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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
 

Kalniečių parko sutvarkymo projektas rengiamas pagal 2015-09-30 paraišką - susitarimą prie 2014-12-01 
paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-1821. Projektas parengimas pagal parengtus Kalniečių parko 
rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus (žr. BD priedus). 

Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų sąrašas, kuriais 
vadovaujantis parengta AK dalis: 

 LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 (Žin., 1992, Nr.5-75); 
 LR Želdynų įstatymas  Nr. X-1241; 
 LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų 

kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas“; 
 STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai". 
 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai". 
 STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai". 
 LR vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio 

išsaugojimo“ Nr. 1116 (1995-08-18, Žin., Nr.68-1656); 
 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. D1-87 (2008-02-09, Žin., Nr.17-611); 

 STR „Nesudėtingi statiniai” STR 1.01.07:2010; 
 STR „Statinio projektavimas” STR 1.05.06.2010; 
 STR „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir atsparumas“ STR 2.01.01(1):2005; 
 STR „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" STR 2.01.01 (2):1999; 
 STR  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ STR 2.01.01 (3):1999; 
 STR „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” STR 2.03.01:2001; 
 LR Aplinkos ministerijos rekomendacijos R 20-00 „Dviračių transporto infrastruktūra“ 
 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12. 
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos". 
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas". 
 STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos". 
 LST EN 1991-1-1:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, 

savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos". 
 LST EN 1991-1-3:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego 

apkrovos". 
 LSTEN 1991-1-4:2005 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo 

poveikiai". 
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 LST EN 1991-1-6:2005 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. 

Poveikiai vykdymo metu". 
 LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 

ir pastatų taisyklės". 
 LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės". 

 LST EN 1991-1-7:2006 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Ypatingieji poveikiai". 

 LST EN 1993-1-8:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų 
projektavimas". 

 LST EN 206:2013 „Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, gamyba 
ir atitiktis". 

 LSTEN 13055-1:2003 „Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio 
lengvieji užpildai". 

 LST EN 12620:2013 „Betono užpildai". 
 LST EN 1090-2:2008+A 1:2011 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. 

Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai". 
 LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai". 

 

3. STATYBOS SKLYPAS 
 

Statybos sklypas užima 21 1863 m2. Sklypo žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendro 
naudojimo. Sklype įrengtas Kalniečių parkas.  

Šiuo metu parke auga medžių masyvai ir grupės – paprastosios pušys, paprastosios liepos klevai, uosiai, 
švediniai šermukšniai, trakiniai klevai, ąžuolai, gluosniai, kaštonai, kt. Želdynų masyvai labai sutankėję ir 
išplitę dėl neretinamo savaiminių augalų išsisėjimo. Dalis želdinių skursta dėl dažnai užliejamos augimvietės.  

Nutiesti asfaltbetonio takai, sueižėję dėl netinkamų pagrindų. Takų tinklas per retas, parke susiformavęs 
atskiras išmintų takų tinklas, labiau patenkinantis parko lankytojų poreikius. Parke išdėstyti paprasti 
suoliukai be atramų, jau nudėvėti. Parke yra vienas dirbtinis vandens telkinys – tvenkinys. Įrengta viena 
vaikų žaidimų aikštelė be apšvietimo. Apšviestumas yra tik trijuose pagrindiniuose takuose.  

Aplinkinis užstatymas yra daugiabučiai gyvenamieji namai iš šiaurės rytų pusės, gamybiniai ir 
administraciniai pastatai iš rytų ir prie Statybininkų gatvės. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas numato galimybę konvertuoti gamybines teritorijas prie parko į gyvenamąsias ir komercines. 

Planuojama rekonstruoti esamus asfaltbetonio parko takus, įrengiant naujus užvažiuojamus takų pagrindus, 
naujai asfaltuojant. Projektuojami ir nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, tenkinantys parko lankytojų poreikius ir 
įgyvendinantys Kauno m. BP sprendinius (dviračių takai). Rekonstruojamų ir naujai projektuojamų dangų 
paviršiau altitudės pakeliamos virš esamo paviršiaus min 100mm, jei kitaip nenurodyta brėžinyje.  

Klimatinės sąlygos. Vėjo greičio rajonas - 1 (pagal STR 2.05.04:2003, 3 priedą). Sniego apkrovos rajonas - 1 
(pagal STR 2.05.04:2003, 1 priedą). 

Geologinės ir hidrogeologines sąlygos turi būti tikslinamos darbų metu, darbo projekto etape. 

Žemės darbus vykdyti inžinerinių tinklų vietose leistina tik rankiniu būdu, prieš tai informavus ir esant 
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būtinybei išsikvietus, inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.  

 
4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 
 
Žaidimų ir sporto įrenginių, esančių vienoje zonoje, spalvos ir medžiagiškumas turi derėti tarpusavyje. 
Galutinius žaidimų ir sporto įrenginių tipus ir spalvas derinti su techninio projekto vadovu. 
Rekonstruojamame parke projektuojami nauji statiniai ir įrenginiai: 
 

1. NAUJI DVIRAČIŲ TAKAI, DANGA - ASFALTBETONIS.  
 

2. NAUJI PĖSČIŲJŲ TAKAI, DANGA - ASFALTBETONIS.  
 

3. AIKŠTELĖS DVIRAČIŲ STOVAMS. 
 

Prie vaikų žaidimų ir sporto aikštelių šalia takų įrengiamos aikštelės dviračių stovams. Aikštelių dydis – 
7,5x2m,  kiekvienoje įrengiama po 4 stovus ( išskyrus aikšteles prie biotualetų ir kt. plane nurodytas vietas, 
kur aikštelių dydis mažinamas pagal aplinkybes). Aikštelės grindžiamos juodų betono trinkelių danga.  
Dviračių stovai įrengiami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“. 

 

 

Pav. 1. Dviračių stovo pavyzdys ir siūlomi gabaritai. 
„U“ formos dviračių stovas turi būti iš sulenkto nerūdijančio plieno vamzdžio, ø 6 cm, betonuojamas į žemę. 

 
4. AIKŠTELĖS BIOTUALETAMS (3 VNT). (PLANE ŽYM. NR. 17) 

 
Kiekvienoje aikštelėje išdėstomos 2 biotualetų kabinos (žalios spalvos), pritaikytos žmonėms su negalia. 
Biotualetai aptveriami atitvarais. Aikštelės grindžiamos juodų betono trinkelių danga.  
 

