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Firma „KUMPONAS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pėsčiųjų tiltelio per Babrungo upę ties Gandingos piliakalniu statyba projektiniai pasiūlymai
parengti vadovaujantis sutartimi tarp asociacijos “Gondingos bičiuliai” ir firmos “Kumponas” bei kitais
privalomaisiais ir normatyviniais documentais.
Pėsčiųjų tiltelis numatomas statyti per Babrungos upę. Babrungas dešinysis Minijos intakas. Upės
ilgis 59 km, baseino plotas 270 km². Upė išteka iš Platelių ežero, teka į pietus, nuo Plungės pasuka į
pietvakarius ir įteka į Miniją 130 km atstumu nuo jos žiočių.
2018 - 2020 m. atlikti Varkalių piliakalnio su gyvenviete (23971); Nausodžio, Varkalių piliakalnio
II, vad. Pilale (5472); Varkalių piliakalnio su gyvenviete (24011); Gandingos piliakalnio su papiliu ir
gyvenviete (23967) tvarkybos darbai – įrengtos apsaugos priemonės nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų
takai, laiptai, ir tvarkomieji statybos darbai – įrengti informaciniai stendai, rodyklės.
Tačiau liko neišsręsta vientiso susisiekimo tarp šių objektų problema – objektus skiria Babrungo
upė, per kurią persikėlimas neįmanomas. Todėl Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (23967)
teritorijoje (dešinysis Babrungo upės krantas) projektuojamas pėsčiųjų tiltas per Babrungo upę,
patenkantis į minėtų kultūros paveldo objektų apsaugos zonos apsaugos nuo vizualinio poveikio pozonį
(kairysis Babrungo upės krantas) Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos ir Varkalių k.
Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo
tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant tvarkomuosius statybos darbus numatyta atlikti žvalgomuosius
archeologinius tyrimus: tilto pamatų įrengimo vietose, kur gruntas judinamas iki 100 cm gylio, abėjuose
Babrungo upės krantuose atliekami archeologiniai žvalgomieji tyrimai (preliminarus plotas - 3x4 m (2
vnt.)), o kranto tvirtinimo akmenimis vietose, kur gruntas judinamas iki 20 cm gylio - archeologniai
žvalgymai (preliminarus plotas – 20 m2 (2 vnt.)). Šiais tyrimais bus siekiama surinkti duomenis apie
archeologinio paveldo objektą, jo plačiau netiriant. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų metu aptinkamas
archeologinis sluoksnis, iki projektinio šių darbų gylio turi būti atliekami detalieji archeologiniai tyrimai.
Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas
ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.
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Pėsčiųju tiltelis projektuojamas numatytų takų trasoje vienos angos, 28 m ilgio, 1,2 m pločio.
Atramos g/b monolitinės ant g/b spraustinių polių. Tiltelio perdanga rengiama iš metalinių sijų. Metalinės
sijos montuojamas ant guminių atraminių detalių, kurios su antšulu jungiamos lankščia jungtimi.
Sijos vidinėje pusėje jungiamos 4 standumo briaunomis. Tiltelio skaičiuojamoji žmonių minios
apkrova 5 kN/m2. Paklotas rengiamas iš cinkuotų presuotų grotelių 1,2 x1,0 m. Grotelės montuojamos
ant metalinių sijų, tvirtinamos standartiniu būdu “balneliu” ir papildomai šonuose prie turėklų
uždengiamos metaliu kampuočiu 40x40, kuris privirinamas prie metalinių turėklų statramsčių. Turėklai
rengiami metaliniai su medžio apdaila. Porankis ir ilginiai rengiami iš maumedžio obliuotos medienos
impregnuotos pagal III klasę. Užpildas rengiamas iš tvoros segmento 2D, 5mm storio iš suvirintų
metalinių strypelių.
Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Statybos darbai gali būti
sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. numatyta tvarka.
Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių, nedarant
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.
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Link Nausodžio, Varkalių piliakalnis su gyvenviete (23971);
Nausodžio, Varkalių piliakalnis II, vad. Pilale (5472);
Varkalių piliakalnio su gyvenviete (kodas 24011);
Gandingos piliakalnio II, vad. Ožkupriu (kodas 36124)

Tilto pamatų įrengimo vietose atliekami
archeologiniai žvalgomieji tyrimai (preliminarus plotas - 3x4 m),
o kranto tvirtinimo akmenimis - archeologniai žvalgymai
(preliminarus plotas - 20m2)

Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (23967) apsaugos zonos
apsaugos nuo vizualinio poveikio pozonis
Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.

Tilto pamatų įrengimo vietose atliekami
archeologiniai žvalgomieji tyrimai (preliminarus plotas - 3x4 m),
o kranto tvirtinimo akmenimis - archeologniai žvalgymai (preliminarus plotas - 20m2)

Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (23967) teritorija
Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.

Link Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (23967)
Pastabos:
1. Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (23967) teritorijoje (dešinysis Babrungo upės krantas) projektuojamas pėsčiųjų
tiltas per Babrungo upę, patenkantis į minėtų kultūros paveldo objektų apsaugos zonos apsaugos nuo vizualinio poveikio pozonį
(kairysis Babrungo upės krantas) Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos ir Varkalių k.
2. Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant
tvarkomuosius statybos darbus numatyta atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus: tilto pamatų įrengimo vietose, kur gruntas
judinamas iki 100 cm gylio, abėjuose Babrungo upės krantuose atliekami archeologiniai žvalgomieji tyrimai (preliminarus plotas 3x4 m (2 vnt.)), o kranto tvirtinimo akmenimis vietose, kur gruntas judinamas iki 20 cm gylio - archeologniai žvalgymai
(preliminarus plotas – 20 m2 (2 vnt.).
3. Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius
patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.
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