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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendroji informacija 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projektiniai pasiūlymai yra parengti 
vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi (technine specifikacija) technine užduotimi, galiojančiais 
teisės aktais. Šis aiškinamasis raštas apima Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projekto 
projektinius pasiūlymus ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 
taikomas kitiems objektams. 

 

Statinio vieta Sklypas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. 

Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei kitos paskirties statiniai 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Žemės naudojimo būdas Atskirųjų želdynų teritorijos 

Statinio kategorija I grupės nesudėtingi statiniai 

 

2. Esama situacija 

Projektuojamo želdyno žemės sklypo palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kadastro 
numeris 2101/0008:562 

 

 
1 pav. Projektuojamos teritorijos situacijos schema Klaipėdos mieste 
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Projektuojama teritorija yra rytiniame pietinės Klaipėdos miesto dalies pakraštyje. Ji užima 6,11ha, 
yra pailgos formos. Teritorija šiaurės-pietų kryptimi išsitęsusi maždaug 900 m. Planuojama teritorija 
prasideda šalia gyvenamojo namo Budelkiemio g. 6 ir Šilutės plentu tęsiasi iki gyvenamojo namo Bandužių g. 
1. Ties gyvenamuoju namu Budelkiemio g. 10 ir Kuncų g. tęsiniu į planuojamą želdyną įsiterpusi paslaugų 
teritorija (suplanuotas komercinės paskirties sklypas).  

Trečdalį projektuojamos teritorijos užima apsauginė magistralinių paviršinių nuotekų tinklų apsaugos 
zona, apribojanti projektinių sprendinių galimybes. 

 

 
2 pav. Magistralinių paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonų išsidėstymo schema 
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Šiuo metu projektuojama teritorija neturi kokybiškos infrastruktūros, yra keletas pramintų takų, 
vienas prastos kokybės asfaltuotas takas, įrengta šunų aikštelė. 

Teritorija nepritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Sklypo pakraščiuose ir kitose vietose auga 
padrikos tankios krūmų grupės. Teritorijai būdingas lygus reljefas. 

Pagal 2019 m. patvirtintus triukšmo žemėlapius, projektuojamoje teritorijoje fiksuojamas suminis 
teritorijos triukšmo lygis (L dvn) siekia 60-80 dBA. Dienos metu (L dienos) triukšmo lygis mažesnis ir siekia 55-
75dBA. Vakaro metu (L vakaro) fiksuojamas triukšmo lygis yra 50-65 dBA, o nakties (L nakties) kyla iki 50-70 
dBA. Didžiausias triukšmo lygis fiksuojamas Šilutės pl. ir Jūrininkų pr. perimetruose. Žemiau esančioje 
lentelėje pateikiamas bendras projektuojamų statinių sąrašas ir pagrindiniai parko statinių techniniai 
parametrai. 

Teritorijos plotas 61108 m2 

Pėsčiųjų takai 2080 m 

Sporto aikštelės 2493 m2 

Vaikų žaidimų aikštelės 1131 m2 

Aktyvaus laisvalaikio su augintiniais aikštelės 900 m2 

Konteinerinis tualetas 2 vnt. 

Tikslinant projektą, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.  

 
3. Planiniai sprendiniai 

Želdyno funkcinis zonavimas ir erdvių sistema kuriama įvertinus aplinkinės teritorijos gamtines 

sąlygas, esamus funkcinius ryšius ir gyventojų poreikius.  Viena didžiausių rajono problemų – triukšmo ir 

kietųjų dalelių tarša nuo Šilutės pl. sprendžiama formuojant apsauginę želdinių juostą.  Šis sprendinys taip 

pat yra karkasas parko erdvių sistemai. Želdynui skirtos teritorijos forma  driekiasi beveik visu pietrytiniu 

rajono kraštu ir sudaro gan didelį plotą, todėl siekiant patogumo gyventojams ji suskaidoma į keletą mažesnių 

erdvių su panašiomis funkcijomis, sujungtų takais. Tokiu būdu rajono gyventojai trumpiausiu keliu gali 

pasiekti pageidaujamas veiklas parke – aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimų aikšteles, ramaus poilsio 

aikšteles, susirinkti skirtas didesnes universalias pievas.  

 
3 pav. Funkcinių ryšių schema 
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Pagrindinė erdvė renginiams numatoma centrinėje parko dalyje šiauriau Klaipėdos Varpo 

gimnazijos. Lankytojai galės atvykti viešuoju transportu iki stotelės bei dviračių taku palei Šilutės plentą.  

