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STATYTOJAS, 
UŽSAKOVAS: 

Skuodo rajono savivaldyb s administracija, Savivaldyb s biudžetin staiga, 
duomenys kaupiami ir saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 188751834, 
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, faks. (8 440) 73 984, 
el.p.: savivaldybe@skuodas.lt 
 

 

 
PROJEKTUOJAMO
OBJEKTO 
DUOMENYS: 

 
Apuol s piliakalnis su gyvenviete,  unikalus kodas kult ros vertybi  registre - 
24505, Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.;  
Apuol s akmuo su duben liais unikalus kodas kult ros vertybi  registre – 
16219, Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.; 
 

 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS 
 
 
ŽEM S SKLYP  
KADASTR. NR., 
ADRESAI 
 
ETAPAS: 

Apuol s valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esan  vertybi  
sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo 
r. sav. 
 
7518/0002:268 Kaukolik  k.v., Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav. 
Nr. 0002/506 Kaukolik  k.v., Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav. 
 
 
Supaprastintas statinio projektas 
 

 

 
TVARKYBOS 
DARB  R ŠYS: 
 

 
1.1. Taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai) 
1.2. Konservavimo darbai (apsaugos priemoni  nuo mechanin s erozijos  
rengimas, paviršin s erozijos židini  panaikinimas)  

1.3. Avarijos gr sm s pašalinimo darbai (šlait  tvirtinimas) 
 

 

 
STATYBOS 
DARB  R ŠYS: 
 
 

 
2. Nauj  statini , rengini  statyba - pritaikymo darbai (informaciniai  
stendai, rodykl s, suolai, užtvarai automobiliams, riboženkliai, rieduli  aukuro  
kopija, lauko tualetas, poilsio erdv , žvyro dangos aikštel , ekspozicin s  
priemon s, kraštovaizdžio formavimo kirtimai)  
 

 

PROJEKTO NR.  
 
 
DALYS: 

JR-17-01-SP 
 
 
1. Bendroji – architekt ros (BA);  
2. Tvarkomieji paveldosaugos darbai (TPDP).  
 

 
 

 
BYLA: 

 
Tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai  
JR-17-01-SP-BA-TPDP 
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 BYLOS TURINYS  
Eil s Nr., 

Žym jimas 
Pavadinimas Lapai 

 BENDRIEJI DUOMENYS:  
1. Pagrindiniai statinio rodikliai 1 
2. Projektavimo užduotis, s lygos, pritarimai, ekspertiz s, leidimai 18 
3. Ištrauka iš NT kadastro ir registro, nuosavyb s, valdymo teis s dokument  

kopijos, ištrauka iš LR saugom  teritorij  registro   
7 

4. ATLIKTI TYRIMAI, ESAM  TYRIM  APIBENDRINIMAS  
4.1. Atlikt  archeologini  tyrim  apibendrinimas 3 
4.2. Inžinerini  – geodežini  tyrin jim  ataskaita 2 
5.  ESAMOS PAD TIES FIKSAVIMO DOKUMENTAI:  

5.1. Esamos b kl s fotofiksacija 6 
5.2. Kult ros paveldo centras. Pagrindinis dosje. Statinio aprašas, kiti duomenys 5 
5.3. Teritorijos rib  planai 2 
5.4. Situacijos schema 1 
6. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI.  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 
6 

6.1. Projektuojamas objektas ir projektuojam  tvarkybos darb  vieta  
6.2. Kult ros vertybi  registro duomenys  
6.3. Esama b kl   
6.4. Tvarkybos darb  r šys  
6.5. Projektini  sprendini  paaiškinimas ir pagrindimas  
6.6. Tvarkom  paveldosaugos darb  medžiag  ir gamini  kieki  žiniaraštis 1 
7. TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI. 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 
6 

7.1. Esama b kl   
7.2. Projektini  sprendini  paaiškinimas ir pagrindimas  
7.3. Pasirengimo tvarkybos ir statybos darbams organizavimo sprendini  

paaiškinimas, aplinkos apsauga
  

7.4. Tvarkom  statybos darb  medžiag  ir gamini  kieki  žiniaraštis 2 
8. PLANUOJAM  TVARKOM  PAVELDOSAUGOS DARB  IR 

TVARKOM  STATYBOS DARB  SPRENDINI  
PAVAIZDAVIMAS: 

 

8.1. Tvarkomieji paveldosaugos darbai (konservavimas, restauravimas):  
BA-01 Sklypo sutvarkymo ir pritaikymo lankymui schema  2 
BA-02  tak  SD rengimas (skaldos atsij  danga) M 1:20    1 
BA-03  tak  ŽT (žvyro ir dirvožemio mišinio danga) ir IP (skaldos ir 

dirvožemio mišiniu) rengimas M1:20 
1 

BA-04   terasuot  tak  TT rengimas M 1:20 1 
BA-05 Lauko akmen  grindinio GR konservavimas. Šlait  tvirtinimas ŠT M 1:20 1 
BA-06 Apžvalgos aikštel s AA (skaldos atsij  danga) ir atokv pio aikšteli  AA 

(žvyro ir dirvožemio mišinio danga) rengimas M 1:20 
1 

BA-07 Medini  laipt  ML rengimas. Planas, vaizdas iš šono M 1:50 1 
BA-08 Medini  laipt  ML rengimas. Pj vis 1-1 M 1:50 Detal s D-1, D-2 M 1:5 1 

8.2. Tvarkomieji statybos darbai (pritaikymas):  
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BA-09 Žvyro dangos automobili   stov jimo  aikštel s P rengimas  M 1:20 1 
BA-10 Poilsio erdv s PA rengimas. Vaizdas iš šono. Planas. Stogo planas M 1:50 1 
BA-11 Poilsio erdv s PA rengimas. Pj vis A-A. Gegni  planas M 1:50  1 
BA-12 Ekspozicin s priemon s – „Pilies šulinys PŠ“ rengimas M 1:30 1 
BA-13 Ekspozicin s priemon s – „Pilies vartai PV“ rengimas M 1:50 2 
BA-14 Užtvar  automobiliams UŽ-1 rengimas M 1:20 1 
BA-15 Užtvar  automobiliams UŽ-2 rengimas M 1:20 1 
BA-16 Informacini  stend  IS-1 rengimas M 1:20 1 
BA-17 Informacini  stend  IS-2 rengimas M 1:20 1 
BA-18 Informacini  rodykli  IR rengimas M 1:20 1 
BA-19 Nukreipian  rodykli  NR rengimas M 1:20 1 
BA-20 Suol  SU rengimas M 1:20 1 
BA-21 Riboženkli  R rengimas M 1:20 1 
BA-22 Aukuro A kopijos rengimas M 1:20 1 
BA-23 Lauko tualeto WC rengimas 1 
BA-24 Darb  organizavimo schema 1 

9. TVARKYBOS DARB  IR J  ATLIKIMUI NAUDOJAM  
MEDŽIAG  TECHNIN S IR KOKYBIN S CHARAKTERISTIKOS, 
KITI REIKALAVIMAI IR RODIKLIAI . TVARKOM  
STATYBOS DARB  TECHNIN S SPECIFIKACIJOS 

7 

10. PROJEKTUOTOJ  ATESTAT  KOPIJOS 5 
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1. PAGRINDINIAI  STATINIO RODIKLIAI  

 
Pavadinimas 

 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Nesud tingo
statinio 
grup  

 

   
I. SKLYPAS 

1.1.  Kadastrinis Nr.: 7518/0002:268 Kaukolik  k.v. 
 Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav. ha 0.1018  

1.2. Nr. 0002/506 Kaukolik  k.v., Apuol s k., Aleksandrijos sen., 
Skuodo r. sav. ha 8.5000  

 
II. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI NESUD TINGI STATINIAI 

2.1. P  skaldos atsij  dangos takas SD m/m² 380,0/483,0 I 

2.2. P  terasuotas takas TT m/m² 100,0/120,0 I 

2.3. P  žaliatakiai ŽT m/m² 380,0/456,0 I 

2.4. Apžvalgos aikštel s AA Vnt./m² 7/172,5  I 

2.5. Žvyro dangos aikštel  P m² 720,0 II 
 
 



1 
 

 
APUOL S VALSTYBINIAME KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINYJE ESAN   

VERTYBI  SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS LANKYMUI  
APUOL S K., ALEKSNADRIJOS SEN., SKUODO R. SAV. PROJEKTO TECHNIN  

UŽDUOTIS 
 
1. Projekto rengimo tikslas:  
 
1.1. Sutvarkyti raišk  Luobos up s sl nio kraštovaizd  su archeologijos objektais:  

Apuol s piliakalniu su gyvenviete (24505), Apuol s akmeniu su duben liais (16219) Apuol s 
valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje Apuol s k., Aleksnadrijos sen., Skuodo r. sav. ir 
pritaikyti juos lankymui rengiant – laiptus, p  takus, atokv pio, pakietinto grunto ir 
apžvalgos aikšteles, informacinius ženklus, stendus ir rodykles, suolus, užtvarus, riboženklius, 
ekspozicines priemones atlikti eroduojan  plot  užpylim , vel navim , aps jim , 
kraštovaizdžio formavimo kirtimus, šienavim  ir kt.   

 
2. Rengiant statinio projekt  vadovautis: 
 
2.1. Šiais Lietuvos Respublikoje galiojan iais teis s aktais: Lietuvos Respublikos 

saugom  teritorij statym , Lietuvos Respublikos statybos statymu; Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos statymu; Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos 
statymu, PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“; 1.01.07:2010 „Nesud tingi statiniai“; STR 3.01.01:2002. „Statini  statybos 
resurs  poreikio skai iavimo tvarka”; 2014 m. Bartuvos valstybinio ichtiologinio draustinio rib  
planu. 

2.2. Esama teritorijos tyrim  medžiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 
 
3. Parengiamieji ir tyrim  darbai: 
 

3.1. Duomen  apie kult ros ir gamtos paveldo vertybes - Apuol s piliakaln  su gyvenviete 
(24505), Apuol s kapinyn  (3235), Apuol s akmen  su duben liais, Bartuvos valstybinio 
ichtiologinio draustinio vertybes, Luobos ir Brukio upes, NATURA 2000 Buveini  apsaugai 
svarbios teritorijos Luobos up  mokslin s, istorin s, atlikt  tirim  medžiagos surinkimas, 
apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos b kl s nustatymas nat roje, priešprojektiniai 
darbai, archeologini  tyrim  poreikio nustatymas.  

3.2. Privalom  projekto rengimo dokument  (statytojo nuosavyb s dokumentai, 
projekto technin  užduotis, kult ros paveldo vertyb s dosje, priedai) sukomplektavimas. 

 
4. Projekto stadija: 

 
4.1. Supaprastintas projektas. 

  
5. Projekto sud tis: 
5.1. Projekto dokument  sud ties žiniaraštis; 
5.2. S rašas dokument , kuriais vadovaujantis parengtas projektas; 
5.3. Aiškinamasis raštas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojam  

statin  apib dinantys pagrindiniai rodikliai); 
5.4. S naud  kieki  žiniaraš iai ir technin  specifikacija. 
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5.5. Priedai: 
5.5.1. Technin  užduotis; 
5.5.2. Statytojo žem s sklypo nuosavyb s dokumentai; 
5.5.3. Projektuotojo kvalifikacij  patvirtinantys dokumentai; 
5.6. Br žiniai: 
5.6.1. Situacijos planas; 
5.6.2. Statybos sklypo planas; 
5.6.3. Architekt riniai (fasado, plano ir pj vi ) br žiniai; 
 
6. Kiti reikalavimai reng jui: 
6.1. Parengt  ir patvirtint  projekt  suderinti su atsakingomis institucijomis; 
6.2. Perduoti užsakovui 3 projekto egzempliorius ir 1 skaitmenin  projekto egzempliori . 
 
7. Pagrindiniai preliminar s statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo 

metu):  
Tvarkomieji paveldosaugos darbai:  

1. Taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai):   
1.1. Detalieji archeologiniai tyrimai m² 70,0 
1.2. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai m² 40,0 
1.3. Archeologiniai žvalgymai m² 5050,0 
2. Konservavimo darbai:   

2.1. Apsaugos priemoni  nuo mechanin s erozijos rengimas:   
2.1.1. P  tak  SD skaldos atsij  danga rengimas: 

- SD1,2 (1,2m plo io); 
- SD1,5 (1,5m plo io); 

 
 

m 
m 

 
 

285,0 
90,0 

2.1.2. P  terasuot  tak   TT skaldos atsij  danga rengimas: 
- TT1,2 (1,2m plo io); 
- TT1,5 (1,5m plo io); 

 
 

m 
m 

 
 

100,0 
35,0 

2.1.3. P  tak  ŽT– žaliataki  1,2m plo io žvyro ir dirvožemio mišinio 
danga rengimas 

m 
 

380,0 
 

2.1.4. Apžvalgos  aikšteli  AA skaldos atsij /žaliatakio danga rengimas: 
- skaldos atsij  danga 
 
- žvyro ir dirvožemio mišinio danga 
 

 
 

vnt. 
m² 
vnt. 
m² 

 
 

2 
15,0 

5 
30,0 

2.1.5. Medini  laipt   ML 1,5 m plo io rengimas  m 57,0 
2.1.6. Lauko akmen  grindinio GR konservavimas  

2,5m plo io 
m 30,0 

2.2. Paviršin s erozijos židini  panaikinimas – išvažin  plot  užpylimas 
IP 

m² 910,0 

3. Avarijos gr sm s pašalinimas:   
3.1. Šlait  tvirtinimas ŠT išorin mis mechanin mis ir biologin mis 

priemon mis 
m² 900,0 

 
Tvarkomieji statybos darbai:  

1. Teritorijos funkcin s rangos rengimas:   
1.1. Informacinis stendas IS-1 Vnt. 1 
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1.2. Informaciniai stendai IS-2 Vnt. 5 
1.3. Informacin s rodykl s IR Vnt. 5 
1.4. Nukreipian ios rodykl s NR Vnt. 5 
1.5. Riboženkliai R Vnt. 3 
1.6. Suoliukai SU  Vnt. 4 
1.7. Meninio simbolio atk rimas S Vnt. 1 
1.8. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai – atrankinis medži  ir kr  

kirtimas suformuojant žolin  augmenij  
m² 78500,0 

1.9. Rieduli  užtvarai automobiliams UŽ-1 m 70,0 
1.10. Užrakinami užtvarai automobiliams UŽ-2 Vnt. 2 
1.11. Rieduli  aukuro kopija A Vnt. 1 
1.12. Lauko tualetas WC Vnt. 1 
1.13. Poilsio erdv  PE  Vnt. 1 
1.14. Žvyro dangos aikštel s P rengimas m2 720,0 
1.15. Ekspozicin  priemon  – „Pilies šulinys PŠ“  Vnt. 1 
1.16. Ekspozicin  priemon  – „Pilies vartai PV“ Vnt. 1 
1.17. Perkeliamas esamas informacinis stendas PS Vnt. 1 
1.18. Demontuojama esama medini  konstrukcij ranga: 

- laiptai 
- pav sin  

 

 
 

M 
Vnt. 

 
 

64,0 
1 

 

 
 





























Biudžetin staiga 
Gedimino pr. 19 
01103 Vilnius 
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Vilniaus g. 13 
98112 Skuodas 
Tel. 8 706 85 811 
Faks. 8 706 86 982 
El. paštas skuodas@nzt.lt 
 

 

 

 

 

 
 

NACIONALIN S ŽEM S TARNYBOS 
PRIE ŽEM S KIO MINISTERIJOS 

SKUODOSKYRIUS 

 
Skuodo rajono savivaldyb s administracijai 
Vilniaus g. 13 
98112 Skuodas 

  

              ______________ Nr. _________________ 
 

            ______________ Nr. _________________  

 
 

L SUTIKIMO GYVENDINTI PROJEKT  
 
 

Nacionalin s žem s tarnybos prie Žem s kio ministerijos Skuodo skyrius, išnagrin s J  

prašym  d l projekto, kurio metu numatoma sutvarkyti Apuol s valstybiniame kraštovaizdžio 

draustinyje esan ias vertybes ir pritaikyti lankymui, gyvendinimo nesuformuotuose 2,30 ha (centro 

koordinat s X 355912 ,Y 6237511) ir 8,50 ha (centro koordinat s X 356135, Y 6237163) 

valstybin s žem s plotuose, esan iuose Šark s k. ir Apuol s k., Skuodo r. sav. neprieštarauja d l 

min to projekto gyvendinimo bei juose numatyt  veikl  vykdymo iki 2021 m. pabaigos.  

Nesuformuoti ir nekilnojamojo turto registre ne registruoti valstybin s žem s plotai yra 

priskirti neprivatizuojamai žemei. 

 PRIDEDAMA. Schema, 1 lapas. 

 
Skyriaus ved jas         Laimutis Luožys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieva Stoncelyt , tel. 8 70685 818, el. p. ieva.stoncelyte@nzt.lt  

15SD-       -(14.15.37E.) 2017-06- 
2017-05-30 (4.1.33.)-R2-906 







Darbai projektuojami valstybin s žem s sklypuose (žem s sklyp  unikal s Nr.: 4400-2382-6831, 
Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.; 0002/506, Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo 
r. sav.), kuriuos panaudos sutartimi valdo Skuodo rajono savivaldyb  (žem s savininkas - Lietuvos 
Respublika, gautas NŽT prie Ž M Skuodo rajono skyriaus sutikimas). 

0002/506

Apuol s piliakalnis 
su gyvenviete (24506)

Apuol s akmuo su duben liais 
ir ženklais (16219)

4400-2382-6831

Apuol s 
kapinynas (3235)













Saugomos teritorijos. Projektuojami statiniai ir 
ranga patenka  valstybinio Apuol s kraštovaizdžio 

draustinio teritoij , ribojasi su NATURA 2000 
a a L , buveini  apsaugai Svarbi teritorij uobos up

v u B i u u. alstybini artuvos chtiologini draustini

Valstybinis Apuol s kraštovaizdžio draustinis

Apuol s piliakalnis su gyvenviete (24506):

Apuol s akmuo su duben liais ir ženklais (16219)

V s   alstybini Bartuvos 
s sichtiologini draustini 

NATURA 2000 Buveini  apsaugai 
asvarbi teritorij Luobos up

IŠTRAUKA IŠ LR SAUGOM  TERITORIJ  REGISTRO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ATLIKTI TYRIMAI, ESAM  
TYRIM  APIBENDRINIMAI 
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4.1. ATLIKT  ARCHEOLOGINI  TYRIM  APIBENDRINIMAS 
Archeologiniai tyrimai, šaltiniai, kita medžiaga, kuriais vadovautasi rengiant projektinius 
pasi lymus: 
1. Apuol . Ausgrabungen und fonde. 1928-1932. Klaip da, 2009.  
2. Apuol s piliakalnio archeologini  tyrin jim  dienoraštis. 1931 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
Archeologijos skyrius, b. 63.  
3. DAUGUDIS, Vytautas. Senoji medin  statyba Lietuvoje. Vilnius, 1982, p. 10, 77-78, 85, 87.  
4. Kult ros vertyb s pagrindinis dosj : A1313KP, Apuol s piliakalnis su gyvenviete. Kult ros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka.  
5. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 2, p. 362-365.  
6. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 31 (Nr. 33).  
7. Lietuvos TSR kult ros paminkl  s rašas. Vilnius, 1973, p. 78, 170.  
8. Valstyb s archeologijos komisijos medžiaga. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 1, 
ap. 1, b. 20, p. 68-72, 313-388, b. 119, p. 107-108.  
9. ZABIELA, Gintautas. 1987 m. Skuodo rajono archeologijos paminkl  žvalgymo ataskaita. Vilnius, 
1987. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1372, p. 1-2.  
10. ZABIELA, Gintautas. E. Volterio archeologin  veikla Žemaitijoje. Žemai  praeitis. Vilnius, 
1993, t. 2, p. 72, 74-76.  
11. ZABIELA, Gintautas. Vladas Nagevi ius – archeologas. Žemai  praeitis. Vilnius, 1994, t. 3, p. 
65-68.  
12. ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnis ir kapinynas. Visuotin  lietuvi  enciklopedija. Vilnius, 
2001, t. 1, p. 683.  
13. ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnio su gyvenviete (24505) ir jo aplinkos archeologini  
žvalgym  ataskaita. Vilnius, 2012. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 
2142.  
14. ZABIELA, Gintautas. Scandinavian arrowheads in Lithuania. Archaeologia Baltica. Vilnius, 1997, 
t. 2, p. 133-140.  
15. ZABIELA, Gintautas; JAROCKIS, Romas; ir NABAŽAIT , Raimonda. Apuol s archeologinio 
komplekso žvalgymai. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 107-113. 
16. ZABIELA, Gintautas; ir IBSEN, Timo. Apuol s piliakalnio rytini tvirtinim  zondavimas. 
Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 122-124.  

