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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
eil. nr. pavadinimas

mato
vnt.

Kiekis

m2
%
%
m2

4370
0
0
0

pastabos

I SKYRIUS SKLYPAS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Sklypo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas
Sklypo užstatymo tankumas
Pastatais užstatytas plotas
II SKYRIUS PASTATAI
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
2.2. Užimamas plotas
3.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
3.2. Užimamas plotas
4.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
4.2. Užimamas plotas
5.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
5.2. Užimamas plotas
6.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
6.2. Užimamas plotas

UNIVERSALI AIKŠTELĖ (II gr.
nesudėtingas statinys)
m2

492,43
VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ (II gr.
nesudėtingas statinys)

m2

213,14

LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖ (II gr.
nesudėtingas statinys)
m2

160,59

AMFITEATRAS (I gr. nesudėtingas
statinys)
m2

52,67

PĖSČIŲJŲ TAKAI (II gr. nesudėtingas
statinys)
m2

464,52
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statinių pavadinimai. 01 Universali aikštelė; 02 Vaikų žaidimo aikštelė; 03 Lauko treniruoklių
aikštelė; 04 Amfiteatras; 05 Pėsčiųjų takai; 06 Lietaus nuotekų tinklai; 07 Apšvietimas.
Statytojas (užsakovas). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB “Baltican LTD”.
Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. Projektiniai
pasiūlymai parengti vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais.
Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais – parengiami
projektiniai pasiūlymai, jų sprendiniai suderinami su užsakovu, visuomene ir derinančiomis
institucijomis. Pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus rengiamas supaprastintas projektas.
Supaprastinto projekto sudėtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė” nurodymus.
Statybos rūšis. Vadovaujantis STR1.01.08:2002, p. 7.1. naujo statinio statyba.
Statybos paskirtis. Vadovaujantis STR1.01.03:2017, p. 11. Sporto paskirties inžineriniai statiniai; p.
8.1. keliai (pėsčiųjų takai); 9.5. nuotekų šalinimo tinklai; 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Statinių kategorija. Vadovaujantis STR1.01.03:2017, 3 lentele, plokšti horizontalūs inžineriniai
statiniai (terasos, aikštelės ir kt.) plotas > 100 m2, ≤ 10000 m2, I ir II grupių nesudėtingi statiniai.
1.2

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Žemės sklypas. Žemės sklypas yra 0,4370 ha ploto. Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Rūko g. 33.
Sklypo Un. Nr. 4400-5388-5591, sklypo Kad. Nr.: 2101/0036:1509 Klaipėdos m. k.v.
Šalia sklypo esantis užstatymas. Sklypas yra apsuptas mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorijų ir
iš šiaurės, rytų ir pietų ribojasi su vietinės reikšmės gatve kuri jungiasi su Rūko gatve. Iš vakarų
sklypas ribojasi su nesuformuotu sklypu.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių
bendrojo naudojimo) teritorijos
Sklype esantys statiniai.
Sklype statinių nėra
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasisskirsnis)
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Kitos daiktinės teisės. nėra.
Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra
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susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra
taršos ar triukšmo šaltinių.
1.3

PROJEKTUOJAMI PASTATAI, ĮRENGINIAI

Projektuojamų statinių sąrašas.
01 Universali aikštelė; 02 Vaikų žaidimo aikštelė; 03 Lauko treniruoklių aikštelė; 04 Amfiteatras; 05
Pėsčiųjų takai; 06 Lietaus nuotekų tinklai; 07 Apšvietimas.

