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2.  AUGALAI. 

Pušis juodoji 

Pinus nigra 'Oregon Green' 

     Visžalis spygliuotis medis. Laja daugiakamienė, 
pirmaidinės formos, šakos asimetriškos. Spygliai 
tvirti, tankūs, tamsiai žalios spalvos. Dirvožemis 
tinkamas pusiau derlingas / derlingas. Per 10 metų 
užauga iki 3 m aukščio ir 2 m pločio. Augalui palaikyti 
norimą formą siūloma kasmet, kol nauji ūgliai 
nesumedėję, juos patrumpinti per pus. 
 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

Pušis kalninė 

Pinus mugo / niwaki 

     Formuotas bonsai stiliaus visžalis spygliuotis medis. 
Laja daugiakamienė.  Augalo aukštis beveik nesikeis 
nuo užfiksuoto jį formuojant. Augalui palaikyti norimą 
formą siūloma kasmet, kol nauji ūgliai nesumedėję, 
juos patrumpinti per pus. 
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SKLYPO APŽELDINIMO PROJEKTAS 

 

5 
MB „Gerbūva“ 
El.paštas: info@gerbuva.lt 
Mob.tel.: +370 633 33546 
www.gerbuva.lt 
 

Pušis kalninė 

Pinus mugo 'Mops' 

     Visžalis spygliuotis krūmas. Laja 
tamsiai žalia, tanki, apvali. Lėtai 
augantis, užauga iki 1m aukščio. 
Dirvožemis tinkamas pusiau 
derlingas / derlingas. Augalui 
palaikyti norimą formą siūloma 
kasmet, kol nauji ūgliai 
nesumedėję, juos patrumpinti per 
pus. 
 

 
 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Tuja vakarinė 

Thuja occidentalis 'Hoseri' 

     Visžalis spygliuotis krūmas. 
Žemaūgė, rutulio arba ovalo 
formos veislė. Lėtai augantis, per 
10 metų užauga iki 0,5 metro 
aukščio ir 0,4 metro pločio. 
Mėgsta deringą, neužmirkusią 
dirvą.  
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Paprastasis kadagys 

Juniperus communis 'Repanda' 

     Visžalis spygliuotis krūmas. Žeme besidriekiantis tankus 
krūmas. Spygliai minkšti, tamsiai žali, bronziniai žiemą. 
Užauga iki 0,3 m aukščio ir apie 2 m pločio. Nereiklus 
aplinkos sąlygoms ir dirvai. Tinkamas sodinti tiek saulėtoje, 
tiek dalinai pavėsingoje vietoje. Toleruoja sausras. 
Sodinamas ir grupėmis ir po vieną. Atsparus šalčiams. 

 

 

 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

Paprastasis kadagys 

juniperus communis 'Hibernica' 

    Visžalis spygliuotis medis. Koloniškos formos su glaustomis 
tankiomis šakomis. Gerai auga lengvose, drėgmei laidžiose 
dirvose, saulėtoje ar su daliniu šešėliu vietose. Spygliai 
aštrūs, pilkai žalios spalvos. Užauga iki 3m aukščio ir 1m 
pločio. Atsparus ligoms. Prieš žiemą patariama surišti šakas, 
kad jų neišlankstytų sniegas. 
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Hortenzija šluotelinė 

Hydrangea paniculata 'Little Lime'  

      

     Lapuotis krūmas. Forma plačiai rutuliška. Gerai auga saulėtoje vietoje ar daliniame šešėlyje, 
drėgnoje, laidžioje, rūgštesnėje dirvoje. Žydi gausiai ir ilgai, liepos – rugsėjo mėnesiais. Žiedai kūgio 
formos, įvairiaspalviai. Vasaros metu būna žalsvai gelsvi, balti, o rudenį nurausta. Užauga iki 0,9 - 1,5 
m. aukščio ir pločio. Geriausia genėti rudens pabaigoje. Rūšis atspari šalčiui, tačiau pirmaisiais 
pasodinimo metais rekomenduojama uždengti eglišakėmis, mulčiu.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Rožė 

Rose 'Gentle Hermione' 

