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Skvero dangos
Siūloma keisti visą esamų betoninių

plytelių dangą nauja – keičiama visa
betoninių plytelių danga, naujomis tokiomis
pačiomis – betoninėmis plytelėmis.

Aplink medžių zonas (kur
remontuojami mediniai suolai) bei tose
vietose, kuriose esama žolė išmindžiota t.y.
esamas pėsčiųjų takų poreikis, įrengiama
nauji pėsčiųjų takai su visais reikalingais
pasluoksniais ir betoninių plytelių danga.

Siūloma šiuos, ne pagrindinius takelius
įrengti iš tamsesnės spalvos betoninių
plytelių dangos, kad būtų vizualiai atskirti nuo
pagrindinių takų einančių įstrižai skvero.

Siūloma įrengti didesnę erdvę skirtą
vaikų žaidimams, taip pat atitraukti ją nuo
atliekų surinkimo konteinerių.

Dviračių takas įrengiamas iš
asfaltbetonio dangos.

Prie naujai įrengiamos dviračio
saugyklos bei stacionaraus WC taip pat
įrengiama naujas priėjimas iš betoninių
plytelių dangos, kaip ir didžiojoje dalyje
skvero. Įrengiami nuleisti kelio bortai,
patogiam patekimui.



Keičiama visa betoninių plytelių danga, naujomis tokiomis pačiomis – betoninėmis plytelėmis.
Aplink medžių zonas (kur remontuojami mediniai suolai) bei tose vietose, kuriose esama žolė išmindžiota t.y.

esamas pėsčiųjų takų poreikis, įrengiama nauji pėsčiųjų takai su visais reikalingais pasluoksniais ir betoninių plytelių
danga.

Siūloma šiuos, ne pagrindinius takelius įrengti iš tamsesnės spalvos betoninių plytelių dangos, kad būtų
vizualiai atskirti nuo pagrindinių takų einančių įstrižai skvero.



Mažoji architektūra:
Skvero šiaurinėje dalyje, toliau nuo pagrindinės

gatvės, arčiau prie gyvenamųjų namų, siūloma įrengti
vaikų žaidimų aikštelė.

Prie aikštelės įrengiami parko suoliukai bei takelis
prieiti prie jų.

Žaidimų aikštelė nuo pėsčiųjų takų atskiriama
tvorele.

Virvinė laipiojimo piramidė:

Nuotykių trasa:



Metalinės supynės ant grandinių:

Lauko laikrodis Betoniniai suoliukai su medžio dalimi

Mažoji architektūra:

Įrengiant laikomasi gamintojo rekomendacijų,
įrengiama danga pritaikyta, tinkama vaikų žaidimams.

Siūloma remontuoti esamus suolus, demontuojant
jų senąją dangą, įrengiant naują iš medžio tinkamo lauko
sąlygoms, apsaugoto nuo drėgmės ir saulės poveikio.

Prie suolų ir vaikų žaidimų aikštelių įrengiamos
šiukšlių dėžės priderintos prie remontuotų suolų stiliaus.

Pietinėje sklypo dalyje numatoma įrengti atraminę
sienutę, taip sustabdant šlaito slinkimą. Sienutėje
įmontuojama suolo konstrukcija (horizontalūs laikantieji
elementai), kuri dengiama tokia pačia apdaila kaip ir
skvero suolų.



Mažoji architektūra:

Prie suolų ir vaikų žaidimų aikštelių įrengiamos šiukšlių dėžės
priderintos prie remontuotų suolų stiliaus.

Netoli vaikų žaidimų aikštelės įrengiama vieta dviračių
prirakinimo stovams. Stovai parenkami tokie, prie kurių būtų
patogu prirakinti dviračio rėmą.

Dviračių stovai numatomi tarp skvero ir pėsčiųjų alėjos, šalia
žaidymų aikštelės zonos.

Įrengiami stovai jau yra išbandytos Klaipėdos mieste, tai yra
sertifikuotas gaminys su visais reikalingai priedais.

Saugaus eismo atitvarai

Betoninė šiukšlių dėžė

Dviračių stovai



Želdiniai:
Numatoma visos teritorijos žalių zonų vejos pertvarkymą: grunto sutvarkymą, išlyginimą, kur reikia, papildymą nauju, nevertingos velėnos

naikinimą, naujos, greitai augančios, intensyviam naudojimui skirtos, nedaug priežiūros reikalaujančios vejos užsodinimą.
Taip pat formuojami nauji želdynų plotai skirti rekreacijai, pėsčiųjų judėjimo kryptims pabrėžti ar kitokiai funkcijai.

Kiškio ašarėlės

Lot. Briza media ‘Golden Bee’
Kalninė viksva

Lot. Carex montana

Viksva
Lot. Carex buch 'Red Rooster'

Siūlomi sodinti želdiniai:



Želdiniai:
Numatoma visos teritorijos žalių zonų vejos pertvarkymą: grunto sutvarkymą, išlyginimą, kur reikia, papildymą nauju, nevertingos velėnos

naikinimą, naujos, greitai augančios, intensyviam naudojimui skirtos, nedaug priežiūros reikalaujančios vejos užsodinimą.
Taip pat formuojami nauji želdynų plotai skirti rekreacijai, pėsčiųjų judėjimo kryptims pabrėžti ar kitokiai funkcijai.

Žydinti pieva/ 
mauritaniškoji veja

Sidabražolė krūminė
Lot. Potentilla fruticosa
'Day dawn'/ 'Tangerine'

Sidabražolė krūminė
Lot. Potentilla fruticosa

'Abbotswood'/ 'Tilford Cream'

Siūlomi sodinti želdiniai:



Želdiniai:
Numatoma visos teritorijos žalių zonų vejos pertvarkymą: grunto sutvarkymą, išlyginimą, kur reikia, papildymą nauju, nevertingos velėnos

naikinimą, naujos, greitai augančios, intensyviam naudojimui skirtos, nedaug priežiūros reikalaujančios vejos užsodinimą.
Taip pat formuojami nauji želdynų plotai skirti rekreacijai, pėsčiųjų judėjimo kryptims pabrėžti ar kitokiai funkcijai.