 
Projektiniai pasi lymai. Atsižvelgiant  ankstesniaisi metais atliktus archeologinius tyrimus, 

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 
nuostatomis, prieš atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir tvarkomuosius statybos darbus numatyta 
atlikti taikomuosius (archeologinius) tyrimus: detaliuosius archeologinius tyrimus (bendras plotas 
– 70,0m², iškasos gylis iki 1,4 m, I grup s gruntas) šlait  tvirtinimo ŠT keter  planiravimo vietose, 
ekspozicin s priemon s – „Pilies šulinys PŠ“ rengimo vietoje, poilsio erdv s PE, lauko tualeto WC 
rengimo vietose; žvalgomuosius archeologinius tyrimus (bendras plotas – 40,0m², iškasos gylis iki 

1,4 m, II grup s gruntas)  riboženkli  R, informacini  stend  IS-1, IS-2, rodykli  IR, automobili  
užtvar  UŽ-2 rangos pamat rengimo vietose, kuriais bus siekiama surinkti išsamius duomenis apie 
tiriam  objekt . Vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 20.2. punktu - tiriant teritorijas esam  ar sp jam  
archeologini  objekt  aplinkoje  ištiriama ne mažesn  kaip 0,2% tiriamos teritorijos ploto dalis 
(tiesiniuose iki 5 m plo io objektuose 1 šurfas kasamas ne re iau kaip kas 50 m). Šiais tyrimais bus 
siekiama surinkti duomenis apie archeologinio paveldo objekt , jo pla iau netiriant.  

Numatoma atlikti archeologinius žvalgymus (bendras plotas – 4000,0m², I grup s gruntas) 
judinamo grunto plotuose (gylis: 5-20cm) rengiant p  takus SD, žaliatakius ŽT, 
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terasuotus takus TT, apžvalgos aikšteles AA, medinius laiptus ML, lauko akmen  grindin  GR, erozijos 
pažeist  viet  ŠT ir išvažin  plot  IP sutvarkymo vietose, kuriais bus siekiama surinkti duomenis 
apie archeologinio paveldo objekt , jo pla iau netiriant. Jeigu toki  archeologini  žvalgym  metu 
aptinkamas archeologinis sluoksnis, iki projektinio ši  darb  gylio turi b ti atliekami žvalgomieji 
archeologiniai tyrimai arba detalieji archeologiniai tyrimai. Archeologiniai žvalgymai gali b ti 
atliekami pavieniams stulpams arba atramoms gr žiamose vietose. Objekto ir jo dali  šlaituose 
rengin jant medinius laiptus ML archeologiniai tyrimai neatliekami, kadangi laipt  ML tvirtinimui  

grunt  sukalamos plienin s juostos.  
Vadovaujantis atlikt  archeologini  tyrim  medžiaga ir išvadomis bei moksline literat ra, 

pasitelkus analogus (ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnis ir kapinynas. Visuotin  lietuvi  
enciklopedija. Vilnius, 2001, t. 1, p. 683.; ZABIELA, Gintautas; JAROCKIS, Romas; ir NABAŽAIT , 
Raimonda. Apuol s archeologinio komplekso žvalgymai. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2011 
metais. Vilnius, 2012, p. 107-113; ZABIELA, Gintautas; ir IBSEN, Timo. Apuol s piliakalnio rytini  
tvirtinim  zondavimas. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 122-124.; 

ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnio su gyvenviete (24505) ir jo aplinkos archeologini  
žvalgym  ataskaita. Vilnius, 2012. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 
2142.; Apuol . Ausgrabungen und fonde. 1928-1932. Klaip da, 2009; Apuol s piliakalnio 
archeologini  tyrin jim  dienoraštis. 1931 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus Archeologijos skyrius, 
b. 63) archeologiniais tyrimais ištirtose piliakalnio aikštel s vietose projektuojamos ekspozicin  
priemon  – „Pilies šulinys PŠ“ ir ekspozicin  priemon  „Pilies vartai PV“, kurios atlikt  edukacin  
funkcij , padidint  objekto aplinkos estetin  vert , sureguliuot  lankytoj  srautus. 

Pilies šulinio aprašymas, pateiktas leidinyje „Apuol . Ausgrabungen und fonde.” 1928-1932. 
Klaip da, 2009. Leidinyje užfiksuota, jog piliakalnio aikštel s P išpumpavus vanden  iškasta 5x6m 
plo io perkasa ir atkasta buvusio pilies šulinio – vandens rezervuaro duob  4,5x4 m su gerai 
išsilaikiusiomis medini  beržo ir uosio suleist  r st  rentinio liekanomis (Pav. Nr. 2). Šulinio duob  
buvusi užnešta dumblu, lapais, šakomis, priaugusi kr . Šulinio duob s gylis siek s 2 m. Pašalintas 
augalinis sluoksnis – 27 cm.     

Ekspozicin  priemon  – „Pilies šulinys PŠ“ rengiama buvusio pilies šulinio vietoje (dabar 
užnešta dumblu ir pripildyta krituli  vandens). Prieš rengimo darbus atliekami detalieji archeologiniai 
tyrimai. Duob  išvaloma, rengiamas kampuose suleist  medienos r st  20-25cm rentinys, kampuose 
sutvirtintas mediniais poliais. Šulinio duob s gylis ~1,0m, jos dugne ant geotekstil s sluoksnio  
rengiamas drenuojantis stambaus žvyro sluoksnis. Šulinio prieži rai dugne pritvirtinamas pakeliamas 

vielos tinklas. 
 Pilies vart  – važiavimo  pilies aikštel  archeologini  tyrim  aprašymas pateikiamas leidinyje 
„Apuol . Ausgrabungen und fonde.” 1928-1932. Klaip da, 2009. Jame minima, jog pašalinus augalin  
sluoksn  (30 cm) važiavimo vietoje atkastas lauko akmen  grindinys. Buvusio apsauginio pylimo 
pradžioje 90 cm gylyje atkastas 90 cm dydžio lauko riedulys, kitoje važiavimo pus je – 60 cm dydžio 
riedulys tokiame pa iame gylyje. Kasant pylimo kraštuose fiksuota dar daugiau eil mis sukraut  lauko 
rieduli . Atkastas skersinis kelio profilis. Šalia atkast  lauko rieduli  eili  ir po jais rastos skirting  
pilies egzistavimo laikotarpi  medini  konstrukcij  stulpaviet s (po 4 r stus lygiagre iai važiavimui), 
užpildytos viršutiniais grunto sluoksniais (Pav. Nr. 1). 
Ekspozicin  priemon  – „Pilies vartai PV“ rengiama važiavimo  pilies aikštel  vietoje, PR aikštel s 
dalyje, tarp nužem jan  apsauginio pylimo krašt . rengiama mediniai polin s konstrukcijos vartai, 
dengti stogeliu. Medin s konstrukcijos (iš d20-30cm lygiagre ia abipus važiavim kasam  r st )  iš 
išor s sutvirtinamos lauko rieduliais, sujungiant juos su apsauginiu pylimu. Visi darbai objekto 
teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio verting  savybi , nedarant neigiamo poveikio 
kraštovaizdžiui. Darbai bus tikslinami darbo projekto rengimo metu ir atlikus archeologinius 
tyrimus. 
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Sklypo PV dalis. Žvyro dangos automobili  stov jimo aikštel s vieta. 

 

 
                        Sklypo PV dalis. Esama pav sin . 

 

 
Sklypo PV dalis. Terasuotas takas. Projektuojam  medini  laipt  vieta.  
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            Sklypo PV dalis. Esamas tiltelis per Brukio upel . Vaizdas  pietin  upelio šlait   

 

 
Apuol s piliakalnio pietvakarinis šlaitas. Vaizdas nuo tiltelio 

 

 
Sklypo P dalis. Brukio sl nis 
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Sunyk  laiptai piliakalnio PV šlaite. Projektuojam  medini  laipt  vieta 

 

 
Piliakalnio aikštel . Vaizdas  gynybin  pylim  R aikštel s dalyje. 

  

 
Vaizdas nuo gynybinio pylimo. Projektuojamo tako vieta 
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Piliakalnio aikštel . Buvusio pilies šulinio vieta 

 

 
Konservuojamo lauko akmen  grindinio vieta piliakalnio P šlaite  

 

 
važiavimo  pil  vieta. Projektuojam  ekspozicini  pilies vart  vieta 
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Erozijos pažeistas piliakalnio šlaitas V sklypo dalyje 

 

 
Piliakalnio vakarinis šlaitas  

 

 
Vaizdas nuo piliakalnio   Luobos up s sl  V sklypo dalyje 
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Želdiniais užgožtas piliakalnio šiaurinis šlaitas 

 

 
Buv s lauko kelias - projektuojamo terasuoto tako vieta piliakalnio ŠR šlaite 

 

 
Išvažin ti plotai PR sklypo dalyje 

 



24505

Apuol s piliakalnis su gyvenviete

Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Apuol s k.,

2008-02-13

Paminklas

Nacionalinis

Nekilnojamas

Kompleksas

Apuol s akmuo su duben liais ir ženklais (16219, A1865)

Kodas registre iki 2005.04.19:  A1313K

I t-me io po Kr. pr. – XIII a.

1.  Apuol s piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3234); 
2.  Apuol s piliakalnio su gyvenviete gyvenviet  (24506); 

KVR objektas:  318631.00 kv. m
Vizualin  apsaugos zona:  782000.00 kv. m

Archeologinis (lemiantis reikšmingum );Istorinis (lemiantis reikšmingum  svarbus);Kraštovaizdžio;
Memorialinis (lemiantis reikšmingum  svarbus);

1.3.4. žem s ir jos paviršiaus elementai - reljefas (aukštumos krašto kyšulys Luobos ir Brukio santakoje, Luobos
kairiajame ir Brukio dešiniajame krante bei aukštumos dalis  R nuo kyšulio ir jos kraštas  P nuo jo, Brukio
kairiajame krante, o taip pat Luobos sl nis  Š ir V, VPV nuo kyšulio; iškyšulys ir jo pap s gerokai apardytos
Luobos ir Brukio, apaug  lapuo iais medžiais, didžioji dalis aukštumos krašto dirvonuoja, dalis apaugusi kr mais,
buvo ilg  laik  ariama; FF Nr. 1-23; priedai 6, 7; TRP; 2011 m., 2016 m.);

4. Artimiausios kult ros paveldo objekto teritorij  ar vietov  supan ios aplinkos kult rinio kraštovaizdžio
vertingosios savyb s – Apuol s kraštovaizdžio draustinio teritorija;

5. Faktai apie svarbias visuomen s, kult ros ir valstyb s istorijos asmenybes, vykius, kurie susij  su objektais ar
vietov mis – Apuol  yra pirmoji Lietuvos vietov , pamin ta istoriniuose šaltiniuose. Piliakalnyje stov jusi  kurši
pil  853 m. puol  šved  vikingai, vadovaujami Olafo. Kuršiai gyn si 8 dienas, ta iau, vertin  savo paj gas, buvo
priversti sudaryti taik , sumok ti po pus  svaro sidabro nuo žmogaus ir duoti 30 kait . Pilis liko neužimta. V liau
Apuol  minima 1253 m., kaip dalyb  objektas tarp Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino (žr. 13.1, 13.13, 13.14,

Apuol s piliakalnis su gyvenviete

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/62495822-A0D0-4016-B406...
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13.33).

KVAD direktoriaus sakymas; 1998-11-18 ; : 313 ; 1. 
l pripažinimo valstyb s saugomu ; 2005-04-29 ; : V-190; 2. 
l paskelbimo kult ros paminklu; 2008-02-13 ; : 155; 3. 
L DUOMEN  PATIKSLINIMO; 2016-10-18 ; : KPD-VL-994;  Atlasas Informacija 1998 m. planas 2004 m.

planas TRP1 TRP2 Aktas_KPD-VL-994.pdf
4. 

1. ANTANAVI IUS, Darius; BARONAS, Darius; DUBONIS, Art ras; ir PETRAUSKAS, Rimvydas (sud.). 
Mindaugo knyga. Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karali . Vilnius, 2005, p. 58.
2. Apuol . Ausgrabungen und fonde. 1928-1932. Klaip da, 2009.
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Procedings of the first International congress of prehistoric and protohistoric sciences. London, 1934, p. 302-304. 
22. PUZINAS, Jonas. Naujausi  priostorini  tyrin jim  duomenys. Kaunas, 1938, p. 292-294.
23. PUZINAS, Jonas. Vl. Nagius Nagevi ius kaip archeologas. Generolo gydytojo Vlado Nagiaus Nagevi iaus 
gyvenimo ir darb  apžvalga. Putnam, 1962, p. 242-247.
24. TARASENKA, Petras. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 96.
25. TARASENKA, Petras. Lietuvos piliakalniai. Vilnius, 1956, p. 29, 36, 57.
26. TAUTAVI IUS, Adolfas. Ar kasin jo prof. E. Volteris Apuol s piliakaln  1930 m.? Balt  archeologija. Vilnius, 
1995, Nr. 3 (6), p. 29.
27. TAUTAVI IUS, Adolfas. 1966 met  žvalgomosios archeologin s ekspedicijos ataskaita (Kretingos, Skuodo, 
Mažeiki , Akmen s, Klaip dos, Plung s, Šiauli  rajonai). Vilnius, 1966. Kult ros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 121, p. 71.
28. Valstyb s archeologijos komisijos medžiaga. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 1, ap. 1, b. 
20, p. 68-72, 313-388, b. 119, p. 107-108.
29. VOLKAIT -KUKLIKAUSKIEN , Regina. Lietuvos archeologiniai paminklai ir j  tyrin jimai. Vilnius, 1958, p. 
42-47.
30. VOLKAIT -KUKLIKAUSKIEN , Regina. Lietuviai IX-XII amžiais. Vilnius, 1970, p. 10, 274.
31. VOLTERIS, Eduardas. Kod l reik jo ištirti Apuol s piliakalnis? Naujoji Romuva. Kaunas, 1931, spalio 4 d., Nr. 
40, p. 949-950.
32. VOLTERIS, Eduardas. Apuol . Praeitis.  Kaunas, 1933, t. 2, p. 467-472.
33. ZABIELA, Gintautas. 1987 m. Skuodo rajono archeologijos paminkl  žvalgymo ataskaita. Vilnius, 1987. 
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1372, p. 1-2.
34. ZABIELA, Gintautas. E. Volterio archeologin  veikla Žemaitijoje. Žemai  praeitis. Vilnius, 1993, t. 2, p. 72, 
74-76. 
35. ZABIELA, Gintautas. Vladas Nagevi ius – archeologas. Žemai  praeitis. Vilnius, 1994, t. 3, p. 65-68. 
36. ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnis ir kapinynas. Visuotin  lietuvi  enciklopedija. Vilnius, 2001, t. 1, p. 
683.
37. ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnio su gyvenviete (24505) ir jo aplinkos archeologini  žvalgym  
ataskaita. Vilnius, 2012. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2142.
38. ZABIELA, Gintautas. Scandinavian arrowheads in Lithuania. Archaeologia Baltica. Vilnius, 1997, t. 2, p. 
133-140. 
39. ZABIELA, Gintautas; JAROCKIS, Romas; ir NABAŽAIT , Raimonda. Apuol s archeologinio komplekso 
žvalgymai. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 107-113. 
40. ZABIELA, Gintautas; ir IBSEN, Timo. Apuol s piliakalnio rytini tvirtinim  zondavimas. Archeologiniai 
tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 122-124. 
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41. ŽADEIKIS, Pranciškus. Kas šiemet daroma Apuol je. Naujoji Romuva. Kaunas, 1932 m., liepos 31 d., Nr. 
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Unikalus objekto kodas
16219

Pilnas pavadinimas
Apuol s akmuo su duben liais ir ženklais

Adresas
Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Apuol s k.,

registravimo registre data
1993-05-26

Statusas
Valstyb s saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

šis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  136.00 kv. m

Vertyb  pagal sandar
Pavienis objektas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  A1865
Nr. Lietuvos Respublikos kult ros paminkl  s raše:  AV2050

Amžius
I t-metis pr. Kr., I-II t-me iai po Kr., XIX a.