    Rožių krūmas pasižymintis stipriu aromatingu kvapu. 
Žiedai pilnaviduriai, rausvi. Žydi nuo gegužės pabaigios iki 
pat rudens šalnų. Susiformuoja 1-1,2m aukščio ir 1,2m 
pločio krūmas su keliomis nusvyrančiomis šakomis. Jauni 
lapai turi raudonio, vėliau tampa žali. Ši veislė aukšto 
atsparumo ligoms ir šalčiams. 
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Rododendras 

Rhododendron 'Eskimo' 

     Visžalis krūmas. Lapai tamsiai žali. Žydi 
gegužės pabaigoje – birželio pradžioje. 
Pasižymi baltais su šviesiai violetinėmis 
žymėmis žiedais. Jų kraštais šiek tiek banguoti. 
Užauga iki 1,5 m aukščio. Atsparus šalčiams. 
Nužydėjus žiedynus rekomenduojama 
nuskinti, nepažeidžiant naujai suformuotų 
ūglių ir žiedų. Sodinti tik į tinkamai paruoštą 
gruntą –rūgščią durpę, kuria turi būti užpildyta 
paruošta duobė (mažiausiai 1 metro pločio ir 
ilgio, 0.5 m gylio). Pavasarį (balandžio 
pabaigoje ar gegužės pradžioje) tręšti 
rododendrų arba šilauogių trąšomis. 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Rododendras 

Rhododendron ' Rasputin' 

     Visžalis krūmas. Lapai tamsiai žali, blizgūs. 
Žydi gegužės pabaigoje – birželio pradžioje. 
Žiedai ryškiai violetiniai – mėlyni, su didele 
tamsia  akimi viršutiniame žiedlapyje su 
kontrastingais, baltais kuokeliais ir šiek tiek 
banguotais žiedų kraštais. Užauga iki 1,10 m. 
aukščio ir 1,30 m. pločio. Atsparus šalčiams. 
Nužydėjus žiedynus rekomenduojama 
nuskinti, nepažeidžiant naujai suformuotų 
ūglių ir žiedų. Sodinti tik į tinkamai paruoštą 
gruntą –rūgščią durpę, kuria turi būti užpildyta 
paruošta duobė (mažiausiai 1 metro pločio ir 
ilgio, 0.5 m gylio). Pavasarį (balandžio 
pabaigoje ar gegužės pradžioje) tręšti 
rododendrų arba šilauogių trąšomis. 

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
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Šilauogė 

Vaccinium corymbosum 

     Vaiskrūmis. Mėgsta rūgčią (pH 3,5 - 
4,5), purią ir drėgną dirvą (70 % 
drėgnumo). Perteklius, kai vanduo kelias 
paras telkšo paviršiuje, augalui 
pražūtingas. Kuo daugiau saulės tenka 
krūmui, tuo geriau susiformuoja žiediniai 
pumpurai, būna gausesnis derlius ir 
saldesnės uogos. Norit gauti didesnį 
derlių rekomenduojama sodinti bent 
dviejų skirtingų veislių sodinukus. 
Auginant vieną veislę, šilauogės derlius 
gali sumažėti iki 30 %. Daugumai 

šilauogių geriausios apdulkintojos yra veislės ‘Bluecrop’ ir ‘Chandler’. Jos puikiai tinka apdulkinti 
vidutinio ankstyvumo ir vėlyvesnes veisles. Ankstyvosioms šilauogėms apdulkinti rekomenduojamos 
veislės ‘Patriot’ arba ‘Duke’. Geriausia pasisodinti kelias skirtingo ankstyvumo veisles, kad kuo ilgiau 
valgytumėte šviežias uogas. Šiuo atžvilgiu labai tinka šilauogių veislės su ištęstu derėjimu (pvz., 
‘Bluecrop’, ‘Chandler’dera 4-6 savaites). Šilauogių šaknys išsidėsčiusios sekliai dirvoje ir plečiasi labiau 
į plotį negu į gylį. Rekomenduojama sodinti į 0,5m gylio ir 1m pločio duobes. 
 
