto įrenginių dizaino ir aplinkos.  
 

 
Pav. Nr. 24. Siūlomų dviračių stovų dizaino analogas 

 
 

Informaciniai – reklaminiai stendai 

 

Projektuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje ties Inturkės ir Vilniaus gatvių sankryža, esamo 

informacinio stendo vietoje yra siūloma įrengti naują, apšviečiamą informacinį stendą (žr. pav. Nr. 

25). 
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Pav. Nr. 25.  Siūlomas informacinis stendas 

 

 

Mažoji architektūra 

 

Grindininis fontanas 

 

Pagrindinėje aikštės erdvėje yra numatoma įrengti 8,8m ilgio ir 4,2m pločio grindininio fontano 

zoną, sudarytą iš 15 stačiakampio forma išdėstomų dinamiškai kylančių vandens srovių. Fontano 

srovės formuojamos kylant šiaurinio kampo link (žr. pav. Nr. 26). 
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Pav. Nr. 26.  Projektuojamas grindininis fontanas 

Stilizuotas upelis 

 

Rytiniame aikštės šlaite siūlomas 0,20m pločio stilizuotas upelis ištekantis iš minimalaus 

bečiurkšlio fontano (skersmuo – 0,6m). Upelis formuojamas grindinio plokštumoje ir laiptų 

zonoje (žr. pav. Nr. 27). 
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Pav. Nr. 27.  Projektuojamas fontanas – stilizuotas upelis 
 
 

Skulptūra “Kovotojams už Lietuvos laisvę” 

 

Šio techninio projekto rengimo metu buvo paskelbtas paminklo “Kovotojams už Lietuvos laisvę” 

idėjos konkursas. Jau nuo 1994 metų yra svarstoma apie šį skulptūrinį įprasminimą ir paminklo 

pastatymą Molėtų miesto savivaldybės aikštės erdvėje. Vykstančio konkurso nugalėtojo 

pasiūlymas bus integruojamas į techninį projektą ar darbų projektą.  

 

Ekspoziciniai stendai 

 

Projektuojamos aikštės pietinėje dalyje yra numatoma įrengti 5 stendus, kuriuose būtų 

eksponuojamos įvairios keramikos, meno dirbinių ar kitos kolekcijos iš viso Pasaulio. 

Projektuojamų ekspozicinių stendų karkasas yra cinkuotas, dažytas milteliniu būdu juodai  (žr. 

pav. Nr. 28). 
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Pav. Nr. 28.  Projektuojami ekspoziciniai stendai 

 

Gėlinės 

 

Tarp pagrindinės automobilių parkavimo aištelės komercinio pastato Vilniaus g. 42, atskirti prekių 

privėžimo zoną, nuo automobilių parkavimo zonos yra projektuojamos tvorelės – gėlinės (12 

vienetų) (žr. pav. Nr. 29). 

 

 
Pav. Nr. 29.  Projektuojamos tvorelės - gėlinės 
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Želdinių tvarkymas 

 

Pagal atliktą Molėtų miesto želdynų ir želdinių inventorizaciją miesto aikštės želdinių būklė bloga. 

Aikštės erdvėje želdiniai  projektuojami derinant tarpusavyje augalus pagal sezoniškumą, lajos 

formą, spalvą ir kitas atskirų želdinių charakteristikas (žr. pav. Nr. 30). 

 

 
Pav. Nr. 30. Konceptualus aikštės pjūvis želdinių kompozicijos aspektu 

 

Molėtų aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių Vilniaus g. 44, Molėtai, rekonstravimo projektas 

suskirstytas į 3 etapus. 

Vykdant statybos darbus derlingas augalinis gruntas nuimamas ir sandėliuojamas, kuris vėliau bus 

naudojamas medžių sodinimui. 

I etape bus iškirsta 24 medžiai ir išrauta 24 vnt. kelmų ir 474 vnt. krūmų. II etape bus iškirsta 7 

medžiai ir išrauta 7 vnt. kelmų ir 83 vnt. krūmų. III etape bus iškirsta 3 medžiai ir išrauta 3 vnt. 

kelmų ir 2 vnt. vaismedžių.  