Verting  savybi  pob dis
Archeologinis (lemiantis reikšmingum );Kraštovaizdžio;

Vertingosios savyb s
1.3.4. žem s ir jos paviršiaus elementai - žmogaus dalinai apdorotas riedulys (akmuo šviesus rausvas
stambiagr dis granitas, netaisyklingos pasviros keturkamp s piramid s apvalainomis šon  briaunomis ir viršumi
bei vienu labiau nusklembtu šonu pavidalo, iki 1,90 m plo io PR, 2,10 m PV, 2,30 m ŠV ir 2,05 m ŠR
plokštumomis bei iki 2,60 m aukš io virš žem s, su viename jo šone 1987 m. pasteb tais 24 3-9 cm skersmens
duben liais ir iškaltais ženklais „M  1818“, v liau, XX a. dešimtame dešimtmetyje, matytais 5 duben liais ir
ženklais, 2010 m. ruden  su jo dabartin s PR plokštumos apatin je dalyje pasteb tais neabejotinais septyniais,
grei iausiai išgludintais, nedideliais, 4-5,5 cm skersmens ir iki 2 cm gylio apvalainadugniais duben liais,
išsid iusiais dviem per 36 cm viena nuo kitos nutolusiomis grup mis po tris 8-10 cm atstumu vienas nuo kito
išsid iusius duben lius ir dar vienu, atskirai, kiek aukš iau dešiniosios grup s, esan iu duben liu, o taip pat ir
su tame pa iame akmens šone iškaltais ženklais: dvitaškiu, dešiniau jo esan iu 28 cm aukš io bei 17 cm plo io
dabar apversta raide „ “su dvitaškiu jos dabartin je kair je ir dar dešiniau – 27 cm aukš io bei 35 cm plo io irgi
apversta lyg „M“ raide, virš kurios yra dabar v lgi apversti 16-21 cm aukš io bei 11 cm plo io skai iai „1818“;
akmuo vietomis kiek apskeld s ir aptrup s, duben liai ir iškalti ženklai kiek paveikti erozijos, akmuo savo laiku
buvo pajudintas iš senosios vietos, perkeltas dabartin , esan  apie 260-270 m  Š nuo senosios ir pastatytas
apverstas, tod l seniau, kai akmuo buvo neapverstas, jame dviem eilut mis iškalti ženklai buvo aukš iau ir tur jo
atrodyti  taip:  ”M :  /  1818”;  FF Nr.  1-5; 2007 m.,  2011 m.,  2016 m.);  reljefas (dabar akmuo yra gana lygios
aukštumos krašte, šalia jos šlaito  Brukio ir jo kairiojo intako sl ; paviršius dirvonuoja, P šone eina lauko kelias;
FF Nr. 1-4; priedas 4; TRP; 2007 m., 2011 m., 2016 m.);

4. artimiausios kult ros paveldo objekto teritorij  ar vietov  supan ios aplinkos kult rinio kraštovaizdžio

Apuol s akmuo su duben liais ir ženklais
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vertingosios savyb s – Apuol s piliakalnio su gyvenviete ir Apuol s kraštovaizdžio draustinio teritorija;

Dokumentai
KVAD direktoriaus sakymas; 2005-04-18 ; Nr: -136 ; 1. 

l pripažinimo valstyb s saugomu ; 2005-04-29 ; Nr: V-190; 2. 
l duomen  patikslinimo; 2006-06-27 ; Nr: KPD-RM-105;  Aktas3. 
L DUOMEN  PATIKSLINIMO; 2016-10-18 ; Nr: KPD-VL-996;  1988 m. planas 2004 m. planas TRP

Aktas_KPD-VL-996.pdf
4. 

Šaltiniai ir medžiagos
1. DAKANIS, Bronius; Merkevi ius, Algimantas; ir Zabiela, Gintautas. Skuodo rajono archeologijos paminkl  
žvalgymas. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. Vilnius, 1988, p. 182.
2. Kult ros vertyb s byla: A1865, Apuol s akmuo su duben liais. Kult ros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka
3. Lietuvos TSR kult ros paminkl  s rašas. Vilnius, 1973, p.78. 
4. VAITKEVI IUS, Vykintas. Akmenys su duobut mis: sena ir nauja. Kult ros paminklai. Vilnius, 1996, t. 3, p. 6, 
8, 10.
5. VAITKEVI IUS, Vykintas. Alkai: balt  šventvie  studija. Vilnius, 2003, p. 92, 93, 94.
6. VAITKEVI IUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventviet s: Žemaitija. Vilnius, 1998, p. 113.
7. ZABIELA, Gintautas. 1987 m. Skuodo rajono archeologijos paminkl  žvalgymo ataskaita. Vilnius, 1987. 
Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27, ap. 1, b. 125, p. 6.

FF1 FF2 FF3

FF4 FF5
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6. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
6.1. PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS IR PROJEKTUOJAM  TVARKYBOS DARB  

VIETA 
 

vadas. Suprojektuotus Apuol s piliakalnio su gyvenviete komplekso (24505) ir Apuol s 
akmens su duben liais ir ženklais (16219) tvarkomuosius paveldosaugos darbus planuojama finansuoti 
iš Valstybin s saugom  teritorij  tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos administruojamos 2014–2020 
met  ES fond  investicij  veiksm  programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištekli  darnus 
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemon s Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugom  
teritorij  ir valstybin s reikšm s park  tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Kreiptis d l projekto ar 
tvarkybos darb  finansavimo iš biudžeto nenumatoma. Tvarkom  paveldosaugos darb  projektas 
parengtas kaip sud tin  statinio projekto dalis. Gautas pritarimas tvarkomiesiems paveldosaugos 
darbams ir leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus iš KPD Klaip dos teritorinio padalinio. 

Projektuojamas objektas. Tvarkomieji paveldosaugos darbai projektuojami KVR objekto: 
Apuol s piliakalnio su gyvenviete komplekso (24505): Apuol s piliakalnio su gyvenviete piliakalnio 
(3234); Apuol s piliakalnio su gyvenviete gyvenviet s (24506); Apuol s akmens su duben liais ir 
ženklais (16219) teritorijose ir apsaugos zonose. Darbai projektuojami valstybin s žem s sklypuose 
(žem s sklyp  unikal s Nr.: 4400-2382-6831, Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.; 0002/506, 
Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.), kuriuos panaudos sutartimi valdo Skuodo rajono 
savivaldyb  (žem s savininkas - Lietuvos Respublika, gautas NŽT prie Ž M Skuodo rajono skyriaus 
sutikimas). Objektas pasiekiamas iš rajoninio kelio Nr. 4603 Telšiai – Als džiai – Barsty iai – Skuodas 
51,584 km pasukus  šiaur  ir lauko keliu nuvažiavus apie 0,6 km.     

Objekto adresas – Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav. 
Projektiniai pasi lymai parengti vadovaujantis LR Nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos 

statymo, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2006 „Kult ros paveldo tvarkybos darb  projekt  
rengimo taisykl s“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 
tvarkyba“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darb  r šys“ reikalavimais, 
2017-06-22 Tvarkybos darb  projektavimo s lygomis, Kult ros paveldo objekto pagrindiniu dosje, 
kult ros vertybi  registro duomenimis, atlikt  tyrim  medžiaga ir išvadomis, moksline literat ra, 
analogais. 

 
6.2. KULT ROS VERTYBI  REGISTRO DUOMENYS 
Apuol s piliakalnio su gyvenviete kompleksas (24505). Objekto pilnas pavadinimas: Apuol s 

piliakalnis su gyvenviete; adresas: Skuodo raj. sav., Aleksandrijos sen., Apuol s k., registravimo 
registre data: 2008-02-13, statusas:  Paminklas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis. R šis: 
Nekilnojamas. Kompleks  sudaro Apuol s piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3234) ir Apuol s 
piliakalnio su gyvenviete gyvenviet  (24506). Komplekso teritorijoje yra Apuol s akmuo su duben liais 
ir ženklais (16219). Verting  savybi  pob dis: archeologinis (lemiantis reikšmingum ), istorinis 
(lemiantis reikšmingum , svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingum , svarbus), kraštovaizdžio. 
KVR teritorijos plotas: 318631 kv. m. Vizualin s apsaugos zona – 782000 kv. m. Vertingosios savyb s:  
žem s ir jos paviršiaus elementai – reljefas. Amžius: I t kst.  po Kr. pr. - XIII a. Artimiausios kult ros 
paveldo objekto teritorij  supan ios aplinkos kult rinio kraštovaizdžio vertingosios savyb s - Apuol s 
valstybinio kraštovaizdžio draustinio teritorija.  

Apuol s piliakalnio su gyvenviete komplekso (24505) vertingosios savyb s:  
Apuol s piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3234):  
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žem s ir jos paviršiaus elementai - aikštel s (piliakalnio aikštel  netaisyklinga keturkamp , 
pailga R-V kryptimi, 100x50 m dydžio, o piliakalnio R pus je esan io priešpilio aikštel  trapecijos 
pavidalo, orientuota R-V kryptimi, 24 m plo io, 40 m ilgio V ir 60 m ilgio R kraštuose; piliakalnio 
aikštel  ilgai buvo ariama, dalis jos, ypa  vakarinis ir šiaurinis kraštai, paplauti ir nuslink  Luobos 
sl , dalis ištirta 1928-1932 m. archeologini  tyrin jim  metu, dabar didžioji jos dalis dirvonuoja, kai 
kur auga reti lapuo iai medžiai, o priešpilio aikštel  buvo ilgai ariama, dabar apaugusi retais lapuo iais 
medžiais; FF Nr. 4-12; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

šlaitai (piliakalnio šlaitai  upelius stat s, 9-10 m aukš io; link Luobos besileidžiantys šlaitai iš 
dalies nuslink , apaug  lapuo iais medžiais ir kr mais, pietinis, nuo Brukio pus s – apaug s retesniais 
lapuo iais medžiais; FF Nr. 1-3; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

pylimai (piliakalnio aikštel  iš vis  pusi  buvusi apjuosta pylimu, kuris geriau išlik s R ir P 
pus se apie 160 m ilgyje: R pus je pylimas 75 m ilgio, 8 m aukš io nuo aikštel s ir 38 m plo io, jo 
žem jantis  P  kraštas  juosia  aikštel  iš  P  –  ia  jis  yra  apie  1,5  m  aukš io  ir  16  m  plo io,  PR  pylimo  
kampe buv s važiavimas  aikštel , o priešpilio R pus je supiltas 1 m aukš io ir 6 m plo io pylimas; 
piliakalnio pylimas iš dalies apaug s lapuo iais medžiais, apardytas XVIII a. jame rengus kapelius, 
didel  jo dalis, ypa  V ir Š pus se kartu su aikštel s kraštais nuslinkusi  Luobos sl , 1931-1932 m. 
archeologini  tyrin jim  metu buvo padarytas rytinio pylimo pj vis ištirtas važiavimas  aikštel , dabar 
pylimas dalinai apaug s žuolais ir kitais lapuo iais medžiais, priešpilio pylimas iš dalies nuskleistas, 
dabar apaug s lapuo iais medžiais ir kr mais; FF Nr. 4-14, 16; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

grioviai  R nuo piliakalnio R pylimo buvo iškastas 10 m plo io ir 3 m gylio griovys, o 
priešpilio pylimo išor je iškastas 4,5 m plo io ir 0,3 m gylio griovys; piliakalnio griovys v liau iš dalies 
užpiltas ir iš dalies užslink s, o priešpilio griovys iš dalies užslink s, Š dalyje virt s griova; -; 2005 m., 
2011 m., 2016 m.);  

kult rinis sluoksnis (piliakalnio aikštel je yra iki 0,5 m storio kult rinis sluoksnis, sudarytas iš 
tamsios žem s, su pastat  liekanomis ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas seniau ariant, 
dalis jo aikštel s kraštuose nuslinkusi, dalis – iš viso 1561 kv. m., ištirta 1928-1932 m. archeologini  
tyrin jim  metu; -; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

kapai (Apuol s kaimo gyventoj  palaikai; -; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  
hidrotechniniai renginiai - šulinys (piliakalnio aikštel s P dalyje yra ia buvusio medinio 

rentininio 4,5x4 m dydžio šulinio – vandens rezervuaro duob ; dabar šulinio duob  užpildyta lietaus 
vandeniu, 1931-1932 m. archeologini  tyrin jim  metu šulinys buvo tyrin tas; FF Nr. 4, 8; 2005 m., 
2011m., 2016 m.); 

Apuol s piliakalnio su gyvenviete gyvenviet  (24506): 
žem s ir jos paviršiaus elementai - kult rinis sluoksnis (sudarytas iš tamsios žem s, su 

archeologiniais radiniais; apardytas ilg  laik  ariant, sl nyje esanti dalis užnešta up s s našomis, o dalis 
visai nuplauta Luobos, dalis ištirta 1931 m.; FF Nr. 16, 17; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

reljefas (aukštumos kraštas  R nuo Luobos sl nio ir  P nuo Brukio sl nio, Luobos sl nis jos 
kairiajame krante  V, VPV ir Š nuo piliakalnio; aukštuma dabar dirvonuoja, sl nis iš dalies dirvonuoja, 
iš dalies apaug s lapuo iais medžiais ir kr mais; FF Nr. 15, 16; TRP; 2005 m., 2011 m., 2016 m.); 

 
Turimos kult ros paveldo objekto tyrim  ir projektin s dokumentacijos s rašas, 

literat ra, tyrimai, šaltiniai:  
l duomen  patikslinimo;  2016-10-18;  Nr: KPD-VL-994;  Atlasas Informacija 1998 m. 

planas 2004 m. planas TRP1 TRP2 Aktas_KPD-VL-994.pdf 
ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnis ir kapinynas. Visuotin  lietuvi  enciklopedija. 

Vilnius, 2001, t. 1, p. 683.;  
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ZABIELA, Gintautas; JAROCKIS, Romas; ir NABAŽAIT , Raimonda. Apuol s archeologinio 
komplekso žvalgymai. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 107-113;  

ZABIELA, Gintautas; ir IBSEN, Timo. Apuol s piliakalnio rytini tvirtinim  zondavimas. 
Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 122-124.;  

ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnio su gyvenviete (24505) ir jo aplinkos archeologini  
žvalgym  ataskaita. Vilnius, 2012. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 
2142.;  

Apuol . Ausgrabungen und fonde. 1928-1932. Klaip da, 2009;  
Apuol s piliakalnio archeologini  tyrin jim  dienoraštis. 1931 m. Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus Archeologijos skyrius, b. 63 
Kult ros vertyb s pagrindinis dosj : A1313KP, Apuol s piliakalnis su gyvenviete. Kult ros 

paveldo centro paveldosaugos biblioteka.  
Lietuviškoji enciklopedija. Kaunas, 1933, t. 1, p. 878.  
Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 2, p. 362-365 
Kult ros vertybi  registro duomenys; 
 
Apuol s akmuo su duben liais ir ženklais (16219). Unikalus objekto kodas: 16219. Pilnas 

pavadinimas: Apuol s akmuo su duben liais ir ženklais. Adresas: Skuodo rajono sav., Aleksandrijos 
sen., Apuol s k. registravimo registre data: 1993-05-26. Statusas: Valstyb s saugomas. Objekto 
reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis. R šis: Nekilnojamas. Teritorijos: KVR objektas:  136.00 kv. 
m. Vertyb  pagal sandar : pavienis objektas. Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19:  A1865. Nr. 
Lietuvos Respublikos kult ros paminkl  s raše:  AV2050. Amžius: I t-metis pr. Kr., I-II t-me iai po 
Kr., XIX a. Verting  savybi  pob dis: Archeologinis (lemiantis reikšmingum ); Kraštovaizdžio. 

Turimos kult ros paveldo objekto tyrim  ir projektin s dokumentacijos s rašas, 
literat ra, tyrimai, šaltiniai:  

l duomen  patikslinimo;  2016-10-18 ;  Nr: KPD-VL-996;  1988 m. planas 2004 m. planas 
TRP Aktas_KPD-VL-996.pdf  

DAKANIS, Bronius; Merkevi ius, Algimantas; ir Zabiela, Gintautas. Skuodo rajono 
archeologijos paminkl  žvalgymas. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. Vilnius, 
1988, p. 182.  

Kult ros vertyb s byla: A1865, Apuol s akmuo su duben liais. Kult ros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka.  

Lietuvos TSR kult ros paminkl  s rašas. Vilnius, 1973, p.78.  
VAITKEVI IUS, Vykintas. Akmenys su duobut mis: sena ir nauja. Kult ros paminklai. 

Vilnius, 1996, t. 3, p. 6, 8, 10. 5.  
VAITKEVI IUS, Vykintas. Alkai: balt  šventvie  studija. Vilnius, 2003, p. 92, 93, 94.  
VAITKEVI IUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventviet s: Žemaitija. Vilnius, 1998, p. 113.  
ZABIELA, Gintautas. 1987 m. Skuodo rajono archeologijos paminkl  žvalgymo ataskaita. 

Vilnius, 1987. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27, ap. 1, b. 125, p. 6.  
 
Apuol s akmens su duben liais ir ženklais (16219) vertingosios savyb s:  
žem s ir jos paviršiaus elementai - žmogaus dalinai apdorotas riedulys (akmuo šviesus rausvas 

stambiagr dis granitas, netaisyklingos pasviros keturkamp s piramid s apvalainomis šon  briaunomis ir 
viršumi bei vienu labiau nusklembtu šonu pavidalo, iki 1,90 m plo io PR, 2,10 m PV, 2,30 m ŠV ir 2,05 
m ŠR plokštumomis bei iki 2,60 m aukš io virš žem s, su viename jo šone 1987 m. pasteb tais 24 3-9 
cm skersmens duben liais ir iškaltais ženklais „M  1818“, v liau, XX a. dešimtame dešimtmetyje, 
matytais 5 duben liais ir ženklais, 2010 m. ruden  su jo dabartin s PR plokštumos apatin je dalyje 
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pasteb tais neabejotinais septyniais, grei iausiai išgludintais, nedideliais, 4-5,5 cm skersmens ir iki 2 
cm gylio apvalainadugniais duben liais, išsid iusiais dviem per 36 cm viena nuo kitos nutolusiomis 
grup mis po tris 8-10 cm atstumu vienas nuo kito išsid iusius duben lius ir dar vienu, atskirai, kiek 
aukš iau dešiniosios grup s, esan iu duben liu, o taip pat ir su tame pa iame akmens šone iškaltais 
ženklais: dvitaškiu, dešiniau jo esan iu 28 cm aukš io bei 17 cm plo io dabar apversta raide „ “su 
dvitaškiu jos dabartin je kair je ir dar dešiniau – 27 cm aukš io bei 35 cm plo io irgi apversta lyg „M“ 
raide, virš kurios yra dabar v lgi apversti 16-21 cm aukš io bei 11 cm plo io skai iai „1818“; akmuo 
vietomis kiek apskeld s ir aptrup s, duben liai ir iškalti ženklai kiek paveikti erozijos, akmuo savo 
laiku buvo pajudintas iš senosios vietos, perkeltas dabartin , esan  apie 260-270 m  Š nuo senosios ir 
pastatytas apverstas, tod l seniau, kai akmuo buvo neapverstas, jame dviem eilut mis iškalti ženklai 
buvo aukš iau ir tur jo atrodyti taip: ”M : / 1818”; FF Nr. 1-5; 2007 m., 2011 m., 2016 m.);  

reljefas (dabar akmuo yra gana lygios aukštumos krašte, šalia jos šlaito  Brukio ir jo kairiojo 
intako sl ; paviršius dirvonuoja, P šone eina lauko kelias; FF Nr. 1-4; priedas 4; TRP; 2007 m., 2011 
m., 2016 m.); 

artimiausios kult ros paveldo objekto teritorij  ar vietov  supan ios aplinkos kult rinio 
kraštovaizdžio vertingosios savyb s – Apuol s piliakalnio su gyvenviete ir Apuol s kraštovaizdžio 
draustinio teritorija; 

 
6.3. ESAMA B KL  
 
Piliakalnis rengtas aukštumos krašto kyšulyje Luobos ir Brukio santakoje. Iškyšulys ir 

piliakalnio pap s gerokai apardytos Luobos ir Brukio, šlaitai apaug  lapuo iais medžiais, didžioji 
dalis aukštumos krašto dirvonuoja, dalis apaugusi kr mais, buvo ilg  laik  ariama. 