Konstrukciniai sprendimai. 
Atitvarų konstrukcija: plieno profilių stulpai, įbetonuoti į gręžtinius pamatus. Prie plieninių stulpų 
virinamos lenktos plieno juostos, prie kurių vertikaliai tvirtinamos fasadinės medinės dailylentės 
(antiseptikuotos, impregnuotos, minimalus storis 22 mm). Dailylentėmis apkalamos taip pat ir galinės 
plokštumos. Dailylenčių spalva RAL 7034. Atitvarų viršus apskardinamas, skardos lankstiniai cinkuoti, 
dažomi poliesterio dažais, spalva RAL 7034.  
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Pamato g/b rostverko matomi paviršiai dažomi spalva RAL 7022. 
Atitvarų pamatai gręžtiniai poliai d400mm, armuojami S500 klasės armatūra, išilginiai – d12mm, 
skersiniai d8mm. 
Visos plieninės atitvarų konstrukcijos padengiamos pagal C4 koroziškumo kategorijos (LST ISO 12944) 
reikalavimus, spalva RAL 7034. 
 

Biotualetų kabinos turi būti pagamintos iš aukšto spaudimo polietileno (HDPE), pritaikytos neįgaliųjų 
poreikiams. Vidaus  erdvė ir įrenginių išdėstymas turi įgalinti įvažiavus į vidų neįgaliųjų vežimėliu apsisukti 
360 laipsnių. 
Mobilių biotualetų šonuose turi būti rankenos palengvinančios iškrovimą bei įkrovimą į transporto 
priemonę ar pernešimą iš vienos vietos į kitą.  Duryse turi būti sumontuotas savaiminio užsidarymo 
mechanizmas. Indikacija UŽIMTA/LAISVA. Tualetinio popieriaus laikiklis, pakaba drabužiams.  Šonuose, ant 
durų turi būti įrengtos tvirtos metalinės rankenos. 
Grindys turi būti neslidžios, žemos, be kliūčių, kad neįgaliųjų vežimėliu būtų lengva įvažiuoti į vidų. 
Ventiliacinės angos uždengtos tinkleliu.   Viduje turi būti įrengti tvirti metaliniai turėklai. 
 
Techninė specifikacija: 
Aukštis - 2,22 m. 
Plotis - 1,50 m. 
Gylis - 1,50 m. 
Nuotekų talpa - 1,51 l. 
Sėdynės aukštis - 49,5 cm. 
Durų išmatavimai - 0,9x1,87 m. 
Paklaida ± 5 cm. 
Spalva – pilka arba žalia. 
 
Ant biotualetų atitvarų turi būti 1,4 m aukštyje pritvirtintos raidės „WC“ ir po jomis ženklai iš 4mm storio 
plieno S235 lakšto, padengiami pagal C4 koroziškumo kategorijos reikalavimus (LST ISO 12944), dažyti 
spalva RAL 7035. Iškabos išmatavimai – 40x50 cm. Jos tvirtinimo detalės turi būti nepastebimos pagrindinio 
fasado projekcijoje. Žemiau pateikiama iškabos bei jos vietos atitvarų fasade schemos. 

                                                                        
Paklaida ± 5 cm, proporcijos turi būti išlaikytos. 
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5. 5-12M. AMŽIAUS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ (PLANE ŽYM. NR. 4).  

Joje projektuojami įrenginiai: 
 

a) Virvinė karstynė 6 m. aukščio. 
b) Dvi sūpynės, skirtos suptis atsistojus. 
c) Sportinė karstynė, kurioje yra sportavimui skirtų elementų. 
d) Balansavimui skirta sportinė karstynė. 

 
 

a) Virvinė karstynė 
(pridedama pavyzdžio kopija) 
Įrenginys skirtas 5-12 m vaikams. 

                                           
Techninė specifikacija: 
Aukštis – ne mažiau 6 m. Karstynė pagaminta iš sintetinės virvės  su plieno šerdimi viduryje, jos storis 16 
mm. Karstynės stiebas – įbetonuotas cinkuoto metalo vamzdis (pamatas įgilintas iki 1,2 m).  
 
Žaidimų aikštelės matmenys: 
Plotas: ne mažiau 840x840 cm 
Saugumo zona: 1120x1120 cm 
Maksimalus kritimo aukštis: ne daugiau 200 cm. 
Paklaida ± 10%. 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 

b) Sūpynės, skirtos suptis atsistojus (2 vnt.) 
(pridedamas pavyzdžio brėžinys) 
 
Įrenginys skirtas 5-12 m vaikams. 
Techninė specifikacija: 
Ilgis – 353 cm; 
Plotis – 69 cm; 
Aukštis – 292 cm; 
Maksimalus kritimo aukštis – 150 cm; 
Saugumo zona: 220x720 cm. 
Paklaida ± 5 %. 
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Sūpynes sudaro: plieninis lenktas apvalaus skerspjūvio rėmas (vamzdis ø 90mm± 5mm, sienelės storis 
5mm), viena plastikinė sėdynė su vieta kojoms (neslidi, užapvalintais kraštais), 2 rankenos laikymuisi. Sėdynė 
ir rankenos turi būti pakabintos ant metalinių grandinių, padengtų antikorozinėmis medžiagomis. Stabilumui 
išlaikyti grandinės tvirtinamos prie sėdynės išorinių kampų keturiose vietose, ties viduriu susijungia į 1 
grandinę. Tarpas tarp sėdynę laikančių grandinių 1930 mm ± 5mm. 
 
Įrenginys įbetonuojamas, pamato apačios altitudė ne mažiau 120 cm žemiau žemės paviršiaus. 
 

                              
Įrenginio užimamas plotas. 

 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais.  
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 

c) Sportinių karstynių kompleksas 
 
Įrenginys skirtas 5-12 m vaikams. 
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Techninė specifikacija: 
Ilgis – 810 cm; 
Plotis – 380 cm; 
Aukštis – 300 cm; 
Maksimalus kritimo aukštis – 550 cm; 
Saugumo zona: 1190x760 cm. 
Paklaida ± 5 %. 
 
Karstynių kompleksą sudarantys elementai:  

 bokso kriaušė,  
 vertikalios ir pasvirusios laipynės, ne mažiau 3 vnt.,  
 laipiojimo sienutė,  
 laipiojimo tinklas,  
 besisukanti balansavimo supynė,  
 spirale lenktas vamzdis nusileidimui,  
 nerūdijančio plieno rėmas, jungiantis  visus elementus. 

