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PV
I.Sakalauskaitė

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato,
Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (u. o. k.
664) komplekso - Kalnų parko dalies adresu
Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir
statinių statybos, remonto projektas
Laida
BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
A

Užsakovas:

Žymuo:

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcija

ENERO-44(2017)-TP-I-SP-BSŽ

Lapas

Lapų

1

1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I TERITORIJA
1.

BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir
gyvenviete (u. o. k. 664) komplekso - Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5 Vilniuje, teritorijos ir objektų
rekonstravimo, paprastojo remonto, naujos statybos techninis projektas (Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato dalies tvarkybos darbai, gamtos vertybių tvarkymas ir pritaikymas lankymui)
Teritorijos statusas: Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas.
Sklypo unikalus Reg. Nr.: 4400-2169-4642; Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas:0101/0042:268 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė
Žemės sklypo naudojimo būdas:
Kultūros paveldo objektų žemės sklypai
Statinio kategorija:
Ypatingas
Statybos rūšys:
Rekonstravimas, paprastasis remontas, nauja statyba
Sklypo plotas:
51,0741 ha

Projektuojamos dalies plotas:

~ 5,64 ha

Administracinė priklausomybė: Vilniaus miestas, Vilniaus miesto savivaldybė, Senamiesčio seniūnija,
Vilniaus apskritis.
Statytojas: VĮ „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija“, Šiltadaržio g. 2, LT- 01124
Vilnius.
Projektavimo stadija: techninis projektas (TP)
1.1.

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ KEITIMAS- A LAIDA

Dėl projektavimo užduoties papildymo keitėsi brėžiniai:
-

ENERO-44(2017)-TP-I- SP-02 (brėžinyje pažymėti laiptai 1L-2, kurių įrengimo sprendiniai
detalizuojami tvarkybos darbų projekto dalyje ENERO-44(2017)-I-TvDP)
ENERO-44(2017)-TP-I- SP-03 (brėžinyje pažymėta tako atkarpa rytų atragyje, kurių įrengimo
sprendiniai detalizuojami tvarkybos darbų projekto dalyje ENERO-44(2017)-I-TvDP)
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Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB “Enero”
Įm. k. 302521962
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info@enero.lt
PV

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato,
Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (u. o. k.
664) komplekso - Kalnų parko dalies adresu
Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir
statinių statybos, remonto projektas
Laida

I.Sakalauskaitė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Užsakovas:

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcija
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PROJEKTAVIMO PAGRINDAS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI:
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos projektavimo užduotis (techninė specifikacija);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus Tvarkybos darbų projektavimo
sąlygos 2017-02-09 Nr. TDV-012;
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus specialieji paveldosaugos
reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) 2017-05-03 Nr. EV-290;
ESO prisijungimo sąlygos 2017-01-20 Nr. TS17-01808;
UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai Prisijungimo prie Vilniaus gatvių apšvietimo elektros
tinklų sąlygos 2018-02-20 Nr. 36-18;
Vilniaus vandenys. Prisijungimo sąlygos Nr.17/1973
Techninės sąlygos Nr. 17/197 Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prisijungimui) Vilniaus
mieste.
Nustatyta tvarka suderinti Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (unikalus objekto kodas 664)
(Kalnų parko) teritorijos tvarkybos darbų ir pritaikymo lankymui projektiniai pasiūlymai. Projektinių
pasiūlymų rengėja UAB „Enero“.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus raštas Nr. 49SJN294(14.49.105) 2017-02-06.
Registrų centro išrašai.
Žemės sklypo planas
Topografinis planas
Fotogrametriniai apmatavimai
Suderinti projektiniai pasiūlymai (brėžinys)
Apibrėžtų teritorijos ribų planas

TEISĖS AKTAI, KURIAI VADOVAUTASI RENGIANT PROJEKTĄ:
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571);
Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr.63-1188; 1995, Nr.60-1502; 200, Nr.58-1703; 2001, Nr. 1083902; TAR, 2017, Nr. 7560);
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000-10-06, Nr. 84-2533; 2001-11-30, Nr. 101-3597; 2002,
Nr.73-3093, Nr.124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr.123-5592; 2004, Nr.73-2545, Nr.43-1355, Nr. 143-5175;
2006, Nr. 116-4402; TAR 2016 Nr. XII-2573,, i. k. 2016-20300);
Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5532; 2006, Nr. 662429, Nr. 82-3256; 2007, Nr. 39-1437; 2008, Nr. 10-337, Nr. 50-1847, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351,
Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195, Nr. 84-4404; 2011, Nr. 163-7757; 2012, Nr. 63-3172, Nr. 111-5635,
Nr. 132-6677; 2013, Nr. 76-3824);
Žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 1995, N r.53-1294; 1996, Nr.100-2262; 1997, Nr. 66-1598; 1999,
Nr. 64-2075; 2000, Nr. 42-1191, Nr. 58-1706; 2001, Nr.71-2519; 2002, Nr. 74-3141, Nr. 102-4551; 2006,
Nr. 141-5392; TAR, 2017,Nr. 10027 ; );
Miškų įstatymas (TAR Nr.-671, 1994-11-22)
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatais (Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas
2016 m. rugpjūčio 11 d Nr. ĮV-663);
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-38 (Žin., 2013, Nr. 12-578);
Nekilnojamosios kultūros vertybės - archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 152 (Žin., 2002, Nr.13-499);
Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19
d. nutarimas (Žin., 2004, Nr.131-4704);
Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimas Nr.343 ir 1995 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 1640 red. (Žin., 1992, Nr. 26-774; 1993, Nr.711334; 1996, Nr. 2-43, Nr.43-1057, Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30-798; 1999, Nr. 104-2995;
2002, Nr. 70-2887; 2003, Nr. 42-1939;
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d.
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įsakymas Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797; 2009, Nr. 46-1824; TAR, 2016,
Nr. 17739);
Želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
2007-12-29 d. įsakymas Nr. D1-717 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08- 24 Nr. D1-565
redakcija „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymas Nr. D1-674 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011-12-16 įsakymas Nr. D1-983 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. įsakymo Nr. d1-674 „dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;
Įsakymas DĮ-47 2012-02-21 „Dėl Savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) formos
patvirtinimo“;
LR Aplinkos ministro įsakymas 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. D1-690 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010-01-27 d. įsakymo nr. d1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2012 m. spalio 10
d. Nr. V-294„Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (Žin., 2005., Nr. 602140)
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002 Nr. 119-5372);
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, Nr. 2016-27168);
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 2016-11-11 įsakymas Nr. D1-748 (TAR Nr. 201626719);
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2012 01 07; 2011-12-29 įsakymas Nr.
D1-1053 (Žin., 2012,Nr. 5-144);
STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, Nr. 2016-26687);
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas (Žin., 2005, Nr.
115-4195);
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo;
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai;
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin.,2004,Nr. 54-1851);
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 2012-04-23
įsakymas Nr. D1-344 (Žin., 2004, Nr. 54-1852; 2012, Nr. 50-2494);
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. (Žin., 2001, Nr.531898);
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ (TAR, Nr. 2014-0769);
PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės"
PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės"
PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“
PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“
PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės"
PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų)
išdavimo taisyklės“
PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės"
PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“
PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų
sąrašas
PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos
rengimo darbų sąnaudų normatyvai“
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KITI NORMATYVINIAI IR TEISĖS DOKUMENTAI:
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr.
ĮV-145 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių patvirtinimo
pakeitimo“.
LR vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio
išsaugojimo“ 1995-08-19 Nr. 1116;
DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“
A1-103/V-265 „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai”
KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
“Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr.3-82
LR Susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymas Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;
ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.
KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-12-16 aktas Nr.KPD-VL-687, akto
Nr.KPD-VL-687 priedai 1,2,4 (žiūrėti bylą ENERO-44(2017)-TP-II-TvDP).
Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijos (patvirtintos Vilniaus m. tarybos 2012-06-20 sprendimu
Nr.I-652.
Techninio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis atitinka Vilniaus senamiesčio apsaugos
reglamento, patvirtinto LR Kultūros ministro 2003-12-23 įsakymu Nr. ĮV-490, reikalavimus;
Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073) teritorijos ir apsaugos zonų
ribų planas (TAR 2010; į. k. 1102080ISAK00ĮV-512)
Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimu Nr. 1-1554 patvirtintų „Vilniaus miesto gatvių
dangų ir inžinerinės įrangos rekomendacijų“ nuostatas,
VMS administracijos direktoriaus 2009-10-15 įsakymu Nr.30-1783 patvirtinto „Techninių eismo
reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo“ bei VMS tarybos 2006-04-26
sprendimu Nr.1-1136 patvirtintų „Saugaus eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus mieste
rekomendacijų“ nurodymus.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI:
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m, patvirtintas Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr.1-1519.
Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas patvirtintas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-18d. sprendimu Nr.1-2285.
Vilniaus miesto ir priemiesčio gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio teritorijų pritaikymo tarptautinio turizmo
poreikiams schema. Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr.
1-499.
"Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas" patvirtintas
Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2285.

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA:

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra sudedamoji Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo
(16073, buvęs U1P), įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo kultūros paminklų sąrašą ir Vilniaus senojo miesto vieta
su priemiesčiais (25504) dalis.
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatą sudaro dvi dalys: vakarinė- Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu,
Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (141) ir rytinė- Vilniaus piliakalnis su papiliais ir gyvenviete (664).
Šiuo projektu tvarkoma rytinė Viniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalis.
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Vilniaus piliakalnis su papiliais ir gyvenviete Piliakalnis su papiliais (664), sudaro: Vilniaus piliakalnio su
papiliais ir gyvenviete piliakalnis, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (30357), Vilniaus
piliakalnio su papiliais ir gyvenviete pirmas papilys, vad. Bekešo kalnu (30358), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir
gyvenviete antras papilys, vad. Stalo kalnu (781), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete trečias papilys,
vad. Gedimino kapo kalnu (4514), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete gyvenvietė, vad. Dainų slėniu
(34913).
Teritorijoje esančios Kultūros vertybės, įrašytos į registrą:
Trijų kryžių paminklas (KVR kodas 15776);

4.