 

Parenkant augalus kiekvienam augalui pagal galimybes turi būti sudarytos kuo geresnės sąlygos 

augti ir vystytis. Geriausiai sodinti tokių rūšių ar veislių medžius ir krūmus, kuriuos pasodinus 

reikėtų kuo mažiau priežiūros darbų. 

Planuojama I etape pasodinti 2 liepas sidabrines ‘‘Barabant‘‘(su žemės gumulu, persodinimų sk. 

4) (žr. pav. Nr. 31) ir 218 vnt. krūmų lankvų japoninių “Little princess“ (žr. pav. Nr. 32) ir 765 

vnt. daugiamečių žolinių augalų (žr. pav. Nr. 33), II etape planuojame pasodinti 1 ąžuolą raudonąjį 

(su žemės gumulu, persodinimų sk. 4) (žr. pav. Nr. 34) ir 88vnt. krūmų raugerškio tunbergo 

“Atropurpurea“ (žr. pav. Nr. 35), III etape planuojame pasodinti 3liepas sidabrines ‘‘Barabant‘‘(su 

žemės gumulu, persodinimų sk. 4) (žr. pav. Nr. 31) ir 2gluosnius svyruoklinius‘‘Taruasa“ (su 

žemės gumulu, persodinimų sk. 4) (žr. pav. Nr. 36). 
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Pav. Nr. 31. Liepa sidabrinė 

„Barabant“ 

Pav. Nr. 32. Lanksva japoninė “Little princess“ 

  
Pav. Nr. 33. Rykštėtoji sora 

„Rehbraun” 

Pav. Nr. 34. Ąžuolas raudonasis 

  
Pav. Nr. 35. Raugerškis tunbergo 

“Atropurpurea“ 

Pav. Nr. 36.  Gluosnis svyruoklinis „Taruasa“ 

 



KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR. 

 

 

MOLĖTŲ MIESTO AIKŠTĖS IR GRETIMŲ 

TERITORIJŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ VILNIAUS G. 

44, MOLĖTAI, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

A1669 PV J. Treinys  

Techninė specifikacija 
Laida 

O 
 Arch. H. A. Jakubauskienė  

LT 
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
U-1326-00-TP-A-TS-01 

Lapas Lapų 

1 14 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
(išsamios konstrukcijų gaminių, medžiagų, dangų  techninės specifikacijos 

pateiktos konstrukcijų dalyje – U-1326-00-TP-SP-TS ir U-1326-00-TP-KS-TS) 
 

1. BENDRIEJI NURODYMAI: 

1.1. Bendrieji reikalavimai 

Gatvių statybos ir rekonstrukcijos darbai turi būti atliekami tiksliai pagal projektą, laikantis statybos 

priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimų, 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. 

Statybos darbų vykdymo ir priėmimo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais 

dokumentais: 

1. STR 1.11.01:2010 ”Statybos užbaigimas”. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Vilnius 2010 

m.; 

2. STR 1.01.04.2002 ”Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas ”. Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerija, Vilnius 2002 m.; 

3. STR 1.09.05:2002 “Statinio statybos techninė priežiūra“. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 

Vilnius 2002 m.; 

4. STR 1.09.04:2007 “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”. Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministerija, Vilnius 2007 m.; 

5. STR 2.03.01.2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerija, Vilnius 2001 m.; 

6. STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai“. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Vilnius 2005 m.; 

7. STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija, Vilnius 2015.; 

8. KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos, Vilnius 2008; 

9. ST 188710638.06:2004 “Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas”. Lietuvos Automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilnius 2004; 

10. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 07; 

11. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07; 

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

13. ST 188710638.06:2004 “Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas”. 3priedas(privalomas) 

Automobilių kelių žemės sankasos stabilumas - Vilnius: Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos, 2004; 

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

TRINKELĖS 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-70; 