__________________________________________________________________________________ 

3. AUGALAI SODINIMUI Į VAZONUS. 

Soruolė 

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 

     Varpinis augalas. Žolinis kupstas, fontaną 
primenančia forma. Lapai žali, žiedynai gelsvai rausvi 
– sidabriniai. Žydėjimo laikas rugpūčio - spalio 
mėnuo. Užauga iki 0,7m aukščio ir 0,6-0,7m pločio. 
Geriausiai auga saulėtoje ar pusiau saulėtoje vietoje, 
derlingoje, vandeniui pralaidžioje dirvoje.  

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
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Gojinis šalavijas 

Salvia nemorosa 'Mainacht' 

     Daugiametis augalas. Žiedynai tamsiais 
pumpurais ir sodriais mėlynai violetiniais 
žiedais ant aukštų žiedstiebių. Vertikalus, 
statiškas kerelis pasipuošęs aromatingais, 
tamsiai žaliais lapais. Žydi nuo gegužės 
mėnesio. Nukirpus nužydėjusius 
žiedynus  pražysta dar kartą vasaros 
pabaigoje. Mėgsta vidutiniškai deringą 
pralaidžią dirvą ir saulėtą vietą. Aukštis iki 
0,7m, o plotis iki 0,5m. Šalavijas mėgsta 
šilumą ir saulę, pakantus sausrai tačiau jautrus 
net ir ne dideliam drėgmės pertekliui. 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.   AUGALŲ ŽYDĖJIMO SCHEMA. 

Mėnuo IV V VI VII VIII IX X 
Augalas        
Rododendrai          
Hortenzija        
Rožė         
Soruolė        
Šalavijas        
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5.    ŽELNINIŲ ZONOS. 

     Vietose, kur gėlynas ribojasi su veja, jis turi būti atskirtas borteliu (trinkele, vejos borteliu ar 
plastikiniu borteliu). Įrengiant gėlyną, pirmasis žingsnis turėtų būti gėlynų zonų susižymėjimas. 
Patogiausia tai daryti su smeigėmis ir virvutėmis. Taip pažymėjus gėlynų zonas, jei reikia, nukasamas 
viršutinis sluoksnis apie 4 - 7 cm (priklausomai nuo to ar bus klojama juoda agro plėvelė ar ne, nes nuo 
to priklauso mulčo sluoksnis), gėlynų kraštai tvarkingai (90 ° kampu) nukasami pagal pasirinkto bortelio 
aukštį, kad vėliau nekiltų problem dedant bortą. Kai viso gėlyno plotas nukastas, sutvarkyti kraštai, 
tada galima dėti bortelį. Jeigu botelis plastikinis,  jį tvirtinti reikėtų specialiomis smeigėmis arba 
statybinėmis vinimis (200 mm ilgio). Atliekant tvirtinimo darbus svarbu pasitikrinti ar tose vietose, kur 
bus smeigiama smeigė, nėra elektros laidų ar laistymo sistemos vamzdyno. Jeigu bortelio funkciją 
atlieka trinkelė arba tam skirtas betoninis vejos bortelis, tuomet jį geriau įtvirtinti įbetonuojant. 
Svarbu atkreipti dėmesį į gėlyno gruntą. Jei gėlyne gruntas sunkus, reikėtų jį perkasti ir įterpti 
lengvesnės bei derlingesnės žemės. Atlikus šiuos darbus, pasirinktinai galima tiesti arba netiesti juodą 
agro plėvelę. Juoda agro plėvelė dažniausiai tiesiama norint išvengti dažno ravėjimo ir 
nepageidaujamų piktžolių, tačiau ji nesudaro palankios terpės augalams ir neapsaugo 100 proc. nuo 
piktžolių, ravėti vis tiek reikės. Užtiesus 
plėvelę galima naudoti mažiau mulčo. Netiesiant plėvelės mulčo reikėtų apie 5 – 7 cm storio, taip 
sukuriama palankesnė terpė augalams augti, išlaikoma drėgmė, užpylus tinkamą sluoksnį mulčo, 
piktžolių plitimas taip pat pristabdomas, bet neišnaikinamas, ravėti taip pat reikės, be to vėjas nešioja 
daug augalų sėklų, kurios patekusios ant mulčo sudygsta, tačiau jas lengva pašalinti. Jei nusprendžiama 
tiesti plėvelė, ją ištiesus, pritvirtinus su specialiomis smeigėmis arba statybinėmis vinimis, galima 
dėliotis visus augalus, juos išsidėliojus bus aiškiau ar augalų užtenka, jei neužtenka, galima paretinti 
arba nusipirkti trūkstamą kiekį. Išdėliojus augalus plėvelėje, būsimoje augalo vietoje, pjaunama x 
forma, plėvelė toje vietoje atverčiama, grunte iškasama duobė ir pasodinamas augalas, plėvelė gražiai 
atverčiama atgal, jei reikia šiek tiek prilenkiama. Augalas sodinamas 2 – 3 centimetrais aukščiau, kad 
jo neužmulčiuotume visiškai. Jei gėlynų zonose yra numatytas didelių medžių sodinimas, jį reikėtų 
atlikti prieš tiesiant plėvelę. Jei agro plėvelė netiesiama, augalai sudėliojami ir sodinami tokiu pačiu 
principu tik be plėvelės. Pasodinti augalai gausiai palaistomi. 
 