Piliakalnio aikštel  netaisyklinga keturkamp , pailga R-V kryptimi, 100x50 m dydžio, o 
piliakalnio R pus je esan io priešpilio aikštel  trapecijos pavidalo, orientuota R-V kryptimi, 24 m 
plo io, 40 m ilgio V ir 60 m ilgio R kraštuose; piliakalnio aikštel  ilgai buvo ariama, dalis jos, ypa  
vakarinis ir šiaurinis kraštai, paplauti ir nuslink  Luobos sl , dalis ištirta 1928-1932 m. archeologini  
tyrin jim  metu, dabar didžioji jos dalis dirvonuoja, kai kur auga reti lapuo iai medžiai, o priešpilio 
aikštel  buvo ilgai ariama, dabar apaugusi retais lapuo iais medžiais; šlaitai (piliakalnio šlaitai  upelius 
stat s, 9-10 m aukš io; link Luobos besileidžiantys šlaitai iš dalies nuslink , apaug  lapuo iais medžiais 
ir kr mais, pietinis, nuo Brukio pus s – apaug s retesniais lapuo iais medžiais; pylimai (piliakalnio 
aikštel  iš vis  pusi  buvusi apjuosta pylimu, kuris geriau išlik s R ir P pus se apie 160 m ilgyje: R 
pus je pylimas 75 m ilgio, 8 m aukš io nuo aikštel s ir 38 m plo io, jo žem jantis P kraštas juosia 
aikštel  iš  P  –  ia  jis  yra  apie  1,5  m  aukš io  ir  16  m  plo io,  PR  pylimo  kampe  buv s  važiavimas   
aikštel , o priešpilio R pus je supiltas 1 m aukš io ir 6 m plo io pylimas; piliakalnio pylimas iš dalies 
apaug s lapuo iais medžiais, apardytas XVIII a. jame rengus kapelius, didel  jo dalis, ypa  V ir Š 
pus se kartu su aikštel s kraštais nuslinkusi  Luobos sl , 1931-1932 m. archeologini  tyrin jim  
metu buvo padarytas rytinio pylimo pj vis ištirtas važiavimas  aikštel , dabar pylimas dalinai apaug s 
žuolais ir kitais lapuo iais medžiais, priešpilio pylimas iš dalies nuskleistas, dabar apaug s lapuo iais 

medžiais ir kr mais; grioviai (  R nuo piliakalnio R pylimo buvo iškastas 10 m plo io ir 3 m gylio 
griovys, o priešpilio pylimo išor je iškastas 4,5 m plo io ir 0,3 m gylio griovys; piliakalnio griovys 

liau iš dalies užpiltas ir iš dalies užslink s, o priešpilio griovys iš dalies užslink s, Š dalyje virt s 
griova; kult rinis sluoksnis (piliakalnio aikštel je yra iki 0,5 m storio kult rinis sluoksnis, sudarytas iš 
tamsios žem s, su pastat  liekanomis ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas seniau ariant, 
dalis jo aikštel s kraštuose nuslinkusi, dalis – iš viso 1561 kv. m., ištirta 1928-1932 m. archeologini  
tyrin jim  metu; kapai (Apuol s kaimo gyventoj  palaikai); hidrotechniniai renginiai - šulinys 
(piliakalnio aikštel s P dalyje yra ia buvusio medinio rentininio 4,5x4 m dydžio šulinio – vandens 
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rezervuaro duob ; dabar šulinio duob  užpildyta lietaus vandeniu, 1931-1932 m. archeologini  
tyrin jim  metu šulinys buvo tyrin tas. 

Senov s gyvenviet s kult rinis sluoksnis (sudarytas iš tamsios žem s, su archeologiniais 
radiniais; apardytas ilg  laik  ariant, sl nyje esanti dalis užnešta up s s našomis, o dalis visai nuplauta 
Luobos, dalis ištirta 1931 m; reljefas (aukštumos kraštas  R nuo Luobos sl nio ir  P nuo Brukio sl nio, 
Luobos sl nis jos kairiajame krante  V, VPV ir Š nuo piliakalnio; aukštuma dabar dirvonuoja, sl nis iš 
dalies dirvonuoja, iš dalies apaug s lapuo iais medžiais ir kr mais. 

2016 m. patikslinta – prapl sta Apuol s piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete teritorija. 
Gyvenviet  išpl sta  R, taip pat  P ir PV pus , už Brukio upelio, bei  V, PV nuo piliakalnio,  Luobos 
sl  jos kairiajame krante.   

Ankstesniais metais sutvarkytos piliakalnio V; ŠV šlaite buvusios erozijos, šiuo metu šalia 
sutvarkyt  plot  stebimi naujai susidar  erozijos židiniai – b tinas šlait  tvirtinimas. Piliakalnio 
priešpilio teritorijoje, ankstesni  tvarkymo darb  metu rengt  medžiag  privežimo keli  vietose, V ir Š 
piliakalnio pap se stebimi savavališki išvažin jimai, neapribotas automobili  eismas. Anks iau 
piliakalnio šlaituose rengti takai sunyk , plotai eroduoja d l lankymo, nesuformuotas objekto lankymo 
maršrutas, lankytoj  srautai nesureguliuoti. Ne rengtos apžvalgos aikštel s, n ra galimyb s steb ti 
verting  piliakalnio siluet  iš Š pus s – Luobos sl nio. D l lankymo eroduoja šiaurinis apsauginio 
pylimo šlaitas.    

 
6.4. TVARKYBOS DARB  R ŠYS 
 
Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darb  r šys“ 

nuostatomis projektuojami Apuol s piliakalnio su gyvenviete  tvarkomieji paveldosaugos darbai: 
taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai: detalieji tyrimai, žvalgomieji tyrimai, archeologiniai 
žvalgymai), konservavimas (apsaugos priemoni  nuo mechanin s erozijos rengimas, paviršin s 
erozijos židini  panaikinimas), avarijos gr sm s pašalinimo darbai (šlait  tvirtinimas išorin mis 
mechanin mis ir biologin mis priemon mis, gri van  šlait  planiravimas).  

 
6.5. PROJEKTO SPRENDINI  PAAIŠKINIMAS IR PAGRINDIMAS 

  
Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 

tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir tvarkomuosius statybos darbus 
numatyta atlikti taikomuosius (archeologinius) tyrimus: detaliuosius archeologinius tyrimus  
(bendras plotas – 70,0m², iškasos gylis iki 1,4 m, I grup s gruntas) šlait  tvirtinimo ŠT keter  
planiravimo vietose, ekspozicin s priemon s – „Pilies šulinys PŠ“ rengimo vietoje, poilsio erdv s PE, 
lauko tualeto WC rengimo vietose; žvalgomuosius archeologinius tyrimus (bendras plotas – 40,0m², 
iškasos gylis iki 1,4 m, II grup s gruntas)  riboženkli  R, informacini  stend  IS-1, IS-2, rodykli  IR, 
automobili  užtvar  UŽ-2 rangos pamat rengimo vietose, kuriais bus siekiama surinkti išsamius 
duomenis apie tiriam  objekt . Vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 20.2. punktu - tiriant teritorijas esam  
ar sp jam  archeologini  objekt  aplinkoje  ištiriama ne mažesn  kaip 0,2% tiriamos teritorijos ploto 
dalis (tiesiniuose iki 5 m plo io objektuose 1 šurfas kasamas ne re iau kaip kas 50 m). Šiais tyrimais 
bus siekiama surinkti duomenis apie archeologinio paveldo objekt , jo pla iau netiriant.  

Numatoma atlikti archeologinius žvalgymus (bendras plotas – 4000,0m², I grup s gruntas) 
judinamo grunto plotuose (gylis: 5-20cm) rengiant p  takus SD, žaliatakius ŽT, terasuotus takus 
TT, apžvalgos aikšteles AA, medinius laiptus ML, lauko akmen  grindin  GR, erozijos pažeist  viet  
ŠT ir išvažin  plot  IP sutvarkymo vietose, kuriais bus siekiama surinkti duomenis apie archeologinio 
paveldo objekt , jo pla iau netiriant. Jeigu toki  archeologini  žvalgym  metu aptinkamas 
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archeologinis sluoksnis, iki projektinio ši  darb  gylio turi b ti atliekami žvalgomieji archeologiniai 
tyrimai arba detalieji archeologiniai tyrimai. Archeologiniai žvalgymai gali b ti atliekami pavieniams 
stulpams arba atramoms gr žiamose vietose. Objekto ir jo dali  šlaituose rengin jant medinius laiptus 
ML archeologiniai tyrimai neatliekami, kadangi laipt  ML tvirtinimui  grunt  sukalamos plienin s 
juostos.  

Konservavimo darb  metu archeologinio paveldo objekto verting  savybi  turin ios dalys ar 
elementai sustiprinami specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir 
sudaromos tinkamos s lygos j  ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui. Visi konservavimo darb  
metu rengiami nauji elementai turi der ti prie archeologinio paveldo objekt  ir aiškiai skirtis nuo j .  

Projektuojami konservavimo darbai (žem s darbai): apsaugos priemoni  nuo mechanin s 
erozijos rengimas: skaldos atsij  dangos p  tak  SD rengimas, skaldos atsij  dangos p  
terasuot  tak  TT rengimas, žaliataki  ŽT žvyro ir dirvožemio mišinio (80%/20%) danga rengimas, 
skaldos atsij  ir žvyro/dirvožemio mišinio danga apžvalgos aikšteli  AA rengimas, medini  laipt  ML 
rengimas, akmen  grindinio patekimo  pilies kiem  vietoje konservavimas; paviršin s erozijos židini  

panaikinimas: išvažin  plot  IP užpylimas skaldos ir dirvožemio mišinio (80%/20%) ir apželdinimas.  
Projektuojami avarijos gr sm s pašalinimo darbai: šlait  tvirtinimas ŠT išorin mis 

mechanin mis ir biologin mis priemon mis. Numatomas eroduojan  viet  užpylimas drenuojan iu 
gamtinio žvyro ir dirvožemio mišiniu (80%/20%), vel navimas (vel nos prikalimas kuolais, užpylimas 
derlingo dirvožemio sluoksniu, aps jimas žole). Prieš šlait  tvirtinim  atliekamas gri van  šlait  
keter  planiravimas (prieš tai ištiriama archeologiniais detaliaisiais tyrimais. Siekiant apsaugoti 
vertyb s kult rin  sluoksn  p  takai SD; TT, ŽT, GR, apžvalgos aikštel s AA rengiamos 
nesigilinant  grunt , o paklojant geotekstil s sluoksn  ir ant jo rengiant kitus konstrukcinius sluoksnius.  
Žvyro dangos automobil  stov jimo aikštel s konstrukcija gilinama minimaliai – 20 cm.   
Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio verting  savybi , nedarant 
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. 
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1.  Taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai):     
1.1.  Detalieji archeologiniai tyrimai  m² 70,0  
1.2.  Žvalgomieji archeologiniai tyrimai  m² 40,0  
1.3.  Archeologiniai žvalgymai  m² 5050,0  
2.  Konservavimo darbai:     

2.1.  Apsaugos priemoni  nuo mechanin s erozijos 
rengimas: 

    

2.1.1.   tak  SD skaldos atsij  danga 
rengimas: 

- SD1,2 (1,2m plo io); 
- SD1,5 (1,5m plo io); 

  
 

m 
m 

 
 

290,0 
90,0 

 

2.1.2.   terasuot  tak   TT skaldos atsij  
danga rengimas 1,2m plo io 

  
m 

 
100,0 

 

2.1.3.   tak  ŽT– žaliataki  1,2m plo io 
žvyro ir dirvožemio mišinio danga rengimas 

 m 
 

380,0 
 

 

2.1.4.  Apžvalgos  aikšteli  AA skaldos 
atsij /žaliatakio danga rengimas: 
- skaldos atsij  danga 
 
- žvyro ir dirvožemio mišinio danga 
 

  
 

vnt. 
m² 

vnt. 
m² 

 
 

2 
15,0 

5 
28,5 

 

2.1.5.  Medini  laipt   ML 1,5 m plo io rengimas   m 80,0  

2.1.6.  Lauko akmen  grindinio GR atk rimas  
2,5 m plo io 

 m 30,0  

2.1.7.  Paviršin s erozijos židini  panaikinimas – 
išvažin  plot  užpylimas IP 

 m² 1910,0  

3.  Avarijos gr sm s pašalinimas:     

3.1.  Šlait  tvirtinimas ŠT išorin mis 
mechanin mis ir biologin mis priemon mis 

 m² 920,0  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

7.  TVARKOMIEJI STATYBOS 
DARBAI.AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 
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7. TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
7.1. ESAMA B KL  
Apuol s piliakalnio su gyvenviete komplekso (24505) vertingosios savyb s:  
Apuol s piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3234):  
žem s ir jos paviršiaus elementai - aikštel s (piliakalnio aikštel  netaisyklinga keturkamp , 

pailga R-V kryptimi, 100x50 m dydžio, o piliakalnio R pus je esan io priešpilio aikštel  trapecijos 
pavidalo, orientuota R-V kryptimi, 24 m plo io, 40 m ilgio V ir 60 m ilgio R kraštuose; piliakalnio 
aikštel  ilgai buvo ariama, dalis jos, ypa  vakarinis ir šiaurinis kraštai, paplauti ir nuslink  Luobos 
sl , dalis ištirta 1928-1932 m. archeologini  tyrin jim  metu, dabar didžioji jos dalis dirvonuoja, kai 
kur auga reti lapuo iai medžiai, o priešpilio aikštel  buvo ilgai ariama, dabar apaugusi retais lapuo iais 
medžiais; FF Nr. 4-12; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

šlaitai (piliakalnio šlaitai  upelius stat s, 9-10 m aukš io; link Luobos besileidžiantys šlaitai iš 
dalies nuslink , apaug  lapuo iais medžiais ir kr mais, pietinis, nuo Brukio pus s – apaug s retesniais 
lapuo iais medžiais; FF Nr. 1-3; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

pylimai (piliakalnio aikštel  iš vis  pusi  buvusi apjuosta pylimu, kuris geriau išlik s R ir P 
pus se apie 160 m ilgyje: R pus je pylimas 75 m ilgio, 8 m aukš io nuo aikštel s ir 38 m plo io, jo 
žem jantis  P  kraštas  juosia  aikštel  iš  P  –  ia  jis  yra  apie  1,5  m  aukš io  ir  16  m  plo io,  PR  pylimo  
kampe buv s važiavimas  aikštel , o priešpilio R pus je supiltas 1 m aukš io ir 6 m plo io pylimas; 
piliakalnio pylimas iš dalies apaug s lapuo iais medžiais, apardytas XVIII a. jame rengus kapelius, 
didel  jo dalis, ypa  V ir Š pus se kartu su aikštel s kraštais nuslinkusi  Luobos sl , 1931-1932 m. 
archeologini  tyrin jim  metu buvo padarytas rytinio pylimo pj vis ištirtas važiavimas  aikštel , dabar 
pylimas dalinai apaug s žuolais ir kitais lapuo iais medžiais, priešpilio pylimas iš dalies nuskleistas, 
dabar apaug s lapuo iais medžiais ir kr mais; FF Nr. 4-14, 16; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

grioviai  R nuo piliakalnio R pylimo buvo iškastas 10 m plo io ir 3 m gylio griovys, o 
priešpilio pylimo išor je iškastas 4,5 m plo io ir 0,3 m gylio griovys; piliakalnio griovys v liau iš dalies 
užpiltas ir iš dalies užslink s, o priešpilio griovys iš dalies užslink s, Š dalyje virt s griova; -; 2005 m., 
2011 m., 2016 m.);  

kult rinis sluoksnis (piliakalnio aikštel je yra iki 0,5 m storio kult rinis sluoksnis, sudarytas iš 
tamsios žem s, su pastat  liekanomis ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas seniau ariant, 
dalis jo aikštel s kraštuose nuslinkusi, dalis – iš viso 1561 kv. m., ištirta 1928-1932 m. archeologini  
tyrin jim  metu; -; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

kapai (Apuol s kaimo gyventoj  palaikai; -; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  
hidrotechniniai renginiai - šulinys (piliakalnio aikštel s P dalyje yra ia buvusio medinio 

rentininio 4,5x4 m dydžio šulinio – vandens rezervuaro duob ; dabar šulinio duob  užpildyta lietaus 
vandeniu, 1931-1932 m. archeologini  tyrin jim  metu šulinys buvo tyrin tas; FF Nr. 4, 8; 2005 m., 
2011m., 2016 m.); 

Apuol s piliakalnio su gyvenviete gyvenviet  (24506): 
žem s ir jos paviršiaus elementai - kult rinis sluoksnis (sudarytas iš tamsios žem s, su 

archeologiniais radiniais; apardytas ilg  laik  ariant, sl nyje esanti dalis užnešta up s s našomis, o dalis 
visai nuplauta Luobos, dalis ištirta 1931 m.; FF Nr. 16, 17; 2005 m., 2011 m., 2016 m.);  

reljefas (aukštumos kraštas  R nuo Luobos sl nio ir  P nuo Brukio sl nio, Luobos sl nis jos 
kairiajame krante  V, VPV ir Š nuo piliakalnio; aukštuma dabar dirvonuoja, sl nis iš dalies dirvonuoja, 
iš dalies apaug s lapuo iais medžiais ir kr mais; FF Nr. 15, 16; TRP; 2005 m., 2011 m., 2016 m.); 

 
Apuol s akmens su duben liais ir ženklais (16219) vertingosios savyb s:  
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žem s ir jos paviršiaus elementai - žmogaus dalinai apdorotas riedulys (akmuo šviesus rausvas 
stambiagr dis granitas, netaisyklingos pasviros keturkamp s piramid s apvalainomis šon  briaunomis ir 
viršumi bei vienu labiau nusklembtu šonu pavidalo, iki 1,90 m plo io PR, 2,10 m PV, 2,30 m ŠV ir 2,05 
m ŠR plokštumomis bei iki 2,60 m aukš io virš žem s, su viename jo šone 1987 m. pasteb tais 24 3-9 
cm skersmens duben liais ir iškaltais ženklais „M  1818“, v liau, XX a. dešimtame dešimtmetyje, 
matytais 5 duben liais ir ženklais, 2010 m. ruden  su jo dabartin s PR plokštumos apatin je dalyje 
pasteb tais neabejotinais septyniais, grei iausiai išgludintais, nedideliais, 4-5,5 cm skersmens ir iki 2 
cm gylio apvalainadugniais duben liais, išsid iusiais dviem per 36 cm viena nuo kitos nutolusiomis 
grup mis po tris 8-10 cm atstumu vienas nuo kito išsid iusius duben lius ir dar vienu, atskirai, kiek 
aukš iau dešiniosios grup s, esan iu duben liu, o taip pat ir su tame pa iame akmens šone iškaltais 
ženklais: dvitaškiu, dešiniau jo esan iu 28 cm aukš io bei 17 cm plo io dabar apversta raide „ “su 
dvitaškiu jos dabartin je kair je ir dar dešiniau – 27 cm aukš io bei 35 cm plo io irgi apversta lyg „M“ 
raide, virš kurios yra dabar v lgi apversti 16-21 cm aukš io bei 11 cm plo io skai iai „1818“; akmuo 
vietomis kiek apskeld s ir aptrup s, duben liai ir iškalti ženklai kiek paveikti erozijos, akmuo savo 
laiku buvo pajudintas iš senosios vietos, perkeltas dabartin , esan  apie 260-270 m  Š nuo senosios ir 
pastatytas apverstas, tod l seniau, kai akmuo buvo neapverstas, jame dviem eilut mis iškalti ženklai 
buvo aukš iau ir tur jo atrodyti taip: ”M : / 1818”; FF Nr. 1-5; 2007 m., 2011 m., 2016 m.);  

reljefas (dabar akmuo yra gana lygios aukštumos krašte, šalia jos šlaito  Brukio ir jo kairiojo 
intako sl ; paviršius dirvonuoja, P šone eina lauko kelias; FF Nr. 1-4; priedas 4; TRP; 2007 m., 2011 
m., 2016 m.); 

artimiausios kult ros paveldo objekto teritorij  ar vietov  supan ios aplinkos kult rinio 
kraštovaizdžio vertingosios savyb s – Apuol s piliakalnio su gyvenviete ir Apuol s kraštovaizdžio 
draustinio teritorija; 

 
 Apuol s piliakalnio su gyvenviete kompleksas ankstesniais metais buvo minimaliai pritaikytas 

lankymui – rengtas (šiuo metu atnaujintas) p  tiltelis per Brukio upel , dabar sunyk  gruntiniai 
laiptai, pastatytas informacinis stendas. Pašalinami išvirstantys medžiai. Esama ranga susid jusi, 
nebeatitinka šiandienini  lankytoj  poreiki  ir kult ros paveldo objekto apsaugos reikalavim , tr ksta 
informacijos apie objekt , jo vertybes, atliktus tyrimus. Apuol s akmens su duben liais ir ženklais 
aplinka nepritaikyta lankymui, pro objekt  veda lauko kelias.  