 
Tinklas pagamintas iš sintetinės virvės  su plieno šerdimi viduryje, jos storis 16 mm.  
Sūpynės sėdynė iš plastiko, atsparaus UV spinduliams ir atmosferos veiksnių poveikiui. 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
 

d) Balansavimui skirtų sportinių karstynių kompleksas 
 
Įrenginys skirtas 5-12 m vaikams. 
Techninė specifikacija: 
Ilgis – 720 cm; 
Plotis – 830 cm; 
Aukštis – 310 cm; 
Maksimalus kritimo aukštis – 280 cm; 
Saugumo zona: 1150x1100 cm. 
Paklaida ± 5 %. 
 
Karstynių kompleksą sudarantys elementai:  

 vertikalaus ir horizontalaus tinklo kombinacija,  
 2 vienas greta kito, viršuje susijungiantys lenkti vamzdžiai,  su 3 ir 2 poliuretano kamuoliais 

išdėstytais taip, jog būtų patogu į juos atsispiriant lipti į virus,  
 vienas tiesus vertikalus vamzdis su 4 poliuretano kamuoliais, lipimui į viršų koordinuojant rankų ir 

kojų judesius,  
 atskirai ant vertikalaus vamzdžio (apačioje turi būti standus tvirtinimas, viršuje – šiek tiek judantis) 

pritvirtintas maišas smūgiavimui  
 kampinės vertikalios vamzdinės kopėčios, 
 balansinės kopėčios, 
 vertikali laipiojimo sienutė, viršuje lenkta, 
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 balansinė supynė suptis atsistojus (lenktas vamzdis su sėdyne iš HDPE ar lygiavertės medžiagos, 

atsparios UV spinduliams ir atmosferos veiksnių poveikiui), 
 2 kabojimo žiedai iš apvalių vamzdžių, 
 aptakaus skerspjūvio lenktas slydimo buomas, 
 vertikalus laipiojimo tinklas, 
 cilindro formos kopėčių ir horizontalaus tinklo, į kurio centrą patenkama užlipus kopėčiomis, 

komplektas. 
 
Reikalavimai medžiagoms: 
Tinklas - iš sintetinės virvės  su plieno šerdimi viduryje. 
Metalas – laikančioms konstrukcijoms – cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, plastizuotas aliuminis ar 
lygiavertės medžiagos. 
HDPE ir HPL plokštės – paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. 
Guma – atspari UV spinduliams ir atmosferos veiksnių poveikiui, tinkamo minkštumo, kad būtų pakankamai 
stabili atrama kojoms. 
Plastikas – paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. 
Fanera – atspari drėgmei, tinkanti eksploatavimui lauko sąlygomis, atspari UV spinduliams ir atmosferos 
veiksnių poveikiui. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
Pastaba: Galutinis įrenginių spalvinis sprendimas ir išdėstymas turi būti derinamas su projekto vadovu. 

 
 

6. 2-5M. AMŽIAUS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ (PLANE ŽYM. NR. 5). 
 

Joje projektuojama: 
a) Supynės karuselė (švytuoklinės). 
b) Karstynė su pandusais (pritaikyta vaikams su negalia). 
c) Karuselė pritaikyta vaikams su negalia. 
d) 4 spyruokliukai. 
e) Karstynė pritaikyta 2-5 m. amžiaus vaikams. 
f) Dvejos suporintos supynės, iš ir kurių dvi sėdynės pritaikytos mažiems vaikams. 

 
 

a) Supynės karuselė (švytuoklinės) 
 
Įrenginys skirtas 2-5 m vaikams. 
Įrenginį sudaro: 1 cinkuotas metalinis vamzdis (ø200 mm), ilgis 3.80 m, ne mažiau 3 mediniai impregnuoti 
skersiniai (ø140 mm), ilgis 1.8 m. Medis turi būti impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 
arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus – dažais, kurie apsaugo nuo UV spindulių ir atmosferos poveikio. 
Ne mažiau 3 sėdynės – plastikiniai supimosi krepšiai, su atlošais iš 3-jų pusių bei fiksatoriumi ar skersiniu 
priekyje. Paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos poveikio. 
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Techninė specifikacija: 
Aukštis: ne daugiau 3.10 m. Paklaida ± 10 cm. 
Plotas: ø3.80 m. Paklaida ± 10 cm. 
Apsaugos zona: ø11 m. Paklaida ± 20 cm. 
Kritimo aukštis: ne daugiau 1.5 m. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems 
lygiavertį standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po 
specialiais gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui 
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
 

b) Karstynių kompleksas su pandusais, pritaikytas vaikams su negalia 
 
Įrenginį sudaro: 

 2 pakilimo pandusai,  
 ne mažiau kaip 10 edukacinių lentų (iš HDPE  plokštės),  
 ne mažiau kaip 3 bokšteliai su stogeliais (iš HPL ar HDPE) ar juos imituojančiomis 

konstrukcijomis,  
 ne mažiau kaip 1 šliuožynė, 
 1 įstrižas tinklinis tiltelis. 

 
Techninė specifikacija: 
Matmenys: 900 x 680 cm. Paklaida ± 20 cm. 
Aukštis: 320 cm. Paklaida ± 20 cm. 
Kritimo aukštis: ne daugiau 1 m. Paklaida ± 20 cm. 
Reikalavimai medžiagoms: 
Medinės dalys turi būti impregnuotos pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių 
standartų reikalavimus – dažais, kurie apsaugo nuo UV spindulių ir atmosferos poveikio. 
Tiltelio virvės - iš sintetinės virvės  su plieno šerdimi viduryje. 
Metalas – laikančioms konstrukcijoms – cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, plastizuotas 
aliuminis ar lygiavertės medžiagos. 
HDPE ir HPL plokštės – paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos veiksnių 
poveikio. 
 
Grindų, laiptelių plokštumos – neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi, varžtai paslėpti po 
specialiais gaubtais. 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems 
lygiavertį standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po 
specialiais gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui 
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
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Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
  

c) Karuselė (pritaikyta vaikams su negalia) 
 
Įrenginį sudaro: 
Pagrindinė konstrukcija iš nerūdijančio plieno, karštai cinkuoto plieno montavimo panelė, ne mažiau kaip 2 
sėdynės iš HPL (paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos poveikio), 1 rutulinis guolis/ 
cilindrinis guolis, 1 karštai cinkuoto plieno pagrindo plokštė. 
 