1.4

TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.
Universali, vaikų žaidimo ir lauko treniruoklių aikštelės projektuojamos lygesnėje šiaurės ir vakarų
sklypo dalyje, norint sumažinti žemės darbų kiekius. Sklypo centrinėje dalyje projektuojama aikštė
bendruomenės susirinkimams ir šventėms. Šalia pagrindinės aikštės, pasinaudojant esamu
reljefu, projektuojamas nedidelis amfiteatras.
Pėsčiųjų takai projektuojami dviejomis ašimis - iš šiaurės vakarų į pietryčius ir iš šiaurės rytų į
pietvakarius. Takai susikerta pagrindinėje aikštėje sklypo centre. Iš sklypo centro patogiai galima
patekti į visus projektuojamus statinius. Pėsčiųjų takų kryptys projektuojamos atsižvelgiant į
aplinkinių gyvenamųjų pastatų koncentraciją.
Projektuojamos dangos. Univeralioje, vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelėse projektuojama
sintetinė danga. Pėsčiųjų takai projektuojami iš betoninių trinkelių.
Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Aikštelės projektuojamos lygiausioje sklypo
vietoje tačiau formuojant norminius nuolydžius vietomis nežymiai sukeliamas arba nuleidžiamas
reljefas. Nuolydis formuojamas iš aikščių vidurio į kraštus. Aikštelių perimetru įrengiama lietaus
vandens surinkimo sistema. Projektuojamo amfiteatro vietoje, ties aukščiausia pakopa,
formuojama nedidelė kalvelė, kuri apželdinama dekoratyviniais augalais (želdynas nr.1). Takai
projektuojami prisitaikant prie esamo reljefo. Suardomas esamas žemės paklotas atsėjamas vėja.
Sklypo apželdinimas. Apželdinimo sprendiniai atlikti prisitaikant prie aplinkos. Šiuo metu tiek sklype,
kuriame planuojami statybos darbai, tiek aplinkiniuose sklypuose, vyrauja lapuočiai augalai.
Sklype vertingų, saugomų medžių ar kitų želdinių nėra, vyrauja laukiniai vaismedžiai (1757,47m2)
ir krūmynai (842,58m2). Siekiant sutvarkyti teritoriją, esamus vaismedžius ir krūmynus
planuojama pašalinti, o vietoje jų sodinti vertingus, miesto klimatui atsparesnius augalus.
Medžiai. Sklypas iš šiaurės, vakarų ir dalinai iš pietų apželdinamas formuojant paprastųjų skroblų
gyvatvorę skiriančią kaimyninius sklypus (formuojama iki 2m aukščio), su tikslu slopinti triukšmo
lygį aplinkiniams gyvenamiesiems namams ir taip pat sukuriant jaukumo sklypo viduje. Sodinamų
medžių daugumą sudaro lapuočiai (liepa didžialapė, klevas paprastasis). Taip pat projektuojami
akcentiniai dekoratyviniai medžiai: ąžuolas paprastasis “ Concordia” (geltonais lapais), uosis
amerikinis “Autumn Purple” (vasarą lapai žali, rudenį nusidažo ryškiomis spalvomis), klevas
paprastasis “Globusum”, klevas paprastasis “Crimson sentry”. Šie akcentiniai medžiai suteiks
parkui spalvų visais metų laikais. Taip pat, šalia pagrindinės aikštės projektuojama eglė dygioji
(sidaabrinė).
Kadangi po statybos darbų sklype atsiras daug kietų dangų, kurios vasarą įkaista, todėl projektuojami
medžiai savo šešėliais atliks ir sklypo vėsinimo funkciją. Medžių vietos rinktos atsižvelgiant ir į
suoliukų išdėstymą sklype.
Visi medžiai parinkti atsižvelgiant į tai kaip jie dera tarpusavyje, atsparumą užterštumui ir vietovei
būdingui klimatui.
Želdynai. Želdynų kompozicijos projektuojamos iš nelepių, daug priežiūros nereikalaujančių, šalčiams
atsparių daugiamečių augalų. Želdynų erdvė formuojama riedulių akmenų kompozicijomis tarpus
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užpildant augalais didėjančia tvarka (pakraščiuose augalai žemesni, toliau nuo tako - aukštesni).
Pagrindiniai želdynų plotai arčiau takų užpildomi kadagiais (horizontalusis kadagys “Prince of Wales”,
kadagys paprastasis “Green Carpet”). Tai šliaužiantys atsparūs augalai.
Tarpuose tarp kadagių projektuojami akcentiniai nedideli geltonų ir raudonų lapelių raugerškiai
(tunbergo “Tiny Gold” ir tunbergo “Golden Ruby”). Raugerškiai vasarą neperdega nuo saulės,
auga betkokio tipo dirvožemyje.
Toliau nuo tako, šalia riedulių kompozicijų sodinamos soruolės ir kortaderijos (soruolė “Flamingo”,
kortaderija “Pumila”). Šios soruolės pradeda žaliuoti jau labai anksti, o žydėti pradeda jau birželio
pabaigoje. Kortaderijos - tai labai dekoratyvūs augalai, kurie pučiant vėjui želdynui duos šiek tiek
dinamikos ir dekoratyvumo.
Kad želdynai turėtų šiek tiek šešėlio, projektuojami dekoratyviniai medžiai (klevas paprastasis
“Crimson Sentry”, klevas paprastasis “Globosum”, ąžuolas paprastasis “Concordia”).
Želdynų paviršius tarp augalų padengiamas pušies mulču.
Mažosios architektūros formos. Projektuojami tipiniai suoliukai su šiūkšliadėžėmis, dviračių stovai,
tvorelės biotualetui ir buitinių šiūkšlių konteineriams pridengti, medinis amfiteatras, kilnojamos
medinės konstrukcijos kupolas su veidrodinio tonuoto stiklo apdaila.
1.5

TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.

01. Universali aikštė. Sklypo vakarinėje dalyje įrengiama 18.79m pločio ir 26,20m ilgio aikštelė
pritaikyta žaisti salės futbolą, tinklinį, krepšinį. Galimi ir kiti žaidimai, kuriems tinkami aikštelės
gabaritai, danga. Aikštelė suprojektuota stačiakampio formos žaidybinis gabaritas 15,06m x
26,04m. Aikštelės įrenga - tipinis gaminys, kurį sudaro aikštės aptvėrimas su vartais ir krepšinio
stovais. Aplink statomi suoleliai su šiukšliadėžėmis ir dviračių stovais. Skersinėje ašyje (ties
vidurio linija) numatyti 2 pamatai su kapsulėis židimų tinklo statramsčams tvirtinti. Nenaudojamos
kapsulė turi būi užengtos spec. dangčais ant dangčųtokia pati danga kaip ir aikšelė.
Tinklinio stovai. Stovai pagaminti iš kvadratinio 80x80x3mm vamzdžio, nudažyti milteliniu būdu.
Reguliuojamas tinklo aukštis abiejuose stovuose. Tinklas įtempiamas mechaniniu būdu plieninio
troso pagalba.
Universalios aištės lietaus nuvedimas, vertikalus planavimas. Vertikalaus planavimo sprendiniais
vanduo nuvedamas nuo aikštelės į lietaus vandens surinkimo groteles.
02. Vaikų žaidimo aikštelė. Sklypo šiaurinėje dalyje projektuojama stačiakampio formos
(16,48x13,30m) vaikų žaidimo aikštė. Aikštėje projektuojami 7 įvairūs vaikų žaidimo įrenginiai:
daugiafunkcinės laipynės su čiuožykla, supynės - krepšys, lygsvaros takelis, dvi spyruoklinės
supynės, balansinės supynės, pusrutulis. Aikštė dengiama universalia sintetine danga. Šalia
aikštės projektuojamas pėsčiųjų takas (danga - betoninės trinkelės), pastatuomi suoleliai, dviračių
staovas, šiūkšliadėžės. Aikštelė iš šiaurės pusės atitveriama tvorele, siekiant sumažinti galimybę
vaikams netikėtai išbėgti į gatvę.
03.

Lauko treniruoklių aikštelė. Sklypo šiaurinėje dalyje projektuojama trikampio formos lauko
treniruoklių aikštė. Aikštėje projektuojami 5 įbetonuojami treniruokliai visoms raumenų grupėms.
Aikštė dengiama universalia sintetine danga. Šalia aikštės projektuojamas pėsčiųjų takas (danga betoninės trinkelės), pastatuomi suoleliai, dviračių staovas, šiūkšliadėžės.

04.

Amfiteatras.
Sklypo centrinėje dalyje, pasinaudojant esamo reljefo peraukštėjimu,
projektuojamas medinių konstrukcijų, trijų pakopų amfiteatras bendruomenės susibūrimams.
Amfiteatras talpina iki 70 žmonių. Amfiteatras tarnautų netik bendruomenės susirinkimų metu,
tačiau ir kaip poilsio vieta. Šalia amfiteatro formuojamas želdynas su kalvele sukurs jaukumo, o