Bortelių pavyzdžiai 
 

      
 Plastikinis.                                                            Vejos.                                               Trinkelės (gali būti ir iš lygios vienos trinkelės). 
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6.  MULČIAVIMAS. 

     Augalų, vaiskrūmių zonos turėtų būti užpildytos natūraliu pušies žievės mulču. Jo storas sluoksnis 
neleidžia plisti piktžolėms, sulaiko drėgmę ir sukuria palankesnę terpę daugiamečiams augalams augti. 
Pasirinktinai mulčas gali būti nuo 5 – 15 mm frakcijos iki 20 – 70 mm. Svarbiausia užtikrinti pakankamą 
kiekį mulčo, rekomenduojama užpilti 5 – 7 cm storio sluoksnį. Kadangi pušų žievė yra natūralus mulčas, 
veikiant aplinkos poveikiams jis suyra, traukiasi, todėl rekomenduojama kasmet atnaujinti jo viršutinį 
sluoksnį užpilant naujo (apie 2 cm). Sodo augalus rekomenduojama mulčiuoti stambesniu mulču, 
gėlynų zonas – smulkesniu. Abejais atvejais, apatiniam sluoksniui (1 – 4 cm), galima naudoti natūralų 
įvairios frakcijos pušies mulčą (nevalytą), kuris yra pigesnis (5 – 30 mm), o viršutinį sluoksnį užpilti 
dekoratyvesniu pasirinktu mulču. 
 

 
20 – 70 mm frakcijos pušies žievės                     5 - 15 mm frakcijos pušies žievės              5 – 30 mm frakcijos pušies žievės 
mulčias.                                                                    mulčias.                                                         mulčias (nevalytas). 
 

7.  GRANITO SKALDA KORYJE. 

     Granito skalda koryje projektuojama ties židinio, stoginės bei komposto laikymo vietomis. Skalda 
užpilta be korio greitai išsivaikščios, pagrindas nebus tinkamas dažnam vaikščiojimui, bei apkrovoms. 
Rekomenduojama į šias vietas dėti korį. Pagrindo paruošimas: prieš dedant korį reikalingas 15 cm 
sutankintas smėlio suoksnis. Plautas smėlis netinka, nesitankina. Paruošus pagrindą dedamas korys su 
geotekstile. Montuojamas korys taip, kad virš korio dar užsipiltų 1,5 sm skaldos. Rekomenduojama 8-
11 frakcijos skalda. Korys tvirtas, lengvai pjaustomas, montuojamas, pralaidus lietaus vandeniui, 
atlaiko nemažas apkrovas , žiūr. pagal produktą individualiai.  

                                                                                                                       

viršutinis sluoksnis – 1,5 cm skalda, toliau korys, smėlis ir esamas gruntas. 
 

 

 

8. GRANITO SKALDA. 
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     Aplink tvoras, terasą, šiltnamį, ir kitus elementus nurodytus dangų plane, numatoma dengti granito 
pilką skaldą. Šie skaldos plotai palengvins žolės pjovimo darbus ir atliks dekoratyvinę funkciją. Pagrindo 
paruošimas: nukasamas viršutinis sluoksnis apie 4 - 5 cm, dedama agro plėvelė ir užpilama 16-32 
frakcijos granito skalda. Kas kelis metus atnaujinama. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Granito skaldos pavyzdžiai. 