Techninė specifikacija: 
Sėdynės aukštis: ne daugiau 0.38 m 
Aukštis: 0.9 m. Paklaida ± 10 cm. 
Plotas: ø2.65 m. Paklaida ± 20 cm. 
Apsaugos zona: ø6.6 m. Paklaida ± 20 cm. 
Kritimo aukštis: ne daugiau 44 cm. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
 

d) Spyruokliukai (4 vnt.) 
 
Spyruokliuko plokštuminės dalys pagamintos iš HDPE arba lygiavertės plokštės. Plokščių paviršius 
turi būti atsparus gafiti dažams, markeriams, parkeriams, purškiamiems dažams, UV spinduliams ir 
atmosferos veiksnių poveikiui, lengvai valomas. Vienai supimosi vietai turi būti du elementai kojų 
atramai (arba vienas bendras abiems kojoms) ir du elementai laikymuisi (arba vienas bendras 
abiems rankoms). 
 
Techninė specifikacija: 
Matmenys: 27 x 94 cm 
Saugumo zona: 327 x 397 cm 
Aukštis: 88 cm 
Maksimalus kritimo aukštis: 50 cm. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems 
lygiavertį standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po 
specialiais gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui 
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
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e) Karstynių kompleksas 2-5 m. vaikams 

 
Įrenginys skirtas 2-5 m vaikams. 
 
Įrenginį sudaro: 

 1 šliuožynė, laipiojimo tinklas,  
 cilindras pralindimui,  
 ne mažiau kaip 2 bokšteliai su stogeliais (iš HPL ar HDPE) ar juos imituojančiomis konstrukcijomis,  
 ne mažiau kaip 2 edukacinės lentos (iš HDPE  ar HPL plokščių),  
 1 laipiojimo sienutė. 

 
Techninė specifikacija: 
Matmenys: 510 x 550 cm. Paklaida ± 10 %. 
Aukštis: 300 cm. Paklaida ± 20 cm. 
Kritimo aukštis: ne daugiau 0.9 m.  
 
Reikalavimai medžiagoms: 
Medinės dalys turi būti impregnuotos pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių 
standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus – dažais, kurie apsaugo nuo UV spindulių ir atmosferos poveikio. 
Virvės - iš sintetinės virvės  su plieno šerdimi viduryje. 
Metalas – laikančioms konstrukcijoms – cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, plastizuotas aliuminis ar 
lygiavertės medžiagos. 
HDPE ir HPL plokštės – paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. 
Grindų, laiptelių plokštumos – neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
 

f) Supynės (2 vnt.) 
 
Įrenginys skirtas 2-5 m vaikams. 
Įrenginį sudaro: stovas iš cinkuoto metalo, dažyto milteliniu būdu, 2 nerūdijančio plieno grandinėmis 
pritvirtintos sėdynės (bent viena iš jų skirta mažyliams, t.y. plastikinis supimosi krepšys, su atlošais iš 3-jų 
pusių bei fiksatoriumi ar skersiniu priekyje.)  
 
Supynių matmenys: 
Matmenys: 240x350 cm. Paklaida ± 10 %. 
Aukštis: 230 cm. Paklaida ± 20 cm. 
Kritimo aukštis: ne daugiau 1.40 m.  
Saugumo zona: 310x800cm. Paklaida ± 10 cm. 
 
Sėdynių matmenys ir reikalavimai medžiagoms:  
Sėdynė be atlošų – ilgis-450mm, plotis-235mm, storis-55mm. Pagaminta iš poliuretano putos ant faneros, 
atsparios atmosferos veiksnių poveikiui, pagrindo. 
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Mažylių supimosi krepšys – ilgis-310 mm, plotis-270 mm, lopšio aukštis-210 mm. Pagamintas iš  poliuretano 
putos su nerūdijančio plieno rėmu viduje. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 

 
Pastaba: Galutinis įrenginių spalvinis sprendimas ir išdėstymas turi būti derinamas su projekto vadovu. 

 
7. ŠEŠIAVIETĖS SŪPYNĖS (PLANE ŽYM. NR. 7). 

 
Pavėsinių zonoje įrengiamas 6 vietų supynių kompleksas. 
Įrenginį sudaro: nerūdijančio plieno rėmas, dažytas milteliniu būdu, 6 nerūdijančio plieno grandinėmis 

pritvirtintos sėdynės iš poliuretano putos ant faneros, atsparios atmosferos veiksnių poveikiui, pagrindo. 
Sėdynių matmenys – ilgis-450mm, plotis-235mm, storis-55mm. 
 
Techninė specifikacija: 
Matmenys: 520 x 590 cm. Paklaida ± 30 cm. 
Aukštis: 255 cm. Paklaida ± 15 cm. 
Kritimo aukštis: ne daugiau 1.5 m.  
Saugumo zona: 1210x1320 cm. Paklaida ± 30 cm. 
 
Įrenginys turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
Pastaba: Galutinis įrenginių spalvinis sprendimas turi būti derinamas su projekto vadovu. 
 
 

8.  NUOTYKIŲ TRASA (PLANE ŽYM. NR. 6) 
(pridedama pavyzdžių kopijos) 

 
Įrengiama nuotykių trasa vaikams, skirta laipioti įvairiais įrenginiais ir išlaikyti pusiausvyrą. Ją sudaro vienas 
paskui kitą išdėstyti įrenginiai, kuriais perlipama nuo vieno ant kito. Juose turi būti tinkų, laipiojimo sienelių, 
lieptų. Bendras trasos ilgis - apie 70 m.  
Trasą sudaro 12 skirtingų įrenginių komplektų. Konkretūs įrenginiai parenkami pasirinkus gamintoją ir 
montuojamai pagal jo pateikiamas instrukcijas. 
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Trijų virvių lieptas. Besisukantis rąstas. Siūbuojantis lieptas. 

 
  

Karstynė perlipimui rankomis. Lipynė tinklais ir rankenomis Lipynė stulpais. 

  
 

Tiltelis iš tinklo. Laipynė su laipiojimo sienute. Įrenginys peršokimui su virve. 

 

  
Pasviręs tiltelis. Voratinklinė laipynė. Balansinis tiltelis. 
 