 
7.2. PROJEKTO SPRENDINIAI 
  

 Projektuojami Apuol s piliakalnio su gyvenviete komplekso (24505): Apuol s piliakalnio su 
gyvenviete piliakalnio (3234); Apuol s piliakalnio su gyvenviete gyvenviet s (24506); Apuol s 
akmens su duben liais ir ženklais (16219) tvarkomieji statybos darbai.   
 Pritaikant archeologinio paveldo objektus privaloma: rengti funkcines ir ekspozicines 
priemones, inžinerinius tinklus ar kit  infrastrukt ros rang  bei vykdyti nauj  statyb  nevertinguose 
intarpuose (jeigu jie yra arba jeigu tai funkciškai ir techniškai manoma); kiek manoma labiau 
sumažinti neigiam  fizin  bei vizualin  poveik  vertingoms autentiškoms dalims ir elementams; prieš 
vykdant darbus atlikti galin  b ti pažeistomis verting  autentišk  dali  ir element  archeologinius 
tyrimus; visais atvejais, kai numatoma atlikti pritaikymo darbus, privaloma atlikti viso pritaikymo darb  
ploto archeologinius tyrimus. 
 Projektuojami tvarkomieji statybos darbai (teritorijos pritaikymas lankymui, funkcin s rangos 
rengimas): siekiant išvengti erozijos plitimo - rengiama automobili  stov jimo aikštel s P žvyro danga 
sigilinant  grunt  20 cm). Aikštel s kraštai apribojami rengiant akmen  užtvarus automobiliams UŽ-

1. Sutvarkomi išvažin ti plotai, kurie apribojami užrakinamais užtvarais automobiliams UŽ-2 (paliekant 
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galimyb  sustiprinta danga važiuoti teritorij  aptarnaujan iam transportui). rengiami informaciniai 
stendai IS-1, IS-2 (juose pateikiama informacija apie kult ros ir gamtos paveldo objektus, j  
verting sias savybes); lankytoj  sraut  sureguliavimui rengiamos informacin s rodykl s IR ir 
tvirtinamos ant medži  kamien  nukreipian iosios rodykl s NR. Siekiant sukoncentruoti lankytojus 
lankymui pritaikytose vietose, rengiami suolai SU, poilsio erdv  PE, lauko tualetas WC. Siekiant 
pažym ti objekto teritorij rengiami riboženkliai R. Siekiant padidinti estetin  objekto aplinkos vert  
atkuriamas esamas meninis simbolis S prie patekimo  objekt  iš piet  pus s. Demontuojami esami 
fiziškai susid  mediniai laiptai, esama pav sin . Esama ranga – informacinis stendas, perkeliamas  
kit  mažiau objekto apžvalg takojan  viet . 

Vadovaujantis atlikt  archeologini  tyrim  medžiaga ir išvadomis bei moksline literat ra, 
pasitelkus analogus (ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnis ir kapinynas. Visuotin  lietuvi  
enciklopedija. Vilnius, 2001, t. 1, p. 683.; ZABIELA, Gintautas; JAROCKIS, Romas; ir NABAŽAIT , 
Raimonda. Apuol s archeologinio komplekso žvalgymai. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2011 
metais. Vilnius, 2012, p. 107-113; ZABIELA, Gintautas; ir IBSEN, Timo. Apuol s piliakalnio rytini  
tvirtinim  zondavimas. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 122-124.; 

ZABIELA, Gintautas. Apuol s piliakalnio su gyvenviete (24505) ir jo aplinkos archeologini  žvalgym  
ataskaita. Vilnius, 2012. Kult ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2142.; 
Apuol . Ausgrabungen und fonde. 1928-1932. Klaip da, 2009; Apuol s piliakalnio archeologini  
tyrin jim  dienoraštis. 1931 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus Archeologijos skyrius, b. 63) 
archeologiniais tyrimais ištirtose piliakalnio aikštel s vietose projektuojamos ekspozicin  priemon  – 
„Pilies šulinys PŠ“ ir ekspozicin  priemon  „Pilies vartai PV“, kurios atlikt  edukacin  funkcij , 
padidint  objekto aplinkos estetin  vert , sureguliuot  lankytoj  srautus. 

Siekiant išryškinti piliakalnio verting sias savybes, atverti užgožtas kult ros paveldo objekto 
dalis, suformuoti objekto silueto steb jimo galimybes iš apžvalgos aikšteli , padidinti objekto 
kraštovaizdžio estetin , kult rin  vert  – projektuojami kraštovaizdžio formavimo kirtimai - medži  ir 
kr  kirtimas, šienavimas suformuojant žolin  dang .  

Apuol s akmens su duben liais ir ženklais (16219) aplinkoje rengiamas informacinis stendas 
IS-2, objekto aplinka nušienaujama. 

Visi darbai objekto teritorijoje ir jo apsaugos zonoje atliekami nepažeidžiant statinio 
verting  savybi , nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. 

  
7.3. PASIRENGIMO TVARKYBOS IR STATYBOS DARBAMS ORGANIZAVIMO 

SPRENDINI  PAAIŠKINIMAS, APLINKOS APSAUGA
 

 Technologiniai procesai. Projektuojami tvarkomieji statybos darbai (teritorijos pritaikymas 
lankymui, funkcin s rangos rengimas): siekiant išvengti erozijos plitimo - rengiama automobili  
stov jimo aikštel s P žvyro danga ( sigilinant  grunt  20 cm). Aikštel s kraštai apribojami rengiant 
akmen  užtvarus automobiliams UŽ-1. Sutvarkomi išvažin ti plotai, kurie apribojami užrakinamais 
užtvarais automobiliams UŽ-2 (paliekant galimyb  sustiprinta danga važiuoti teritorij  
aptarnaujan iam transportui). rengiami informaciniai stendai IS-1, IS-2 (juose pateikiama informacija 
apie kult ros ir gamtos paveldo objektus, j  verting sias savybes); lankytoj  sraut  sureguliavimui 
rengiamos informacin s rodykl s IR ir tvirtinamos ant medži  kamien  nukreipian iosios rodykl s NR. 

Siekiant sukoncentruoti lankytojus lankymui pritaikytose vietose, rengiami suolai SU, poilsio erdv  
PE, lauko tualetas WC. Siekiant pažym ti objekto teritorij rengiami riboženkliai R. Siekiant padidinti 
estetin  objekto aplinkos vert  atkuriamas esamas meninis simbolis S prie patekimo  objekt  iš piet  
pus s. Demontuojami esami fiziškai susid  mediniai laiptai, esama pav sin . Esama ranga – 
informacinis stendas, perkeliamas  kit  mažiau objekto apžvalg takojan  viet . 
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Atliekos. Joki  gamybini  proces , kuri  metu susidarys atliek  nenumatoma. Už statybines 
atliekas j  tvarkym  - r šiavim , saugojim  ir pašalinim  iš statybviet s statybos darb  metu atsakingas 
rangovas. Išardom  konstrukcij  mediena, mediena, susidariusi po želdini  kirtimo, perduodama 
statytojui. 

Vanduo. Apuol s kraštovaizdžio draustinyje  Luobos up teka Brukio upelis. Luobos up  –
teka Mažeiki  ir Skuodo rajon  teritorijoje; Bartuvos dešinysis intakas. Ištakos  pietus nuo Luobos 
kaimo, prie Ivonišk s tarp Sedos ir Puok s. Teka šiaur s vakar , vakar  kryptimi. Skuodo šiaur s 
rytuose teka  Bartuv  (50 km nuo jos žio ). Vidutinis up s nuolydis – 192 cm/km. Up s vidutinis 
debitas: aukš iau Gaivenio – 0,6 m³/s, žemiau Pragulbos – 1,6 m³/s, žemiau Šatos – 3,12 m³/s, žiotyse – 
3,93 m³/s. Vertingiausia žuvis – margasis up takis. Užluob s kaime Luobos up s pakrant je tarpukario 
metais pastatyta koplyt  „Lurdas“. Vienas iš Luobos kairi  intak  -  Brukio – upelis, tekantis 
Skuodo rajone. Ištakos Kaukolik  kaimo šiaurin je dalyje. Ilgis 3,3 km. Surenka vanden  iš 
melioracijos sistem . Vanduo švarus, skaidrus. Teka Kaukolik  kaimo šiauriniu pakraš iu, toliau 
nat ralia vaga  šiaur , pasuk s  vakarus apjuosia pietin  ir pietvakarin  Apuol s piliakalnio šlait  ir 
teka  Luob . 

 Esam , planuojam  ir potenciali  paviršinio ir požeminio vandens taršos šaltini  nenumatoma. 
Nenumatoma imti ir išleisti nuot kas  gamtinius vandens telkinius. Gruntinio vandens lygio pažeminti 
statybos metu nenumatoma. Statybos metu turi b ti numatytas tepal  surinkimas avarini  išsiliejim  
atvejais. Tam statybviet je laikomos naftos produktus absorbuojan ios medžiagos ir special s 
konteineriai teršal  surinkimui.  

Kraštovaizdis. Projektuojami statiniai ir ranga teigiamai takos j  aplinkoje esan ias gamtines 
teritorijas. rengus nauj  infrastrukt  (p  takus, lauko baldus, informacinius stendus, lauko 
tualet  ir kt.), atlikus kraštovaizdžio formavimo kirtimus, šlait  tvirtinimo darbus bus apsaugota 
biologin vairov , sumažinta erozijos židini  susidarymo galimyb , padidinta kraštovaizdžio estetin  
vert  sukurtos geresn s s lygos teritorijos lankymui, ir jos vertybi  pažinimui.  

Saugomos teritorijos. Statiniai ir ranga projektuojami Apuol s valstybiniame kraštovaizdžio 
draustinyje. Skuodo rajono savivaldyb s teritorijoje esantis Apuol s kraštovaizdžio draustinis yra 
steigtas 1992 metais siekiant išsaugoti raišk  Luobos up s sl nio kraštovaizd  su archeologijos 

paminklais. Draustinio plotas – 318 ha. 
Statiniai ir ranga projektuojami Bartuvos valstybiniame ichtiologiniame draustinyje. Skuodo 

rajono savivaldyb s teritorijoje esantis Bartuvos ichtiologinis draustinis yra steigtas 1974 metais 
siekiant išsaugoti up taki  ir šlaki  nerštavietes. Draustinio plotas – 458 ha. 

Projektuojami Statiniai ir ranga ribojasi su NATURA 2000 buveini  apsaugai svarbia teritorija 
Luobos up . Skuodo rajono savivaldyb s teritorijoje esanti BAST Luobos up  (LTSKU0005) yra 
išskirta saugoti skaitlingas paprast  k jagalvi  ir dr  populiacijas. Jos plotas – 458 ha.  

Projektuojami darbai teigiamai takos saugomas teritorijas – rengti p  takai, aikštel s 
apsaugos teritorijas nuo erozijos židini  susidarymo, savavališk  išvažin jim , bus apsaugota biologin  
vairov , informaciniuose stenduose pateikiama informacija, padidinta kraštovaizdžio estetin  vert , 

sukurtos saugesn s s lygos teritorijos lankymui ir jos vertybi  pažinimui.  
Ekstremalios situacijos. Pagal projekt  atlikti naujos statybos darbai bei tinkamai 

eksploatuojami ir priži rimi sutvarkyti objektai nesukelia joki  ekstremali  situacij . B tina periodiškai 
steb ti rang , atsiradusius defektus nedelsiant šalinti. 

Darb  sauga. Pagal projektuojam  statybos darb  specifik  ir apimt , statybviet je numatyta 
atlikti grunto kasimo darbus (gylis iki 1,2 m), medini  konstrukcij  sumontavimo, poli  kalimo, šlait  
tvirtinimo, kraštovaizdžio formavimo kirtim  darbus.  

Pagal nedidel  darb  apimt , statybviet je vienu metu nedirbs daugiau 20 žmoni  ir ne didesn  
kaip 500 darbuotojo darbo dien  (pamain ) darb  apimtis.  statybviet  darbuotojai bus vežiojami, kartu 
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atvežant kilnojam  tualet  ir geriamojo vandens. Esant minusinei temperat rai bei tamsiu paros metu 
darbai nevykdomi. Pagal nurodyt  darb  eiliškum , nustatyti šie b tiniausi statybviet s darbo viet  
rengimo lauke reikalavimai: 

1. Stabilumas ir tvirtumas. Dirbant iškasose, aukštyje, virš vandens telkini , šlaituose laikytis 
saugaus darbo taisykli  reikalavim . Darb  zona pavojingose vietose turi b ti aptverta apsaugine 
užtvara, sustatyti persp jantys ženklai, iš darb  zonos pašalinti vaikš iojimui trukdan ias medži  šakas, 
stuobrius bei r stgalius.  

2. Dirbant šalia iškas , vandens telkini  statybos automobiliai ir mechanizmai negali privažiuoti 
ar iau 0,6 - 1 m atstumu iki iškasos ar kranto atbrailos krašto, priklausomai nuo autotransporto ar 
mechanizmo keliamosios galios ir svorio.  

 3. Darbuotojai turi b ti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne. 
Dirbti tik su asmenin s apsaugos priemon mis.  

4. Medžiag  transportavimui, iškrovimui, konstrukcij  sumontavimui numatytos transportavimo 
priemon s bei renginiai (autokranas, autosavivartis, rankinis ar motorinis gr žtas) turi b ti techniškai 
tvarkingi, neteršti aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, ši  mechanizm  vairuotojai bei juos 
aptarnaujantys darbuotojai turi b ti specialiai apmokyti. Ant vis  k limo mechanizm  turi b ti aiškiai 
matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia. K limo mechanizmai 
ir priemon s turi b ti naudojami tik pagal paskirt . 

7. Smulk s renginiai, mašinos, skaitant rankinius rankius su ir be variklio, turi b ti techniškai 
tvarkingi, naudojami pagal paskirt , aptarnaujami kvalifikuot  darbuotoj .  

8. Statybos rangovo ir subrangovo statybos vadovai, specialistai turi b ti apmokyti darb  saugos 
ir tur ti darb  saugos pažym jimus. Atliekant statybos darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotoj  
saugos ir sveikatos, gaisrin s saugos, aplinkos apsaugos, tinkam  darbo higienos s lyg  statybviet je ir 
statomame statinyje norminiais aktais ir dokumentais: 

1. Darbuotoj  saugos ir sveikatos statymas (Žin., 2003. Nr.70-3170, Žin., 2007. Nr. 69-2720). 
2. Darbovie rengimo statybviet se nuostatai (Žin., 2008. Nr.10-362). 
3. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykl s statyboje (Žin., 2001. Nr.3-74). 
4. Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatai  

    (Žin., 1998. Nr.43-1188). 
 5. Krovini  k limo rankomis bendrieji nuostatai (Žin., 1998. Nr.70-2240). 
6. Statybini  atliek  tvarkymo taisykl s (Žin., 2007. Nr.10-403). 
7. Bendrosios priešgaisrin s saugos taisykl s (Žin., 2005. Nr.26-852). 
8. Saugos ir sveikatos apsaugos ženkl  naudojimo darboviet se nuostatai  

     (Žin.,1999. Nr.104-3014). 
9. Darbo rengini  naudojimo bendrieji nuostatai  (Žin., 2000. Nr.3-88, Nr.76-2303, Žin., 2002., 

Nr. 90-3882). 
10. Darbuotoj  apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Žin., 2004. Nr.41-1350). 
11. Darbuotoj  saugos ir sveikatos instrukcij  rengimo ir instruktavimo tvarka (Žin., 2005., 

Nr.53-1817). 
Objekto verting  savybi  apsaugos priemon s darb  metu. B simo  p  tako  SD  

vietoje rengiami laikini medžiag  privežimo keliai ir laikinos medžiag  sand liavimo aikštel s: 
paklojamas geotekstil s (200 g/m2) sluoksnis, užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm) sluoksniu, kuris po 
darb  susiaurinamas iki tako SD plo io – 1,2 m. Išvažin jimai užpilami derlingo dirvožemio sluoksniu 
(t=10 cm), aps jami žol mis. Iki sand liavimo aikšteli  statybin s medžiagos atgabenamos 
mechanizuotai naudojant mažasias mechanizacines priemones, iš j  - gabenamos rankiniu b du. 

Pasirengimas statybai. Darb  organizavimas. Prieš pradedant darbus b tina: aptverti statybos 
darb  aikštel  (pagal tvarkybos darb  organizavimo schem ); pasijungti prie jau esam  elektros 
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ištekli ; rengti administracines buitines patalpas ir mobilius tualetus; buitines patalpas; rengti 
priešgaisrin  post  (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, geriamas vanduo, pirmo 

tinumo medicinos priemon s); rengti laikinas medžiag  sand liavimo aikšteles, pastatyti konteiner  
statybiniam laužui; sudaryti sutart  su statybini  atliek  perdirbimo ir statybini  šiukšli  pri mimo 
mon mis (sudaro rangovas). Saugus darbas statyboje organizuojamas pagal vykdan ios darbus mon s 

statybos taisykli  ( ST) reikalavimus ir j  paruošt  statybos darb  technologijos projekt . Ypating  
mes  atkreipti  tai, kad: pašaliniai asmenys nepatekt  statybos aikštel ; b žeminti visi elektros 

prietaisai; atitvertos pavojingos zonos ir iškabinti persp jantys ženkai; turi b ti užtikrintas gaisrini  
automobili  privažiavimas  statybos aikštel . Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos 
aikštel s prieigose visada b  švar s; baigus darbus atstatyti gerb  už aikštel s rib ; statybinis laužas 
pagal atliek  r  išvežamas  atliek  saugojimo aikšteles ar atliek  perdirbimo mones; rangovas rangos 
sutarties galiojimo metu privalo priži ti ir užtikrinti tvark  savo darb  teritorijoje, transportavimo 
keliuose; baigus darbus rangovas privalo palikti tvarking  teritorij  ir prieigas prie jos.  