9. BETONINIAI LAUKO VAZONAI. 

     Norint atskirti automobilių stovėjimo zoną nuo poilsio zonos – terasos, rekomenduojam tai padaryti 
su betoniniais lauko vazonais. Vazonai dažniausiai gaminami pagal individualius užsakymus. Sodinant 
augalus, juose būtina įrengti drenažą. Sodinimo paruošiamieji darbai: į vazono dugną dedamas 
smulkesnės ir stambesnės frakcijos keramzitas, paskui pilamas mišinys  iš keramzito, perlito ir 
komposto žemės. Keramzitas ir komposto žemė maišomi santykiu 1:1. Taip paruoštoje sodinimo 
vietoje galima sodinti tiek vienmečius, tiek daugiamečius augalus. Maždaug kas 2-3 metus (pagal 
augalų būklę) daugiamečiai augalai iškasami, persodinami. Žiemai apdengiami. 

 

 
Betoninių vazonų pavyzdžiai. 
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10.  APŠVIETIMAS. 

     Rekomenduojami Lightpro šviestuvai,  skirti  apšviesti  augalus,  židinio vietą,  takelį  ar  kitus  lauko 
objektus. Šie šviestuvai yra itin saugūs, nes yra vos 12V. Apšvietimo sistema vedžiojama po žeme su 
25  mm  skersmens  šarvu,  gėlynų  zonose  laidai  išvedžiojami  po  mulču/  akmenukais.   Šviestuvai 
montuojami su LED lemputėmis.   

Įleidžiami lauko šviestuvai: 

Įleidžiamas šviestuvas ATIK R1 9W 

 

 

 

 

Įleidžiamas šviestuvas RUBUM 5W LED 

 

 

 

 

  

 
Nukreipiamieji lauko prožektoriai: 

Lauko prožektorius CASTOR9 9W LED 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Juoda 
Matmenys 115x120 mm 
Lemputės 
tipas 

9W LED, 65-750 lm., šilta balta 

IP klasė IP67 tinkama naudoti lauke (itin 
atsparus vandeniui) 

Įtampa 12V 
                               Reguliuojamas 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Juoda 
Matmenys 160x11 mm 
Lemputės 
tipas 

5W LED, 320 lumenų, šilta balta 

IP klasė IP67 tinkama naudoti lauke (itin 
atsparus vandeniui) 

Įtampa 12V 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Antracito pilka 
Matmenys 100x60x120 mm 
Lemputės 
tipas 

9W LED, 65-750 lumenų, šilta 
balta 

IP klasė IP44 (tinkamas naudojimui lauke) 
Įtampa 12V 
                               Reguliuojamas 
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Lauko prožektorius ARCUS 5W LED 

 

 

 

 

 

Vertikalūs šviestuvai: 

Šviestuvas LIGHTPRO 12V OBERTON LO 

 

 

 

 

 

 

 

Šviestuvas LIGHTPRO 12V OBERTON HI 

 

 

 

 

 

 

 

Šviestuvas BARITE40 3W LED 

 

 

 

 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Juoda 
Matmenys 60x95x100 mm 
Lemputės 
tipas 

5W LED, 190 lumenų, šilta balta 

IP klasė IP44 (tinkamas naudojimui lauke) 
Įtampa 12V 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Antracito pilka 
Matmenys 420x64 mm 
Šviesa 400-3000 lumenų, šilta balta 
Galia 4W 
IP klasė IP44 (tinkamas naudojimui lauke) 
Įtampa 12V 
Tarnavimo 
laikas 

20000 valandų 

Garantija 5 metai 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Antracito pilka 
Matmenys 660x64 mm 
Šviesa 400-3000 lumenų, šilta balta 
Galia 4W 
IP klasė IP44 (tinkamas naudojimui lauke) 
Įtampa 12V 
Tarnavimo 
laikas 