Reikalavimai medžiagoms: 
Medinės dalys turi būti impregnuotos pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių 
standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus – dažais, kurie apsaugo nuo UV spindulių ir atmosferos poveikio. 
Virvės - iš sintetinės virvės  su plieno šerdimi viduryje. 
Metalas – laikančioms konstrukcijoms – cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, plastizuotas aliuminis ar 
lygiavertės medžiagos. 
HDPE ir HPL plokštės – paviršiai turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. 
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Guma – atspari UV spinduliams ir atmosferos veiksnių poveikiui, tinkamo minkštumo, kad būtų pakankamai 
stabili atrama kojoms. 
Plastikas – paviršius turi būti apsaugotas nuo UV spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. 
Fanera – atspari drėgmei, tinkanti eksploatavimui lauko sąlygomis, atspari UV spinduliams ir atmosferos 
veiksnių poveikiui. 
Laipiojimo paviršiai – neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 
 
Įrenginiai turi atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 arba jiems lygiavertį 
standartą. 
Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais 
gaubtais. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių dangos turi būti nekenksmingos tuo atveju, jeigu vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. 
Įrenginiui turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
 
Pastaba: Galutinis įrenginių spalvinis sprendimas ir išdėstymas turi būti derinamas su projekto vadovu. 
 
 

9. KREPŠINIO AIKŠTELĖ (PLANE ŽYM. NR. 12). 
 
Krepšinio aikštelė projektuojama su sintetinės gumos danga. Išmatavimai standartiniai: žaidybinis plotas yra 
28x15 m. Paliekami užribiai po vieną metrą. Įrengiami metaliniai krepšinio stovai su lentomis ir krepšinio 
lankais. Montavimas pagal gamintojo specifikacijas. Stovai privalo nejudėti. Krepšinio aikštelės dangoje 
nužymimos 5 cm pločio aikštelės linijos. 

 
Krepšinio stovas pagamintas iš cinkuoto, milteliniu būdu dažyto metalo.  
Krepšinio lenta pagaminta iš lauko sąlygoms atsparios, laminuotos bei specialia medžiaga padengtos 
faneros. Krepšinio lankas pagamintas iš cinkuoto metalo. 
 
Techninė specifikacija: 
Lentos dydis : 99 x 120 cm 
Stovo aukštis: 313 cm. 
Paklaida ± 5 cm. 
 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
Visiems įrenginiams turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 

 
 
10. PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELĖ (PLANE ŽYM. NR. 10) 

 
Įrengiama viena paplūdimo tinklinio aikštelė. Danga – 30  cm smėlio sluoksnis ant geotekstilės pagrindo. 
Išmatavimai  - 16 m x 8 m. Laisvoji zona pagal ilgąją kraštinę – 6 m į kiekvieną pusę. Pagal trumpąją kraštinę 
– 2 m į kiekvieną pusę. Įrengiami stacionarūs paplūdimio tinklinio stovai kartu su tinklais. 
Paplūdimio tinklinio aikštelės įrangą sudaro du įbetonuoti tinklinio stovai, įtempimo mechanizmas, tinklinio 
tinklas. 
Stovai turi būti 255 cm aukščio, 80x80mm, pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno, stulpai turi būti 
apvynioti apsaugančia, minkšta medžiaga. Jie turi būti tvirtinami 70– 100 cm atstumu nuo kiekvienos 
šoninės linijos. Draudžiama tvirtinti stovus atotampomis. 
Tinklas turi būti 100 cm (±3 cm) pločio ir 850 cm ilgio, uždedamas vertikaliai virš ašių, einančių per aikštelės 
vidurį, su kišenėmis antenoms, juodos spalvos, pagamintas iš saulei atsparaus polipropileno. Jis padarytas iš 
10x10 cm kvadratinių akučių, 3mm storio. Jo viršuje ir apačioje yra 5–8 cm pločio horizontalios juostos, 
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pagamintos iš dvigubos medžiagos, pageidautina iš tamsiai mėlynos ar ryškios spalvos, susiūtos per visą ilgį. 
Kiekvienas kraštinis viršutinės juostos galas turi skylę, per kurią prakišama virvė, kuria pritvirtinama viršutinė 
juosta prie stulpų tam, kad ištemptų tinklo viršų. Viršutinės juostos viduje yra plieninis lynas, apatinėje 
juostoje – virvė, jie skirti tinklui pritvirtinti prie stovų ir tam, kad būtų galima išlaikyti jo apačią ir viršų 
įtemptus. Dviejų spalvų juostos, kiekviena 5–8 cm pločio ir 100 cm ilgio, pritvirtinamos vertikaliai prie tinklo 
ir uždedamos virš kiekvienos šoninės linijos. Antena yra lankstus 180 cm ilgio ir 1 cm skersmens strypas, 
pagamintas iš stiklo pluošto arba panašios medžiagos. Dvi antenos tvirtinamos prie kiekvienos šoninės 
juostos išorinio krašto ir uždedamos ant priešingų tinklo pusių. Kiekviena antena iškilusi 80 cm virš tinklo ir 
nudažyta kontrastinių spalvų (pageidautina raudonai ir baltai) juostomis, besikeičiančiomis kas 10 cm. 
Smėlio sluoksnis turi būti 40 cm. Jis turi būti persijotas, kad jame nebūtų akmenukų ar kitų pavojingų 
detalių.  
Visiems įrenginiams turi būti suteikta ne mažiau 2 metų garantija. 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
 