Visoje parko teritorijoje prioritetas teikiamas gyventojų aplinkos sąlygų gerinimui. Palei pastatus 

formuojami intensyviai apželdinti plotai, atitraukiantys triukšmingas parko veiklas nuo namų. Šios želdinių 

grupės taip pat svarbios vidinio parko gamtinio karkaso kūrimui – sudaro buveines smulkiai faunai, didina 

biologinę įvairovę. Atokiausiai nuo gyvenamųjų namų prie Šilutės pl. apsauginės želdinių juostos 

planuojamos triukšmingesnės veiklos, aktyvaus laisvalaikio, sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, šunų 

vedžiojimo aikštelės. 

1. Centrinė universali želdyno pieva, skirta rajono bendruomenės susirinkimams, renginiams taip 

pat tinkanti įvairiems lauko žaidimams ar ramiam poilsiui. Pievos paviršius lygus, erdvė lengvai 

pritaikoma įvairiausių scenarijų renginiams. 

2. Bendruomenės vaismedžių sodas ir gamtinė žaidimų aikštelė. Išnaudojant esamą reljefo pokytį, 

siūloma įrengti kamerinę aplinką ramiam gyventojų poilsiui vaismedžių apsuptyje. Ši kalvelė 

žiemos metu galėtų tapti patrauklia vieta žaidimams sniege, važinėjimui su rogutėmis. 

3. Centrinis sporto, žaidimų aikštelių kompleksas, skirtas rajono bendruomenei ir želdyno 

lankytojams aktyviai leisti laisvalaikį. Aikštelių įvairovė bei įrenginiai, pritaikyti įvairių amžiaus 

grupių ir pomėgių žmonėms.  Šis aikštynas galėtų būti patrauklus paaugliams mėgstantiems 

dviračių sportą. Prie sporto aikštelių numatoma vieta dviračių stovams ir geriamo vandens 

kolonėlėms. 

4. Šunų vedžiojimo aikštelės, skirtos kokybiškam laikui su augintiniu, projektuojamos toliau nuo 

centrinių veiklų, tačiau patogiai pasiekiamos. 

5. Pietinė universali pieva, skirta rajono bendruomenės susirinkimams, renginiams taip pat tinkanti 

įvairiems lauko žaidimams ar ramiam poilsiui. Šia erdve taip pat galėtų naudotis ir šalia esančių 

mokyklų bendruomenės. 

6. Pietinis sporto, žaidimų aikštelių kompleksas, skirtas visiems projektuojamo želdyno lankytojams 

ir patogiausiai pasiekiamas pietinės Bandužių dalies gyventojams. Prie sporto aikštelių 

numatoma vieta dviračių stovams ir geriamo vandens kolonėlėms. 

7. Projektuojami viešieji tualetai, galintys veikti visais metų laikais su antivandaline nerūdijančio 

plieno įranga. Automatinis 1 vietos tualetas (pritaikytas žmonių su negalia poreikiui bei su mažų 

kūdikių vystymo lenta). Jo nuolatinę švarą užtikrins įrengtos automatinės plovimo sistemos. 

Tualetų vietos parinktos netoli esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, centrinėje bei pietinėje 

parko dalyse, lengvai pasiekiamose iš vaikų, sporto aikštelių ir iškylų erdvių, bei atokiau nuo 

gyvenamųjų namų. 

 

4. Takų ir dangų sprendiniai 

Projektuojamų takų plotis ir dangos medžiagiškumas parinktas atsižvelgiant į būsimą naudojimo 

intensyvumą.  

Projektuojamo želdyno erdves jungia pėstiesiems, dviratininkams , kitoms lėtojo susisiekimo 

priemonėms pritaikyti takai. Parke kuriama žiedinė takų sistema leidžia pasivaikščioti įvairaus ilgio trasomis.  

Teritorijoje ryškus pagrindinis takas, jungiantis visas parko zonas, besidriekiantis išilgai Šilutės 

plentui. Lygiagrečiai driekiasi mažo intensyvumo gamtinis takas, skirtas edukacinei funkcijai, ramiam poilsiui.  

Esami pėsčiųjų srautai teritorijoje integruoti į želdyno takų sistemą trumpiausiu keliu nukreipiant 

lankytojus į pagrindines želdyno zonas, o tranzitu einančius pėsčiuosius – į traukos taškus už parko teritorijos 

ribos.  

Pagrindinis takas projektuojamas 3,5m pločio, antraeiliai 3; 2,5m; 1,5m pločio. Šiems takams siūloma 

asfalto danga. Jų paviršius kietas, nebirus ir yra tinkamas judėti pėstiesiems, dviratininkams, neįgaliųjų 
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vežimėliams. Projektuojamų takų ir aikštelių nuolydžiai projektuojami taip, kad aplinka būtų pritaikyta 

žmonių su negalia poreikiams. 