20000 valandų 

Garantija 5 metai 

Medžiaga Aliuminis 
Spalva  Juoda 
Matmenys 495x65 mm 
Lemputės 
tipas 

3W LED, 190 lumenų, šilta balta 

IP klasė IP44 (tinkamas naudojimui lauke) 
Įtampa 12V 
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Priedai: 

Transformatorius LIGHTPRO 100W su taimeriu 

 

 

 

 

 
Lauko apšvietimo kabelis 12V 

 

 

 

 

Apšvietimo sistemos jungtys TYPE F 

 

 

 

 

 

 

Apšvietimo sistemos jungtys TYPE M ir Y 

 

 

Daugiau galima apžiūrėti : http://gerbuva.lt/parduotuve.html 

 

 

 

Spalva  Juoda 
Matmenys 60x75x90 mm 
Kabelis 2m, su kištuku į rozetę 
Jutiklio kabelis 2m, gale šviesai jautri akutė su 

uždengimu 
IP klasė IP44 (tinkamas naudojimui lauke) 

Spalva  Juoda 
Gyslų skaičius 2 
Storis 14AWG 
Galia 12V 
Matmenys Ritės po 25m, 50m, 100m, 200 m 

http://gerbuva.lt/parduotuve.html
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11.  LAISTYMO SISTEMA 

Montuojama automatinė stacionari požeminė laistymo sistema, kuriai įrengti kasamos 30 – 
40 cm gylio tranšėjos, klojami 16 – 25 - 30 mm skersmens vamzdžiai. Automatinės laistymo 
sistemos turi papildomus daviklius, kurie reaguodami į aplinkos sąlygas vandenį tiekia pagal 
poreikį ir nustatymus. Laistymo sistemą sudaro tokios pagrindinės dalys: vandens purkštuvai, 
vandens tiekimo vamzdžiai, paskirstymo mazgas ir elektromagnetinių vožtuvų reguliavimo 
automatika, vandens šaltinis bei įvairios jungtys. Iš vandens šaltinio vanduo tiekiamas į 
kolektorinę dėžę su elektromagnetiniais vožtuvais, kurie numatytu slėgiu vandenį paskirsto į 
kompiuterio parinktą laistymo sistemos dalį. Elektromagnetinius vožtuvus reguliuoja 
kompiuteris, kuris režimą nustato pagal parinktas nuostatas arba dar papildomai reguliuoja 
pagal daviklių (lietaus) duomenis. Taip pat laistymo sistemą galima pajungti ir rankiniu būdu 
atsukant vožtuvus. Sistema turi ir drenažinius vožtuvus, kuriais vanduo pašalinamas iš 
sistemos. Elektromagnetiniai vožtuvai su kompiuteriu sujungiami valdymo kabeliais. 
 

 
 

PAGRINDINIAI LAISTYMO SISTEMOS KOMPONENTAI 

Purkštukai 
Statinis plastikinis purkštukas SL 400 (SL) 

Išnirimo aukštis: 10 cm 
Siūlomas darbo slėgis: 1,5-3,0 atm. 
Laistymo kampo nustatymas nuo 25 iki 360° 
Galimybė reguliuoti laistymo srovę maksimaliai 25% 
Laistymo spindulys iki 6m (galima keisti naudojant 
skirtingas purkštuko galvutes) 
Apsauga nuo nešvarumų 
Komplekte filtras 
Srovės kampas reguliuojamas sukant purkštuko 
korpusą ir / arba galvutės žiedą 
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Valdiklis (kompiuteris) 

Reguliuoja, kuriomis savaitės dienomis, valandomis ir kiek ilgai laistymo sistema laistys sklypą. 
Valdymo instrukcija pateikta po lentele. 

 

 

 

 

 

 

Lietaus daviklis 

Reaguoja į iškritusį kritulių kiekį. Todėl lietingu laikotarpiu neleidžia kompiuteriui paleisti laistymo 
sistemos. 

 

Elektromagnetiniai vožtuvai 

Į juos pajungiamas pagrindinis vamzdynas. Vožtuvai vandenį paskirsto į kompiuterio parinktą laistymo 
sistemos dalį. Neveikiant kompiuteriui gali būti paleidžiami rankiniu būdu, pasukant žalią elementą 
ON/OFF. 
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Požeminės dėžės 

Jose montuojami elektromagnetiniai vožtuvai, hidrantai. 