Siūlomi sodinti želdiniai:

Tuja vakarinė

Lot. Thuja occidentalis 'Green egg'

Penkialapis vynvytis

Lot. Parthenocissus quinquefolia 'Murorum'



Vingio g. skvero apšvietimas



Vingio g. skvero apšvietimas



Šviestuvas:

BDS490 GRN40-/830 II S GRB DF GR C4K 60

Šviestuvo pagrindinės charakteristikos:

• Apsaugos klasė IP66

• Atsparumas smūgiams IK10

• Įtampa 230 +/- 10%

• Šviesos spalvinė temperatūra 3000K

• Šviesos šaltinis 31W LED

• Šviesos srautas ≥3400lm

• Aplinkos temperatūra -40 iki +50

• Svoris ≤12 kg

• Tvirtinimas Ant 60mm2 atramos

Apšvietimas:

Suprojektuoto apšvietimo šviestuvams: BDS490 GRN40-
/830 II S GRB DF GR C4K 60 parinktos 4m ir 6m atramos



Pėsčiųjų alėjos dangos
Siūloma demontuoti visą

pėsčiųjų alėjos stogo konstrukciją su
atramomis, įrengti naują, skaidrios
dangos, metalinių konstrukcijų
stogą.



Pėsčiųjų alėjos stogas :
Siūloma demontuoti visą pėsčiųjų 
alėjos stogo konstrukciją su atramomis.
Siūloma įrengti naują, skaidrios stiklo 
dangos, metalinių konstrukcijų stogą.

Danga privedama iki pastatų sienų, taip 
išvengiant kritulių ant grindinio, o 
lietaus vanduo surenkamas lietloviais ir 
nuvedamas tiesiogiai į lietaus vandens 
surinkimo kanalizaciją.

Siūloma apšvietimą įrengti pritaikant 
stilistiškai prie naujos metalo 
konstrukcijos – pabrėžiant ją, 
atkartojant jos formas.



Pėsčiųjų alėjos stogas :



Pėsčiųjų alėjos stogas :



Stoginės apšvietimas

• Siūlomas kombinuotas stoginės apšvietimas, veikiantis nuo
projektuojamos apšvietimo valdymo spintos/paskirstymo spintos
(AVS/PS) ir esamo gatvių apšvietimo tinklo, kaip budintis
apšvietimas.

• Šviestuvų išdėstymas - eilėmis, kas 6 m.



Stoginės apšvietimas



Stoginės apšvietimas. Šviestuvo tipas ir dizainas

Šviestuvas skirtas darbui lauko sąlygose



Šio projekto apimtyje
numatyta vaizdo kamerų
stebėjimo sistema.
Projektuojama 8 stacionarios
ir 1 valdoma vaizdo stebėjimo
kameros.

Su projektuoja ryšio kabelių
kanalai iki artimiausio ryšių
šulinio, Užsakovo pasirinkto
ryšio tiekėjo kabeliams
nutiesti.



Alėjos mažoji architektūra:

Siūloma prie esamos žalios zonos
įrengti suoliukų, šiukšlių dėžių ir šviestuvą.

Taip pat, numatoma vieta pastatyti stacionarų
viešąjį tualetą. Jo vieta suderinta tarp skvero
ir alėjos.

Stacionarus viešasis tualetas:

Šiukšlių dėžės:



Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimas
Stacionariam lauko WC

projektuojami vandentiekio ir buitinių
nuotekų tinklai. Vandentiekio
prijungimas planuojamas prie AB
“Klaipėdos vanduo” vandentiekio
tinklų, įrengiant šulinį V1-1. Šulinyje
planuojamas vandens apskaitos
mazgas. Buitines nuotekas planuojama
nuvesti į AB “Klaipėdos vanduo”
buitinių nuotekų šulinį.

Nuo projektuojamos stoginės
lietaus nuotekos bus surenkamos ir
lietvamzdžiais nuvedamos į
projektuojamus lietaus nuotekų
tinklus. Projektuojami lietaus nuotekų
tinklai prijungiami prie esamų lietaus
nuotekų tinklų. Projekto apimtyje bus
keičiami lietaus surinkimo latakai su
grotelėmis.



Numatoma pastatyti 14 naujų lietaus nuotekų šulinių.
Šulinius planuojama įrengti iš PP arba PVC Ø425 mm ir g/b
Ø100 mm šulinių elementų.
Nuotekų šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš
kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto
konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas
atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo,
rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto
apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą.
Liukai turi būti hermetiški.Liukai turi atitikti LST EN 124
reikalavimus.



Lietaus surinkimo latakai
Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami U
skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš
polimerbetonio. Paviršinių nuotekų surinkimo
latakas turi atitikti C250 apkrovų klasę pagal
LST EN 1433.
Juostinės grotelės pagamintos iš kaliojo
ketaus, ir latake yra fiksuojamos skersiniu
laikikliu bei varžtu (2 tvirtinimo taškai 1,0 m).
Grotelės turi atitikti ne žemesnę nei C250
apkrovų klasę pagal LST EN 1433.
Latakų linija komplektuojama kartu su
galinėmis sienelėmis ir įtekėjimo dėžėmis,
kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė
turi DN100 skersmens ištekėjimo angą su NBR
tarpine vamzdžiui prijungti ir nešvarumų
krepšį pagamintą iš PP.



PABAIGA