 

5. Želdinių tvarkymo sprendiniai 

Projektuojamo želdyno teritorijoje saugomi esami geros būklės želdiniai bei gausiai papildomi 

naujais. Sodinamų medžių rūšys parenkamos būdingos Lietuvai ir pamario kraštui, prisitaikiusios prie klimato 

sąlygų ir atsparios intensyviems vėjams bei užterštam miesto orui. Parko želdiniai formuoja funkcines erdves 

bei vizualinius ryšius su gyvenamuoju rajonu, o tuo pačiu sukuria mikroklimatą - mažina vėjuotumą, 

reguliuoja temperatūrą. Projektuojami parko želdiniai visapusiškai gerins vietovės aplinką. 

Apsaugant teritoriją nuo besiribojančių gatvių taršos ir formuojant išorinį parko erdvinį karkasą, 

sodinamos didelės želdinių grupės - medžiai su gausiu krūmų pomedžiu palei Šilutės plentą. 

Vidinė parko erdvių struktūra formuojama pasitelkiant medžių grupes. Paprastojo buko, paprastojo 

skroblo, paprastosios eglės, juodalksnio, paprastojo ir švedinio šermukšnių gojeliai didina parko estetinį 

patrauklumą įvairiais metų laikais, skatina biologinę įvairovę bei suteikia šešėlį parko lankytojams. Siekiant 

papuošti projektuojamą parką, planuojama sodinti keletą išskirtinių medžių soliterų – europinį maumedį, 

sidabrinę liepą, paprastąją vinkšną, geltonžiedį kaštoną, baltąjį gluosnį. 

Parko apsauginiame ruože palei Klaipėdos Varpo gimnazijos stadioną drėgnesnėje vietoje numatoma 

sodinti juodalksnių (lot. Alnus glutinosa), paprastųjų eglių (lot. Picea abies) paprastųjų klevų (lot. Acer 

platanoides) bei paprastųjų bukų (lot. Fagus sylvatica) grupes. 

 Pamario kraštui būdingas ir kitur Lietuvoje dėl šaltesnio klimato retai augantis paprastasis bukas (lot. 

Fagus sylvatica) mėgstantis derlingą dirvą ir gerai auga drėgname pajūrio klimate. Šio parko išskirtinumas 

galėtų būti paprastųjų bukų guotai, kurie stiprintų pamario krašto vizualinį identitetą.  

Projektuojamos dendrologinės kompozicijos leidžia skirtingais metų laikais matyti rūšies ar veislės 

išskirtinumą ir puošnumą (pvz. anksti išsprogstantys pumpurai ir lapai, vasarą žydintys medžiai, įvairių spalvų 

lapai rudenį). 

Formuojamos baltosios sedulos, baltosios meškytės, paprastojo šaltekšnio ir kitų rūšių krūmų grupės 

leidžia parke apsigyventi didesnei smulkių paukščių įvairovei, pasislėpti smulkiai faunai.  

Siekiant parke sukurti natūralaus gamtos prieglobsčio įspūdį atsisakyta daugeliui parkų būdingo 

formalaus gėlyno elemento. Vietoj to, parke kuriamos natūralioms augavietėms artimos žolinių augalų 

sistemos. Toks sprendimas sumažina parko tvarkymo išlaidas, sudaro sąlygas natūraliai vystytis biologinei 

įvairovei. 

Žemiausiose parko vietose, natūraliose esamose ir naujai formuojamose daubose planuojama 

surinkti parko teritorijos paviršinį vandenį. Dalis greta esančių pievų bus užliejamos pavasario polydžio ar 

vasaros liūčių metu. Šiose vietose siūloma išlaikyti retai šienaujamas pievas ir vietinės floros, šlapių vietų, 

pakrančių augaliją bei ją pagausinti įterpiant Lietuvos klimate puikiai prisitaikiusius daugiamečius žolinius 

augalus. Retai šienaujamas pievas siūloma formuoti įsėjant atrinktos kompozicijos sėklų mišinį, sudarytą iš 

vietinių pievų augalų sortimento. 

 

6. Inžinerinių tinklų sprendiniai 

Želdyno takus planuojama apšviesti parkiniais 4-5 m aukščio šviestuvais. Apšvietimo tinklus 

numatoma prijungti nuo artimiausių esamų apšvietimo atramų. Detalesni apšvietimo sprendiniai bus 

tikslinami tolimesniame projekto rengimo etape. 

Projektuojamiems konteineriniams lauko tualetams planuojama atvesti vandentiekio ir buities 

nuotekų tinklus nuo teritorijoje esančių tinklų. 

Prie projektuojamų centrinės ir pietinės aktyvaus laisvalaikio aikštelių bei pagrindinio parko tako 

siūloma įrengti geriamojo vandens stoteles. Vandentiekio tinklus šioms stotelėms planuojama atvesti nuo 

teritorijoje esančių tinklų. 

 





Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 



Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 

Centrinė parko erdvė 
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