TERITORIJOJE ESANČIŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINGOSIOS SAVYBĖS

4.1. VILNIAUS PILIAKALNIO SU PAPILIAIS IR GYVENVIETE (KVR KODAS 664) – KOMPLEKSO
VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas (tarpupio aukštumos tarp Neries ir Vilnios slėnių nelygi,
banguota bei raižyta galinė, vakarinė, dalis, vadinama Altarija, su keliomis atskiromis kalvomis ir su tarp
aukščiausios iš jų – Kreivojo, Plikojo, Trijų kryžių kalno, į rytus nuo jo esančio Stalo kalno bei juos pietuose
jungiančio nelygaus žemesnio balnakalnio tarpukalvyje esančiu pailgu ŠV-PR kryptimi amfiteatru – Dainų slėniu,
šiaurės vakaruose nusileidžiančiu į žemiau esantį Neries slėnį, su kalvas skiriančiomis daubomis, griovomis bei
raguvomis, šios aukštumos šlaitai ir jos PV, V bei ŠV, ŠR ir R, PR bei P papėdės Neries kairiajame ir Vilnios
dešiniajame krantuose; dalis paviršiaus dirvonuoja, didžioji dalis apaugusi įvairiais medžiais ir krūmais, tarp kalvų
esančio amfiteatro dalis užlieta asfaltu, jo šlaituose įrengtos žiūrovų tribūnos, kalvų šlaituose kai kur įrengti takai,
kalvos gerokai apardytos čia XVIII-XIX a. buvusių įtvirtinimų, dalis kalvų šlaitų nuslinkę į Vilnią, Altarijos
aukštumos PV šlaito apatinėje dalyje esančioje natūralioje terasoje XIX a. pirmojoje pusėje pastatyti gyvenamieji
rūmai, jos VPV papėdėje dabar įrengta saugoma automobilių stovėjimo aikštelė, ŠV pašlaitė XIX a. pabaigoje
užstatyta mūriniais pastatais, Stalo kalno Š papėdėje esančio aukštumos Š šlaito terasoje XX a. pirmojoje pusėje
įrengtas vėliau rekonstruotas stadionas, o nelygus plotas į ŠR ir R nuo jo bei Stalo kalno XX a. gerokai išstumdytas,
iškasinėtas ir užstatytas įvairios paskirties mūriniais pastatais, aukščiausio, Kreivojo kalno viršaus P dalyje 1916
m. pastatytas gelžbetoninis Trijų kryžių paminklas, išsprogdintas 1950 m. ir atstatytas 1989 m., vienos iš
kalvų viršuje prieškario metais pastatytas gelžbetoninis neaiškios paskirties bokštelis, tebestovintis ir dabar, dalis
Dainų slėnio dugno užstumdyta, o jo šlaitų apatinė dalis išstumdyta buldozeriais 1955-1956 m. čia įrengiant estradą
ir šokių aikštelę bei privažiavimus prie jų ir vėliau visa tai rekonstruojant, tada buldozeriais buvo išlygintas ir Stalo
kalno viršus; FF Nr. 1-21; žr. 13.3, 13.5, 13.19, 13.20, 13.37-13.39; priedas 9; TRP; 2005 m., 2014 m.);
5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar
vietovėmis – XIV a. čia stovėjo Vilniaus Kreivoji pilis, sudeginta 1390 m. Vokiečių ordino kariuomenės,
kurios sudėtyje buvo ir Vytauto pajėgos, puolimo metu, po kurio ši pilis jau nebebuvo atstatyta; Bekešo
kalne 1579 m. buvo palaidotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro didikas arijonas Kasparas Bekešas ir
ant jo kapo pastatytas 4 m skersmens bei 20 m aukščio aštuonkampis bokštas, kuris 1838 m. ir 1841 m. paplautas
Vilnios nugriuvo kartu su didele dalimi kalvos; Kreivojo kalno viršaus P dalyje pagal architekto Antano
Vivulskio projektą 1916 m. pastatytas gelžbetoninis Trijų kryžių paminklas, kuris buvo išsprogdintas 1950
m. ir atstatytas 1989 m. (žr. 13.4, 5, 19, 20, 25, 37, 38, 41, 42, 44–47, 58; priedas 9; 2005 m., 2014 m.).
4.2. PILIAKALNIO, VAD. KREIVUOJU KALNU, PLIKUOJU KALNU, TRIJŲ KRYŽIŲ KALNU (30357)
VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – aikštelė (piliakalnio kalvos viršus apie 200 m bendro ilgio ŠŠV-PPR
kryptimi, gerokai žemėjančia ŠŠV dalimi su dviem irgi žemėjančiais atragiais, skiriamais griovos, kalvos viršaus
aukštesnėje ir lygesnėje P dalyje esanti piliakalnio aikštelė keturkampė, pailga Š-P kryptimi, 65x35 m dydžio;
piliakalnio viršaus ŠŠV dalis apaugusi medžiais ir krūmais, aikštelė dirvonuoja, piliakalnio viršus labai apardytas
čia XVII-XIX a. buvusių įtvirtinimų, aikštelės RPR dalis nuslinkusi, jos P dalyje 1916 m. pastatytas gelžbetoninis
Trijų kryžių paminklas, išsprogdintas 1950 m. ir atstatytas 1989 m.; FF Nr.4, 5; žr. 15.3, 15.19, 15.20; priedas 9;
2005 m., 2014 m.); pylimai (piliakalnio aikštelės R ir P kraštus juosia pylimas, kuris R krašte yra 1 m aukščio ir 6
m pločio, o P krašte siekia iki 2 m aukščio, į ŠR-Š, ŠV nuo aikštelės nueina 10 m pločio ir 2 m aukščio į ŠV
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nuolaidėjanti ketera, panaši į pylimą; pylimai iš dalies nusklidę ir nusklęsti, ant aikštelės P dalyje esančio pylimo
1916 m. pastatytas jį gerokai suardęs gelžbetoninis Trijų kryžių paminklas, išsprogdintas 1950 m. ir atstatytas 1989
m.; FF Nr. 3, 4; žr. 15.3, 15.5, 15.19, 15.20; priedas 9; 2005 m., 2014 m.); terasos (piliakalnio R šlaite, 6 m žemiau
pylimo yra 7 m pločio terasa; terasa kiek nuslinkusi, apaugusi medžiais ir krūmais; -; žr. 15.18; priedas 9; 2005 m.,
2014 m.); šlaitai (piliakalnio V ir PV šlaitai į Vilnią ir jos slėnį statūs, iki 70 m aukščio, Š ir ŠV, besileidžiantys į
Neries slėnį, kiek žemesni ir nuolaidesni, ŠŠR ir ŠR, į Dainų slėnį, irgi kiek nuolaidesni, 20-30 m aukščio, o R,
RPR, nusileidžiantis į piliakalnį nuo Stalo kalno skiriantį užnugarį - vidutinio statumo, apie 15 m aukščio; šlaitai
apaugę medžiais ir krūmais, tik R šlaito dalis dirvonuoja, joje įrengti laiptai prie Trijų kryžių paminklo, PV šlaito
apatinėje dalyje XIX a. pirmojoje pusėje pastatyti gyvenamieji rūmai, jos VPV papėdėje dabar įrengta saugoma
automobilių stovėjimo aikštelė, ŠV pašlaitė XIX a. pabaigoje užstatyta mūriniais pastatais, VPV ir PV šlaitai
eroduoja; FF Nr. 2, 3, 19, 20; žr. 15.3, 15.19, 15.20; priedas 9; 2005 m., 2014 m.); kultūrinis sluoksnis (kultūrinis
sluoksnis sudarytas iš tamsios žemės, su medinių statinių liekanomis ir archeologiniais radiniais; apardytas XVIIXVIII a. įrengiant piliakalnyje karinius įtvirtinamus, XX a. pradžioje statant Trijų kryžių paminklą, jo dalis ištirta
1988-1991 m. archeologinių tyrimų metu; -; žr. 135, 13.7-1311, 1319, 13.31; priedas 9; 2005 m., 2014 m.);
4.3. VILNIAUS TRIJŲ KRYŽIŲ PAMINKLO (15776) VERTINGOSIOS SAVYBĖS:
1.1.1. tūrinė erdvinė kompozicija – simetriška, ant plataus lenkto cokolio ir laiptuoto postamento pusračiu
išdėstytų trijų lotyniškų kryžių kompozicija (-; būklė gera; FF Nr. 10-12; 2008 m.);
1.1.3. fasadų apdaila ir puošyba – lotyniškas įgilintas tekstas didžiosiomis raidėmis centrinio kryžiaus postamento
PV plokštumoje: „PAX / PRIMIS XTI OPERARIIS IN / LITUANIA ORD: S: FRANCISCI / AFVO XIV
VILNAE OCCISIS / VEL MAXIME VII MARTY / RIBUS HOC IN MONTE / CRUCIFIXIS /
CHRISTIFIDELES SAEVIEN / TE BELLO ATROCISSIMO / AD IMPLORANDAM OPEM / DIVINAM ET
PACEM, CRU / CES HAS IN LOCO PRIMAE / VARUM CONSTRUXERUNT / ET DEDICARUNT. / AD:
MCMXVI“ (-; būklė gera; FF Nr. 13; 2008 m.); kryžių kontūrai apvesti iškilia juosta su piramidės formos
iškyšomis kryžmų sankirtose (-; būklė gera; FF Nr. 10, 11; 2008 m.);
1.1.4. konstrukcijos - gelžbetonis (-; būklė gera; -; 2008 m.);
1.3.3. įvairios išraiškos formos – Plikojo kalno PR pusės terasos šlaite, ant betoninio trijų kryžių formos pagrindo
uždėtos sunaikinto gelžbetoninio paminklo liekanos (sunaikintų kryžių kryžmos plotis - 2 m, stiebo plotis - 0,80 m,
stiebo ilgis - 1,3 m / 4,3 m / 3,25 m; TRP, FF Nr. 1, 3-9; 2008 m.);
1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – Plikojo kalno viršuje suformuota apvali aikštelė (-; būklė gera; F Nr. 1;
2008 m.); nuožulnus suformuotas terasos šlaitas PR kalno pusėje (-; būklė gera; F Nr. 2, 3; 2008 m.);
1.3.5. takai - nuo terasos link paminklo vedantis takas (-; būklė gera; TRP, F Nr. 1; 2008 m.);
5. faktai apie įvykius, susijusius su objektais - Pagal Bychovco kroniką, LDK Algirdo valdymo metais, žygio į
Maskvą metu, Vilniaus miestiečiai pagonys nužudė 14 pranciškonų vienuolių. XVI a. pradėjus stiprinti katalikybę,
tarp 1613 ir 1636 m. ant Plikojo kalno pastatyti pirmieji trys mediniai kryžiai, kurie pastoviai buvo atnaujinami.
XIX a. carinės Rusijos valdžia neleido kryžių atnaujinti, motyvuodama tuo, kad Plikasis kalnas įėjo į karinės
tvirtovės teritoriją. Vokiečių okupacinė valdžia 1915 m. leido statyti naują Trijų Kryžių paminklą. Paminklo
projekto autorius – architektas Antanas Vivulskis, statybos darbus atliko inžinierius Teofilis Šopa (Szopa).
Paminklas pabaigtas 1916 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje. Sovietinės valdžios įsakymu 1950-05-30 naktį paminklas
susprogdintas. 1988 m. rudenį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir Kultūros fondo iniciatyva pradėtas jo
atstatymas: darbus inicijavo ir jiems vadovavo architektas Henrikas Šilgalis. Atstatytas Trijų Kryžių paminklas
pašventintas ir atidengtas 1989-06-14.

5.