 
7.4. REIKALAVIMAI ŽMONI  SU NEGALIA REIKM MS 
Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni  su negalia 

reikm ms“ nuostatomis projekte numatyti sprendiniai, kurie pad s žmon ms su negalia integruotis  
visuomen  ir be apribojim  naudotis aplinka. Suformuojamas ŽN pritaikytas objekto lankymo 
maršrutas, pažymimas ženklais, informacija stenduose ir rodykl se. Ant esam  kelio ženkl  Nr. 637, 
stovin   prie rajoninio kelio Nr. 4603, atram  pritvirtinamos papildomos lentel s Nr. 846 “Ne galieji”. 
Pasukus link objekto ir privažiavus lauko keli  s nkryž  joje pastatomi ženklai Nr. 528 “Stov jimo 
vieta” ir Nr. 725 “Lankytinas objektas” su krypties rodykl mis, atstum  nuorodomis ir papildomomis 
lentel s Nr. 846. Jud damas ryt  kryptimi ŽN su negalia automobiliu dar kart  informuojamas apie 
lankytin  objekt  ženklu Nr. 725 “Lankytinas objektas” su krypties rodykl mis, atstum  nuorodomis ir 
papildomomis lentel s Nr. 846. Ant užrakinamo užtvaro, ribojan io automobili  eism  piliakalnio 
teritorij , pateikiami užtvar  atrakinan io asmens kontaktai. Esamu, sutvirtinamu užvažiavimu ŽN gal s 
patekti  piliakalnio aikštel , kur papildoma lentele Nr. 846 pažymima išlaipinimo aikštel . Piliakalnio 
aikštel je ŽN gal s susipažinti su informaciniuose stenduose pateikiama informacija (svarbiausi faktai 
pateikiami akl  raštu), naudotis p  takais ir kita ranga. 

Nuvažiav s iki automobili  stov jimo aikštel s, kurioje pažymima stov jimo vieta, skirta ŽN, 
žmogus su negalia gal s naudotis ŽN pritaikytu lauko tualetu, informaciniuose stenduose pateikiama 
informacija (svarbiausi faktai pateikiami akl  raštu). Informacini  stend  maketus ir informacij  
rangovas privalo suderinti su Vš  “Aplinka visiems” atstovu. 

Projektuojamas minimalus p  tak  plotis – ne mažiau nei 120 cm, ŽN pritaikytos p  
tak , automobili  stov jimo aikštel s dangos nebirios, neklampios - skaldos atsij . 

Projektuojamas ŽN pritaikytas lauko tualetas (laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežim liui 
važiuoti, 1 500 x 1 500 mm laisva aikštel  priešais tuoaleto duris, beslenkst s,  išor  atsidaran ios 
durys, atlenkiami horizontal s tur klai su alk nrams iais ir kt).  

ŽN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai) turi b ti pažym ti 
ŽN informaciniu ženklu . ŽN pritaikyt  informacijos ženkl , nuorod , užraš , schem  raid s, skai iai, 
matmenys, piešiniai turi b ti kontrastingi (švies s tamsiame fone arba atvirkš iai), ženkl  paviršius 
matinis, neblizgus. Šriftas turi b ti aiškus ir gerai skaitomas. Raidži  ir skaitmen , skirt  skaityti iš 10 
m atstumo, aukštis turi b ti 120–150 mm, skaitom  iš 20 m atstumo – 200–250 mm, skaitom  iš 40 m – 
500–600 mm. 

Kita suprojektuota ranga – informaciniais stendais, rodykl mis ŽN naudosis integruotai su 
visais  lankytojais. 



  
7.3. TVARKOM  STATYBOS DARB , MEDŽIAG  IR GAMINI  KIEKI  ŽINIARAŠTIS Ž-2 

 
Poz. 
Nr. 

 Spec.techno- 
  logijos arba 
  techn. reika- 

lavim  Nr. 

 
Pavadinimas  ir  technin s  charakteristikos 

Nuoro-
dos 

(br ž. 
Nr.) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 

      
Atest.  

Nr.  
 

Architektas Aurimas Vengris 
Mob. tel. +370 655 53245 
www.gamtosprojektai.private.lt 

Apuol s valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esan  vertybi  
sutvarkymas ir pritaikymas lankymui 

 Apuol s k., Aleksandrijos sen., Skuodos r. sav. 

     Tvarkomieji statybos darbai  Laida 
4134 PV A. Vengris  2017-07 

     Tvarkom  statybos darb  žiniaraštis Ž-2            0 
TPDP   Statytojas:   Skuodo rajono savivaldyb s 

administracija 
JR-17-01-SP-BA-Ž-2 Lapas Lap  

1 2 
                                                                                                                                                     
  

1.  Teritorijos funkcin s rangos rengimas:     
1.1.  Informacinis stendas IS-1  Vnt. 1  

1.2.  Informaciniai stendai IS-2  Vnt. 5  

1.3.  Informacin s rodykl s IR  Vnt. 5  

1.4.  Nukreipian ios rodykl s NR  Vnt. 5  

1.5.  Riboženkliai R  Vnt. 3  

1.6.  Suoliukai SU   Vnt. 4  

1.7.  Meninio simbolio atk rimas S  Vnt. 1  

1.8.  Kraštovaizdžio formavimo kirtimai – atrankinis 
medži  ir kr  kirtimas suformuojant žolin  
augmenij : 

    

1.8.1.  Atrankinis medži  d8-50 kirtimas rankiniu b du, 
medienos išgabenimas rankiniu b du 0,2 km, 
mechanizuotai iki 1 km atstumu 

 vnt. 410  

1.8.2.  Vidutinio tankumo kr  ir trako kirtimas 
suformuojant žolin  dang  

 ha 6,0  

1.8.3.  Šienavimas rankiniu b du  ha 5,4  

1.8.4.  Šienavimas mechanizuotai  ha 2,5  

1.9.  Rieduli  užtvarai automobiliams UŽ-1  m 70,0  

1.10.  Užrakinami užtvarai automobiliams UŽ-2  Vnt. 2  

1.11.  Rieduli  aukuro kopija A  Vnt. 1  

1.12.  Lauko tualetas WC  Vnt. 1  

1.13.  Poilsio erdv  PE   Vnt. 1  
1.14.  Žvyro dangos aikštel s P rengimas  m2 720,0  

1.15.  Ekspozicin  priemon  – „Pilies šulinys PŠ“   Vnt. 1  

1.16.  Ekspozicin  priemon  – „Pilies vartai PV“  Vnt. 1  

1.17.  Perkeliamas esamas informacinis stendas PS  Vnt. 1  

1.18.  Demontuojama esama medini  konstrukcij  
ranga: 

- laiptai 
- pav sin  

 

  
 

m 
Vnt. 

 
 

64,0 
1 

 

1.19.   Ženkl   Nr. 528 „Stov jimo vieta“; Nr. 725 
„lankytinas objektas“; papildom  lenteli  Nr. 846 
„Ne galieji“ rengimas 

 Vnt. 1/2/7  

2.  Laikin  medžiag  privežimo keli rengimas      
2.1.  Laikini keliai mažajai statybinei technikai 

L=455 m, 2,5 m plo io: 
- paklojamas geotekstil s (200 g/m2) sluoksnis; 
- užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm) sluoksnis; 
- išvažin jimai užpilami derlingo dirvožemio 
sluoksniu (t=10 cm, aps jami žol mis) 

  
 

m2 
m3 
m3 

 

 
 

1140,0 
114,0 
40,0 

Likusi 
gamtinio 
žvyro dalis 
panaudoja- 
ma tak , 
automobili  
stovejimo 
aikšteli  
rengimui, 
iškasin jim  
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 užpylimui 

2.2.  Laikini keliai mažajai statybinei technikai 
sta iame šlaite L=32 m, 2,5 m plo io: 
- paklojamas geotekstil s (200 g/m2) sluoksnis; 
- užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm) sluoksnis; 
- rengiamas lent  paklotas 

  
 

m2 
m3 
m3 

 
 

80,0 
8,0 
1,0 

 

 
Pastaba. Pateikiami preliminar s darb  keikiai, kurie bus tikslinami projekto metu.  

 



 

 

 

 

 

8. PLANUOJAM  TVARKOM  
PAVELDOSAUGOS DARB  IR 
TVARKOM  STATYBOS DARB  
PROJEKTINI  PASI LYM  VEIKLOS 
PAVAIZDAVIMAS: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. 1. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS 
DARBAI (TAIKOMIEJI TYRIMAI, 
KONSERVAVIMAS, AVARIJOS 
GR SM S PAŠALINIMAS): 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

8.2. TVARKOMIEJI STATYBOS 
DARBAI (PRITAIKYMAS): 

 

 

 

 

 

 

 

 















PJ VIS A - A  M 1:20

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:20 

26°

INFORMACINIAI STENDAI IS-1

180
15214 14

108
1280

30

14

3065

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M 1:20
Pastabos: 
1. Stend  karkasas suvirinamas iš kvadratini  kalto plieno stryp . Statrams iai apjungiami plieno armat ra
ir betonuojami. Pamat  viršuje betonuojami lauko rieduliai. Tarp statrams  suvirinami supinti kalto metalo 
strypai. Stendo informacinis skydas rengiamas iš plieno plokšt s (4.0 mm), ant kurios pritvirtinama PVC 
plokšt  (3.0mm) 120x180 cm su UV spaudos technologija atliktu piešiniu. Skydas privirinamas prie karkaso. 
Stendo karkaso metalas padengiamas žomas milteliniu b du. Stendo užrašai, j  dydis, šriftai, gruntu ir da 
ornamentika, pastatymo vietos derinami su statytoju ir projektuotoju. Stendo informacin  piešin  maketuoja 
profesionalus dizaineris.    
2. Informaciniame stende pateikiama informacij  apie objekto pritaikym  žmon ms su negalia, taip pat 
pagrindin  informacija pateikiama akl  raštu.
3. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
4. Išmatavimai pateikti milimetrais.

180
15214 14

26°

m3

m2

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
Plieno plokšt  4.0mm1

2
3
4
5
6

0,240Betonas C2 /0 25
Armat ra 24Vnt./kg

10x10mm

1m= kg0,62

Vnt. kg/
Vnt. kg/

Vnt. kg/

0,54

Plieno strypai
60x90 cm

10.0 mm

1
8/8/8/8110/105/90/80

18,0kg

12
14x14 mm 160/150/140/130 1m= kg1,54 23,2m/35 7, kg4/4/4/4

1m= kg0,785 16,2m/12 7, kg

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 1 vnt. stend

2,9m/1 8, kg
Plieno strypai

PVC plokšt  3mm su UV 
technologija atliktu piešiniu  60x90 cm
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PJ VIS A - A  M 1:20

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:20 

30°

INFORMACINIAI STENDAI IS-2
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6612 12
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3012

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M 1:20

Pastabos: 
1. Stend  karkasas suvirinamas iš kvadratini  plieno stryp . Statrams iai apjungiami plieno armat ra
ir betonuojami. Pamat  viršuje betonuojami lauko rieduliai. Tarp statrams  suvirinami supinti kalto metalo 
strypai. Stendo informacinis skydas rengiamas iš plieno plokšt s (5.0 mm), ant kurios pritvirtinama PVC 
plokšt  (3.0mm)  60x90 cm su UV spaudos technologija atliktu piešiniu. Skydas privirinamas prie karkaso. 
Stendo karkaso metalas padengiamas žomas metalui skirtais dažais. Stendo užrašai, j  gruntu ir da 
dydis, šriftai, ornamentika, pastatymo vietos derinami su statytoju ir projektuotoju. Stendo informacin  piešin  
maketuoja profesionalus dizaineris.    
2. Informaciniame stende pateikiama informacij  apie objekto pritaikym  žmon ms su negalia, taip pat 
pagrindin  informacija pateikiama akl  raštu.
3. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
4. Išmatavimai pateikti milimetrais.
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INFORMACINIO STENDO IS-2 RENGIMAS
Pagrindinis, šoninis fasadai, planas, pj vis A-A M 1:20
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PJ VIS A - A  M 1:20

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:20 

 Link 
 piliakalnio

INFORMACIN  RODYKL  IR

74
3412 12

14
12

30

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M 1:20

Pastabos: 
1. Rodykl s karkasas suvirinamas iš kvadratini  kalto plieno stryp . Statrams iai apjungiami plieno armat ra
ir betonuojami. Pamat  viršuje betonuojami lauko rieduliai. Tarp statrams  suvirinami supinti kalto metalo 
strypai. Rodykl s informacinis skydas rengiamas iš dvigubai lenktos plieno plokšt s (4.0 mm), ant kurios 
pritvirtinama PVC plokšt  (3.0mm) 20x74 cm su UV spaudos technologija atliktu piešiniu. Skydas privirinamas 
prie karkaso. Rodykl s karkaso metalas padengiamas žomas metalui skirtais dažais. Rodykl s gruntu ir da 
užrašai, j  dydis, šriftai, ornamentika, pastatymo vietos derinami su statytoju ir projektuotoju. Rodykl s 
informacin  piešin  maketuoja profesionalus dizaineris.    
2. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
3. Prie rodykl s stovo tvirtinamas ŽN informacinis ženklas - taip pažymimas ŽN pritaikytas objekto lankymo 
maršrutas. 
4. Išmatavimai pateikti milimetrais.

2

74
3412 1210 6

64 6

m3

m2

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras

Plieno plokšt  4.0mm1
2
3
4
5

6

0,120Betonas C2 /0 25
Armat ra 12Vnt./kg

10x10mm

1m= kg0,62

Vnt. kg/

Vnt. kg/

Vnt. kg/

0,15

Plieno strypai

20x74 cm/
15x15 cm

10.0 mm

16106

4,20kg

12
14x14 mm 156/10/15 1m= kg1,54 11,5m/17 7, kg8/8/8

1m= kg0,785 17,0m/13 3, kg

1,4m/0 9, kg
Plieno strypai

PVC plokšt  3mm su UV 
technologija atliktu piešiniu  

20x74 cm/
15x15 cm 1/1

1.
6.

5.

4.

3.
2.

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 5 vnt. element :

Lapas Lap

Laida

Etapas
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1 1
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1/1



VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 

NUKREIPIAN IOSIOS RODYKL S  NR

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
1

2

15x15mm 0,023m²
Švies  atspindinti
pl vel

Plastifikuota viela 2 mm

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 5 vnt. element

0,5 m1vnt.
Cinkuota skarda 0,5mm

Pastabos: 
1. Nukreipian iosios rodykl s - švies  atspindinti pl vel , užklijuota ant cinkuotos skardos lakšto, 
skirtos p  ir dvira  tras , tak  nužym jimui, rengiamos pritvirtinant jas abipus prie medži  
kamien  saugiame nuo vandal  aukštyje plastifikuota viela. 
Rodykli  informacin  piešin  maketuoja profesionalus dizaineris.    
2. Išmatavimai pateikti milimetrais.

m /vnt.2

m /vnt.2 15x15mm 0,023m²
3 m/vnt.

1vnt.
1vnt.

15
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Etapas
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NUKREIPIAN I RODYKL  I RENGIMAS
Pagrindiniai fasadai M 1:20



PJ VIS A - A  M 1:20

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:20 

RIBOŽENKLIS R

12
12,5
12

30

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M 1:20

Pastabos: 
1. Riboženklio karkasas suvirinamas iš kvadratini  plieno stryp . Statrams iai apjungiami plieno armat ra
ir betonuojami. Pamat  viršuje betonuojami lauko rieduliai. Tarp statrams  suvirinami supinti kalto metalo 
strypai. Riboženklio informacinis skydas rengiamas iš plieno plokšt s (3.0 mm), ant kurios pritvirtinama PVC 
plokšt  (3.0mm) d15cm su UV spaudos technologija atliktu piešiniu. Skydas privirinamas prie karkaso. 
Riboženklio karkaso metalas padengiamas žomas metalui skirtais dažais. Riboženklio gruntu ir da 
užrašai, j  dydis, šriftai, ornamentika, pastatymo vietos derinami su statytoju ir projektuotoju. Riboženklio 
informacin  piešin  maketuoja profesionalus dizaineris.    
2. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
3. Išmatavimai pateikti milimetrais.

0,51,5

15

1,5

121,5

15

1,5

DETAL  D-1
SKYDO FASADAS 5M 1:

R7,5cm

m3

m2

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
Plieno plokšt  4.0mm1

2
3
4
5
6

0,060Betonas C2 /0 25
Armat ra 6Vnt./kg

10x10mm

1m= kg0,62

Vnt. kg/
Vnt. kg/

Vnt. kg/

0,02

Plieno strypai
15 cm

10.0 mm

1
8100

0 07 kg,

12
14x14 mm 140/10 1m= kg1,54 6,4m/9 9, kg4/8

1m= kg0,785 8,0m/6 3, kg

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 3 vnt. riboženkli

0,7m/0 43, kg
Plieno strypai

PVC plokšt  3mm su UV 
technologija atliktu piešiniu  1vnt.
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156

220

20 32

SUOLIUKO SU RENGIMAS 

PAGRINDINIS FASADAS M 1:20

PLANAS M 1:20

PJ VIS A - A  M 1:20

Pastabos: 
1. Suoliuko vir us - 3 lentos, kurios tvirtinamos prie suolo koj - kalto plieno kvadratini  stryp  (d14.0mm) 
karkaso varžtais. betonuojamos. žomaSuoliuko kojos Visa naudojama mediena antiseptinama ir da .

Metalinis karkasas padengiamas gruntu ir da 2. žomas metalui skirtais dažais.
Suoliuko vir naudojama kietmed io . Suoliuko karkasui naudojamas kaltas metalas. 3. šutinei daliai ž mediena 

4. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
5.  š .I matavimai pateikti centimetrais 

12

220

46

12

ŠONINIS FASADAS M 1:20

16312

50

201020

3

46

SUOLIUKO D1 M 1:5 DETAL

m3

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
žuolin  lenta1

2
3
4
5
6

0,063Betonas C2 /0 25
Armat ra 24Vnt./kg

10x10mm

1m= kg0,62

Vnt. kg/
Vnt. kg/

0 5kg,

Plieno strypai
6x14 cm

10.0 mm

3
3240

0,019

12
14x14 mm 88/176/40 1m= kg1,54 29,8m/45 9, kg16/8/4

1m= kg0,785 12,8m/10 1, kg

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 4 vnt. suoliuk

2,9m/1 8, kg
Plieno strypai

Varžtai,veržl s,poveržl s 6

1.
6.

5.

4.