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

14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 

vasario 21 Nr.V-71; 
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16. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN 

TRINKELĖS; 

14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 

vasario 21 Nr.V-72; 

17. LST EN 1341:2012 „Gamtinio akmens plokštės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“; 

18. LST EN 1342:2012 „Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir 

bandymo metodai“; 

19. LST EN 1343‘2012 „Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“; 

20. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 2012 01 31 Nr.3-82; 

21. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. LR susisiekimo ministro įsakymas 

Nr. 3-83 2012 0131; 

22. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14; 

23. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12; 

24. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08. Lietuvos 

Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas 2008 

rugsėjo 29 Nr.V-298; 

25. Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio apsaugos reglamentas; 

26. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; 

27. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai”. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilnius 2008; 

28. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK. 

 

1.2. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams: 

- Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams; 

- Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir 

stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą 

nuo triukšmo pagal STR 2.01.01(1):2005, STR 2.01.01(2):1999, STR 2.01.01(3):1999, STR 

2.01.01(4):2008, STR 2.01.01(5):2008, STR 2.01.01(6):2008; 

- Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų cheminių 

priedų; 

- Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę 

įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 

- Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir 

akredituotos bandymų laboratorijos; 

- Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų 

protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra 

laikomas raštiškas užsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti; 

- Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas. 

 

1.3. Atliktų darbų brėžiniai 

Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti 

statybos įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi 

pakeitimai, padaryti vykdant statybą. 

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio 

reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. 
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1.4. Esami žemės paviršiaus aukščiai 

Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti pagal atliktą vietovės inžinerinį topografinį planą, yra 

pagrindas žemės darbų kiekių, pateikiamų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, nustatymui. Todėl prieš 

pradedant žemės darbus, Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui, nustato faktinius žemės paviršiaus 

aukščius. 

 

2. KOMFORTO ĮRENGINIAI 

2.1. Suoliukai 

 

Visų suolų konstrukcijos turi būti ilgaamžės, tvirtos, stabilaus įtvirtinimo. 

Suolai pagrindinėje aikštės erdvėje 

Pagrindinis suolo konstrukcijos blokas turi būti pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus 

granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o 

įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Bloko konstrukcija betarpiškai turi derėti 

ir maksimaliai atitikti grindinio spalvą, struktūrą (galutinę spalvą derinti su projekto autoriais). 

Sėdimoji dalis ir dekoratyviniai medžio elementai turi būti pagaminti iš tropikinės arba kietmedžio 

medienos (alyvuoti).  

 

 

Suolai tarp Vilniaus g. ir pastato Vilniaus g. 42 

Pagrindinis suolo konstrukcijos blokas turi būti pagamintas iš  fibrobetono. Gaminio spalva šviesiai 

pilka. Galutinę spalvą ir modelį derinti su projekto autoriais. Sėdimoji dalis ir dekoratyviniai 

medžio elementai turi būti pagaminti iš tropikinės arba kietmedžio medienos (alyvuoti).  



 

  

Aiškinamasis raštas 

U-1326-00-TP-A-TS-01 

Lapas Lapų Laida 

4 14 0 

 

 

 

Suolai prie pagrindinės automobilių parkavimo aikštelės rytinėje pusėje  

 
 

Projektuojamo suolo bendras ilgis 188 cm (sėdimosios dalies 180cm), bendras aukštis - 88 

cm, sėdynės aukštis - 45cm, sėdynės plotis - 48 cm. Suolų sėdimoji dalis yra numatoma iš 4cm 

juodalksnio medienos, impregnuotos ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako, spalva turi derėti 

prie pagrindinėje aikštės erdvėje parinktos alyvuoto kietmedžio spalvos. Suoliuko rėmas - cinkuotas 

plienas, dažytas milteliniu būdu, juoda spalva. Montuojamas įtvirtinant į kietą pagrindą varžtais. 

Sumontuotas suolas privalo būti stabilus ir tvirtas.  