11. STALO TENISO AIKŠTELĖS (3 STALAI) (PLANE ŽYM. NR. 11) 
(pridedama pavyzdžio kopija) 

 
Įrengiama vieta 17x8,5 m  žaisti lauke stalo tenisą (3 stalai), išgrįsta juodų betono trinkelių danga.  
Stalo teniso stalai privalo būti iš atsparios atmosferai medžiagos, įtvirtinti į pagrindą pagal gamintojo 
specifikacijas. Stalo teniso stalų išmatavimai standartiniai 2,74x1,525 m. Nuo pagrindo paviršiaus turi būti 76 
cm aukštyje. Žaidžiamasis paviršius gali būti pagamintas iš bet kokios medžiagos ir turi užtikrinti vienodą 
atšokimą - apie 23 cm, kada standartinis kamuoliukas krenta iš 30 cm aukščio. Žaidžiamasis paviršius turi 
būti tamsios matinės spalvos, bet su balta šonine 2 cm pločio linija, einančia išilgai kiekvieno 2,74 m krašto ir 
su 2 cm pločio galine linija, einančia išilgai kiekvieno 1,525 m krašto. Žaidžiamasis paviršius turi būti 
padalintas į dvi lygias dalis vertikaliu tinkleliu, einančiu lygiagrečiai galinėms linijoms ir besitęsiančiomis per 
visą kiekvienos stalo pusės plotį. 
Tinkliuko funkciją atliekanti elementas turi būti iš atsparios atmosferai medžiagos ir tvirtinamas. 15,25 cm 
aukštyje, o išorinė stovelio pusė turi būti 15,25 cm atstumu nuo stalo šoninės linijos. Tinkliuko viršus per 
savo ilgį turi būti 15,25 cm atstumu nuo stalo šoninės linijos. Apatinė tinkliuko dalis per visą savo ilgį turi 
būti kiek įmanoma arčiau žaidžiamojo paviršiaus, o tinkliuko galai turi būti kuo arčiau tinkliuko stovelių. 

 
 

12. SPORTINĖ DVIRAČIŲ TRASA (PLANE ŽYM. NR. 14) 
(pridedama pavyzdžio kopija)    

 
Rekreacinės paskirties trasa skirta įvairių gebėjimų ir amžiaus grupėms. Specialiai suprojektuoti skirtingo 
aukščio ir formos kalniukai, posūkiai, šuoliai. Išnaudojant kalniukų inercijos suteikiamą greitį, dviratininkai 
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gali nesustodami važinėti net nemindami pedalų. 
 

      
 
Trasoje išdėstymas leidžia iš bet kurio taško matytis visus esančius trasos posūkius, kalniukus, šuolius, taip 
maksimaliai sumažinant riziką susidūrimams. Trasa apsupta minkšta žole. Nereikalingas vanduo nubėga pro 
trasos šonus. Prie trasos įėjimo pastatyti įspėjamieji ženklai, rekomenduojantys naudoti šalmus bei kitas 
kūno apsaugas.  
 
Asfalto danga. Projektas numatytas su “AC Surf 8” asfalto danga, kuri yra specialiai pritaikyta dviračių, 
riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir kt. sportams į kuriuos įeina stovėjimas ant besisukančių ratų. 
Asfaltą sudaro aukščiausios frakcijos smėlis, kuris sukuria tankią struktūrą, užtikrinančia gerą sukibimą ir 
padeda išvengti vibracijos.  
 
Trasa turi būti ne trumpesnė kaip 110 bėginių metrų, trasos plotis tiesiojoje 2m. Ją sudaro: 
- 5 Posūkiai; 
- 5 Tiesiosios; 
- 16 kalniukų ir šuolių, kurių aukštis nuo 300 mm iki 500 mm. 
 
Trasos skerspjūvio sudėtis: 
- 80 mm asfaltas (AC surf 8); 
- 150 mm skalda (fr. 0/16); 
- 100-120 mm formuojamas gruntas (tai yra vidurkis, skirtinguose trasos vietose skirtingas kiekis 
formuojamo grunto); 
- 500 mm drenažinis sluoksnis. 
 
Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis. 
 

13. DOLOMITO SKALDOS AIKŠTELĖ TVENKINIO PAKRANTĖJE (pakrantė šioje atkarpoje  pertvarkoma,  
sutvirtinama akmenimis). Greta įrengiamas akcentinis želdinių apšvietimas, didesniam aikštelės 
patrauklumui, suoliukai, šiukšlių dėžės. 

 
14. PAVĖSINĖS SU STALAIS IR SUOLAIS 

 
Pavėsinės projektuojamos dažytų metalinių konstrukcijų (spalva – RAL 7022), stogas – skardos danga (spalva 
– RAL 7034), pagrindai išgrindžiami juodos spalvos betono trinkelėmis. Pagrindo plotas 5x4 m, pavėsinės 
užimamas plotas – 3,5x3m. Stalai ir suolai tokie, kaip visoje parko teritorijoje. 

 
Konstrukcinis sprendimas. 

Pavėsinės suprojektuotos plieno konstrukcijų. Pavėsinės matmenys plane 3,0x3,5m, aukštis 3,4m. 
Kiekviena pavėsinė turi po dvi pamate standžiai įtvirtintas plienines kolonas. Pavėsinių stogas 
vienšlaitis, standžiai sujungtas su kolonomis, danga – cinkuota skarda. Plienas pavėsinės konstrukcijoms 
S235. 
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Pavėsinės pamatai – gręžtiniai poliai d600 mm, įrengiami po kiekviena pavėsinės kolona. Pavėsinės 
kolona prie pamato tvirtinima į pamatą įbetonuotais inkariniais varžtais M24, L=1000mm. Inariniai 
varžtai į pamatą įleidžiami 830 mm.  
Pavėsinės pamatai gręžtiniai poliai, armuojami S500 klasės armatūra, išilginiai – d12mm, skersiniai 
d8mm. 
Plieno konstrukcijos padengiamos pagal C4 koroziškumo kategorijos (LST ISO 12944) reikalavimus, 
spalva RAL 7022. Stogo apskardinimui naudojama cinkuota skarda, dažyta poliesterio dažais, spalva RAL 
7034.  
Pavėsinės konstrukcija ir pamatai suprojektuoti atlaikyti konstrukcijos savąjį svorį,   veikiančias vėjo, bei 
sniego apkrovas. 
Jei statybos metu pamato pado lygyje būtų rastas piltas ar nestabilus gruntas, pamatų konstrukcija 
privalo būti tikslinama atliekant inžinerinius geologinius tyrimus.  

 
15. STALAI SU SUOLAIS STALO ŽAIDIMAMS (3 vnt.) (plane žym. Nr. 8) 

 
Parke statomi suolai, kurių ilgis ~ 180 cm., aukštis ~ 90 cm., plotis ~ 65 cm. Suolai turi būti su atlošais, 
išskyrus pažymėtus atvejus. Šalia suolų statomos metalinės šiukšliadėžės su stogeliais be medinių detalių.  
Kur pažymėta, statomi tokio paties tipo, bet dvipusiai suolai. Pagrindas po vienpusiais suolais 1x5,5 m, 
grindžiamas juodų betono trinkelių (trinkelių dydis 20x10x6 cm) danga. 
 

