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1. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Rinkmena

„1“

Žymuo

Laida

0

Tekstinių dokumentų, brėžinių pavadinimas

Bendroji dalis (BD, SP, SA)
Antraštinis lapas
Suderinta projektinių pasiūlymų (PP) rengimo užduotis
Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
Projekto bendrieji duomenys. Bendrieji statinių rodikliai
Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas
Bendras aiškinamasis raštas
Projektiniai sprendiniai
00 - Sklypo planas – schema M1:500
01-Pusrūsio planas M1:100; Fasadas C-A
01-Pirmo aukšto planas M1:100
01-Antro aukšto planas M1:100
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2. PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS (BD)
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Mato
vienetas

Prieš
remontą

Po
remonto

1.1. sklypo plotas
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas
1.3. sklypo užstatymo tankis
1.4. statinio užimtas plotas
5. Automobilių stovėjimo vietos
2. PASTATAS 1A2p, (unik. daikto Nr.:1999-4024-2010). Esama

m²
%
%
m²
vnt.

600
nesikeičia
nesikeičia
151

nesikeičia
nesikeičia
nesikeičia
nesikeičia

Esamos 4vnt.

esamos 4vnt.

2.1. pastato bendrasis plotas*
2.2. butų skaičius
2.3. gyvenamasis plotas*
2.4. naudingasis plotas*
2.5. pagalbinis plotas*
2.6. pusrūsio plotas*

m²
vnt.
m²
m²
m²
m²
m³
vnt.
m

Pavadinimas

Pastabos

1. SKLYPAS (Kauno m. sav. S. Šimkaus g.10, Žemės sklypo unik. daikto

Nr. 1901-0235-0002, kadastro Nr. 190/0235:2 Kauno m. k.v. Daikto
pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas:Gyvenamosios teritorijos teritorijos.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

Dviejų butų gyvenamasis namas

pagrindinė naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto pastatai). Būsima
pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

2.7. pastato tūris*
2.8. aukštų skaičius
2.9. pastato aukštis*
2.10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė
2.11. energetinio naudingumo klasė
3. PATALPOS
3.1. bendrasis plotas*
3.2. gyvenamasis plotas*
3.3. naudingasis plotas*
3.4. pagalbinis plotas*

m²
m²
m²
m²

3.1.1. bendrasis plotas*
3.2.2. gyvenamasis plotas*
3.3.3. naudingasis plotas*
3.4.4. pagalbinis plotas*
4. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inž. tinklų

m²
m²
m²
m²

306.42
1
119.86
196.64
76.78
103.18
1234
2
esamas
esama
C

**

303.12
2
149.42
273.60
124.18
1234
2
esamas
esama
C

nesikeičia
nesikeičia
nesikeičia
nesikeičia
nesikeičia

Butas Nr.1
145.16
141.86
54.98
69.76
93.16
112.34
38.18
49.18
Butas Nr.2
103.48
161.26
64.88
79.66
103.48
161.26
38.60
81.60

pavadinimas)

neprojektuojama

5. KITI STATINIAI
neprojektuojama
*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastr. matavimus gali turėti neesminių
nukrypimų.

** Rodiklis yra patikslintas , dėl matavimų dokumentuose esančios paklaidos (žiur. bendr. aišk. rašte plano ir tūrio sprendiniai )
Statinio_projekto_vadovas: P. Naruševičius A1653,

........

2021m.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr. data)

Statytojas: Tvirtinu, su bendraisiais sklypo ir jame statinių techno-ekonominiais rodikliais susipažinau
2021m.
(statytojo vardas, pavardė, parašas, data)

........
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3. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS.
Projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo rangos sutartimi ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
LR Statybos įstatymas. 2001-11-08, Nr. lX-583.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996-05-28, Nr. 1-1352.
LR Žemės įstatymas. 1994-04-26, Nr. 1-446, 1996-09-24, Nr. I-1540. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995-12-12, Nr. 1-1120.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002-07-01, Nr. IX-1004.
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 2003-07-01, Nr. IX-1672.
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 1994 12 22. Nr. 1-733.
LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas. 2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2452.
LR Saugomų teritorijų įstatymas. 1993 11 09, Nr. 1-301.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
STR 1.02.01:2017. Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties
deklaravimas“
STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas.
STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
STR 2.01.01(1 ):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas. STR 2.01.01(2): 1999. ESR. Gaisrinė
sauga.
STR 2.01.01(3): 1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė
statinių apsauga nuo žaibo. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
STR 2.01.08:2003. Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas. STR 2.01.10:2007. Išorinės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
STR 2.01.11:2012. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.
STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. STR 2.05.06:2005. Aliumininių konstrukcijų projektavimas.
STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.
STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
STR 2.05.10:2005. Armocementinių konstrukcijų projektavimas. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys.
STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys.
STR 2.05.21:2016. Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.
STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai linkiai.
STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Respublikos statybos, higienos normos, taisyklės ir kt.:

RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
HN 33:2011. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose ir jų aplinkoje.
HN 42:2004. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010-12-07, Nr.1-338.
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 2011-02-22, Nr. 1-64. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2010-07-27, Nr. 1-223.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009-05-22, Nr. 1- 168.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės. 2010-09-17, Nr. A1-425.
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai. 2003-04-24, Nr. 501. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 2006-12-29, Nr. D1637.
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 2008-01-15, Nr. A1-22/D1-34. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. 2008-01-15, Nr. A122/D1-34.
PASTABA: Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. Nustojus jiems galioti,
automatiškai galioja juos keičiantys.
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4. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDRIEJI DUOMENYS
Objektas ir jo apibūdinimas: Vienbučio gyvenamojo namo S. Šimkaus g.10, Kaune, paskirties keitimo į dvibutį
gyvenamąjį namą, suformuojant du butus, projektas. Projekto sprendinių tikslai: parengti paprastojo remonto
projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pastato dalyje atlikti remonto darbus, perplanuoti patalpas, pakeisti
pastato paskirtį, suformuojant du turtinius vienetus. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio
numatomą paskirties keitimą.
Objekto adresas: Esamas žemės sklypas, kuriame stovi numatomas remontuoti ir keisti paskirtį pastatas yra S.
Šimkaus g.10, Kaune, registrų centro dokumentuose nužymėtas 1A2p. Žemės sklypo unik. daikto Nr. 1901-02350002, kadastro Nr. 190/0235:2. Sklypo plotas yra 600 m2.
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos teritorijos.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Juridiniai faktai: Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka. Įregistruotas Bendraturčių susitarimas Nr. VL113 dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu.
Pastatas: Registrų centro dokumentuose nužymėtas 1A2p, (unik. daikto Nr.:1999-4024-2010). Esama pagrindinė
naudojimo paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai).
Juridiniai faktai: Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka. Sudarytas Bendraturčių susitarimas dėl
naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, įregistruojant turto pasidalijimo sutartimi Nr. 4VJ-625.
Statinio statytojas (užsakovas): ................................................ Statybą leidžiantis dokumentas bus
išduodamas ......................................... vardu.
Projektuotojas: Projektą parengė pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą
Nr. (32.2)-G18-1613 projekto vadovas P. Naruševičius (atestato Nr. A1653 ).
Projektavimo dalis (etapas): Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu - parengiamas techninį darbo projektas
(TDP). TDP sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" nurodymus.
Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, „Statinio statybos rūšys“ yra paprastasis remontas ir statinio
paskirties keitimas.
Statinio naudojimo paskirtis: Esama (prieš remontą) pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamosios paskirties
(vieno buto pastatai). Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamosios paskirties (dviejų butų pastatai).
Statinio kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 statinys priskiriamas neypatingiems statiniams.
Lėšų pobūdis: Privačios statytojo lėšos.
Statybos darbų ir įrenginių pirkimo būdas ar pasirinktas statinio statybos rangovas: Ūkio būdu.
Projekto teisinis rengimo pagrindas: Suderinta projektavimo techninė užduotis; Sutarties pasirašymo ir jos
vykdymo metu galiojantys LR įstatymai, kiti galiojantys teisiniai ir projektavimo norminiai aktai, statybos ir kiti
įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, reglamentuojantys esminius
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai
dokumentai, normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
Duomenys apie pastatą
Objekto adresas: S. Šimkaus g.10, Kauno miestas;
Statybos pabaigos metai: 1994;
Esama pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamosios paskirties, vieno buto pastatas;
Esamo pastato Registrų centro dokumentuose nužymėtu 1A2p, (unik. daikto Nr.:1999-4024-2010) būklė:
- Pamatai: betoniniai;
- Sienos: pagr. pastato- plytų mūro, pusrūsio- betoniniai;
- Perdangos: gelžbetoninės;
- Stogo konstrukcija: šlaitinis.
- Aukštų skaičius: 2, ir pusrūsis;
- Bendras plotas: 224,91 m²;
- Tūris: pagr. pastato- 834 m³; pusrūsio- 400 m³; bendras- 1234 m³;
- Šildymas: centralinis šildymas, yra;
- Vandentiekis: miesto tinklų, yra;
- Nuotekų šalinimas: miesto tinklų, yra;
- Dujos: gamtinės, yra;
- Elektra: yra;
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Vėdinimo inžinerinė sistema: natūrali, per langus, orlaides ir vertikaliais kanalais sienose. Nustatyta energetinio
naudingumo klasė – C (sertifikato Nr.023502650).
Pastatas šiuo metu pilnai funkcionuojantis ir aprūpintas reikiamais inžineriniais tinklais. Objekto naudotojai naudoja ir
eksploatuoja esamus, įrengtus atskirus patalpų šildymo, elektros, vandentiekio, kanalizacijos įrenginius, pagal
patvirtintas gautas tinklams prisijungimo sąlygas, reikalavimus ir galiojančias sutartis ir tarpusavio susitarimus.
Sprendinių poveikis vietovei
Šiuo remonto projektu pastate formuojami du butai, keičiama pastato paskirtis. Objektas pritaikomas nūdienos
poreikiams, išlaikant pastato tūrinę-erdvinę struktūrą, medžiagiškumą bei stilistiką. Iš esmės visi darbai atliekami
pastato viduje. Specialieji architektūriniai reikalavimai šiam projektui nekeliami. Projektiniais sprendiniais bei
vykdomais tvarkomaisiais statybos darbais nebus pažeidžiamos vietovės savybės. Numatomi remonto darbai
nesumenkins pastato įvaizdžio. Žemės naudojimo būdas ir pobūdis, pastatų ar statinių paskirtis nekinta ir atitinka
Bendrajį Planą.
-
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Fragmentas iš REGIA žemėlapio