Suolai prie pagrindinės automobilių parkavimo aikštelės vakarų pusėje  
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Projektuojamo suolo bendras ilgis 188 cm (sėdimosios dalies 180cm), sėdynės aukštis - 

45cm, sėdynės plotis - 56 cm. Suolų sėdimoji dalis yra numatoma iš 4cm juodalksnio medienos, 

impregnuotos ir padengtos 2 sluoksniais skaidraus lako, spalva turi derėti prie pagrindinėje aikštės 

erdvėje parinktos alyvuoto kietmedžio spalvos. Suoliuko rėmas - cinkuotas plienas, dažytas 

milteliniu būdu, juoda spalva. Montuojamas įtvirtinant į kietą pagrindą varžtais. Sumontuotas 

suolas privalo būti stabilus ir tvirtas.  

2.2. Šiukšliadėžės 

 

Visų šiukšliadėžių konstrukcijos turi būti ilgaamžės, tvirtos, stabilaus įtvirtinimo, derančios 

prie aplinkos ir kitų komforto įrenginių. 
 

 

Šiukšliadėžės projektuojamos stačiakampio tūrio formos, su papildomu iš tos pačios konstrukcijos 

išlietu stogeliu, apsaugančiu, kad pagrindinėje šiukšliadėžės talpoje nesikauptų vanduo.  Bendras 

šiukšliadėžės aukštis 93 cm, ilgis – 35 cm, plotis -  25 cm, talpa – 45l. Šiukšliadėžės korpusas 

pagamintas iš cinkuoto plieno dažyto milteliniu būdu, juoda spalva. 

2.3. Dviračių stovai 

 

Dviračių stovų konstrukcijos turi būti ilgaamžės, tvirtos, stabilaus įtvirtinimo, derančios prie 

aplinkos ir kitų komforto įrenginių. 
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Dviračių stovai projektuojami griežtų geometrinių formų, ~1m aukščio ir 60cm pločio.  Dviračių 

stovai turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno dažyto milteliniu būdu, juoda spalva.  

2.4. Informacinis stendas 

 

Informacinio stendo konstrukcija turi būti ilgaamžė, tvirta, stabilaus įtvirtinimo, deranti prie 

aplinkos ir kitų komforto įrenginių. 

 

 

Projektuojamo informacinio stendo bendras aukštis - 2,5m, skersmuo 1,2m. Stendas yra cilindro 

formos, 20 cm nuo žemės ant šešių kojelių pakelta pagrindinė informacinio stendo konstrukcija. 

50cm nuo žemės cilindro konstrukcijos dalyje visu perimetru kas 2cm yra tvirtinamos 

dekoratyvinės 4cm pločio, 1,2m aukščio alyvuoto kietmedžio lentelės. Bendras cilindrinės dalies 

aukštis – 2m. cilindrinė informacinio stendo dalis užbaigiama stogeliu, kuris tvirtinamas ant 6 iki 

5cm aukščio kojelių ir ties jomis prie stogelio yra montuojami apšvietimo elementai. Pagrindinė 

cilindrinė informacinio stendo ir stogelio konstrukcijos ir yra numatomos iš nerūdijančio plieno.  
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3. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

3.1. Fontanai 

 

REIKALAVIMAI AIKŠTĖS FONTANUI 

Fontano srovės 

Fontano srovės purškia iš aikštės grindinio. Srovėms sukurti naudojami nerūdijančio plieno 

purkštukai su srieginiu 11/2‘‘ pajungimu, su reguliuojamo kampo šarnyru. Reguliavimo kampas 

±15°. Purkštuko skersmuo 17 mm. Viso 15 vnt. purkštukų (P1-P15). Srovės gali veikti stacionariu 

(nekintamo aukščio) ir dinaminiu (kintamo aukščio) režimais. Srovių aukštis stacionaraus veikimo 

režime sureguliuojamas mechaninių sklendžių pagalba. Projektinis maksimalus kiekvienos srovės 

aukštis nurodomas principinėje fontano schemoje. 