  

  

 
 

Siūlomas dvipusio suolo pavyzdys. Siūlomas vienpusio suolo pavyzdys 
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Šiukšlių dėžės apie 72 l tūrio, tamsiai ruda spalva milteliniu būdu dažyto nerūdijančio plieno. Su stogeliu ir 
vidiniu įdėklu iš skardos. Išmatavimai aukštis 95, plotis 45 cm, gylis 45 cm. 

 
 

Siūlomas šiukšlių dėžės pavyzdys 
 

16. MIESTO GIMNASTIKOS (PARKŪRO) AIKŠTELĖ (plane žym. Nr. 13). 

 
Parkour vamzdžių sistema, vizualizacija yra rekomendacinio pobūdžio. 

 
Turėklai įbetonuoti į žemę 700mm gylyje. 
Vamzdžių diametras 32 mm, atlaikantis ypatingai stiprias apkrovas. Turėklų sujungimo mazgai sujungti 
metalinių vamzdžių jungtimis. Projektuojami horizontalūs turėklai išsidėstę įvairiuose aukščiuose, skirti 
atlikti skirtingo lygio triukams. Turėklai išdėstyti taip, jog būtų galima atlikti balansinius, išsisiūbavimo, 
tiksliuosius, akluosius šuolius tarp viename ir skirtingame lygyje esančių skersinių. 
Sistemą sudaro įvairiuose aukščiuose išdėstyti skersiniai : 

 Ne mažiau 2,50 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 3,80 m aukštyje. 
 Ne mažiau 3,00 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 3,50 m aukštyje. 
 Ne mažiau 58,00 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 3,00 m 

aukštyje. 
 Ne mažiau 28,00 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 2,00 - 2,30 m 

aukštyje. 
 Ne mažiau 2,80 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 1,80 m aukštyje. 
 Ne mažiau 2,50 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 1,70 m aukštyje. 
 Ne mažiau 18,00 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 1,00 - 1,60 m 

aukštyje. 
 Ne mažiau 20,00 bėginių metrų horizontalių turėklų išsidėsčiusių ne mažesniame nei 0,40 - 1,00 m 

aukštyje. 
 Sienelė tarp turėklų 1,25m x 2,4m. Kuri iš dvigubo 18mm storio laminuotos F/W vandeniui atsparios 

fanieros sluoksnio. 
Ši konstrukcija turi atitikti BS 10075:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
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Parkour platformų sistema, vizualizacija yra rekomendacinio pobūdžio. 

 
Parkour aikštelės platformų sistema. 
Sistema suprojektuota ir išdėstyta taip, jog būtu galima atlikti įvairius skirtingo lygio sudėtingumo triukus: 
barjero įveikimas, paprastus šuolius nuo vienos ant kitos platformos, kliūties įveikimas atsispiriant nuo 
sienos, prestižiniai šuoliai, šuoliai ant sienos, šuoliai tarp dviejų platformų skirtinguose aukščiuose, šuolis 
nuo sienos ant kitos sienos.  
 
Sistemą sudaro: 
 1 Pasvira sienutė kurios aukštis - 2,00 m, pasvirimo kampas apie 25 laipsnius. Sienutės ilgis - 1,25 m. 

Viršutinės platformos plotas - 0,5 m2.  
 2 Šuolių platforma. Viršutinio paviršiaus plotas - 10,00 m2, aukštis - 1,20 m.  
 3 Pasvira siena kurios aukštis – 3,00 m, pasvirimo kampas apie 25 laipsnius. Sienos plotis - 4.50 m.  
 4 Statmena siena. Sienos aukštis - 3m. Plotis - 1,50 m. Viršutinio paviršiaus plotas 0.75 m2. 
 5 Sienutė – barjeras. Aukštis – 1,00 m, plotis - 1,50 m. Viršutinio paviršiaus plotas - 0.75 m2. 
 6 Dviejų lygių siena. Pirmas lygis: aukštis – 2,00 m; ilgis - 2,00 m; plotis - 0,50 m. Antras lygis: aukštis – 

3,00 m; ilgis - 2,50 m; plotis - 0,50 m. 
 7 Statmena siena. Sienos aukštis – 2,00m; ilgis - 2,50 m; plotis – 0,75 m. 
 8 Pasvira sienutė. Sienutės aukštis – 2,00 m; ilgis - 1,25 m; plotis – 1,50 m. 
 9 Statmena siena. Sienos aukštis – 2,00m; ilgis - 4,00 m; plotis – 0,50 m. 
 10 Platforma: aukštis – 0,50 m; ilgis - 2,50 m; plotis - 0,50 m. 
 11 Platforma: aukštis – 1,00 m; ilgis - 3,00 m; plotis - 0,50 m. 
 12 Pasvira siena. Sienos aukštis – 3,00 m; ilgis - 2,50 m; plotis – 1,25 m. 
 13 Statmena siena. Sienos aukštis – 3,00m; ilgis - 5,00 m; plotis – 0,50 m. 
 14 Dviejų lygių platforma. Pirmas lygis: aukštis – 3,00 m; ilgis - 1,75 m; plotis - 2,00 m. Antras lygis: 

aukštis – 2,00 m; ilgis - 3,00 m; plotis – 2,00 m. 
 15 Dviejų lygių pasvira sienutė. Pirmas lygis: aukštis – 1,80 m; ilgis - 2,50 m; bendras plotis - 1,00 m. 

Antras lygis: aukštis – 1,50 m; ilgis - 3,00 m; bendras plotis – 1,00 m. 
 16 Šuolių platforma. Viršutinio paviršiaus plotas - 6,00 m2, aukštis - 0,80 m. 
 17 Trejų lygių siena. Pirmas lygis: aukštis – 3,00 m; ilgis - 2,50 m; plotis - 0,50 m. Antras lygis: aukštis – 

1,50 m; ilgis - 2,50 m; plotis - 0,50 m. Trečias lygis: aukštis – 2,50 m; ilgis - 2,50 m; plotis - 0,50 m. 
 
Pastaba: Matmenys gali skirtis ± 10%. 
 
Platformoms naudojamos medžiagos: 
Karkasui naudojama impregnuota mediena ne mažesnio skerspjūvio nei 45x90mm, 90x90mm, 90x150mm. 
Karkasas uždengiamas laminuota vandeniui atsparia fanera F/W kurios storis ne mažesnis nei 18mm. 
Konstrukcija turi būti pastatyta ant betoninių polinių pamatų. 
 
