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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI SĄRAŠAS 
1.1. Šv÷kšnos miestelio istorin÷s dalies KVR unikalus objekto kodas 17112 nekilnojamojo turto 
registro išrašas 
2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ , KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS  PROJEKTINIS PASIŪLYMAS , SĄRAŠAS  
LR ĮSTATYMAI 
LR Įstatymai 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2016 birželio 30 d. Nr.I-1240 
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 2013 birželio 27 d. Nr.XII-407. 
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas 2004 rugs÷jo 28d. 
Nr.IX-2452. 
4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 2001 gruodžio 4d. , Nr.IX-628 
5. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas 2003 10 14 , Nr. IX-1761 
 
Organizaciniai tvarkomieji, techniniai ir ekonominiai REGLAMENTAI 
1. STR 1.01.01:2005. Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai  
2. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
3. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas 
4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷. 
6. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteis÷tai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 
7. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms 
Paveldo tvarkybos REGLAMENTAI 
1. PTR 1.01.01:2005. „Paveldo tvarkytos reglamentų rengimo taisykl÷s“ ir paveldo tvarkybos 
reglamentų sąrašas 
2. PTR 3.02.01:2005. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų ( laikinųjų apsaugos 
reglamentų) išdavimo taisykl÷s 
3. BENDRIEJI DUOMENYS 
3.1. Objekto pavadinimas : Lietuvos Nepriklausomyb÷s Akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio 
skulptūros Liepų aikšt÷je, Šv÷kšnos mstl., Šilut÷s r.sav., statybos projektas 
3.2. Objekto adresas : Liepų a., Šv÷kšnos mstl., Šilut÷s r. sav. 
3.3. Statinio kategorija: II grup÷s nesud÷tingas statinys 
3.4. Statybos rūšis: nauja statyba 
3.5. Statytojas: Šilut÷s r. savivaldyb÷s administracija 
3.6. Projektuotojas: UAB „A 405“ Bijūnų g.8, Klaip÷da. Į.k 140306739.   
3.7. Skulptūros autorius : skulptorius Arūnas Sakalauskas 
3.8. Skulptūros užsakovas ( mecenatas ) : UAB „Limarko“ 
3.8. Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais -  projektinis 
pasiūlymas ir techninis  projektas.  
 
4. SKLYPO ( teritorijos ) APIBŪDINIMAS, BENDRIEJI DUOMENYS 
4.1. Žem÷s sklypas ( teritorija ): sklypas kuriame projektuojamas statyti Nepriklausomyb÷s Akto 
signataro Kaziemiero SteponoŠauliui paminklas n÷ra suformuotas. Žem÷s sklypas yra Šv÷kšnos 
mietelio istorin÷je dalyje NKV teritorijoje.  
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4.1.1. Unikalus objekto kodas: 17112 
4.1.2. Pilnas pavadinimas : Šv÷kšnos mietelio istorin÷ dalis 
4.1.3. Adresas : Šilut÷s rajono sav., Šv÷kšnos sen., Šv÷kšnos mstl. 
4.1.4. Įregistravimo registre data: 1993-12-07 
4.1.5. Statusas : registrinis 
4.1.6. Objekto reikšmingumo lygmuo yra : nacionalinis 
4.1.7. Rūšis : nekilnojamas 
4.1.8. Vertyb÷ pagal sandarą : vietov÷ 
4.1.9. Vertingosios savyb÷s :  
4.1.9.1. planin÷s struktūros tipas – radialinis su taisyklingo planavimo bruožais; 
4.1.9.2. planin÷s struktūros tinklas – XV – XIX a. susiformavęs radialin÷s planin÷s struktūros 
tinklas, formuojamas pagrindinių Š-P krypties Veivirž÷nų ir Vilk÷no gatvių ir V-R kryptimi 
orientuotų Bažnyčios bei Gedminaičių gatvių su išplatintos gatv÷s formos aikšte; 
4.1.9.3. valdos (posesijos) – istorinių sklypų ir kvartalų ribos, 
4.1.9.4.  keliai, gatv÷s, aikšt÷s, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos- gatvių 
trasos, gatvių dangos – Liepų a. lauko akmenų grindinys su kritulių nuvedimo latakais, grindinio 
tipas ( aikšt÷ išgrįsta 1933 m., važiuojamoji dalis išasfaltuota; 
4.1.9.5. tūrin÷s erdvin÷s struktūros sandara 
4.1.9.6. užstatymo tipai, 
4.1.9.7. atviros erdv÷s, 
4.1.9.8. panoramos; 
4.1.9.9. perspektyvos; 
4.1.9.10. išklotin÷s; 
4.1.9.11. dominant÷s; 
5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS. 
Paminklas Kazimierui Steponui Šauliui, 1918 m. vasario m÷n. 16 dienos Lietuvos 
Nepriklausomyb÷s Akto signatarui, numatomas statyti Šv÷kšnos m. Liepų aikšt÷je.  