Kiekviena srovė turi greitaeigį vožtuvą- ‘’srovės kapojimo mechanizmą’’ (Y1-Y15)- 24V DC, 

IP68, nukertantį srovę pagal užduotą algoritmą. 

 Srovės grupuojamos tokiu principu:  

- A) grupė - (5 vnt. purkštukų). Ją aptarnauja sauso tipo siurblys 32 m3/val h-5 m; 1,92 

kW 400 V (M1), jungiamas per dažnių keitiklį (DK1), kurio dėka valdomas srovių 

aukštis.  

- B) grupė - (5 vnt. purkštukų). Ją aptarnauja sauso tipo siurblys 27,5 m3/val h-5 m; 

1,6 kW 400 V (M2), jungiamas per dažnių keitiklį (DK2), kurio dėka valdomas 

srovių aukštis.  

- C) grupė - (5 vnt. purkštukų). Ją aptarnauja sauso tipo siurblys 21,5 m3/val h-5 m; 1 

kW 400 V (M3), jungiamas per dažnių keitiklį (DK3), kurio dėka valdomas srovių 

aukštis.  

Visi fontano siurbliai turi grubaus valymo filtrus- krepšelius 

Vanduo surenkamas per aikštės grindinyje bei prie kiekvieno purkštuko sumontuotus trapus į 

techninį rezervuarą. Vandens pasiurbimas montuojamas rezervuare ir komplektuojamas kiekvienam 

siurbliui atskirai. Pasiurbimui naudojamos specialios didelį pasiurbimo plotą turinčios detalės su 

nerūdijančio plieno apsauginiu nuo šiukšlių tinklu.  

Kiekvienas purkštukas montuojamas nerūdijančio plieno kapsulėje (K1-K15), turinčioje reikalingus 

vamzdžių bei elektros instaliacijos pajungimus. Kapsulė uždengiama saugiu nerūdijančio plieno 

dangčiu. Dangtyje privalo būti suformuotos angos purkštukams, švietuvams bei vandens 

surinkimui. 

Fontano srovių apšvietimas 

Fontane montuojami lauko sąlygomis tinkami naudoti šviestuvai: 30 vnt. (9W, 24V, IP68) LED 

RGB tipo šviestuvų S1-S30 (2 vnt. į vieną purkštuką). Šviestuvai turi nerūdijančio plieno korpusą. 

Kiekvienai porai, esančiai prie purkštuko, šviestuvų atvedamas vienas maitinimo kebelis. Dviejų 

šviestuvų maitinimas jungiamas per hermetinę plastikinę komutacinę dėžutę (KD1-KD15). 

Šviestuvai jungiami prie loginio modulio. Kiekvieno purkštuko apšvietimas (2 šviestuvai- 

apšvietimo grupės L1- L15) valdomas atskirai. Šviestuvų grupių įsijungimo ir veikimo tvarka 

suprogramuojama. 

 

 

 

 

REIKALAVIMAI FONTANUI- UPELIUI 

Vanduo sistemoje „fontanas- upelis“ cirkuliuoja tokiu principu: iš techninio rezervuaro vanduo per 

specialiai įrengtą apsauginę pasiurbimo detalę – filtrą pasiurbiamas sauso tipo siurbliu (M4) - 11 
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m3/val h-5 m; 0,45 kW 230V. Fontano siurblys turi grubaus valymo filtrą- krepšelį Vanduo 

paduodamas į nerūdijančio plieno purkštuką (P16), įmontuotą fontano skulptūroje. Persipylęs 

skulptūroje vanduo patenka į specialiai suformuotą upelio vagą. Vagos pabaigoje sumontuojamas 

savitakinis vamzdis, per kurį vanduo grįžta į techninį rezervuarą. 

Upelio vagoje būtina numatyti persipylimo į nuotekas sistemą, apsaugančia nuo vandens išsiliejimo 

iš upelio vagos. 