ESAMA PADĖTIS-

Situacija
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra miesto senamiestyje: Neries ir Vilnios
santakoje. Jį riboja T. Kosciuškos, Olandų ir Krivių gatvės.
Projektuojamą teritoriją sudaro vadinamas Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų Kryžių kalnas,
jo šlaitai: ŠV ir ŠR pusėje iki privažiavimo kelio į Kalnų parką iš T. Kosciuškos gatvės, R pusėje iki
privariavimo prie Trijų kryžių paminklo rytinės kraštinės, pietvakarinėje dalyje ribojasi su automobilių
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saugojimo aikštele, įstrižai šlaito šiauriau Nyderlandų ambasados rezidencijos riba kyla iki apskritos
aikštelės Trijų kryžių kalno terasoje.
Reljefas
Rytinė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos dalyje – Kalnų parke dominuoja
raiškus reljefas, kurio formų įvairovę ir kaitą slepia gausiai čia augantys želdiniai.
Vilniaus Kalnų parko kalvos yra Sapieginės – Rokantiškių erozinio kalvyno fragmentas. Trijų Kryžių
(dar vadinamas Plikuoju arba Kreivuoju), Bekešo, Stalo, Piliakalnio, Gedimino kapo ir Altanos kalnais
vadinamos kalvų viršūnės – tai priešpaskutinio ledyno sudaryto reljefo reliktai, išgyvenę paskutinio
ledyno laikmetį ir išlikę tankiai gilių griovų ir raguvų suraižytame senojo kalvyno paviršiuje. Kalvos
sudarytos iš įkypai slūgsančio smulkaus, įvairaus arba žvirgždingo smėlio su rudo moreninio priesmėlio
lęšiais ir įvairiai išraitytais sluoksniais.
Būdingiausias kalvyno bruožas – senajame reljefe susiformavusios griovos, šiandien jau raguvos, dar
vadinamos sausaslėniais. Būdingas sausaslėnis prasideda plačiu sufoziniu nuošliaužiniu cirku Dainų
slėnio estrados vietoje. Statūs 28 -32 m aukščio cirko šlaitai išraižyti smulkių griovų. Šis sausaslėnis
nusileidžia Neries senslėnio šlaitu į trečiosios Neries terasos aikštelę.
Vadovaujantis Sapieginės – Rokantiškių kalvyno geologinės sandaros duomenimis galima teigti, kad
Kalnų parko kalnai – kalvos yra suklotos iš senųjų ledynų paliktų morenų ir jas skiriančių smėlingų
sluoksnių. Minkštus lengvai išplaunamus smėlingus sluoksnius kertančios jų atkarpos yra stačios, šlaitai –
smėlingi. Morenos sluoksnius kertančios griovų ir raguvų atkarpos nežymaus nuolydžio, dugne dažnos iš
morenos išplautų riedulių sankaupos. Ilgi ir smarkūs lietūs prisotina viršutinius smėlingus sluoksnius
vandens, kuris laikosi apatinėje smėlingo sluoksnio dalyje ant morenos (arba molio). Griovos perkirstoje
vietoje vanduo drenuojasi, teka griova žemyn ir sausas griovos dugnas virsta laikino upelio vaga.
Išskirtinė aktualesnių problemų reikėtų yra vykstantys dabartinius geologiniai procesai. Dėl
gravitacijos, polaidžių ir lietaus poveikio, dėl gruntinio vandens lygio pokyčių vyksta šlaitų deformacijos,
nubyrėjimai, nuošliaužos, aktyvėja arba silpsta griovų erozija, vyksta kiti reljefo kaitos procesai. Šiuos
procesus dažnai pagreitina, suaktyvina ar net sukelia žmonių veikla, skatinanti mechaninę eroziją, kuri
pažeidžia ne tik šlaito paviršių, bet ir gilesnius grunto sluoksnius. Kreivosios pilies kaip ir viso Kalnų
parko teritorijoje kaip pavojingiausi išskirtini: intensyvus stichiškas vaikščiojimas stačiais šlaitais (ypač
esant dideliems lankytojų srautams masinių renginių metu), netinkamai įrengti pėsčiųjų takai, laiptai, ar
netinkamai atlikti šlaitų ar griovų tvirtinimo darbai, plona velėnos danga, dideli šlaituose augantys
medžiai su paviršine šaknų sistema.
Iš visų šlaituose vykstančių inžinerinių geologinių procesų labiausiai paplitęs ir vienas pavojingiausių
- nuošliaužos, kurios gali paveikti ne tik gamtinę aplinką, bet ir saugomą istorijos bei archeologijos
paveldą. Rašytiniai šaltiniai nuo XVI amžiaus mini Gedimino pilies kalno ir Bekešo kalno nuošliaužas.
Potencialių, nuošliaužų ir kitų erozinių procesų vyksmui palankių zonų Vilniaus piliakalnio, vad.
Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu teritorijoje yra keletas. Būtina reikiamą dėmesį skirti
šlaituose vykstančių procesų stebėsenai, sistemingai inventorizuoti inžinerinių geologinių procesų
vyksmo vietas, skiriant technogeninių faktorių ir gamtinės aplinkos sąveikos atvejams.
Pirmos teritorijos – Vilniaus piliakalnio, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu
reljefas yra status. Altitudžių perkritimas yra 70 metrų. Aukščiausioje vietoje yra Trijų Kryžių paminklas
(alt. 164,5). Nuo jo į Š ir ŠV tęsiasi du atragiai. Ties Dainų slėniu Kalnas nusileidžia iki 132 altitudės, ŠV
pusėje įvažiavimo į Kalnų parką vietoje – iki 94 altitudės. Vilnios upės altitudė – 89. Pietinėje
projektuojamos teritorijos riba kyla nuo 94 iki 155 altitudės. Šiaurinėje pusėje tarp atragių eina gili raguva
į pravažiavimo kelią nuo T. Kosciuškos gatvės..
Kalno šlaitai statūs, vakarinėje pusėje kyla 31 laipsnio kampu, rytinėje 27 laipsniu kampu. Kalno
šlaituose yra erozijos požymių turinčios vietos kurias vasara pridengia silpna žolinė danga. Erozijos
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formavimąsi skatina lipimas šlaitais, kalno keteromis. Tokios vietos yra Trijų kryžių paminklo šlaito
viduryje, aukščiau Nyderlandų ambasados rezidencijos esantys šlaitai be žolės
Želdiniai
Kalnų parko teritorijos želdiniai atspindi tris istorinius parko raidos periodus: seniausieji medžiai
- kanadinės tuopos ir paprastosios pušys - yra likę iš XIX a. antrosios pusės želdinių. Dalis medžių daugiausiai mažalapės liepos ir paprastieji klevai augantys šlaituose virš Nyderlandų Karalystės
ambasados rezidencijos yra XX a. pirmosios pusės želdinių liekanos. Didžiausią želdinių dalį sudaro XX
a. antrosios pusės savaiminiai želdiniai iš introdukuotų ir vietinių rūšių medžių ir pasodintų 6 – 7 – tajame
dešimtmetyje, įrengiant estradą ir tvarkant Kalnų parką. Seniausi parko medžiai yra paprastosios pušys,
pradėjusios augti apie 1850 m. ir kanadinės tuopos, pasodintos XIX a. aštuntajame dešimtmetyje.
Kalnų parko teritorijos želdinių būklė yra įvairi. Blogiausia būklė yra senųjų istorinių tuopų.
Didžioji dalis medžių pažeisti šakų vėžio ir turi išpuvusį kamieno vidų, todėl mechaniškai neatsparūs. Kai
kurie medžiai gali būti avarinės būklės ar turėti avarinės būklės šakas.
Senųjų Kalnų parko pušų, pradėjusių augti XIX a. viduryje, būklė yra palyginus gera ar
patenkinama.
XX a. antrosios pusės želdinių medžiai ir krūmai dar nėra labai seni, todėl jų fiziologinė būklė
sąlyginai gera. Šių želdinių būklę vietomis gadina susidarę introdukuotų ir vietinių rūšių savaiminių
jaunuolynų sąžalynai. Medžių bei krūmų tarpe plinta grybinės ligos, pasireiškia nekrozės ir kenkėjai.
Kalnų parko medynams 2012 metais yra parengtas valstybinių miškų vidinės miškotvarkos
projektas. Miškai priskiriami Vilniaus miesto 23 kvartalui, kuris suskirstytas į 30 sklypų.
Vilniaus piliakalnio, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu teritorijoje yra 6
sklypai: 4, 5, 6, 7, 8, 14. Medynų vyraujančios medžių rūšys: klevai paprastieji, pušys paprastosios, liepos
mažalapės, beržai karpotieji tuopos, drebulės. Medžių amžius 30-80 metų. Senųjų tuopų, pušų amžius
~170 metų. Vidutinis medžių aukštis 11-26 m, kamieno skersmuo 20-40 cm. Tarp krūmų vyrauja
lazdynai paprastieji, šeivamedžiai. Trakas tankus. Pomiškis taip pat. Medžiai daugumoje išaugę
savaiminiai. Niekuomet netvarkyti. Medžių su gražiai susiformavusia, žemai besileidžiančia laja nėra.
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija savo jėgomis tvarkė, retino medžius rytiniame ir
šiaurės rytiniame šlaite. Kitur auga tankus miškas. Medžių kamienai stati ir aukšti, lajos mažos,
išsidėsčiusios viršūnėse.
Kadangi medžiai suaugę per tankiai žolinės dangos po jais nėra. Žolinė danga yra ant atvirų
šlaitų, ji šienaujama. Kalno šlaitas į PV žemiau paminklo prakirstas 2011-2014 metais. Viršutinė jo dalis
padengta žoline danga, apatinėje dalyje nuo kelmų kyla daug atžalų.
Statiniai projektuojamoje teritorijoje:
Iš statinių yra:
- Trijų kryžių paminklas
- Aplink paminklą aikštelė išklota g/b plokštėmis, tokių pat plokščių laiptai nuo kelio kyla iki
paminklo. Turėklai - metalinis vamzdis.
INFRASTRUKTŪRA
Privažiavimai, takai
Iš dviejų pusių pro Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervatą praeina svarbios miesto
susisiekimo arterijos: šiaurės pietų kryptimi - Olandų g., jungianti Santariškes su Geležinkelio stoties ir
orouosto rajonais, rytų vakarų kryptimi – T. Kosciuškos g., Antakalnio g., jungianti naujuosius miesto
rajonus su centru ir Antakalniu.