5.1. Kazimiero-Stepono Šaulio biografija. 
Gim÷ 1872 m. sausio 28 d. Stempl÷s, Šv÷kšnos valsčius, Taurag÷s apskritis, Rusijos imperija – mir÷ 
1964 m. geguž÷s 9 d. Luganas, (Šveicarija) – Lietuvos Nepriklausomyb÷s Akto signataras, prelatas, 
visuomen÷s ir valstyb÷s veik÷jas, profesorius. 
Išsilavinimas 
Pradžios mokyklą baig÷ Šv÷kšnos pradin÷je mokykloje, 1886–1890 m. mok÷si Palangos 
progimnazijoje, 1890–1895 – Kauno kunigų seminarijoje. 1895–1899 m. studijavo Petrapilio 
dvasin÷je akademijoje, kurioje paraš÷ dvi disertacijas, už jas gavo teologijos (1897 m.) ir bažnytin÷s 
teis÷s magistro (1899 m.) laipsnius, 1907 m. išklaus÷ sociologijos kursus Varšuvoje. 
Profesin÷ veikla 
1899 m. birželio 29 d. Kaune įšventintas į kunigus. 1899–1901 m. – Panev÷žio šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vikaras, 1901–1903 m. – Panev÷žio realin÷s gimnazijos kapelionas, 1903–1906 m. – 
Panev÷žio mergaičių vidurin÷s mokyklos kapelionas, 1906–1922 m. – kunigų seminarijos Kaune 
bažnytin÷s teis÷s, moralin÷s teologijos ir nuo 1907 m. visuomen÷s mokslų bei sociologijos 
d÷stytojas. 
1911–1920 m. Žemaičių vyskupo sekretorius, nuo 1916 m. – Žemaičių vyskupijos kapitulos 
kanauninkas, v÷liau jos kancleris. Nuo 1926 m. dirbo Kauno arkivyskupijos administracijoje – 
arkivyskupijos vikaras, prelatas (nuo 1932 m.), arkidiakonas, metropolijos kapitulos prelatų 
dekanas. 1927 m. suteiktas popiežiaus rūmų prelato titulas. 
1922–1940 m. ir 1940–1944 m. Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto 
Teologijos – filosofijos fakulteto docentas, v÷liau profesorius, Bažnytin÷s teis÷s katedros ved÷jas. 
1944 m. vasarą prelatas K. S. Šaulys pasitrauk÷ į Vakarus. 1945 m. apsigyveno Šveicarijoje, 
Lugano mieste. 
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Visuomenin÷ veikla 
Pareng÷ įstatus Panev÷žio Labdaringai ir Lietuvos švietimo Motin÷l÷s draugijoms. Dalyvavo 
Motin÷l÷s draugijos (1907–1914 m., 1920–1932 m.) veikloje, buvo jos iždininku, kurį laiką ÷jo ir 
sekretoriaus pareigas. Lietuvos valstyb÷s archeologijos komisijos (1919–1934 m.) narys, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus organizacijos Vyriausiosios valdybos narys (1919–1944 m.) Lietuvos 
Savitarpio pagalbos organizacijos tarybos vicepirmininkas (1941–1944 m.). 
Bendradarbiavo katalikų spaudoje – „Draugijoje“, „Tiesos kelyje“. Paraš÷ ir išleido knygas: 
„Krikščioniškoji demokratija“ (1906 m.), „Socialistai ir mūsų socialieji reikalai“ (1907 m.), 
„Demokratija ir krikščionys demokratai enciklikų prasme“ (1907 m.), „Sociologija“ (1920 m.), 
„Vedusiųjų dingimas ir naujos jungtuv÷s“ (1922 m.), „Kanoniškojo proceso teis÷“ (1927 m.). 
Politin÷ veikla 
1905 m. gruodžio 4-5 d. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime, 1917 m. – Lietuvių konferencijoje 
Vilniuje, kur buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, dirbo konstitucijos ir įstatymų redakcin÷je 
komisijoje, laikinajai Lietuvos Konstitucijai suprojektavo tikybos ir kulto straipsnius. 1918 m. 
vasario 16 d. su kitais Lietuvos Tarybos nariais pasiraš÷ Lietuvos Nepriklausomyb÷s Aktą. 
1920 m. geguž÷s 15 d. – 1922 m. liepos 25 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) 
rinkimų apygardoje. Priklaus÷ Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Steigiamojo Seimo 
nario mandato atsisak÷. 
1922 m. išrinktas į Krikščionių demokratų partijos Centro Komitetą. V÷lesniu laiku nuo politinio 
gyvenimo nutolo.  
5.2. Šv÷kšnos miestelio trumpa istorija 
Šv÷kšna – miestelis Šilut÷s rajone. Urbanistikos paminklas. 