 

BENDRI REIKALAVIMAI FONTANAMS 
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Mechaninis vandens filtravimas 

Vanduo iš aikštės fontano ir fontano-upelio surenkamas į vieną bendrą techninį rezervuarą, kurio 

tūris ne mažiau 5m3. Iš fontanų grįžtantis vanduo nuo stambių nešvarumų išfiltruojamas 

nerūdijančio plieno grubaus valymo filtrais (GF1-GF2). Filtrai lengvai prieinami ir demontuojami 

aptarnavimui, išvalymui. 

Atskiras cirkuliacinis ratas skirtas mechaninio filtravimo sistemai.  Vanduo filtruojamas 

techniniame rezervuare. Rezervuaras betoninis, jo paviršius padengiamas teptine hidroizoliacija. 

Vandenį pasiurbia filtravimo siurblys M5 (8m3/h, ≥0,58kW) per specialiai įrengtą detalę su 

nerūdijančio plieno tinklu nuo šiukšlių. Vanduo pereina per siurblio grubaus valymo filtrą- kibirėlį, 

po to patenka į kvarcinio smėlio filtrą F1 (d=500mm). Išvalytas vanduo grąžinamas į rezervuarą per 

vandens grąžinimo detalę. Filtro praplovimas bei skalavimas vykdomas automatiškai, pagal iš 

anksto sudarytą laiko programą, sklendės SKL1 pagalba. Galimybė rankiniu būdu aktyvuoti 

praplovimo programą. Filtravimo siurblys turi dirbti pastoviai ir stabdomas tik paleidus bent vieną 

iš fontaninių siurblių. 
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Vandens lygio palaikymas, išleidimas 

Fontano rezervuare automatinio lygio reguliatoriaus LR1 pagalba automatiškai palaikomas 

reikiamas vandens lygis ir indikuojama kritiškai aukštas bei neleistinai žemas vandens lygis. Esant 

minimaliam vandens lygiui rezervuare, siekiant išvengti sugadinimo, priverstinai stabdomi visi 

fontano siurbliai. Tam, kad vanduo neperbėgtų per rezervuaro viršų, rezervuaro statybos eigoje 

įmontuojamas persipylimas, per kurį perteklinis vanduo nubėga į kanalizaciją. 

Vandens išleidimui iš rezervuaro, dugne įmontuojamas trapas, per kurį atsukus sklendę, esančią 

sausoje įrangos patalpoje,  į išleidimo poziciją vanduo pašalinamas į kanalizaciją. 

 

Vandens dezinfekcija 

Cheminei vandens dezinfekcijai naudojama reagentų dozavimo sistema D1, kuri automatiškai 

išmatuoja pH reikšmę (norma 7,0) ir laisvojo Cl koncentraciją vandenyje (norma 0,3 mg/l), 

suindikuoja, bei sudozuoja reikiamą minėtų reagentų dozę į pratekantį filtruotą fontano vandenį. 

Dozacijos procesas stabdomas automatiškai, nutrūkus filtruojamo vandens srautui. Dezinfekcijai 

naudojami reagentai skystame pavidale, skirti plaukimo baseinams. Automatinio reagentų 

dozatoriaus pagrindiniai parametrai: 
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 pH (ppm) matuojamos, norimos ir kalibruojamos reikšmės indikavimas dviejų skaičių po 

kablelio tikslumu. PH diapazonas 0  14 ppm.  

 pH dozavimas - proporcinis, analoginis, programuojamas 

 Cl (mg/l) matuojamos, norimos ir kalibruojamos reikšmės indikavimas dviejų skaičių po kablelio 

tikslumu. Cl diapazonas 0  10 mg/l. 

 Cl dozavimas - proporcinis, analoginis, programuojamas 

 Amperimetrinis savaime atsinaujinantis laisvo Cl matavimo elektrodas. 

 Kalibruojamas temperatūrinis daviklis. 

 Atskiri slaptažodžiai pagrindiniam ir kalibravimo meniu. 

 Programos parametrų parinkimas atsižvelgiant į eksploatacines sąlygas.  