ENERO-44(2017)-TP-I-SP-AR

Lapas

Lapų

Laida

8

13

0

Pagrindinė pėsčiųjų trauka į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją iš
Senamiesčio eina Pilies gatve, iš Naujamiesčio - Gedimino prospektu. Tai svarbiausios arterijos, kuriomis
į Rezervato teritoriją patenka aplinkinių rajonų gyventojai. Iš Antakalnio į teritoriją patenkama per
Olandų gatvę, iš Užupio viem įėjimais iš Krivių gatvės- tarp namų Nr. 42 ir 48 ir per mokyklos kiemą.
Į Kalnų parko teritoriją iš T. Kosciuškos gatvės eina asfalto dangos privažiavimas, kuris
pasibaigia ties Dainų slėnio aikšte ir prie „Dinamo“ stadiono vartais. Nuo Dainų slėnio jis kyla iki
aikštelės su senųjų Trijų Kryžių paminklo liekanomis, toliau tęsiasi aplik Karigailos kalną.
Pėstieji į I teritoriją - Kreivosios pilies piliakalnį iš T. Kosčiuškos gatvės patenka asfaltuotu
pravažiavimo keliu ir betoniniais laiptais. Iš Kalnų parko kitų dalių - patenka Bekešo kalno laiptais,
gruntiniais takais nuo Stalo kalno pusės. Pirmos teritorijos šlaitai ir atragių keteros išraižyti pramintais
gruntiniais takais, kurie skatina mechaninę eroziją, pažeidžia ne tik šlaito paviršių, bet ir gilesnius grunto
sluoksnius.
Mažosios architektūros elementai.
Tai g/b laiptai su metalinio vamzdžio turėklu kylantys prie paminklo. Metalinė tvorelė aplink PV
paminklo aikštelės pakraštį. Metalinis informacinis stendas prie paminklo. Informacinis stendas prie
laiptų, pora šiukšlių dėžių. Kalno ŠR papėdėje yra keli mediniai suolai ant betono atramų.
Inžineriniai tinklai.
Iš inžinerinių tinklų pirmoje teritorijoje yra lauko elektros ir lauko apšvietimo tinklai. Palei
privažiavimo kelią yra neveikiantis vandentiekio tinklas. ŠR pusėje papėdėje dvi elektros spintos,
transformatorinė pastotė TR888. Privažiavimo kelias apšviestas lauko šviestuvais ant aukštų atramų (~610 m). Paminklas apšviestas prožektoriais.
Žmonių su negalia poreikių tenkinimas.
Teritorijos privažiavimų, takų nuolydžiai netinka žmonėms su judėjimo negalia. Jokios įrangos,
lengvinančios objektų pasiekimą nėra.
6.

PROJEKTUOJAMI SPRENDINIAI

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija parengė 2016 m. investicinį projektą
„Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“.
Kreivosios pilies kalnas, dar vadinamas Trijų Kryžių kalnu, nupasakoja laikus, apie kuriuos šiuo
metu nėra pateikiama informacijos nei viename Vilniaus muziejuje ar lankytiname objekte ir tai sukuria
paslaugų poreikį, kuris galėtų būti patenkintas pritaikius objektą kultūrinių paslaugų teikimui, kurių metu
būtų nupasakota objekto svarba ir laikotarpiai. Siekiant teikti šias paslaugas objekto infrastruktūra turi
būti pritaikyta lankymui ir paslaugų teikimui.
Sutvarkius objektą atsiras galimybė lankytojams sužinoti apie Vilniaus istorijos laikotarpį, apie
kurį neįmanoma sužinoti jokiame kitame Vilniaus objekte. Ši kultūrinė paslauga apimtų vizualiai
sutvarkytą piliakalnį, kiek leidžia galimybės jį sutvarkius kaip jis atrodė viduramžiais. Pastačius
informacinius stendus, kurių pagalba lankytojai būtų informuojami apie Kreivąją pilį, jos istoriją,
sugriovimą, okupaciniu laikotarpiu stovėjusią tvirtovę bei lietuvių pasiaukojimą statant Trijų Kryžių
paminklą.
Šiuo metu yra teikiamos tik 2 paslaugos, susijusios su Trijų Kryžių kalno, jo praeities
supažindinimu:
-

Ekskursijos, kurių metu praeinama šalia objekto ir trumpai supažindinama su jo istorija;
Laisva prieiga prie objekto, kurio metu lankytojai netrukdomai vaikšto po objektą.
ENERO-44(2017)-TP-I-SP-AR

Lapas

Lapų

Laida

9

13

0

Įgyvendinus projektą bus tobulinamos esamos su objektu susijusios paslaugos ir bus sukurta
keletas naujų paslaugų:
-

-

Įrengus edukacinį-pažintinį maršrutą „Istorijos takai“, ekskursijų trukmė ženkliai pailgės.
Ekskursantai susipažins su piliakalnio istorija, jiems bus atskleidžiamas objekto masyvumas
ir aptariama jo svarba Vilniaus bei Lietuvos formavimuisi;
Informaciniai stendai suteiks galimybę susipažinti su piliakalnio istorija: juose bus aprašyta
pilies ir Kreivojo miesto istorija, objekto įtaka sostinės vystymuisi;
Istorijos pamokos moksleiviams apie Lietuvos istorijos laikotarpį, kai stovėjo Kreivoji pilis
ir pradėjo kurtis Vilniaus miestas (esant poreikiui galima vesti ir ne tik moksleiviams);
Įvairūs istoriniai ir kultūriniai renginiai.

Lankytojai atvykdami į objektą siekia sužadinti savo tautiškumą ir sužinoti apie viduramžių
Lietuvos didybe, bei pasidžiaugti šiandieninio Vilniaus, kaip valstybės sostinės, vaizdais.
Siekia sužinoti:
- Vilniaus pilių kalvyno susiformavimo priežastimis prieš 130 tūkstančių metų – kas sudarė
sąlygas miestui atsirasti.
- Viduramžiais čia gyvenusios žmonių bendruomenes ir papročiais.
- Viduramžių medinio miesto statiniais, buitimi, archeologiniais radiniais
- Viduramžių ir vėlesnių amžių karybos tradicijomis ,ginklais.
-Šioje miesto dalyje vykusiais mūšiais.
Užsakovas parengė maršrutą piliakalnyje (Trijų Kryžių kalne) „Istorijos takai“. Jis pateikiamas
atskirais etapais – interaktyviais stendais. Stenduose pateikiamas žemėlapis su maršrutu, vieno etapo
istorinis aprašymas su nuotraukomis, planais ar piešiniais, QR kodai su vertimais į kitas užsienio kalbas
bei su nuoroda į direkcijos internetinį puslapį

Edukacinio –pažintinio maršruto „Istorijos takai“ sustojimų išsidėstymas objekte.
Kalnų parkas - Rytinė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalis - vilniečių poilsio
vieta. Tai labai vertinga ir, drauge, labai pažeidžiama vieta. Kreivasis miestas buvo ant jauno,
besiformuojančio reljefo. Piliakalniai natūraliai slenka į Vilnios upę. Nuslinkus šlaitams, Vilnios
vandenys jau nunešė į Nerį neįkainojamą informaciją apie Vilniaus miesto praeitį. Piliakalnius dar labiau
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mechaniškai ardo neorganizuotas lankymas, laipiojimas šlaitais. Ypač gausios minios iš visų pusių plūsta
į Kalnų parko Dainų slėnio estrados masinių renginių metu.
2017 m. UAB „Enero“ užsakymu ant Trijų Kryžių kalno atlikti archeologiniai tyrimai.
Tyrimų išvados:
Trijų Kryžių kalno šiauriniame atragyje (buvusio pylimo vietoje), projektuojamo pėsčiųjų tako
vietoje rekomenduojama vykdyti takų įrengimą, formuoti aikšteles ir kitas lankymui skirtas
vietas. Žemės kasimo darbų zonose, jų metu arba prieš juos būtina vykdyti archeologinius
tyrimus.
Projekto sprendiniai archeologinių tyrimų išvadoms neprieštarauja. Tvarkomaisiais
paveldosaugos ar tvarkomaisiais statybos darbais objekto vertingosios savybės (žemės ir jos paviršiaus
elementai – reljefas, kultūrinis sluoksnis ir kt.) nepažeidžiamos.
Saugomas kultūrinis sluoksnis, esantis po žeme, jis neliečiamas. Takai, laiptai ir kiti projekte
numatyti elementai yra aukščiau esamų altitudžių.
Darbo projekto metu projekto sprendiniai suderinus su projekto autoriais gali būti keičiami.
Reljefas
Reljefas, kaip vertingoji objekto savybė, yra nekeičiamas, t. y. nežeminamas. Nenumatomi jokie
nukasimo darbai. Sunaikintos reljefo formos (išmintų takų vietose atstatomos. Žiūrėti brėžinį ENERO44(2017)-TP-I-SP-4 (nužymėjimas, vertikalinis planas). Žemės paviršius laiptų 1L-2 susijungimo su taku,
einančiu nuo aikštelės 1A-5 link laiptų 1L-3, vietoje žemės paviršiaus altitudė keliama apie 1 metrą tikslu
tako nuolydį pritaikyti neįgaliesiems. griovos dugnu matomai ėjo kelias ant kalno, jo plotis negalėjo būti
50 cm. Griovos dugnas užpilamas stambia skalda ar žvirgždu, kuris įtrombuojamas į griovos paviršių – tai
stabdys grunto išplovimą.
Vejos sodinimas
Veja sodinama aikštelių, laiptų ir kelio ir takų pakraščiuose, lygiose vietose. Lygesnėse vietose ir
aplink takus apsėti žolių mišiniu.
Velėnuojami išmindžioti ant šlaitų takai. Prieš tai jų grioviai užpilami smėlio-žvyro mišiniu, jis
sutankinamas. Velėna mediniai kuolais prikalama prie grunto- žiūr. Tvarkybos darbų projektą.
Privažiavimai, takai
Iš T. Kosciuškos gatvės eina asfalto dangos privažiavimas, kuris pasibaigia ties Dainų slėnio
aikšte. Greta jo iš pietinės pusės klojamas betoninių plytelių 1,2m pločio šaligatvis, nuo važiuojamosios
dalies jį atskiria 60 cm pločio akmeninis lovys lietaus nuotekoms nuvesti. Plytelės, akmens lovys, esamas
asfaltas atskiriami betoniniais bortais statomais ant betoninio pagrindo. Asfalto pakraštys išilgai griovio
remontuojamas.
Asfaltuoto pravažiavimo kelio, vedančio į Kreivosios pilies piliakalnį, viršutinis sluoksnis
nugremžiamas, keičiamas nauju. Abipus pravažiavimo statomi betoniniai kelio bortai ant betono
pagrindo.
Aikštelės aplink paminklą ir laiptų 1L-1 iki jo danga keičiama į granito plokščių dangą.
Dėl smarkaus teritorijos nuolydžio takai pėsčiųjų projektuojami 1,8m pločio su plastikiniais bortais iš
akmens skaldelės su rišikliais dangos su lauko akmenų pakraščiu. Takai vedami galimai buvusių
gynybinių įtvirtinimų vietomis, todėl jie klojami aukščiau žemės paviršiaus. Aikštelėse numatyta „akmens
kilimo“ danga.
Projektuojami granito pakopų laiptai 1L-1 su turėklais iki paminklo. Paminklo aikštelė
aptveriama 1,1 m aukščio metaline juodo metalo tvora su mediniu turėklu (brėž. ENERO-44(2017)-TP-ISP-20). Projektuojami laiptai 1L-3, 1L-4 metalo konstrukcijos su maumedžio medienos pakopomis (brėž.
ENERO-44(2017)-TP-I-SP-7, 8, 9.
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Mažosios architektūros elementai
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija kaip partneris dalyvauja Lietuvos dailės
muziejaus projekte (finansavimo šaltinis – Skaitmeninio kultūros paveldo aktualizavimo ir išsaugojimo
2015–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-03-04 įsakymu
Nr.ĮV-153) „Virtualus muziejus“. Šio projekto įgyvendinimo metu numatoma parengti audio turą, kurio
metu lankytojai „ragelio“ pagalba galės patys susipažinti su Vilniaus pilių rezervato kultūros paveldu,
įskaitant Trijų Kryžių kalną, kur bus pateikta svarbiausia informacija apie Trijų Kryžių kalno istoriją ir su
juo susijusias istorines asmenybes. Dar numatoma parengti video turą, kurį galima bus matyti
kompiuteryje ir kt. išmaniuose įrenginiuose. Taip pat numatomi stendai visoje Kalnų parko teritorijoje su
QR kodais, tame tarpe ir Trijų Kryžių kalne, kur informacija glaustai bus pateikta 10 užsienio kalbų.
Audiogido informacija ir stendai skirti visai Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, tame tarpe ir
Trijų Kryžių kalnui. Investicinio projekto metu parengta speciali informacinė sistema išsamiai
supažindins su Trijų Kryžių kalno raidos etapais, įvykiais ir padariniais.
Statomi aštuoni informaciniai stendai sendinto antiseptikuoto medžio su judesio davikliais.
Informaciją stenduose pateikti ir brailio raštu.
Statomi trijų tipų suolai 1S-1, 1S-2 ir 1S-3 - mediniai su metalo kojomis. Maumedžio tašai
sendinti, impregnuoti nuo puvėsio. Metalas masyvus, rūdžių efekto.
Šiukšlių dėžės masyvaus metalo lakštų, surūdijusio efekto.
Inžineriniai tinklai
Naujų elektros, lauko apšvietimo, lietaus nuotekų trasų prijungimas atliekamas pagal gautas
prisijungimo sąlygas. Visi inžineriniai tinklai pateikiami dalyse, kurios yra bendros visoms trims
projektuojamoms Kalnų parko teritorijoms (ENERO-44(2017)-TP-E, ENERO-44(2017)-TP-LA, ENERO44(2017)-TP-VZ, ENERO-44(2017)-TP-LN.