Šv÷kšnos centrin÷je (senojoje) dalyje, 4 pagrindinių gatvių sankryžoje, yra paplatintos gatv÷s 
pavidalo aikšt÷. Miestelis radialinio plano, bet turi ir linijinio plano elementų, išlikusių nuo XVII a. 
pradžios. Pirmą kartą Šv÷kšnos vardas pamin÷tas 1503 m. kovo 8 d. Linkuvos bažnyčios fundacijos 
ir donacijos akte. Šv÷kšniškiai miestelio metus skaičiuoja nuo 1509 m., remdamiesi 1509 m. 
geguž÷s 21 d. Šv÷kšnos dvaro savininko Žemaitijos seniūnaičio ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštyst÷s markizo donacijos aktu Šv÷kšnos Šv. Jokūbo bažnyčiai. 1644 m. minimas 
Šv÷kšnos miestas (1644 m. – 75, 1695 m. – 97 šeimos), nuo 1664 m. gruodžio 17 d. leidžiamas 
turgus penktadieniais (prieš II-ą pasaulinį karą ir dabar turgus yra veikiantis). 
Šv÷kšna nukent÷jo per XVIII a. pr. Marą ir gaisrus. Per 1925 m. gaisrą sudeg÷ beveik visas 
miestelis (sudeg÷ 139 gyvenamieji namai, 156 ūkiniai pastatai, buvo žuvusių, apdegusių žmonių), 
kuris greit šv÷kšniškių, gyvenančių Amerikoje, aukų d÷ka, buvo atstatytas, dauguma mūriniais 
pastatais. 1819 m. pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia, 1852–1867 m. prie jos veik÷ mokykla, 
jai 1861 m. nudegus, kitoje vietoje 1867 m. pastatyta dabartin÷. Nuo 1804 m. Šv÷kšnoje veik÷ 
parapin÷, 1864 m. įsteigta valdin÷ pradin÷ mokykla, 1907 m. įsteigta antroji mokykla – privati 
dviklas÷ mokykla, 1919–1928 m. veik÷ progimnazija, 1928–1949 m. – gimnazija, nuo 1949 m. – 
vidurin÷ mokykla. Progimnazija, v÷liau gimnazija 1924–1940 m. priklaus÷ katalikų švietimo 
„Saul÷s“ draugijai. 1995 m. sugrąžintas „Saul÷s“ vidurin÷s mokyklos vardas, šiuo metu – Šv÷kšnos 
„Saul÷s“ gimnazija. 
5.3. Siūlomi projektiniai sprendiniai. 
Paminklas Lietuvos Nepriklausomyb÷s Akto signatarui Kazimierui Steponui Šauliui projektuojamas 
statyti Šv÷kšnos miestelio Liepų aikšt÷je, kurią formuoja Veivirž÷nų, Liepų a., Bažnyčios ir 
J.Maciejausko gatv÷s bei esamas 1 – 2 a. gyvenamųjų namų, Šv÷kšnos sinagogos ir Šv÷kšnos Šv. 
Apaštalo Jokūbo bažnyčios užstatymas. Šiaurin÷je pus÷je esamas aikšt÷ grįsta akmenų ( riedulių) 
grindiniu, kurioje kelis kartus per savaitę vyksta turgus, pietin÷je dalyje esamas susiformavęs 
skveras, kuriame ir numatomas statyti paminklas. Paminklo vieta siūloma centrin÷ skvero dalis, kur 
dabar stovi knygnešių koplyt÷l÷, kurią numatoma perkelti į šiaurinę skvero pusę. Skvere esantis 
informacinis stendas ir „Krepšinio“ akmuo numatomi iškelti. Vakarin÷je skvero dalyje esamos 
dangos nekeičiamos. Šiaurin÷je, pietin÷je ir rytin÷je pus÷se projektuojami nauji lauko riedulių 1,0m 
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ir 1,5m pločio pilkos palvos betoninių trinkelių takai. Aplink esamus medžius projektuojamos 
ažūrinių, analogiškų esamoms, betoninių trinkelių aikštel÷s. Centin÷ skvero dalyje projektuojama 
nauja betoninių trinkelių aikšt÷, demontuojant esamas betonines trinkeles. Paminklo pjedestalas 
5,0x5,0m projektuojamas iš pilkos spalvos granito plokščių 1,0x1,0m. Šiaur÷s pietų kryptimi 
numatytas naujas betoninių trinkelių takas, jungiantis knygnešių koplyt÷lę su paminklu. Aplink 
knygnešių  koplytelę grindžiama apvali 6,60 m skersmens aikšt÷. Visame skvere suprojektuoti 
suoliukai su šiukšlių d÷ž÷mis. Naujai skvero takams apšviesti numatiti 0,35-0.45m aukščio takų 
šviestuvai. Paminklui apšviesti siūlomi du prožektoriai. Esama autobusų stotel÷s stogin÷ 
nekeičiama.   
5.4. Paminklas 
Paminklo autorius skulptorius Arūnas Sakalauskas.  
Paminklas susideda iš pilkai balto granito postamento su baze, granito kolonos d-0,714-0,84m  h-
2,66m ir bronzin÷s Nepriklausomyb÷s Akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio skulptūros. 
Bendras paminklo aukštis ~5,50. Paminklo kolonos priekin÷je dalyje užrašas: „1918 metų Lietuvos 
nepriklausomyb÷s akto signataras prelatas Kazimieras Steponas Šaulys“. Nugarin÷je kolonos dalyje 
iškaltas 1918 metų Lietuvos  nepriklausomyb÷s akto tekstas. 
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