220329 - XX - PP - BD.AR

Lapas

Lapų

Laida

5

7

0

taip pat užuovejos ir pavėsio amfiteatre sėdintiems žmonėms.
05. Pėsčiųjų takai. Patogiam pėsčiųjų judėjimui sklype projektuojami betoninių trinkelių takai
vedantys iš šiaurės vakarų į pietryčius ir iš šiaurės rytų į pietvakarius. Takai projektuojami
atsižvelgiant į sklypą supančių gyvenamųjų teritorijų tankį ir numatomus pėsčiųjų srautus. Šiuo
metu sklypas nenaudojamas, jame nėra jokių pėsčiųjų traukos objektų, esamų pramintų takų
nėra, todėl takai projektuojami tik pagal prognozuojamus pėsčiųjų srautus. Takų susikirtimo
vietoje projektuojama betoninių trinkelių aikštė bendruomenės susibūrimams. Visi statiniai
suprojektuoti taip, kad iš takų susikirtimo vietos, sklypo centrinėje dalyje, galima būtų patogiai
pasiekti betkurį traukos objektą.
Šalia pėsčiųjų takų projektuojami želdynai, suoliukai, šiūkšliadėžės, dviračių stovai, biotualeto ir
buitinių atliekų konteinerių aikštelės (sklypo šiaurės vakarų dalyje).
Visi pėsčiųjų takai projektuojami taip, kad atitiktų žmonių su negalia reikmėms. Techninio projekto
metu parenkami tinkami nuolydžiai, suoleliai išdėstomi reikalingais atstumais, projektuojamos
vedančiosios žmonėms su regos negalia.
Sklypo pietinėje dalyje projektuojama betoninių trinkelių aikštelė inventoriaus laikymo konteineriams
pastatyti.
06. Surenkamas kupolas - pavėsinė. Sklypo centrinėje dalyje, šalia susirinkimų aikštės
projektuojamas surenkamas cinkuotų poliruotų vamzdžių konstrukcijos kupolas (skersmuo - 6m;
aukštis - 3,5m; grindų plotas - 27m2). Apdaila - PVC tentas. Statinyje, blogu oru gali vykti
bendruomenės susitikimai (iki 20 žm.).
Kupolas atspindėdamas jį supančia aplinką sklandžiai ir natūraliai įsilieja į visą parko bendrą
kompoziciją.
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BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI




Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso arba kitu norimu būdu.
Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR
1.08.02:2002, p. 33.1).
 Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR
1.08.02:2002, p.43).
 Statybos darbai turi būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto
dokumentaciją.
 Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais,
išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.
Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti saugotinus medžius, paruošti medžiagų ir gaminių

sandėliavimo vietas.
Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo

priežiūrą.
Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių

išvežimo statybos metu.
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo

higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą,
šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
Medžiagų kokybės reikalavimai:

1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių
medžiagų
dokumentai,
techniniai
liudijimai,
sertifikatai,
dokumentai,
patvirtinantys
gaminių,medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių
specifikacijų reikalavimus.
2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
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gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos,
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos,
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apžiūrėjimui.
5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo.
6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

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
statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priežiūra.
STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto

kadastro objektų formavimo tvarka.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.
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SKLYPO RIBOS

VEJA

MEDINIS AMFITEATRAS

05

01

10

VEJOS BORTELIAI
03

03

06

02

SUOLIUKAS

BIOTUALETAS

Dolomito skalda (150 mm) Ev2>=120MPa ;
Sutankintas gruntas Ev2>=60MPa

01
05
04
06

NR.
01
02
03
04
05
06

EKSPLIKACIJA
PAVADINIMAS

VISI STATINIAI

M 1:500

AMFITEATRAS

XX

SP-01

1

1

PROJEKTUOJAMA TVORA

Liejama universali danga (7+7=14mm)
Asfaltbetonio sluoksnis (50mm) kategorija V;

Sutankintas gruntas Ev2>=60MPa

02

LYGSVAROS TAKELIS

VEJA
PROJEKTUOJAMA TVORA
VEJOS BORTELIAI
SUOLIUKAS

M 1:200
DETALIZACIJA

02

SP-02

1

1

LAUKO TRENIRUOKLIS NR.1

01
03

02

05

LAUKO TRENIRUOKLIS NR.2

03
04

VEJA

VEJOS BORTELIAI

LAUKO TRENIRUOKLIS NR.3

SUOLIUKAS

Liejama universali danga (7+7=14mm)
Asfaltbetonio sluoksnis (50mm) kategorija V;

Sutankintas gruntas Ev2>=60MPa

LAUKO TRENIRUOKLIS NR.4

M 1:200
DETALIZACIJA

03

SP-03

1

1

STOVAIS

28.66
Liejama universali danga (7+7=14mm)
Asfaltbetonio sluoksnis (50mm) kategorija V;

3.08

15.14
18.79

Sutankintas gruntas Ev2>=60MPa

VEJOS BORTELIAI

22.55
26.20

M 1:200
DETALIZACIJA

04

SP-04

1

1

MATMENYS

NR.