 Pamatuotų parametrų spausdinimas užduotais intervalais. 

 Išmatuotų dydžių, duomenų apie atliktus veiksmus bei daviklių būklę fiksavimas ir išsaugojimas 

prietaiso atmintyje. 

 Apsauga nuo reagentų perdozavimo elektrodo gedimo atveju.  

 Mechaninis 80k pratekančio vandens filtras elektrodų apsaugai. 

 Vandens srauto matavimas ir kontrolė. Avarinis prietaiso stabdymas esant nepakankamam 

vandens srautui. 

 Automatinė temperatūrinė pH kompensacija. 

 Programuojamas proporcinis dozavimo siurblių darbo galingumas. 

 Reagentų lygio kontrolė ir indikavimas. Avarinis dozavimo siurblio stabdymas pasibaigus 

reagentui. 

 Pajungimas prie PC RS485 arba RS782 standarto sąsaja. 

 Duomenų perdavimas į centrinę pastato valdymo sistemą. 

 LCD grafinis displėjus su pašvietimu 

 

Fontano valdymas 

Siurblių, apšvietimo ir greitaeigių vožtuvų veikimo eiliškumą valdo loginis modulis LM.  

LM suprogramuotas tokiu principu: 

Fontaniniai siurbliai ir apšvietimas gali dirbti pagal iš anksto sudarytą laiko programą ir algoritmą. 

Šviestuvai tamsiu paros metu aktyvuojami automatiškai (suveikimo riba reguliuojama).   

Fontano valdymas vyksta iš pagrindiniame valdymo elektromechaniniame skyde SK esančio 

loginio modulio LM. Siekiant maksimaliai sumažinti eksploatacinius kaštus sumontuojamas 

fontano valdymo bei monitoringo kontroleris perduodantis - priimantis duomenis GSM modemo 

pagalba. Operatoriaus kompiuteryje specializuotos programos pagalba yra indikuojami pagrindiniai 

fontano parametrai, avariniai signalai. Operatorius turi galimybę tiesiogiai valdyti pagrindinę 

fontano įrangą. Kontrolerio perduodami signalai: 

 min Cl reagento lygis 

 min pH reagento lygis 

 Reagentų dozavimo sistemos klaida 

 Išmatuota pH reikšmė (0-14 norma 6,8-7,4) 

 Išmatuota Cl reikšmė (0-10 mg/l norma apie 0,3 mg/l) 

 Siurbliai dirba 

 Siurbliai pervesti į „AUTO“ režimą 

 Apšvietimas pervestas į „AUTO“ režimą 

 Užtvindymo daviklis (vanduo (virš 5cm) įrangos patalpoje) 



 

  

Aiškinamasis raštas 

U-1326-00-TP-A-TS-01 

Lapas Lapų Laida 

13 14 0 

 

 Skydo temperatūros daviklis (žema temperatūra spintos viduje) 

 Fazių sekos relė (maitinimo avarija) 

 Papildymo vožtuvas atidarytas 

 Vandens lygis rezervuare maksimalus 

 Vandens lygis rezervuare normalus 

 Vandens lygis rezervuare minimalus 

Kontrolerio priimami signalai valdymo grandinėms: 

 Įjungti / išjungti siurblius 

 Įjungti / išjungti apšvietimą  

Iš anksto sudarytas fontano veikimo algoritmas vykdomas naudojant specialią programinę įrangą, esančią elektromechaninio skydo loginiame 
modulyje. Loginiame modulyje numatomi ne mažiau kaip trys veikimo algoritmai. 

 

Kiti parametrai 

Fontano purkštukų ir apšvietimo blokai sujungiami taip, kad nenaudojant fontano ar esant 

būtinybei būtų lengvai demontuojami.  

Visi įrenginiai montuojami sausoje klimato reikalavimus atitinkančioje techninėje patalpoje, 

įrengiamoje po žeme. 