I teritorijoje projektuojami nauji lauko apšvietimo tinklai. Statomi trijų tipų šviestuvai: ŠV2 – 6 m
aukščio su gembę, ŠV3 – 4 m aukščio be gembės, ŠV6 -1 m aukščio stulpeliai.
Paminklo apšvietimas prožektoriais lieka esamas. Lauko apšvietimo tinklus žiūrėti dalyje ENERO44(2017)-TP-LA.

Teritorijoje numatomi vienas lankytojų skaičiuotuvas.
Teritorijoje statoma 12 vaizdo kamerų.
Žmonių su negalia poreikių tenkinimas
Teritorijos esamų privažiavimų, projektuojamų takų nuolydžiai netinkami žmonėms su judėjimo
negalia (takai projektuojami atkartojant reljefo formas) objektų pasiekimui projektuojami laiptai 1L-1,
1L-2, 1L-3, L-4 kurių pakopų aukštis 12 cm, plotis – 40 cm. Ant laiptų 1L-1 montuojama nuovaža
vežimėliui. Takų, kelių susikirtimo vietose numatyti įspėjamieji ir nukreipiamieji paviršiai. Elektriniais
vežimėliais, skuteriais neįgalieji gali patekti beveik į visus teritorijos objektus, Laiptų kopėjų pagalba yra
galimybė patekti net į aukščiausias teritorijos vietas.
Priežiūra
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija gali ir turi savarankiškai atlikti jai
pavestos teritorijos priežiūros darbus: atlikti apžiūrą, šalinti taršos šaltinius ir šiukšles, nevertingus
medžius, sausuolius, vėjavartas, vėjalaužas, snieglaužas, krūmus ir atžalas (nepažeisdžiant kultūrinio
sluoksnio), genėti atskirus medžius, kirsti ir retinti krūmus, šienauti, ištaisyti nedidelius reljefo defektus
(užberti juos atvežtu gruntu); atstatyti išslinkusius ar iškritusius dangos ir reljefo tvirtinimo elementus
arba pakeisti juos naujais, grąžinti į pirmykštę vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius senovės statinių
griuvėsių ir liekanų elementus, nykstančius riboženklius pakeisti naujais, prižiūrėti vandens telkinius,
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kurie ribojasi su archeologinės vietos teritorija (valyti krantus ir pakrantes, prižiūrėti krantų tvirtinimo
įrenginius).
7.

ŽEMĖS DARBAI

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų
savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.
Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka.
PRIEŠ PRADEDANT žemės judinimo darbus inžinerinių tinklų klojimo vietose - BŪTINA ATLIKTI
ŽVALGOMIUOSIUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS, kuriuos atlikus bus konkrečiai sprendžiama kuriose
vietose BŪTINA ATLIKTI DETALIUOSIUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS.
Žemės judinimo vietose, t.y. inžinerinių tinklų klojimo vietose, gręžtinių polių įrengimo vietos, funkcinės
įrangos pamatų įrengimo vietose ir k.t., būtina atlikti ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS bei ŽVALGYMUS
(specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) nr. ev-290).
Takai su pasluoksniais projektuojami esamų, giliai išmintų grntinių takų trąsose. Takai įrengiami pašalinus
augalinį sluoksnį, KULTŪRINIS SLUOKSNIS- SAUGOMAS, NELIEČIAMAS.
Laiptai, pakeltas takas projektuojami lengvų, metalinių konstrukcijų su gręžtiniais poliais. Darbo projekto
metu, pakelto tako ir laiptų įrengimo viesose atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus- gręžtiniai poliai GALI
BŪTI KEIČIAMI SUKTINIAIS- SRAIGTINIAIS POLIAIS, pagal archeologų rekomendacijas (konkretūs
suktinių- gręžtinių polių parametrai parenkami DP metu, atsižvelgiant į geologinius tyrimus).

Projektuojamus elektos apšvietimo ir vaizdo kamerų kabelius Trijų kryžių kalno teritorijoje ant
šiaurinio atragio KLOTI PRASTŪMIMO BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT KULTŪRINIO SLUOKSNIO.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Medžiagų kokybės reikalavimai
Jau rangos konkurso pasiūlymams turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias
techninių specifikacijų reikalavimus.
Statybos metu, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta rangos konkurso
pasiūlyme.
Esant nenumatytos aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas
raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių,
medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos geresnės už keičiamų, ne žemesnė jų kaina.
Gaunamas raštiškas statytojo, ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje
nustatytą procedūrą.
Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje. Visos
medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti
nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais.
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importiniams
turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės gamintojos paruošti standartai.
Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje.
1.2. Statybinė įranga
Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai turi būti atitinkami ir privalo tenkinti medžiagų naudojimo
procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.
Įranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju.
1.3. Darbų vykdymas ir perdavimas priėmimui
Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros vykdytojams,
raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei.
Dengtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinės priežiūros atstovai, sąrašas turi būti
tvirtinamas, sudarant autorinės priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali būti papildytas statybos eigoje.
1.4. Išbandymai ir bandiniai
Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutartas su kitomis pageidaujančiomis dalyvauti grandimis.
Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos.
Turi būti pasirūpinta visais reikalingais įrankiais ir dokumentais.
0
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1.5.
Darbų užbaigimas
Darbai turi būti priduoti statytojo paskirtai/sudarytai priėmimo komisijai.
Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu,
nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia ištaisyti, dydį.
Tuo atveju, jei brokas atsirado dėl drėgmės, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų
priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis.
Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu.
Rangovas paruošia ir perduoda Statytojui statinio atnaujintos dalies išpildomąją/darbo
dokumentaciją, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos
sutartyje.
1.6. Garantinis laikotarpis
Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.
Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.
2. ŽEMĖS DARBAI TS - 1
2.1. Statybos aikštelių paruošimas
Pagal statybos darbų vykdymo etapus Rangovas turi paruošti aikšteles augalinio grunto, iškasto grunto,
statybinių atliekų sandėliavimui.
Medžiai ir kita augmenija, kurie nešalinami pagal techninį projektą turi būti apsaugoti nuo pažeidimų
statybos darbų metu.
2.2. Žemės darbai
Žemės kasimo darbai vykdomi vadovaujantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių
reikalavimų rangovui, reikalavimų darbo saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių
reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių ne pažeidimo, rangovui ir subrangovui gavus leidimą žemės kasimo
darbams vykdyti.
Žemės kasimo darbus sudaro tranšėjų kasimas inžinerinių tinklų paklojimui, tranšėjų kasimas takų ir dangų
paklojimui.
Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai
Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kuri išduoda miesto savivaldybė.
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo :
1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir
statybvietės perdavimo aktą;
2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir asmenims,
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, vandentiekio ir kiti tinklai), kelių
policijai tikslų kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.
3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, apsaugos zonų
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;
4. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos
naudojančiomis įmonėmis saugos priemone, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti
visų inžinerinių tinklų atstovų nurodymus (STR 1.06.01:2016“Statybos darbai. Statinio statybos
priežūra”)
Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai pagal nustatytus reikalavimus užpilami žeme, dalyvaujant juos
naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią
naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbus pranešama ne vėliau
kaip prieš parą.
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Visais atvejais žemės paviršiaus ar dangos lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.
Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.
2.3. Tranšėjų kasimas
Prie stačių šlaitų vykdomas rankiniu būdu, kitose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais;
Prieš kasant tranšėjas takams ir planiruojant teritoriją nuimamas augalinis gruntas ir sandėliuojamas statybos
vietoje;
Kasant šlaitų pakraščius laikytis darbo saugos taisyklių dėl žemės užpylimo.
Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas:
vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies;
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.
Žemės darbai turi būti atlikti prisilaikant DAT.ŽD – 96 reikalavimų. Baigus darbus žemės paviršius turi būti
lygus, atitikti projektinius aukščius, skersinius bei išilginius nuolydžius.
Geodezinis trasos nužymėjimas:
Žymima medinėmis gairėmis linijinėje trasoje ir posūkiuose kas 2-5 m; žymima trasos pradžia,
pabaiga, ašis, šulinių vieta;
Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimų vietose, pastatant specialius ženklus;
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės
tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių
ieškotuvais;
Dalyvaujant rangovui, projekto autoriui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas
geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.
2.4. Statybos darbų kontrolė
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais.
Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams.
Tankintiems piltų gruntų pagrindams, tik atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus
juos statybos priežiūros inžinieriui;
Takų, aikštelių pagrindai klojami ant grunto, nukasus augalinį sluoksnį. Prieš grindimo bei dangų tiesimo
darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo,
tinkamos formos, takų sluoksniai turi būti sudrėkinti ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršius. Baigto
paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir tikslaus
profilio, tolygi ir horizontali. Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi būti
atliktas taip, kad faktiškai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 1,0 cm. Skersiniai
nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ±0,2%; pločiai ne daugiau kaip ± 2 cm
2.5. Darbai šalčio ir atšilimo periodais
Jeigu takus, kelio atkarpas numatoma rengti žiemą, tai šiems darbams reikia tinkamai pasiruošti, t. y.
apsaugoti kasavietes nuo užšalimo, sutvarkyti vandens nuleidimą, pašalinti augalinį sluoksnį, paruošti
priemones, neleidžiančias gruntui užšalti;
Gruntą nuo užšalimo galima apsaugoti: išpurenant grunto paviršių suariant, naudojant chemines medžiagas,
pvz. natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant
nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. Darbų
aprašyme būtina numatyti nuolatinį sniego, ledo valymą nuo privažiavimo kelių ir darbo vietų.
Žemės darbai žiemą turi būti atliekami be pertraukų, greitai ir sutelkus takų, kelių teisimo techniką trumpame
ruože. Kasant iškasas, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinės medžiagos, jos turi būti nuvalomos nuo ne
didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto;
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Norint, kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo iki jo galutinio sutankinimo neturi
viršyti:
- kai oro temperatūra iki minus 10C – nuo 2 val. iki 3 val.;
- kai oro temperatūra minus (10C - 20C ) –nuo 1 val. iki 2 val.;
- kai oro temperatūra daugiau kaip minus 20C – 1 val.
Jeigu stipriai šąla (daugiau kaip minus 20C), sninga bei pusto, žemės darbus reikia nutraukti. Prieš vėl
pradedant darbus, nuo darbo vietų būtina pašalinti sniegą ir ledą.
Takų ir kelių paklojimui kasamas lovys. Dangos sluoksniai klojami pagal projektą. Pasluoksnių nuolydis turi
atitikti dangos projektuojamą nuolydį. Visi bortai dedami ant betono pagrindo.
Tankinant, medžiagos turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintos kuo mažesnėmis sąnaudomis.
Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų
defektų ir bus tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas.
Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±5,0 cm.
Bazinis pagrindas takų dangai iš dolomitinės skaldos mišinio. Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo
modulis 200 MPa, storis – 15-17 cm. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda bus išbarstyta ir
sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos klojamas
viršutinis dangos sluoksnis: atsijos, betoninės trinkelės, brukas.
Skalda turi būti švari, be priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja.
Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti rangovas. Užsakovo pripažintas
medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas.
Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361,2; LST 1360.2; LST 1360.6.
Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka užsakovas.
Giliai išmindžioti takai. Išmindžiotose takų trasose rankiniu būdu nuimamas viršutinis grunto sluoksnis,
žemės paviršius šiurkštinamas. užpilama smėliu, jis tankinamas laistant vandeniu. Viršus velėnuojamas,
prikalant velėnos sluoksnį medinėmis 40-50 cm smeigėmis. Velėna laistoma iki įauga į gruntą.
2.6. Vertikalinis planavimas
Žemės darbai vykdomi panaudojant gruntą iš po dangų vertikaliam planavimui. Tako lovyje gruntas
iškasamas pagal dangų konstrukcijų storį.
Aukščių planas atliktas ant topografinio plano M 1:500 su horizontaliu laiptu kas 0,5 m. Teritorijos
sutvarkymas atliekamas taip, kad baigus darbus takų, kelių, laiptų altitudės sutaptų su kelio, šaligatvio
paviršių altitudėmis. Takų paviršiaus skersinis nuolydis vienpusis, i-0,02, išilginiai nuolydžiai pagal
projektą. Takai, laiptai suprojektuoti virš esamo žemės paviršiaus. Daugelyje vietų jų įrengimui reikia atvežti
ir užpilti gruntą.
Takų ir laiptų altitudės tikslinamos DP ir statybos darbų metu.
Privažiavimo kelias iki Dainų slėnio esamas-asfalto dangos - neremontuojamas. Šaligatvis prie privažiavimo
nuo T. Kosciuškos g. į Dainų slėnį - betoninių trinkelių. Nuo asfalto dangos jį skiria bruko dangos lietaus
kanalizacijos lovys. Šaligatvio nuolydis į kelio pusę. Takų, šaligatvio skersinis nuolydis vienpusis, i-0,02.
(patenka į pirmą teritoriją)
Kelias iki Trijų kryžių paminklo įrėminamas gatvės bordiūru, asfalto danga remontuojama.
3. TAKAI, PRIVAŽIAVIMAI TS – 2
3.1. Akmens skaldelės su rišikliais danga
Takai ant Trijų kryžių kalno projektuojami aukščiau žemės paviršiaus akmens skaldelės su rišikliais. Abipus
jų su nuolydžiu daroma 80,0 cm pločio lauko akmens nuogrinda.
Natūralaus akmens skaldelės pėsčiųjų takuose įrengimo pagrindai:
Akmens skaldelė su specialios sintetinės dervos produktu santykiu 25/1; h- 5,0 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32 frakc., EV2≥120 MPa, h=12,0cm;
Apsauginis šalčiui atsparus sl., Kf≥1x10-5 m/s, EV2≥100 MPa, h=19,0 cm;
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Sutankintas esamas gruntas EV2≥45 MPa.