3.
2.

m3 220

Vnt./kg 12.0 mm 6
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UŽRAKINAMO ŽTVARO AUTOMOBILIAMS UŽ-2U RENGIMAS 

PLANAS M 1:25

PJ VIS A - A  M 1:25

10

FASADAS M 1:25

1010 202 05

390

70 70250

390

3030 265

102030 20

Pastabos: 
1. Užtvaras suvirinamas iš plieno vamzdži , kurie montuojami vietoje. Statrams iai užpildomi betonu ir betonuojami
kartu su pragr žtais lauko rieduliais.
2. Skersinis pasukamas  šon  ir užmaunamas ant skersinyje virinto plonesnio vamzdžio. Užrakinama spyna.
3. Visas naudojamas metalas gruntuojamas ir padengiamas lauko s lygoms skirtais metalo dažais.
4. Užtvaro rengimo darbai vykdomi prieš tai atlikus archeologinius tyrimus.
5. Ant užtvaro pritvirtinama informacija apie pravažiavimo galimybes su atsakingo asmens telefonu.
6. Išmatavimai pateikti centimetrais.

1.2.

6.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
1
2

4
5
6

Betonas C25/30 M3

1
1

350
1 49

3
25 1

0,415

7
VNT 1

11 09

Medžiag  kiekiai pateikti 1 užtvarui rengti. Iš viso rengiama 2 vnt. užtvar

1m=2,73kg

Plieninis vamzdis
Plieninis vamzdis
Plieninis vamzdis

Metalin  spyna

Plieninis vamzdis
3,5x100 mm.0
2,8x mm40.0VNT/M

VNT/M
VNT/M
VNT/M

1m=8,44kg
1m=8,44kg
1m= kg12,0

0,7kg
16,4kg
16,5kg
42,0kg

3,5x100 mm.0
5 .0x100 mm

40 40

Lauko rieduliai M3 0,54070-100

4.

5.

3.

4.

7.

7.
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UŽRAKINAMO O Ž-2UŽTVAR AUTOMOBILIAMS U RENGIMAS
Fasadas, pj vis M1:2planas, 5

l atrakinimo 
skambinti:

86....................

l atrakinimo 
skambinti:

86....................

8.

0,1
Dvigubo lenkimo cinkuota 
skarda 1 mm su reklamine
pl vele su piešiniu 

25x40 cm 1vnt.8 M2



FASADAS M 1:20

PLANAS M 1:20

PJ VIS A - A  M 1:20

Pastabos: 
1. Aukuro kopijos riedulys kasamas 20 cm. Riedulio viršuje vadovaujantis analogais iškalama duba.
2. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. Riedulys pažymimas rengimo data.
3. Išmatavimai pateikti centimetrais.

R65

50

130

354550

130

3545

50

130

3545 Iš viso rengiamas 1 aukuras

RIEDULI  AUKURO KOPIJOS A  RENGIMAS 

Apkalamas lauko riedulys

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Storis t cm Kiekis Bendras

1 m3 1 0,15130 1

1.

2017m.
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Laida

Etapas
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LAUKO TUALETO WC RENGIMAS 

Pastabos: 
1. Lauko tualeto duobei naudojamas gelžbetoninis šulinys, kurio dugnas išbetonuojamas. Šulinys 
uždengiamas gelžbetonini  dang iu, rengiama šulinio žiedo hidroizoliacija, po žiedu rengiamas 
drenuojantis gamtinio sm lio sluoksnis.  
2. ualeto karkasui naudojami šai, kurie apjungiami tvirtinimo kampais Iš išor s tualetasT ta .  
apkalamas dvigubo pjovimo lentomis dviem sluoksniais.  
3. Tualeto durys - iš lent , ne gali važiavimas  tualet  - 100 cm plo io.
4. Virš dur rengiamas atviras langas. Tualeto viduje rengiamas pakeliama, prie sienos tvirtinama
klozeto konstrukcija su nuleidžiamomis plienin mis klozeto rankenomis.
5. Stogas dengiamas bitumini erpeli  (žvyno) danga, rengiama ant OSB-3 plokšt s pakloto.
6. spygliuo io antiseptinama ir dažoma.Visa naudojama mediena 
7. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
8. Visi išmatavimai pateikti centimetrais.

FASADAS M 1:20

256

100 10 3410

STOGO PLANAS M 1:20

3424 24

PLANAS M 1:20

PJ VIS A-A  M 1:20

35

150

272

100 404030 30

1 21 2

9 9

1.

3.
2.

4.

5.

6. 7. 1.

14.

11. 10.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras

2

21

8
9

16
17

Tašas

Vyriai

OSB-3 plokšt

Betonas C25/30
Gelžbetoninis šulinys

m 3

m 3

vnt.

10 10x
5 7x

6/3/2
15/6/3/2

195/268/150
92/30/148/64

0 228,
0,070

1

18

3
3

2 10x 0,021
4 m 3 4/2 0,048
5 m 3 2 15x 61/6/4195/185/140 0,407
6 m 3 5 15x 12140 0,126

7

19
20

Iš viso: 0,900

7

5 10x 185/110
m 3

m 2 8,0

22

vnt.

40/35,5kg

vnt

Lentos
Tašas

10
11

2/469/43

12
13
14
15

25

23
24

26

Plieno kampuotis 3x50x50mm 40 4
      Plienin  rankena vnt 3

    rmat raPlieno a  

27

40

Tašas
195/120 4/2

Lentos
Gegn s

Gelžbetoninis šulinio dangtis 1100 x1680.0 mm
vnt. 90 x1500.0 mm

0,800
m2 4,2
m/kg 12.0mm 216/168/70 8/8/12
vnt. 2

2vnt

Vinys 3 5. mm 80010vnt/kg

m2

9. 12.

13.

17.

18.

27.

h=100cm
m3

21.

22.

1,6/5,3kgm/kg

Tvirtinimo kampai 8
m3 0,563

S lak stis

1

Hidroizoliacija m2 10,0

25 25

21.

23.

Kiekiai pateikiami 1 lauko tualetui rengti, iš viso rengiamas 1 tualetas

      PE vamzdis ventiliacijai m 100.0mm 3,01
      Plieniniai laikikliai vnt. 4120.0mm

Plastifikuota fanera 41x49cm 0,2
Plienin s klozeto rankenos 

Bitumini erpi  danga m2 8,0

Plieno profilis m/kg 2x20x40mm 3,2/5,6kg

272
10040 40
160

1 2

Išbetonuojamos grindys
28. Betonas C25/30 t=10cm ant 
29. Žvyro pasluoksnio t=20cm

d= cm25

4330

d=150 cm

17.

5.0x100x100mmArmat ros tinklas

Drenuojantis sm lio sluoksnis
po betonin mis grindimis ir
šulinio dugnu t=20 cm

2x50x50mm

25.

15.
16.

8.
18.

16.

24.

2.

26.

17.

19.

20.

8.0mm 10 20 1 2, kgVaržtai Vnt./m

21

150

apsisukimo aikštel  1,5x1,5 m

apsisukimo aikštel  1,5x1,5 m
Lapas Lap

Laida

Etapas
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 Nr.
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28.

28 5.0mm 10 3 1 0, kgPlieno kabliai Vnt.



ŽN PRITAIKYTOS TERITORIJOS ŽENKLINIMAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M 1:20

Pastabos: 
1. Suformuojamas ŽN pritaikytas objekto lankymo maršrutas, pažymimas ženklais, informacija stenduose ir 
rodykl se. Ant esam  kelio ženkl  Nr. 637, stovin   prie rajoninio kelio Nr. 4603, atram  pritvirtinamos 
papildomos lentel s Nr. 846 “Ne galieji”. Pasukus link objekto ir privažiavus lauko keli  s nkryž  joje pastatomi 
ženklai Nr. 528 “Stov jimo vieta” ir Nr. 725 “Lankytinas objektas” su krypties rodykl mis, atstum  nuorodomis ir 
papildomomis lentel s Nr. 846. Jud damas ryt  kryptimi ŽN su negalia automobiliu dar kart  informuojamas apie 
lankytin  objekt  ženklu Nr. 725 “Lankytinas objektas” su krypties rodykl mis, atstum  nuorodomis ir 
papildomomis lentel s Nr. 846. Ant užrakinamo užtvaro, ribojan io automobili  eism  piliakalnio teritorij , 
pateikiami užtvar  atrakinan io asmens kontaktai. Esamu, sutvirtinamu užvažiavimu ŽN gal s patekti  piliakalnio
 aikštel , kur papildoma lentele Nr. 846 pažymima išlaipinimo aikštel . Piliakalnio aikštel je ŽN gal s susipažinti 
su informaciniuose stenduose pateikiama informacija (svarbiausi faktai pateikiami akl  raštu), naudotis p  

    takais ir kita ranga.
2. Prieš rengimo darbus atliekami archeologiniai tyrimai. 
3. Ženkl  pastatymo vietos tikslinamos rengimo metu.
4. Išmatavimai pateikti milimetrais.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
Ženklo Nr. 528 rengimas1

2
3

40x60mmVnt.
Vnt.

Vnt.

40x40 cm 1
2

20x40 mm 7
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TVARKOM  PAVELDOSAUGOS IR TVARKOM  
STATYBOS DARB  PROJEKTINIAI PASI LYMAI 

150 m800 m 300 m

Prie esam  kelio ženkl  atram  pritvirtinamos
papildomos lentel s Nr. 846 “Ne galieji” 2 vnt.

Nr. 725 „Lankytinas objektas“
su papildoma lentele Nr. 846 
„Ne galieji“

Nr. 528 „Stov jimo vieta“
su papildoma lentele Nr. 846 
„Ne galieji“

Papildoma lentel  Nr. 846 
„Ne galieji“ rengiama ant esam  
ženklo Nr. 637 „Krypties rodykl  lankytin  viet “ atram

Ženklas Nr. 725 rengimas
Lentel  Nr. 846 rengimas

Ženkl  atramos, rengimo s naudos ir reikalavimai parenkami pagal „Kelio ženkl rengimo ir vertikaliojo 
ženklinimo taisykli “ reikalavimus 
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9.1. BENDROJI DALIS.  
Darb  vykdymo procese b tina vadovautis šiais teis s aktais ir reglamentuojan iais 

dokumentais:  
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos statymas; 
2. Lietuvos Respublikos mišk statymas; 
3. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06 01:2006 „Kult ros paveldo 

tvarkybos darb  projekt  rengimo taisykl s“;  
3. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio 

paveldo tvarkyba“;  
4. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darb  

šys“; 
5. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2006 „Teritorij  elementai. 

Bendrieji reikalavimai“; 
6. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidim  atlikti 

tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisykl s“; 
7. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo 

kult ros paveldo objekt  tvarkybos darb  pri mimo taisykl s“;                 
8. Lietuvos Respublikos statybos statymas; 
9. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos statymas; 
10. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto 

ekspertiz “; 
11. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statini  klasifikavimas“; 
12. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. 

“Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
13. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. 

„Naudojimo sauga“; 
14. Statybos techninis reglamentas  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 

„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
15. STR 1.05.01:2017 „Statyb  leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarini  šalinimas. Statybos pagal neteis tai išduot  statyb  
leidžiant  dokument  padarini  šalinimas“. 

Prieš prad damas žem s kasimo darbus inžinerini  tinkl , susisiekimo komunikacij  ir kit  
objekt  apsaugos zonose (statybviet je ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidim  žem s darbams 
vykdyti ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertiz “ nustatyta tvarka iškviesti  
min  objekt  savinink  ar naudotoj  atstovus (nurodant atvykimo viet  ir laik ). Atstovai privalo savo 
reikalavimus (nurodymus) forminti dokumentais. 
Nurodymai ir reikalavimai statybos dokument  parengimui. Rangovas privalo vadovautis 
patvirtintomis ir LR Aplinkos bei Kult ros ministerijose nustatyta tvarka registruotomis statybos 
taisykl mis.  
Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), renginiams, darbams ir 
bendroji j  pri mimo statybviet je tvarka. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei 
renginiai privalo atitikti LR standart  LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.  
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Darb  metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas, atitinkan ias LR 
Higienos normas HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos or  teršian  medžiag  koncentracij  ribin s 
vert s“ ir HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“. 

tini statybos produkt  (gamini  ir medžiag ), rengini  kokyb rodantys privalomieji dokumentai - 
atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos. B tina  statybos aikštel  pristatom  medžiag , gamini , 
konstrukcij , grunto ir technin s dokumentacijos kontrol . Vykdoma registracijos metodu (pagal 
sertifikatus, pasus ir kitus dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. B tina bendra statybviet s 
apsauga, kuri  organizuoja rangovas. Pasl pt  darb  aktai vykdant žem s darbus ir rengiant pagrindus 
turi b ti surašyti:  

1. tvirtinam  grunt  statini  ir rengini  pamat rengimui. 
2. Automobili  stov jimo aikštel s konstrukcini  sluoksni rengimui. 
3. P  tak  konstrukcini  sluoksni  geotekstil s sluoksnio rengimui. Terasuot  tak  

plastifikuoto vielos tinklo paklojimui. 
Darb  užbaigimas. Darb  užbaigimas vykdomas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ ir Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 
„Nekilnojamojo kult ros paveldo objekt  tvarkybos darb  pri mimo taisykl s“ nuostatomis. 

 
9.2. REIKALAVIMAI TERITORIJOS TVARKOMIESIEMS PAVELDOSAUGOS IR 
STATYBOS DARBAMS: 
9.2.1. Želdini  restauravimas archeologinio paveldo objektuose. Želdini  tvarkymo darbai turi b ti 
vykdomi tokiais etapais: 
1. Iškertami visi techniškai ir biologiškai pažeisti medžiai. 
2. Naikinamas žemiausias ardas (pomiškis) ir trakas (jaunuolynas), padarant medyn  prašvie iamu ir 
praeinamu. 
3. Atliekamas atrankinis kirtimas. Jeigu gausu medži  (atstumai tarp medži  mažesni, nei pus  j  
aukš io), atliekamas atrankinis kirtimas suformuojant tarp j  pus  vieno medžio aukš io tolygiai visoje 
tvarkomoje teritorijoje. Kertami vis  pirma menkaver iai medžiai (drebul s, baltalksniai, blind s, 
juodalksniai). Min tus 2 etapus galima vykdyti ir vienu metu. 
4. Plyni kirtimai. Plynas kirtimas pirmiausia rekomenduojamas istoriškai žmoni  suformuotose vertyb s 
teritorijos dalyse (piliakalni  ir senov s gynybini virtinim  aikštel s ir pylimai, terasos, pilkapi  
sampilai), taip pat siekiant suformuoti vizualinius apžvalgos langus, atverti aplinkos objekt  siluetus ir 
panoramas, pagerinti objekto aplinkos estetin  b kl . Želdini  tvarkymo pagrindiniai reikalavimai. 
Objekt  teritorijose dirbti tik rankiniu b du, stambiausius medžius supjaustyti vietoje. Sta iuose 
šlaituose sudarytuose iš biri  uolien , pašalintus stambius medžius nuo šlait  nukelti esant pašalui. 
Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima ar iau žem s paviršiaus, kelm  nerauti. Po želdini  
pašalinimo kasmet b tina gen ti atžalas, kol kelmai praras savo gyvybingum . Šlaituose išpuvusi  
kelm  vietas užtaisyti moliu. Smulkius kr mus reikia rauti rankomis, kol jie išnyks, atidžiai saugant 
kult rin  sluoksn . Pašalinus sumed jusius augalus, reikia paruošti paviršin  sluoksn  žolin s dangos 
formavimui (nugr bstyti lapus, supurenti gr bliu šlaitus, išlyginti po tvarkymo atsiradusias duobeles) ir 

ti daugiame  žoli  mišinius. Šlaituose  geriausia ti varpines žoles (rekomenduojamos jav  
limo atliekos). Atlikus visus darbus 3-4 metus yra b tina nuolatin  želdyn  prieži ra: šienavimas, 

atžal ,  naujai atsiradusi  pažeist  medži  šalinimas, žolin s dangos prieži ra iki  galutinio dangos 
(vel nos) susiformavimo. Želdini  sodinimas archeologinio paveldo objekt  teritorijose – draudžiamas. 
9.2.2. Informacini  stend  informacijos parengimas. 
Stend  informacini  skyd  maketus parengia profesionalus dizaineris, maketai suderinami su statytoju ir 
projekto autoriumi. Skyd  vizualin  informacija pagaminama naudojant UV spaudos technologij  – 
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spausdinant ant plastiko. Dažai purškiami ant paviršiaus ir veikiami UV spinduliais, staigiai juos 
išdžiovinant. 
9.2.3. Žem s darbai - paviršin s erozijos židini  panaikinimas. 
Naudojamas atvežtinis švarus vidutinio stambumo sm linis gruntas. Sutankinus grunt  atliekamas jo 
statinis zondavimas. Gruntas, skirtas dirbtiniam pagrindui, turi b ti patikrintas, vertinant ar jis tinka 
pagrindui (iš ko sudarytas, kaip tankintas). Dirbtinio pagrindo rengimui turi b ti naudojamas vidutinio 

pumo sm lis pagal LST EN ISO 14688-1,2:2004 „Geotechnika.  Grunt  klasifikacija ir identifikacija“. 
Užpilant duobes atvežtiniu II gr. gruntu pilama sluoksniais (t=20 cm) juos supl kiant. Užpilti plotai 
užpilami derlingo dirvožemio sluoksniu, kuris paskleidžiamas, supl kiamas, aps jamas žoli  mišiniu. 
Tankinimo darb  negalima vykdyti, jei oro temperat ra žemesn  1,50 C. Nei tankinamas, nei pilamas 
gruntas negali b ti šal . Vykdant žem s darbus vadovautis STR 1.07.02:2005 „Žem s darbai“.Prieš 
vykdant žem s darbus privalomi archeologiniai tyrimai.  
 Numatomi pažeist  erozijos šlait  tvarkybos darbai (ŠT). Tvarkant pažeistus erozijos šlaitus atliekami 
darbai: nulyginamos atbrailos, prieš tai atlikus detaliuosius archeologinius tyrimus, užpildomos duob s 
ir nelygumai gamtinio žvyro (80%) ir derlingo dirvožemio (20%) mišiniu. Dedamos  vel nos juostos  
visu tvarkomu plotu. Vel na pritvirtinama mediniais kuolais.   
9.2.4. P  tak  SD, apžvalgos aikšteli  AA, terasuot  tak  TT akmens atsij  dangos  
rengimas. Prieš dangos klojimo darbus pašalinama žolin  augmenija t=5 cm. Paviršiai turi b ti nuvalyti 
nuo akmen , purvo, tinkamos formos ir sutankinti  vienod  ir tolyg  pavirši . Baigto paviršiaus 
konstrukcija turi b ti be dub , banguotumo, nelygum , tikslaus profilio, tolygi. Žem s darbai vykdomi 
prisilaikant PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; PTR 2.13.01:2006 „Teritorij  
elementai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavim . 
Dangos pagrindo rengimas 
Dangos  pagrindas  rengiamas iš gamtinio žvyro 10-20 cm. Tamprumas Ev2 45 MPa. Mineralini   
medžiag   išbandymas  vykdomas  pagal  LST 1361.1:1995,  granulometrin   sud tis  turi  atitikti   LST 
EN932-1:2001.  Mišinys  turi  b ti  švarus,  be  molio, priemolio  daleli   ir  kit  priemaiš . Žvyras 
išbarstomas    ir   sutankinama   sluoksniais    iki  maksimalaus  storio.  Virš  žvyro  sluoksnio  beriama  
dolomitin  frakcin  skalda 0/5. Galutinai  sutankinamas  iki D pr 100 .  Leistini nukrypimai  :   