Reikalavimai fontano eksploatacijai- šaltuoju metų periodu techninės patalpos viduje yra palaikoma 

minimali leistina temperatūra (+100C). Visais metų laikais užtikrinamas drėgmės surinkimas 

patalpų drėgmės surinkimo įrenginio (DR) pagalba. Drėgmės surinkėjas tinkamas baseinų patalpų 

sausinimui (atsparus chloro poveikiui). Techninė patalpa ventiliuojama. 

Techninėje įrengimų patalpoje sumontuojamas priverstinis avarinis vandens išsiurbimas drenažiniu 

siurbliu M6, kuris sumontuojamas grindyse įrengtoje prieduobėje. 

Fontano vandens cirkuliacijai naudojamas PVC klijuojamas vamzdynas, atsparus chloro poveikiui. 
 

 

3.2. Ekspoziciniai stendai 

 

Siūlomų ekspozicinių stendų karkasas numatomas iš metalinės konstrukcijos. Siūlomų stendų 

bendras ilgis – 8,4m, plotis – 1,3m, aukštis – 2,2m. Viršutinei stendo daliai siūloma naudoti 

antivandalinį grūdintą 10mm storio stiklą. 

Stendo viduje siūloma įrengi apsaugos signalizaciją. 
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3.3. Tvorelės – gėlinės 

 
Projektuojamos tvorelės – gėlinės pagrindiniai stulpeliai 48mm diametro, tvorelės sijos - 40x20mm, 

strypelių diametras – 16mm, konstrukcija cinkuota, dažyta milteliniu būdu. Įbetonuojama 50cm 

gylyje. Aviejose tvorelės pusėse yra įrengiama po 8 kablio formos metalinius laikytuvus gėlių 

loveliams. Gali būti įdedama po 4  mažesnius (47cm ilgio) gėlių lovelius abiejose pusėse, arba po 2 

didesnius (90cm ilgio) lovelius abiejose tvorelės pusėse. 
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1etapas 

 

Poz., 
eil. nr  Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo  

Mato 
vnt.  Kiekis  

Kaina, €  

Vieneto  Iš viso  

  1. SUOLAI           

1.1  Projektuojami betoniniai su medžio kompozitu 

dekoruoti granito skaldele 

  
Vnt. 18 2359,5 42471 

  2.ŠIUKŠLIADĖŽĖS       

2.1.  Metalinio karkaso su medine apdaila 

šiukšliadėžės  

  
Vnt. 9 375 3375 

 3.DVIRAČIŲ STOVAI  
    

3.1. Plieniniai dviračių stovai  
Vnt. 10 249 2490 

  4. EKSPOZICINĖS VITRINOS       

4.1.   10mm skaidraus, grūdinto, poliruoto stiklo 

ekspozicinės lauko vitrinos 

  

Vnt. 5 1665 8325 

  5. FONTANAS (upelis)       

5.1.  Granito detalės ir jų montavimas 

Fontano įranga 

  
Vnt. 1 5800 5800 

 6. GRINDININIS FONTANAS      

6.1. Fontano įranga  
Vnt. 1 82643 82643 

 Kabelis Al 4x35 mm  
m 150 3.80 570 

 Unispectra cat5e/STP/J  
m 150 0,38 57 
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 2etapas 

 

Poz., 
eil. nr  Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo  

Mato 
vnt.  Kiekis  

Kaina, €  

Vieneto  Iš viso  

  1. SUOLAI           

1.1. Projektuojami betoniniai su medžio 

kompozitu  

  
Vnt. 8 1270,5 10164 

1.2.  Metalo karkaso mediniai suolai su atrama 

nugarai 

  
Vnt. 4 573 2292 

1.3.   Metalo karkaso mediniai suolai be atramos 

nugarai 

  
Vnt. 3 360 1080 

  2. ŠIUKŠLIADĖŽĖS       

2.1.  Metalinio karkaso su medine apdaila 

šiukšliadėžės  

  
Vnt. 11 375 4125 

 3. INFORMACINIS STENDAS  
    

3.1. Informacinis stendas  Vnt. 1 3700 3700 

 

 

  

 