 

Drenažiniai vožtuvai 

Drenažinis vožtuvas skirtas išleisti vandenį iš vamzdžių. Užsidaro prie 0,6 atm. Atsidaro prie 0,3 atm. 

 

Purkštuko antgalis MP (rotorinis antgalis) 

Skirtingų laistymo kampų ir spindulių pasirinkimas (iki 7m). Tolygus padengimas vandeniu. Apsauga 
nuo nešvarumų (filtras). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBJEKTAI:
 1. Vartai.
 2. Kaimyniniai pastatai.
 3. Terasa.
 4. Šiltnamis.
 5. Komposto dėžės.
 6. Pakeltos lysvės.
 7. Stoginės vieta.
 8. Šiukšlių konteineriai.
 9. Akmenų kompozicija.
10. Lauko židinys.
11. Betoniniai lauko vazonai.

 1

N

1 m

2 m

5 m

10 m

 2

 2

 2

 2

 3

 4 5  6  7

 8

 9

 9

10
11

Brėžinys

Objekto adresas

OBJEKTŲ PLANAS  M 1:200

 9

buitinių nuotekų
vamzdis



3,00

KIEKISNr.    ŽYMĖJIMAS     DANGOS
  108 m²  1.  Pušų žievės mulčias.

  2.

  4.
 Granito pilka skalda (frakcija 16-32mm).

  5.

  3.
 Granito pilka skalda koryje (frakcija 8-11 mm).   14 m²

  27 m²
  276.7 m² Veja.
  2.1 m² Trinkelės.

N

1 m

2 m

5 m

10 m
Brėžinys

Objekto adresas

DANGŲ PLANAS  M 1:200

0,30

3,95
1,00

2,70

4,40

0,201,00

2,55

0,20

0,30

0,30

2,55

3,00
3,30

4,93

8,00

R3,00

R3,00

7,00

0,30

3,30

0,305,00

3,60

R1
,0

0 R1,00

5,60

1,20

2,90

3,33

1,66

1,60

0,90
3,60

0,60

1,70

PASTABA: židinio zonoje pasirinkinai galima dėti
pilką granito skaldą koryje, arba įleisti pilkas pjauto
akmens pokštes ir jų tarpus užpildyti atsijomis.

Židinio pamatas.

  PASTABOS:
1. Naujai klojamų trinkelių spalva parenkama tokia pati, kai esamų trinkelių.
2. Veja nuo kitų dangų atskiriama pasirinktinai: plastikiniu borteliu, trinkelių juosta ar

betoniniais/granitiniais borteliais. Tiesios linijos ilgis - 130m. Lenktų bortelių kiekiai,
kai lenktas bortelis 0,78m matmens: spindulys 1m = 2 vnt, spindulys 3m = 6 vnt.

R3,00

4,42

8,37

6,00

23,351,77

  6.   47.5 m Plastikinio bortelio dėjimo vietos, noris atskirti skirtingas
dangas.

Pjauto akmens plokščių
pavyzdys.

Granito koryje pavyzdys.

PASTABA: po pušimis pirmaisiais metais
rekomenduojamas - pušų mulčias, vėliau gali būti
keičiamas į skalūno skaldą.

Pušų mulčio pavyzdys. Pilko skalūno pavyzdys.

1,35

1,80

0,40

0,86

1,20

1,20

18,35

1,00

2,40 5,16

buitinių nuotekų
vamzdis

0,94

4,06

1,00

8,84
0,20

0,60

0,20

2,20
0,20

4,64

1,20

2,00

Ø0,80

1,95



AUGALAI:
1. Pušis juodoji / Pinus nigra 'Oregon Green'.
2. Pušis kalninė / Pinus mugo 'Mops'.
3. Kadagys paprastasis / Juniperus communis 'Hibernica'. H~1,5m.
4. Rododendras / Rhododendron 'Eskimo'.
5. Rododendras / Rhododendron 'Rasputin'.
6. Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata 'Little lime'.
7. Tuja vakarinė / Thuja occidentalis 'Hoseri'.
8. Soruolė, šalavijas / Pennisetum alopecuroides 'Hameln' / Salvia
x sylvestris ‘Mainacht’.
9. Rožė / Rosa 'Gentle Hermione'.
10. Kadagys paprastasis / Juniperus communis 'Repanda'.
11. Pušis kalninė (formuota) / Pinus mugo. H~1,5m.
12. Šilauogės / vaiskrūmiai.
13. Vaismedis.