- projektiniai aukš iai  + 5 cm; 
- skersinis nuolydis + 5 %; 
- lygumas: maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote < 2 cm; 
- faktinis storis < 15 % mažesnis už numatyt ; 
- sluoksnio plotis  +  10 cm; 

10   suformuot   nuolydži   altitudži   gali  tur ti  paklaid   2 cm,  kitos  10 mm. 
Dangos rengimas. Danga rengiama iš dolomitin s skaldos atsij  0/5. Išsijotos dolomitin s frakcin s 
skaldos 0/5 mišinys, turi b ti visiškai spraustas  žemiau esant  sluoksn . Dangos paviršius turi b ti 
gerai sutankintas, neklampus, skalda turi tvirtai laikytis dangoje. 10   patikrint   pagrind   altitudži   
gali  tur ti  paklaid   15-20 mm,  kitos  10 mm. Dangos  paviršius  turi  b ti  be  banguotumo,  dub , 
nelygum . rengtos dangos kraštai turi b ti lyg s. rengus dang , dangos kraštin s linijos turi b ti tiesios 
arba lenktos kaip numatyta projekte. Ant greta esan ios žol s neturi b ti nubyr jusi  akmens atsij .   
Nurodymas dangos prieži rai: Takus ir j   pakraš ius b tina nušienauti 2 kartus  metus bent po 1 m 
plo io juostomis abipus. Šienaujama birželio ir rugpj io m n. B tina periodiška dang  prieži ra – 
paplautas ir deformuotas vietas papildyti mišiniu, sutankinti, siekiant, kad nesusidaryt  dar didesni  
deformacij . 
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9.2.5. Geotekstil s paklojimas. Naudojamos geotekstil s charakteristikos: storis 2-3mm, tankis 
200g/m2, tr kimo tempimas 5-9kN/m, atsparumas prad rimui 1500N, pralaidumas vandeniui iki 15 

l/m2 s. Klojamos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau 10cm. Pateikti atitikties deklaracij .    
9.2.6. P  tak  ŽT rengimo ir išvažin  plot  IP tvarkymo darbai. Atliekami darbai: 
pašalinamas paviršinis grunto sluoksnis su žole, sutankinama. ŽT danga rengiama iš gamtinio žvyro 
(80%) ir derlingo dirvožemio (20%) mišinio 10 cm sluoksnio paskleidžiant, sutankinant ir aps jant 
žol mis. Išvažin  plot  IP tvarkyba: paskleidžiamas skaldos (16/32) (80%) ir derlingo dirvožemio 
(20%) mišinio sluoksnis (t=10÷25 cm), atskirose dr gnose vietose mišin  paskledžiame ant geotekstil s 
(200gr/m²) sluoksnio, sutankinima ir aps jima žol mis. 
9.2.7. Grunto armavimas tinklu, rengiant terasuotus takus TT. Terasuot  tak  konstrukcijos 
sutvirtinimui naudojamas cinkuotas plastifikuotas regztas vielos d2,5-3mm tinklas, kurio akytumas apie 
50x50mm, rulono plotis nuo 1,0m iki 2,0m. Galima naudoti ir kitok  panašaus akytumo plastifikuot  
tinkl . Paklotas tinklas pririšamas prie sukalt  šlait  metalini  stryp . Vielos tinklo atskir  gabal  
sujungimui bei pririšimui prie stryp  naudoti plastifikuot  Ø2mm rišimo viel  (pateikiama rulonuose). 
Surišti ne re iau kaip kas 40-50cm. Tinklus tarpusavyje užleisti vien  ant kito neb tina. Tinklo 
tvirtinimui šlaite sukalami armat ros Ø8S400, L=50cm  strypai.  Strypai tvirtinimo zonos viduje kalami 
kas 1,0m šachmatine tvarka, pagal tinklo pakraš ius - kas 1,0m. Sukalama ne mažiau 50cm  nejudint  
grunt . 
9.2.8. Vel navimas. Vel navimas ir užpylimas atvežtiniu dirvožemiu. Vel nuojant šlaitus, vel nos 
storis turi b ti ne mažesnis 10 cm. Vel nuojama iki 0,5m plo io vel nos juostomis, orientuotomis 45° 
kampu strižai šlaitui. Vel nos juosta prikalama kas 30-40cm mediniais 0,30-0,40m ilgio 3-4cm 
skersmens kuoliukais. Kiekvienas atskiras vel nos gabalas turi b ti prikaltas bent vienu kuoliuku. 
Kuoliukai gali b ti bet kokios medienos, sukalami iki pat vel nos paviršiaus. Draudžiama vel nuoti 
vertikaliai šlaitui nukreiptomis vel nos juostomis. Sujungimai su nat raliu šlaitu užpilami 10cm (sulig 
vel nos viršumi) storio juodžemio-žvyro (50%+50%) mišinio sluoksniu. Juodžemis ar derlinga žem  
gali b ti su vel nos, žoli  šakn  (varpu io) priemaiša, žvyre neturi b ti akmen  didesni  kaip 2,5 cm 
skersmens. Užpylimui galima naudoti esam  nuslinkus  ar susimaišius  vietin  grunt . Esant s lygoms, 
vietoje žvyro-juodžemio mišinio galima naudoti žvyringo priesm lio grunt , maišyt  nurodytu santykiu 
su juodžemiu. Užpiltas sluoksnis pripl kiamas rankiniu b du. Užpilti šlaitai aps jami daugiame  žoli  
mišiniu, pabarstant tr šomis. Naudoti žoli  mišin , skirt  tik šlait  aps jimui. 
9.2.9. Automobili  stov jimo aikštel s P rengimas. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos 
bei renginiai turi atitikti LR standart  - LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas. Prieš rengiant 
aikštel  P pašalinamas derlingo dirvožemio sluoksnis t=30 cm, kuris sand liuojamas vietoje, v liau 
panaudojamas užpilant aikstel s ir kitos rangos kraštus iki 1 m plo io juostomis sluoksnio t=5-10 cm, 
aps jant j  žol mis. Aikštel s dangos konstrukcija parinkta: žvyro skaldos (0/11) 15 cm sluoksnio, 
pagrindas – sm lio Kf 1,0x10-5  m/par  30 cm sluoksnis. Aikštel s skersinis ir išilginis nuolydžiai yra 1-
2 %. Vandens pralaid , kit rengini  poreikis nustatomas darbo projekto rengimo stadijoje. Nesurišti 
pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais naudojant klojimo renginius. Klojam  
sluoksni  storis turi b ti toks, kad po sutankinimo atitikt  projektin  stor . Tankinimas vykdomas 
naudojant tankinimo rengimus, atitinkan ius projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams 
tankinti. Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo tako krašt  link centro, kitais atvejais - nuo 
žemesn s vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Rengiant sankas , bet koks sankasos darb  kiekio ir 
aukš io pasikeitimas d l dr gm s ir šal io turi b ti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas 
priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo 
šal iui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali b ti padidinta sureguliuojant vandens režim . 
Optimali tankinamo  dr gm  8-15 . Grunto kelio pylime ar iškasoje sutankinimo rodiklis DPr.-100% 
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(deformacijos modulis Ev2>45mPa). Draudžiama sankas  supilti esant minusinei temperat rai iš 
šalusio grunto ar esant sniego dangai. Supilto šal iui nejautraus sluoksnio sutankinimo rodiklis 

DPr.>100% (deformacijos modulis Ev2>45mPa). Žvirgždo mišinio sutankinimo rodiklis DPr.>120% 
(deformacijos modulis Ev2>45mPa). Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo tako krašt  link 
centro, kitais atvejais - nuo žemesn s vietos link aukštesnio sutankinto krašto.  
Leistini nukrypimai: 
Kelio parametr  nužym jimo                                                                         +- 10cm. 
Kelio konstrukcij  ir pralaid  matmen                                                          +-5cm. 
Apsauginio šal iui nejautraus sluoksnio                                                         +5 -1cm. 
Pagrindo ir dangos storio                                                                                +5 -1cm. 
9.2.10. Lauko akmen  grindinio rengimas. 
Bendroji dalis 
Prieš dangos klojimo darbus turi b ti suformuoti nuolydžiai ir lyg s paviršiai. Paviršiai turi b ti nuvalyti 
nuo akmen , purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu  vienod  ir tolyg  pavirši . Baigto paviršiaus 
konstrukcija turi b ti be dub , banguotumo, nelygum , tikslaus profilio, tolygi.  
Akmenys turi b ti sukloti taip, kad tarpai tarp akmen  b  ne didesni kaip 10 mm ir pavieniai akmenys 
nekyšot  aukš iau ir neb leisti giliau kaip 5 mm nuo dangos paviršiaus. 
Dang  pagrindas turi b ti rengtas lovyje. Žem s darbai vykdomi prisilaikant STR1.07.02:2005 ir  ST 
188710638.06:2004 reikalavim . Lauko akmenys klojami kaip nurodyta projekte.  
Grindimo rieduliais technologija 
 grindimo rieduliais technologij eina: pagrindo paruošimas, rieduli  r šiavimas pagal aukšt  ir plot , 

rieduli  klojimas, skaldymas, pl kimas, sm lio supylimas ir supl kimas. 
1. Rieduli  pagrindas – rupus sm lis. 
2. Akmuo turi b ti statomas  viet  sm lyje sausai, glaudžiant prie anks iau statyt  akmen , be sm lio 
tarpsluoksnio tarp j , trukdan io kit  akmen  pastatymui. 
3. Tarpai tarp akmen  užpildomi sm liu su didesnio stambumo moduliu. 
4. Akmuo (vienodu aukš iu su gretimu) dedamas siauresniu galu žemyn ir tvirtinamas plaktuko sm giu 
 tvirt  pozicij . 
5. Akmuo turi b ti pastatytas taip, kad jis liest si su aplink esan iais akmenimis ne mažiau kaip trijuose 
taškuose, išd stytais perimetru. Klojimas su keturkampiu tarpu tarp j  neleidžiamas. Tarpai turi b ti 
trikampiai ir kaip manoma mažesni. 
6. Pl kimas vykdomas su plentvoliu arba „vibroplyta“.  
7. Nesilaikant aukš iau nurodyt  taisykli , gali b ti prarastas kai kuri  akmen  pastovumas, gali vykti 

 išgr žimas po rat  sm gi . 
Reikalavimai gruntui, naudojamam pagrindams 
Sutankinimo  rodikliai  ne  mažiau DPR 100%,  ypa   atkreipiant  d mes     tas  vietas, kur pagrindo  
gruntas  kei iamas. Naudoti  vidutiniagr   sm   SG,  SB,  Kf 1,0x10-5  m/par  drenuojant ,  šal iui  
atspar   grunt   (LST 1331:2002). Grunto tamprumo  modulis  Ev2 45 MPa,  sutankintas  iki  D  pr -100  
Esamo grunto lovyje planiravimas atliekamas taip, kad tiktai 10   suformuot   nuolydži  altitudži  gali 
tur ti paklaid  2 cm, kitos 10 mm. 

Apatinio apsauginio šal iui atsparaus sluoksnio ir dangos pakloto rengimas 
Apsauginis šal iui atsparus sluoksnis turi b ti tokios strukt ros ir taip klojamas, kad eksploatacijos metu 
apsaugot  dangos konstrukcij  nuo šal io iškyl .  Apatinis  pagrindas rengiamas  iš  vidutiniagr džio  
sm lio.  Naudoti  gamtin   sm  (LST EN932-1:2001),  frakcij   0/4 mišinio  daleli   dydžiai  ir  kiekis  
turi  atitikti LST 1362:1995  reikalavimus.  Reikalavimai  gamtiniam  sm liui  -  daleli   ,  didesni   kaip  
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2 mm  turi  b ti  nedaugiau  25 . rengtos dangos  paviršius turi  b ti be  banguotumo,  dub  , 
nelygum . Sm lio  filtracijos  koeficientas Kf 1,0x10-5  m/par ,  tamprumas  Ev2 80 MPa sankabumas 
0.006 MN/m2. Apatinio  pagrindo  medžiagos  išbarstomos  tolygiai  sluoksniais  ir  sutankinami  
voleliu,  kad  b   pasiektas  sausas  tankis  D pr 100  ,  tankinant  sm   b tina  sudr kinti.  Užbaigtas  
apatinio  pagrindo paviršius  turi  b ti  lygus,  be  duobi   ,  be  palikt   v ži ,  daub ,  statybini   
atliek ,  tikslaus  profilio, gerai užpildytas ir išlygintas.  
9.2.11. Medžio darbai, medienos apdorojimas, medini  element  dali rengimas. Visi naudojami 
statybiniai gaminiai ir medžiagos bei renginiai turi atitikti LR standart  - LST reikalavimus ir šias 
technines specifikacijas. Neapipjauta arba viengubo pjovimo mediena nužievinama ir šlifuojama. 
Pjautos medienos lie iami paviršiai šlifuojami.  Visa mediena turi b ti antiseptinama ir dažoma. Visos 
naudojamos medžiagos negali b ti skiedžiamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  
Leistini medienos defektai: 
Defektai A r šies mediena B šies mediena 
Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu ju matmen  

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 
minimalaus plo io. Gniuždomiems  
elementams leidžiama 1 sutr nijusi šaka ne 
didesn  kaip 20 mm skersmens 1m elemento 
ilgio  

leidžiamos visokios šakos,  išskyrus 
sutr nijusias, didesnes kaip  50 mm 
iki 2 vnt. viename ilgio metre. 
  

Plyšiai ne element  
sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 
elemento ilgio ir storio 

neribojami 

Plyšiai element  
sujungimo zonose 
(sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami   

Sluoksni  kreivumas Leidžiama iki 7 cm vienam metrui 
elemento ilgio 

leidžiamas iki 15 cm viename 
 elemento ilgio metre 

Puvinys, pažeista 
mediena 

Neleidžiami neleidžiami 

Naudojama kietmedžio arba spygliuo io mediena. Medienos dr gnumas neturi b ti didesnis kaip 20%. 
Medini   konstrukcij  laikantiesiems (gniuždomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi b ti 
naudojama geriausios kokyb s A r šies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuri  defektai nesuardo 
laikan  konstrukcij  vientisumo, gali b ti naudojama B r šies mediena. Pjauta mediena 
sand liuojant sukraunama  taisyklingos formos rietuves, kuri  šoniniai ir galiniai paviršiai vertikal s. 
Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sand liuojant arba d l kitoki  priežas  atsirado defekt  ir 
statybviet je j  pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol negautos projekto autori  išvados. Kai 
medin s konstrukcijos lie iasi su m ru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos hidroizoliacija. 
 Montuojant laikan iuosius elementus (sijas, atramas ir pan.) atraminiai paviršiai turi b ti išlyginti 
pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu b du. Atraminiuose 
paviršiuose turi b ti pažym tos laikan  konstrukcij  ašys, apsir pinta laikinais fiksavimo ir 
tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detal mis. Tašai, tašeliai, lentos 
yra tam tikro ilgio, plo io, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni konstrukcij  
elementai. Reikiam  matmen  elementai gaminami miško medžiag  sujungiant kir iais. Jungtys turi 

ti patikimos ir stiprios naudojant, kruopš iai technologiškai vykdytos, gerai suleistos. Medini  
konstrukcij  elementai, be pjov , dar sujungiami vinimis, kaiš iais, medvarž iais, varžtais.  
9.2.12. Betonavimo darbai. Betonas  turi atitikti LST EN206 2014, užpildai - LST EN 13139:2013 
reikalavimus. Naudojamo betono stipris gniuždant – C25/30; tamprumo modulis E=30,0x10-3 MPa, 
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aplinkos poveikio klas  -  XF2(LT), atsparumo šal iui mark  – F150, nelaidumo vandeniui mark  - W6, 
didžiausias chlorid  kiekis betone – Cl 0,4 (0,4%), didžiausias užpild  daleli  dydis – 16 mm, 
konsistencija – S2: betono klojumas turi b ti nustatomas pagal k gio nuos  LST EN 12350-2:2009 
(k gio nuosl gis 50-90 mm). Betono gamybai naudoti Cem 42,5 portlandcement  pagal LST EN 197-
1:2011.  Betonavimo darbai, esant minusinei temperat rai, draudžiami. rangos elementai betonuojami  
grunt  70-120 cm. Visi elementai plienin mis juostomis pakeliami nuo žem s paviršiaus. rangos 
pamat tvirtinimui naudojama standartin  armat ra, plieno kampuo iai ir juostos, tin s detal s ir 
varžtai. 
9.2.13. Metalo konstrukcijos. Metalo konstrukcijos (plieno strypai, armat ra, plieno juostos) jungiamos 
suvirinant visu sujungimo perimetru. Juost  suvirinimo si s aukštis ne mažesnis 5 mm. Aštr s galai ir 
metalo atplaišos turi b ti nulygintos. Tvirtinimo detal s standartiniai, special s reikalavimai nekeliami. 
Smulkios sujungim  detal s- varžtai, medvarž iai, kiti tvirtinimo elementai turi tik b ti cinkuoti. Metalo 
vamzdžiams reikalingas atitikties sertifikatas. Metalo antikorozinio apdorojimo technologin  schema: 
paviršiai nuvalomi ir nuriebalinami, gruntuojami, dažomi. Dažomi elementai turi b ti apsaugoti nuo 
neigiam  atmosferos poveiki  (krituli , neigiamos temperat ros ir pan.). Naudoti dviej  komponent  
sistemas metalui, sudaran ias kiet , tanki  dang , atspari  šviesai, oro s lyg  poveikiui ir sieros r gš iai. 
Pagrindas turi b ti ruošiamas pagal naudojamos sistemos instrukcij  ir sutinkamai su DIN 55928 
reikalavimais: paviršius turi b ti tvirtas, švarus, nuriebintas, sausas, dažyti teptuku arba purškiant, 
aplinkos temperat ra - +50 C, visiško išdži vimo laikas iki 72 val., sausas dangos storis – ne mažiau 50 
µm, saugumo priemon s - pagal gamintoj  instrukcijas. Dažyti pagal projekto autoriaus nurodyt  spalv  
skal . Metalo suvirinimas. Metalas suvirinamas elektrodais, suvirinimo si s aukštis  4-6 mm, 
priklausomai nuo suvirinam  medžiag  storio. Naudojami standartiniai gaminiai ir medžiagos.  
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SUSITARIMAS 
2017-02-13 

Vilnius 
 

Projektuotojas Julius Raginis, (a.k. 38510050084, individualios veiklos pažyma Nr. 
710934) ir projekto vadovas Aurimas Vengris, (a.k.37806130860, NKV apsaugos specialisto kvalif. 
atest. Nr. 4134) susitaria, kad, konkurso „Apuol s valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esan  
vertybi  sutvarkymo ir pritaikymo lankymui Apuol s k., Aleksnadrijos sen., Skuodo r. sav. projekto 
parengimas“ laim jimo atveju, Aurimas Vengris sipareigoja parengti Apuol s valstybiniame 
kraštovaizdžio draustinyje esan  vertybi  sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Apuol s k., 
Aleksnadrijos sen., Skuodo r. sav. projekt  pirkimo dokumentuose numatytomis s lygomis ir 
terminais.  
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