PASTABOS

kamieno apimtis:
20-25cm

01
(lot. Tilia
platyphyllos)

SODINUKO DYDIS

VIZUALIZACIJA

KIEKIS
(VNT.)
1

Plotis: iki 20m
Atsparumas ligoms
didesnis nei

06

05

01

Plotis: iki 5m

Lapai geltoni.

2

spalvotoms
kompozicijoms.

04

03

06
02

03

02

10

06

paprastasis
'Concordia' (lot.
Quercus robur
'Concordia')

kamieno apimtis:
20-25cm

03

02

05

1

kamieno apimtis:
20-25cm

01
06
01

08

05

04

04

Uosis amerikinis
'AUTUMN
PURPLE' (lot.
Fraxinus
americana)

07

1

kamieno apimtis:
20-25cm
Plotis: iki 10-12m

03

spalvomis.
06

05

06

Klevas paprastasis
(lot. Acer
Plotis: iki 3m
platanoides)

05

05

4

kamieno apimtis:
20-25cm

02
05

06
06

Skroblas
paprastasis
(formuojama
kaimyninius
sklypus iki 2 m

07

Formuojamas

50

kamieno apimtis:
10-12cm
lajos medis.
Formuojama

Formuojamas
plotis: iki 1,5m

1

kamieno apimtis:
10-12cm

KLEVAS
PAPRASTASIS
'GLOBOSUM' (lot.
Acer platanoides
'Globosum')

06

iki 3 m skersmens.
08

KLEVAS
PAPRASTASIS
'CRIMSON
SENTRY' (lot.
Acer platanoides
'Crimson Sentry')

kamieno apimtis:
10-12cm

1

Plotis: iki 3m

VISI STATINIAI

M 1:500

61

XX

SP-05

1

1

(lot. juniperus horizontalis 'Prince of wales')
(lot. Berberis thunbergii 'Tiny Gold')
Plotis: iki 1.5 m.
Plotis: iki 0,2 m.

KLEVAS PAPRASTASIS 'CRIMSON SENTRY'
(lot. Acer platanoides 'Crimson Sentry')

(lot. Berberis thunbergii 'Golden Ruby')

Plotis: iki 0,35 m.

RIEDULIAI
(lot. Pennisetum orientale 'Flamingo')

Plotis: iki 0,8 m.

KLEVAS PAPRASTASIS 'GLOBOSUM'
(lot. Acer platanoides 'Globosum')

carpet')

Plotis: iki 1,5 m.

(lot. cortaderia selloana 'Pumila')
M 1:100
Plotis: iki 0,8 m.

03

SP-06

1

1

(lot. Berberis thunbergii 'Golden Ruby')
(lot. Quercus robur 'Concordia')
Plotis: iki 0,35 m.
kompozicijoms.
(lot. Berberis thunbergii 'Tiny Gold')

Plotis: iki 0,2 m.

(lot. cortaderia selloana 'Pumila')

Plotis: iki 0,8 m.

(lot. Pennisetum orientale 'Flamingo')

Plotis: iki 0,8 m.

carpet')

Plotis: iki 1,5 m.

RIEDULIAI

(lot. juniperus horizontalis 'Prince of wales')

Plotis: iki 1.5 m.

M 1:100

03

SP-07

1

1

(lot. juniperus horizontalis 'Prince of wales')

Plotis: iki 1.5 m.

carpet')

Plotis: iki 1,5 m.
RIEDULIAI

(lot. Berberis thunbergii 'Golden Ruby')
(lot. Berberis thunbergii 'Tiny Gold')
Plotis: iki 0,35 m.
Plotis: iki 0,2 m.

RIEDULIAI

carpet')

Plotis: iki 1,5 m.

(lot. juniperus horizontalis 'Prince of wales')

Plotis: iki 1.5 m.

M 1:100

03

SP-08

1

1

PRIEDAI

INŽINERINIŲ SPORTO STATINIŲ, IR TERITORIJOS TIES ŽEMĖS SKLYPU KLAIPĖDOS M. SAV., KLAIPĖDOS
M., RŪKO G. 33, SUTVARKYMO, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.
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