N

1 m

2 m

5 m

10 m

 6

 1

 2

 3

 4

 1

 1

 5

 4

 4

 7

 8

 9

 21011

buitinių nuotekų
vamzdis

Brėžinys

Objekto adresas

DENDROLOGINIS PLANAS  M 1:200

12

Šioje vietoje 'Mops' sodinukai
didesni, H~0,5m.

Šioje vietoje 'Oregon Green'
sodinukai mažesni, H~1m. Šioje vietoje 'Mops' sodinukai

didesni, H~0,3m.

Šioje vietoje 'Oregon
Green' sodinukai
didesni, H~1,5m.

Šioje vietoje 'Oregon
Green' sodinukai mažesni,
H~1m.

13



Brėžinys

Objekto adresas

AUGALŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

 1.
KIEKIS

6 vnt.
10 vnt.

Nr.    AUGALAI

AUGALŲ ŽINIARAŠTIS

Pušis juodoji / Pinus nigra 'Oregon Green'.
 2. Pušis kalninė / Pinus mugo 'Mops'.

. 3. Kadagys paprastasis / Juniperus communis 'Hibernica'.
 4. Rododendras / Rhododendron 'Eskimo'.
 5.
 6. Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata 'Little lime'.
 7. Tuja vakarinė / Thuja occidentalis 'Hoseri'.
 8. Soruolė, šalavijas  / Pennisetum alopecuroides 'Hameln' /

Salvia x sylvestris ‘Mainacht’.

 9.

Pušis kalninė (formuota) / Pinus mugo.11.

Rododendras / Rhododendron 'Rasputin'.

pagal
vazono
dydį

Kadagys paprastasis / Juniperus communis 'Repanda'.10.

26 vnt.
4 vnt.
3 vnt.
3 vnt.
4 vnt.

Rožė / Rosa 'Gentle Hermione'. 5 vnt.
2 vnt.
1 vnt.

Šilauogės.12. 4 vnt.
Vaismedis.13. 1 vnt.



 1. Pušis juodoji / Pinus nigra 'Oregon Green'.  4. Rododendras / Rhododendron 'Eskimo'.

Brėžinys

Objekto adresas

AUGALŲ KOLIAŽAS

 2. Pušis kalninė / Pinus mugo 'Mops'.

 3. Kadagys paprastasis / Juniperus
communis 'Hibernica'.

 5. Rododendras / Rhododendron
'Rasputin'.

 6. Hortenzija šluotelinė / Hydrangea
paniculata 'Little lime'.

Tuja vakarinė / Thuja occidentalis
'Hoseri'.

 7.

Soruolė / Pennisetum
alopecuroides 'Hameln'.

 8.

Šalavijas / Salvia x sylvestris
‘Mainacht’.

8.1

Rožė / Rosa 'Gentle Hermione'.9.

Kadagys paprastasis / Juniperus communis
'Repanda'.

10.

Kadagys paprastasis / Juniperus communis
'Repanda'.

11.



N

1 m

2 m

5 m

10 m
Brėžinys

Objekto adresas

APŠVIETIMO PLANAS  M 1:200

buitinių nuotekų
vamzdis

KIEKISNr.    ŽYMĖJIMAS     LAUKO ŠVIESTUVAI
  12 vnt.  1.  Vertikalus lauko šviestuvas (iki 60 cm).

  2.

PASTABA: Visų šviestuvų spalvinė temperatūra rekomenduojama 3000 - 3500K.

    6 vnt. Kryptinis lauko prožektorius.
  3.     7 vnt. Įleistas į gruntą lauko šviestuvas.



N

1 m

2 m

5 m

10 m
Brėžinys

Objekto adresas

SKLYPO PLANAS  M 1:200

buitinių nuotekų
vamzdis
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