3.2. Asfalto danga
Iš T. Kosciuškos gatvės eina asfalto dangos privažiavimas, kuris pasibaigia ties Dainų slėnio aikšte.
Greta jo iš pietinės pusės klojamas betoninių plytelių 1,2m pločio šaligatvis, nuo važiuojamosios dalies jį
atskiria 60,cm pločio akmeninis lovys lietau nuotekoms nuvesti. Plytelės, akmens lovys, esamas asfaltas
atskiriami betoniniais bortais statomais ant betoninio pagrindo. Asfalto pakraštys išilgai griovio
remontuojamas.
Asfaltuoto pravažiavimo kelio, vedančio į Kreivosios pilies piliakalnį, viršutinis sluoksnis
nufrezuomamas, keičiamas nauju. Abipus pravažiavimo statomi betoniniai kelio bortai ant betono pagrindo.
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR
1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 07„Automobilių kelių mineralinių
medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA MIN 07), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių
asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 08
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 08),
TRA BITUMAS 08 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų
aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08), TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 07), ĮT SBR 07
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 07) Kelių
priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ DT-06 reikalavimais, Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. Nr. D1-601 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų
sąrašo“ , ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės”, KPT
SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės; ir kitų normatyvinių
statybos techninių dokumentų reikalavimus.
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų
ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.
Duobių remontas frezuojant
1.1. Asfaltbetonio dangos
frezavimas freza

Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio
frezavimas freza, kai frezuojamas plotas iki virš 5
kv.m.

1.2. Asfaltbetonio dangos duobių
asfaltavimas

Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas
(naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį), kai remontuojamas plotas
virš 5 kv.m.

1.3. Duobių taisymas

Sutankinto dolomito skaldos sluoksnio (pagrindo) įrengimas duobėse
100 mm storio sluoksniu, kai remontuojamas plotas virš 5 kv.m.

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymas ir įrengimas
2.1. Viršutinio dangos sluoksnio 5 5 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio
cm storio atstatymas (įrengimas)
įrengimas klotuvu
Dangos paviršiaus apdirbimas
3.1. Ištisinis paviršiaus apdirbimas Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su
dolomitine
skaldele dolomitine skaldele 8/11.
(šiurkštinimas)
6.2. Kelio bortų įrengimas

1000x150x220mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo
įrengimas.
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6.4. Vejos bortų ant betoninio
pagrindo įrengimas
(1000x80x200, 1000x80x300
mm),

1000x80x200, 1000x80x300 mm mm skersmens betoninių bortų ant
betoninio pagrindo įrengimas.

3.2.1. Medžiagos
Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. Biriųjų medžiagų pagrindo
sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus.
Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami:
1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.
3) Žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojamas žvyro mišinys 0/45.
Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojamas skaldos mišinys fr.0/56. Kelkraščiai sutvirtinami biriuoju
mišiniu fr.0/22.
3.2.2. Darbų atlikimas
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT SBR 07 išdėstytų reikalavimų. Defektus
rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti
rengiami, prisilaikant ĮT SBR 07 reikalavimų.
Asfalto pagrindo sluoksniai rengiami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 reikalavimų. Mišiniai asfalto pagrindo
sluoksniui maišomi maišyklėmis, užtikrinant mineralinių medžiagų džiovinimą ir pašildymą, bitumo
pašildymą, tikslų atskirų medžiagų tiekimą ir dozavimą, nurodytos temperatūros palaikymą. Maišymo metu
mineralinių medžiagų, bitumo ir paruošto mišinio temperatūros turi būti griežtai tikrinamos. Leidžiamas
temperatūros nuokrypis ± 10 °C. Perkaitintų ir drėgnų mišinių naudoti neleidžiama.
Pervežimo į statybvietę metu mišinio temperatūra negali nukristi žemiau nurodytos klojimo temperatūros.
Mišinys pakraunamas į automobilius su švariais ir nepralaidžiais kėbulais, kurių vidinis paviršius
padengiamas muiluotu tirpalu, parafino aliejumi ar hidraulinėmis kalkėmis. Saugant mišinį nuo atmosferos
įtakos ir dulkių, kiekvieno automobilio kėbulas apdengiamas tentu.
Klojant sluoksnius iš asfalto, mišinys ant švaraus ir sauso esamo apatinio sluoksnio turi būti paskleidžiamas
taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis.
Esant neigiamoms temperatūroms pagrindo sluoksniai nerengiami. Vidutinė paros temperatūra klojimo metu
turi būti ne žemesnė kaip + 5 °C.
Pagrindo sluoksniai, rengiami rekonstruojant kelius pagal ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės”. Pagrindo sluoksniai turi būti platinami pagal projekto
nurodymus. Platinant pagrindo sluoksnius, kad būtų tinkamai sujungti naujas ir esamas pagrindo sluoksniai,
esamas sluoksnis turi būti išpurentas iki 20 cm pločio ir permaišytas su naujo sluoksnio medžiagomis.
Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja ĮT SBR 07 bei ĮT ASFALTAS 08 reikalavimai.
3.2.3. Atliktų darbų priėmimas ir kontolė
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT SBR 07 reikalavimus.
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm;
skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio storis ne
daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.
Žvyro, skaldos ir asfalto pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 4 cm;
skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ± 10 cm.
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti
didesnė kaip 20 mm, asfalto pagrindo sluoksniams - 10 mm.
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Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT SBR 07 reikalavimus.
3.3. Šaligatvio, aikštelių ir betoninių plytelių, trinkelių danga
Danga rengiama vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 71 “Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir
plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“
3.4. Betono gaminiai takams
Betoniniai dangų elementai yra gamykliniai. Naudojami vejos bortai 1000x80x200, 1000x80x300, gatvės
bordiūras 1000x150x220, betoniniai stulpeliai 160x120x400. Betoninės trinkelės 118x118x60 ir 178x118x60
šiurkštintos.
Gaminiai turi būti nesuskilę nesubraižyti, lygiais kraštais atvežami pakuotėse. Reikiamose vietose betoninės
trinkelės pripjaunamos, vejos bortas lenkimų vietose pripjaunamas.
Betoniniai vejos bortai statomi ant betono pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė B15. Bortai pagal
ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo
darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis
nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu.
3.5. Plastikiniai vejos bortai
Bortelio aukštis 10 cm.
Įrengimo instrukcija:
Sutankinama danga.
Inkarai plastikiniai.
Vinis/inkarus dedame angose. Vinių/inkarų kiekis vienam išilginiam metrui, priklausomai nuo išdėstymo
(tiesios linijos ar lankai), yra 2-5 vnt./m. Jei numatoma didesnė dangos apkrova, bortelius reikia dėti į betoną.
Darant lanku ir pusrutulius reikia atitinkamoje vietoje perpjauti apatinį rėmą. Darant apskritimą iš vieno
vieneto (1 m), apatinį rėmą reikia perpjauti visuose taškuose ir sujungti abu bortelio galus.
Bortelis turi būti lygus su viršutiniu dangos kraštu. Profilį įrengiame išilgai ant bazinio tako dangos
sluoksnio atitinkamame aukštyje. Izoliaciniu sluoksnius užbarstome vidinę profilių dalį. Lenta nustumiame
nereikalingą izoliacinio sluoksnio medžiagą.
3.6. Poilsio aikštelių mozaikinio akmens kilimo danga
Poilsio aikštelės ant Trijų kryžių kalno projektuojamos mozaikinio akmens kilimo danga.
Akmenų kilimo grindinio sistema turi atitikti standarto LSN EN 1338 reikalavimus. Ji sudaryta iš atskirų
elementų, tarpusavyje sujungtų įlietu polimeriniu tinklu, kuris gali būti pjaustomas peiliu arba karpomas
žirklėmis. Akmens kilimo grindinio liejinys sudarytas iš granito - diorito, ne plonesni nei 40 mm. Po juo
yra granito išlajos Ev2-100-100 MPa. Mozaikinio grindinio sistemos tarpeliai užpilami atsijomis arba
laidžiais vandeniui polimerbetonio mišiniais. Žemiau 170 cm storio dolomito skalda Ev2-100-120 MPa,
Žemiau Žvyro smėlio mišinys Ev2-45 MPa, ir sutankintas grunto pagrindas Ev2-30MPa
Užpildžius mozaikinio grindinio sistemos tarpelius, grindinys turi būti suspaustas naudojant tankintuvą su
silikonine tarpine. Sutankinus mozaikinio grindinio sistemos paviršių būtina nuplauti ir
nušluoti(polimerbetonio paviršių kol nesukietėjas apie 5h plauti draudžiama). Vandens pralaidumas per
grindinio sistemą ne mažesnis nei 800l(ha*s). Grindinio priežiūra, valymas šepečiais su vakuuminiu kietųjų
dalelių surinkimu, kas 3 metai.
Esant nestabiliems gruntams, naudoti geotekstilę, pagal poreikį.
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Kad akmeninis kilimas būtų patvarus ir ilgaamžis būtina gerai
paruošti pagrindus.
Pirmasis reikalavimas grindiniui yra stabilus ir šalčiui atsparus
pagrindas. suprojektuotas taip, kad atlaikytų reikiamus slėgius.
Pagrindo sutankinimas
Geras pagrindo sutankinimas užtikrina patvarų grindinio paviršių.
Pagrindo išlyginimas
Sutankinus pagrindą paviršius išlyginamas lentjuoste. Taip
paruošiamas pagrindas akmeniniam kilimui.
Akmeninio kilimo – elementų klojimas
Akmeninio kilimo elementai, dabar gali būti patiesti pagal pasirinktą
dizainą. Lanksti akmeninio kilimo konstrukcija leidžia jiems
prisitaikyti prie bet kokių paviršiaus nelygumų.
Akmeninio kilimo – elementų atkirpimas
Šie elementai, pagal nustatytus matmenis, gali būti pjaustomi peiliu
arba karpomi žirklėmis.
Siūlių užpildymas
Akmeninio kilimo siūlių užpildymas priklauso nuo to ar
pasirenkamas smėlis, žvyras, atsijos, betonas ar specialus siūlių
užpildymo skiedinys.
Iškloto paviršiaus sutankinimas
Užpildžius tarpus grindinys turi būti suspaustas naudojant paviršiaus
tankintuvą su silikonine tarpine. Sutankinus paviršių, jį reikia
nuplauti ir nušluoti.