Ši konstrukcija turi atitikti BS 10075:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
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17. APTVERTA ŠUNŲ VEDŽIOJIMO AIKŠTELĖ (plane žym. Nr. 9) 

 
Šunų vedžiojimo aikštelė įrengiama laikantis gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių reikalavimų (patvirtinta 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus į2015-07-07 įsakymu Nr. A-2094 „Dėl gyvūnų 
laikymo Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“). 
Aikštelės plotas 1274 m2. Aikštelė aptveriama segmentine tvora iš metalinių 5 mm vielos skydų, dažytų 
milteliniu būdu. Segmentų aukštis 1500 mm, ilgis 2500 mm, spalva ruda. Segmentai statomi ant metalinių 
atramų, naudojant sutvirtinimo detales. Atstumai tarp stulpų 2,56 m, tarp stulpų centrų 2,60 m. Tvoros 
stulpai 60x40 mm. 
Tvoroje įrengiami dveji varteliai, kad į aikštelę galėtų patekti žmonės su negalia, varteliai įrengiami pagal STR 
2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms ir jų varčios plotis yra 1 m. 
Prie vartelių aikštelė žymima užrašais „Šunų vedžiojimo aikštelė“ ir apvaliais 25 cm skersmens ženklais 
(mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas). Prie vartelių vidinėje aikštelės pusėje įrengiamos išmatų 
dėžės ir šiukšliadėžės. 
Aikštelėje pastatomi suolai (4 vnt.) žmonėms ir gali būti įrengiama šunų dresavimo įranga (barjerai, 
estakados, tuneliai ir pan.). 
Aikštelėje įrengiamas apšvietimas. 
 
Tvoros konstrukciniai sprendimai. 
Tvora segmentinė - vielos Ø 5mm 1530(h) x2500mm  tinklas su akutėmis 50x200 mm, cinkuota, dažyta 
poliesterio dažais, spalva – RAL 6007. 
Stulpai plieniniai vamzdžiai, cinkuoti, dažyti poliesterio dažais, spalva RAL 6007. 
Pamatai – gręžtiniai poliai, skersmuo d300mm. 
 

18. FONTANAS 

Tvenkinyje įrengiamas fontanas su apšvietimu. 
Parke numatoma vieta kavinės su terasa statybai, tačiau šiems objektams bus rengiami atskiri projektai. 

5. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
Parke planuojamas esamo apšvietimo atnaujinimas ir išplėtimas, apšviečiant visus takus ir sporto bei 
žaidimų aikšteles. Įrengiamas įvadas lauko kinui ir fontanas tvenkinyje. Atnaujinimas parko drenažas. Kiti 
inžineriniai tinklai neprojektuojami. 

6. PARKO TAKŲ SISTEMOS APRAŠYMAS 
Šiuo metu parke yra vienas centrinis ir keli šalutiniai takai. Centrinis parko takas jungia P. Lukšio g. ir 
Savanorių pr. Šalutiniai takai jungia su S. Žukausko g. Aplink parko tvenkinį yra dalinis, plytelėmis be 
pagrindo išklotas takas. Parke daug savaiminių pramintų takų, jungiančių svarbiausias parko dalis su išorine 
aplinka. Yra nutiestas dviračių takas, kuris yra miesto dviračių takų sistemos dalis. Šiaurinis jo galas šiuo 
metu išeina iš parko ribų ir atsiremia į automobilių stovėjimo aikštelę, esančią kitame kadastriniame sklype. 

Planuojama išplėsti parko takų sistemą, įrengiant asfalto dangos takus svarbiausių pramintų takų vietoje. 
Dviračių tako šiaurinis galas visas perkeliamas iš privačių sklypų į parko ribas. Ateityje planuojamas šio tako 
susijungimas su nauju dviračių taku, einančiu palei P. Lukšio gatvę, kaip numatyta dviračių takų 
specialiajame plane. Šiame projekte numatoma vieta parko ribose dviračių takui palei P. Lukšio g. bei trijų 
automobilių stovėjimo aikštelių bei pėsčiųjų takų, sujungsiančių jas su bendru parko takų tinklu, įrengti. 

7. APLINKOS APSAUGA 
Planuojamos darbų apimtys nedarys neigiamo poveikio kultūros paveldo ar gamtinėms vertybėms. Statybos 
darbų metu ir po jų, šiukšlės bus išvežamos. Įrengus naujas asfaltbetonio dangas ir sporto bei žaidimų 
aikšteles žalingo poveikio aplinkai nebus. Parko rekreacinis potencialas padidės.  
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Įrengiant naujas aikšteles ir takus, esamas derlingas dirvožemio sluoksnis h=20 cm nuimamas ir išvežamas, 
jei nerandama, kur jį panaudoti pačiame parke. Dirvožemis neturi būti užterštas statybos atliekomis, 
draudžiama jį tankinti. 

Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo. Statybai naudojami 
mechanizmai ir mašinos patikrinami, kad būtų sandarūs ir į aplinką nepatektų kuro ir tepalų.  

9. APLINKOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 
Parko takai ir kiti elementai įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms. Parke statomi biotualetai taip pat pritaikyti žmonėms su negalia.  
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BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Pavadinimas Žymuo 

1 Sklypo sutvarkymo brėžinys M 1:500 429(25)-TP-AK-1 

2 Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500 429(25)-TP-AK-2 

3 Eroduojančio tvenkinio kranto, sutvirtinamo akmenimis, pjūvis M 1:20 429(25)-TP-AK-3 

4 Tipiniai žvyro ir remontuojamų asfaltbetonio takų skersiniai pjūviai M 1:20 429(25)-TP-AK-4 

5 Tipiniai rekonstruojamų ir naujų takų su asfaltbetonio danga skersiniai 
pjūviai M 1:20 

429(25)-TP-AK-5 

6 Tipiniai aikštelių skersiniai pjūviai M 1:20 429(25)-TP-AK-6 

7 Biotualetų atitvarų planas ir fasadai M 1:100 429(25)-TP-AK-7 

8 Biotualetų atitvarai. Pamatai 429(25)-TP-AK-8 

9 Biotualetų atitvarai. Planas, pjūvis 429(25)-TP-AK-9 

10 Pavėsinės planas, fasadai 429(25)-TP-AK-10 

11 Pavėsinės konstrukcija 429(25)-TP-AK-11 

12 Šunų vedžiojimo aikštelės tvora. Tvoros segmentas 429(25)-TP-AK-12 

 