3.7. Granito plokščių danga
Aikštelė aplink Trijų kryžių paminklą i laipttai link jo projektuojami iš granito plokčių dangos. Granito
gaminiams, naudojamiems aikštelių ir laiptų dangai keliami šie reikalavimai:
- Eksploatuojamas paviršius turi būti bučiarduotas (ne slidus)
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- Granito atsparumas šalčiui –F50
- Vandens įgeriamumas – iki 0,5%
Gaminiai turi būti nesuskilę nesubraižyti, lygiais kraštais.
4. ŽELDINIŲ TVARKYMAS TS - 3
Tvarkant želdinius vadovautis LR aplinkos ministro patvirtintomis „Medžių genėjimo urbanizuotose
teritorijose taisyklėmis“, Vilniaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės patvirtintos Vilniaus
savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. Nr. 1-446. Pjaunant medžius, juos retinant, genint privalu
laikytis darbo saugos taisyklių.
Būtina sąlyga – statybos darbų metu būtina apsaugoti visus paliekamus želdinius nuo sužalojimų, šaknų
užpylimo ar nukasimo.
4.1. Želdinių šalinimo darbai
Želdinių tvarkymo darbus pradėti nuo želdinių sanavimo, kelmų šalinimo darbų. Kartu su Vilniaus miesto,
generalinės miškų urėdijos specialistais (miškininkai ir kiti) sužymėti numatytus kirsti medžius ir krūmus.
Nustatyta tvarka gauti leidimą želdinių kirtimo, genėjimo darbams.
Kertamų želdinių kiekį tikslinti darbo projekto ar statybos darbų metu. Augalų šalinimo darbus atlieka
kvalifikuoti specialistai ne vegetacijos periodu, t. y. žiemą. Medienos tvarkymo ir saugojimo aikštelėse
sutvarkyti nukirstą medieną, po to ją išvežti. Užpilti iškapotų kelmų duobes, teritoriją išlyginti. Šalinant
želdinius, genint kviesti projekto autorę. Augančius ant šlaitų medžius, kurių nepasiekia technika šalinti
aukštalipių pagalba. Kelmus ant šlaitų iškapoti žemiau žemės paviršiaus lygio, vietą užpilti gruntu
užvelėnuoti arba užsėti žolės mišiniu.
4.2. Medžių genėjimas
Medžius genėti ir šalinti žiemos metu. Medžių genėjimas pakeliant lają. Laipsniškai šalinamos žemutinės
šakos, kol bešakis kamienas iki pirmųjų gyvų šakų lieka ne mažiau kaip 3,6 m aukščio. Lajos gali būti
keliamos iki 7–8 m aukščio. Pakeltos lajos atveria vizualines perspektyvas iš projektuojamų apžvalgos
aikštelių. Genėjimo darbus turi atlikti atestuoti arboristai. Genėjimo įrankiai turi būti aštrus. Pjovimo vieta
turi būti be atplaišų ir kuo lygesnė. Sekatoriai turėtų netraiškyti kerpamos šakelės ir kirpimą užbaigti
vienodai lygiai. Šakos pjaunamos (o ne kerpamos) trimis pjūviais: pirmas pjūvis daromas šakos apačioje 25–
30 cm nuo stiebo. Įpjaunama ketvirtadalis stiebo. Antras pjūvis daromas iš viršaus 5 cm toliau kaip apatinis
pjūvis. Trečiu pjūviu iš apačios, atsargiai prilaikant ranka, apipjaunama žiediškai, baigiama pjauti. Paskutinis
šakos pjūvis turi būti ne lygiagretus stiebui, bet statmenas pjaunamai šakai. Sausos ir ligotos šakos
pjaunamos iki gyvos ir sveikos vietos prie pagrindo. Po kiekvieno medžio nugenėjimo darbo įrankiai
dezinfekuojami 1 % formalinu, 10% vario sulfatu arba spiritu. Iškart po nupjovimo visos žaizdos, kurių
diametras didesnis kaip 2 cm, užtepamos dažais, skirtais išorės dažymui su 0,5–3 % fungicido priemaiša.
Užtepti tik medieną, o brazdą palikti atvirą, kad greičiau apaugtų žaizda. Spygliuočių, kurie gausiai leidžia
sakus, žaizdos paliekamos atviros. Plonesnės žaizdos apipurškiamos fungicidais.
Genint medžius neleidžiama: taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo
stiebo išsišovusius kelmelius–stagarus.
Įmonės, vykdančios medžių ir krūmų genėjimo darbus, privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė
vykdyti medžių ir krūmų genėjimo darbus.
Po objekto pridavimo, želdinių priežiūros metu genimi medžiai, kurių nuleidžiamos šakos nepažeis žemės
paviršiaus. Vasaros pradžioje (birželio mėn.), baigus sprogti, o geriau rudenį (rugsėjo mėn.) ar žiemos
pabaigoje (vasario mėn.) genimi medžiai, kurių šaknų ramybės periodas baigiasi ir sulčių tekėjimas
prasideda labai anksti. Tai karpotasis beržas, paprastasis bukas, baltalksnis, juodalksnis, kalninė guoba,
paprastasis klevas. Pažeisti pavasarį šie medžiai „ašaroja“, netenka daug sulčių ir labai nusilpsta. Uosiai vėlai
sprogsta, todėl tinkamiausias jų genėjimo laikas užsitęsia beveik visą pavasarį. Spygliuočius genėti vasarą.
Pušys genėjimui yra jautrios ir joms be žalos vasarą galima išpjauti iki 2–4 menturių apatinių šakų. Vasara
taip pat geriausias laikas pašalinti vėlai žydinčių krūmų nužydėjusius žiedynus su žemiau jų esančiais 2–3
silpnai išsivysčiusiais vegetatyviniais pažastiniais pumpurais. Įvairius medžius ir vaismedžius genėti anksti
pavasarį, kai medžių pumpurai dar nėra išsprogę, o gyvatvores –vasaros pabaigoje, kai sustoja augalo
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augimas ir jis ruošiasi žiemai.
4.3. Želdinių retinimas
Želdynai retinami iškertant silpniausius, labiausiai užgožtus, blogiausią lają turinčius medžius. Kertant
šalinamus medžius saugoti paliekamų medžių kamienus ir lajas nuo sužalojimo.
4.4. Vejos sodinimas
Veją galima sėti nuo pavasario iki rugsėjo vidurio. Prieš paskleidžiant augalinį gruntą, perkasti žemės
viršutinį sluoksnį (išvažinėtose, suplūktose vietose), išrinkti akmenis, paviršių išlyginti, sugrėbliuoti ir
suvoluoti. Tvarkant vejas, augalinį gruntą ir paskleisti 10-15 cm storio sluoksniu, jį suvoluoti ir sėti gazoninį
žolių mišinį 20-40 gr/1m2.
Prieš žolės pasodinimą likus 6-8 savaitėms turi būti atliekami intensyvūs žemės paruošiamieji darbai. Žemę
supurenti 20-30 cm gylyje, tuo pačiu metu pašalinti visas piktžoles ir kitas medžiagas (pvz.: akmenis).
Dirvos pagerinimas. 100 kv. m vidutinės - geros dirvos reikia 240 l augalų auginimo substrato. Jei dirva
smėlėta, reikia 400 l augalų substrato ir 3,5 kg vejos trąšų 20+5+8+2. Žemės paviršių tolygiai išgrėblioti 15
cm žemės gylyje, kad žemė taptų puri. Po to žemės paviršių lygiai suvoluoti.
Rekomenduojamas žolių mišinys paprastam gazonui (neužpavėsintam) : raudonasis eraičinas – 30%
,daugiametė svidrė – 50% ,paprastoji smilga – 20% . užpavėsinto gazono žolių mišinys: Sudėtis: 30,0%
Festuca arun.Titan ( eraičinai ), 30,0% Festuca arun. RENDITION(eraičinai), 10% Lolium perenne L.,NUI
(daugiametės svidrės), 10,0% Festuca rubra rubra LIVISION( raudonieji eraičinai šakniastiebiniai), 15,0%
Poa annua (miglės), 5% Poa pratensis, BALIN (pievinės miglės).
Vejos mišinys turi būti kruopščiai sumaišytas, kad vejoje neatsirastų skirtingos spalvos ir skirtingo aukščio
žolių plotų. Pasėjus žolę palaistyti. Esant sausrai laistyti 1 kartą savaitėje.
Mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai
sklypo, kita pusė skersai sklypą). Dideliuose plotuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis.
Siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe. Pasėjus žolę ant jos
viršaus užpilti 1- cm augalinio grunto, paviršių suvoluoti, palaistyti. Vejos altitudės turi atitikti projekte
nurodytas. Kartu su projekto autore jas galima koreguoti statybos darbų metu.
Po medžiais oras vėsesnis ir drėgnesnis, ilgiau išsilaiko rasa, o dirvos paviršiuje drėgmė. Visi šie aplinkos
faktoriai turi neigiamos įtakos žolių augimui ir vystymui. Žolės normaliai auga ir žaliuoja, jei bent ketvirtį
dienos laiko jas apšviečia saulė. Pavėsyje pasikeičia žolių rūšinė sudėtis, intensyviau auga samanos. Jei žolės
negauna nei mažiausio reikiamo šviesos kiekio, jos žūsta ir įsiveisia įvairiažolės. Pavėsių veją reikia tręšti
mažesnėmis azoto trąšų normomis, nes čia žolės auga lėčiau. Kalio ir fosforo trąšos gali būti tokios pat. Šios
trąšos didina žolių atsparumą. Kai žolės pavėsyje pradeda vysti, veją reikia laistyti retai, bet gausiai. Kad
medžiai sudarytų ko mažesnį pavėsį, naudinga nugenėti apdžiūvusias ir nusvirusias šakas bei sekliai dirvoje
augančias šaknis. Reikia nuolat nugrėbti lapus. Ankstį pavasarį, kol dar nesužaliavę medžių lapai, veją
naudinga patręšti kompleksinėmis NPK trąšomis.
Vejos sėklas prieš sėją gerai sumaišyti. pasiteisina sėklų sumaišymas su tokiu pačiu kiekiu sauso smėliotikslesnis dozavimas ir lengvesnis išbarstymas. Siekiant, kad veja būtų vešli, sėklas barstyti dviem etapais,
beriant išilgai ir skersai. Idealus sėjos metas - nuo kovo iki gegužės mėnesio ir nuo rugpjūčio iki rugsėjo
pabaigos. Sėklų 1 m2 reikia 25-50 g. Laistyti sistemingai rytais ir vakarais smulkiu purkštuvu. Pirmas žolės
pjovimas atliekamas, kai žolės aukštis apie 5- 8 cm. Žolė nupjaunama iki 3 cm. Po to pjauti sistemingai mažiausiai vieną kartą per savaitę. Kuo dažniau pjaunama veją, tuo ji bus tankesnė (kas 8-14 dienų).
Rekomenduojame pirmą kartą tręšti praėjus 4-5 savaitėms po antrojo pjovimo, po to kas 4 savaites.
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DARBŲ SANAUDŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos

Žymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

1. Ardymo darbai
1.1
1.7
1.8

Medžių šalinimas
Metalinės tvoros ardymas
Betoninių laiptų ardymas su metaliniais
turėklais Betoninės dangos aplink
paminklą ardymas

vnt.
m

~70
150

m²/ m³

410/52

2.1.

2. Projektuojama
Šaligatvio įrengimas- betoninės plytelės TS-3.3
m²
118x118x60 ir 178x118x60; tekstūra
šiurkštinta

400

2.2

Akmens latako įrengimas

TS-3.3

m²

200

2.3

Asfalto dangos remontas

TS-3.2

m²

895

Gatvės bordiūrai 1000x150x220

TS-3.4

m

360,0

2.4

Granito dangos įregimas

TS-3.7

m²

410

2.5

Akmens skaldelė su rišikliais danga

TS-3.1

m²

130

m²

900

m²

240

2.3.a.

Lauko akmenų nuogrinda (abipus tako)
2.6

A
Laida

Atestato
Nr.
A1996; 3836

Etapas

LT

Akmeninio kilimo dangos įrengimas

TS-3.6

-6cm plytelės šiurštintos
-3cm granito atsijos
-15 cm dol. Skalda
-20 cm smėlo-žvyro mišinys.
Iškasamo lovio gruntą išvežti
0,5 km
-Ø8-12cm lauko akmuo
-10cm granitsmėlio cemento
mišinio
-15 cm dol. Skalda
-17 cm smėlio-žvyro mišinys.
Iškasamo lovio gruntą išvežti
0,5 km
Iki 10 cm gylio(kelias prie
Trijų Kryžių paminklo ir kelio
pakraštys prie šaligatvio)
Abipus kelias prie Trijų Kryžių
paminklo ant betono pagrindo
-8cm granito plokštės,
bučarduotos
-3cm granito atsijos
-15 cm dolomito skalda
-20 cm smėlio-žvyro mišinys.
Iškasamo lovio gruntą išvežti
0,5 km
-5cm Akmens skaldelė su
specialia sintetina derva
-15 cm dol. Skalda
-20 cm smėlo-žvyro mišinys
-4 cm plytelės
-5 cm granito atsijos
-10 cm dol. Skalda
-20 cm smėlo-žvyro mišinys.
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LT-01123, Vilnius
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PV

I.Sakalauskaitė

Užsakovas:

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato direkcija

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus
piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (u. o. k. 664)
komplekso - Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5,
Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir statinių statybos,
remonto projektas
Laida
DARBŲ KIEKIŲ IR MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ
ŽINIARAŠTIS
A
Žymuo:
ENERO-44(2017)-TP-I-SP-DMŽ

Lapas

Lapų

1

3

2.7

Įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia

2.8
2.9
2.10
2.11

Grunto užpylimas
Augalinio grunto
Vejos apsodinimas
Sėklos vejai

m2

TS-2.6

56,50

m³
m³
m²
kg

Iškasamo lovio gruntą išvežti
0,5 km
Dangos konstrukcija tapati
šaligatvio betoninių trinkelių
dangai.
Iškasamo lovio gruntą išvežti
0,5 km
Žiūr. ENERO-44(2017)-I-TvDP-MDŽ
Žiūr. ENERO-44(2017)-I-TvDP-MDŽ
Žiūr. ENERO-44(2017)-I-TvDP-MDŽ
Žiūr. ENERO-44(2017)-I-TvDP-MDŽ

3. Funkcinė įranga
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Informaciniai stendai su garso sistema ir
judesio detekcija
Stendas – riboženklis
Suolų
Suolų
Suolų
Šiukšlių dėžių
Lankytojų skaičiuotuvai
Žiūronai
Stendas 1I-1
Medienos (

ISt-1

8

ISt-2
ISl-1
ISl-2
ISl-3
IŠD-1
vnt.
vnt.

1
11
12
8
8
1
1

m³

0,35

m³
kg
vnt.

0,25
43,65
16

pritaikomi

1I-1
1 vienetui/viso 8 vnt.

METALAS APDOROTAS KALVIO,
VISAS SENDINTAS, JUODAS

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Suolas ISL-1
Medienos (maumedžio)
Metalo juodo
Kniedės (varžtai) dekorat.
Suolas ISL-2
Medienos (maumedžio)
Metalo juodo
Kniedės (varžtai) dekorat.
Suolas 1SL-3
Medienos (maumedžio)
Plieno „Cor-Ten“ plokštės
Kniedės (varžtai) dekoratyvinės
Betono
Varžtai
Metalinė tvora ir turėklai 1T-1

ISL-1

ISL-2
m³

kg
vnt.
ISL-3
m³

kg
vnt.
m³
vnt.

Atitvaras-Tvora IT-3
Porankis Ø50mm
Metalinių strypų Ø10mm
Metalinių stulpelių 1000,0mm
(met. tuščiavid. vamzdis 40x40x4mm)

1T-3

1 vienetui/viso 12 vnt.
Sendinta, impregnuota
Sendintas nelygaus paviršio

Sendinta, impregnuota
Ant kojų kiaurapjūvis raštas

L-0,3m
Laiptų 1L-1 kiekių žiniaraštis
byloje I-SK, ENERO-44(2017)TP-I-SK-MŽ

IT-1

Medinis porankis Ø50mm
Metalinių stulpelių
Metalo strypų
3.14.

0,32
43,65
16
8 vnt
0,03
29,0
16
0,35
6

1 vienetui/viso 11 vnt.
Sendinta, impregnuota
Sendintas nelygaus paviršio

m‘
vnt.
kg
m‘

185,0
509
1064,0

855,0kg (30x30x960mm)
Ø10mm
Laiptų 1L-3 kiekių žiniaraštis
byloje I-SK, ENERO-44(2017)TP-I-SK-MŽ

m
m
vnt.

24,0
195,0
18

0,05m3

ENERO-44(2017)-TP-I-SP-DMŽ

Lapas

Lapų

Laida

2

3

A

Atitvaras-Tvora IT-4

3.15.

Medienos (viso)
Medinio porankio
Metalinių strypų (viso)
Metalo juostos
Šiukšlių dėžė IŠD-1
Metalo
Kniedės
Metalinis kibiras

1T-4

IŠD-1

m‘

116,0

Laiptų 1L-4 kiekių žiniaraštis
byloje I-SK, ENERO-44(2017)TP-I-SK-MŽ

m

17,0

1m-0,26m3;L-150,0

kg

180,0

vnt.
kg

8
135,0

4. Heraldika ir flagštokai (už I teritorijos projektavimo ribų)
4.1.
4.2.

Įėjimo vartai su varteliais su
Gediminaičių, Jogailaičių atributika
(mediniai su herbais, karių siluetais
Flagštokai

vnt.

1

vnt.

12

Parenkama darbo projekto
metu, užsakovui pateikus
pavyzdžius

1. Skaičiai duoti apytiksliai.
2. Heraldikos elementai parenkama darbo projekto metu, užsakovui pateikus pavyzdžius.
3. Šlaitų tvirtinimą, paviršinės erozijos židinių naikinimo kiekius žiūrėti ENERO-44(2017)-I-TvDP dalyje.

ENERO-44(2017)-TP-I-SP-DMŽ

Lapas

Lapų

Laida

3

3

A

PRIEDEDAMI DOKUMENTAI

BRĖŽINIAI