S. Šimkaus g.10

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Sklypo sutvarkymo sprendiniai. Gyvenamojo namo remonto metu darbai bus atliekami tik pastato pusrūsio dalyje
ir pirmajame aukšte, patalpų viduje atskiriamos patalpos, užmūrijant esamas angas (duris). Pastato aukštis, tūris ir
sklypo užstatymo parametrai nesikeičia. Sklypo sutvarkymo sprendiniai lieka esami: įvažiavimas į sklypą esamas, iš
S.Šimkaus gatvės, žemės paviršiaus altitudės ir sklypo ribose esančios dangos lieka esamos, sklype nauji
inžineriniai statiniai neprojektuojami.
Automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo vietų skaičius atitinka keliamus STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus:
Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius
1.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

30 lentelė
Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2
vietos;
pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2
– 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2
didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

Šiuo atveju, pakeitus pastato paskirtį iš vienbučio į dvibutį - dvibutis gyvenamasis namas turės – 273.60kv.m.
bendrojo naudingojo ploto. Skaičiavimas: 140+50+50=240m2 ; 2+1+1=4vietos. Taigi, sklype yra numatomos 4
automobilių stovėjimo vietos (viena sklype esančiame garaže, kitos – lauke).
Plano ir tūrio sprendiniai. Keičiant esamo vienbučio gyvenamojo namo paskirtį iš gyvenamoji (vieno buto pastatai) į
gyvenamąją (dviejų butų pastatai), objekte formuojami du turtiniai vienetai: butas Nr.1 ir butas Nr.2.
Perplanuojamos patalpos, remonto darbai atliekami tik:
 pusrūsyje, tarp buto Nr.1 ir buto Nr.2 patalpų G1-1 ir P2-1 laikančiojoje pertvaroje naikinamos esamos durys
užmūrijant;
 pusrūsyje, esamoje patalpoje P2-1, po laiptų erdve, naujai suplanuota patalpa P2-8;
 pirmajame aukšte tarp buto Nr.1 ir buto Nr.2 patalpų 1-1 ir 2-3 pertvaroje naikinamos esamos durys
užmūrijant.
 Pastaba. NT bylos matavimų dokumentuose (2003m. inv.Nr.24668) yra netikslumų skaičiuojant patalpos 11* plotą įskaityta į patalpos plotą erdvė po laiptais. Įvertinus netikslumus Bendrųjų duomenų „Bendrieji
statinių rodikliai“ lentelės skiltyje „Po remonto“ yra perskaičiuoti ir patikslinti planuojamų patalpų rodikliai.
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Patalpų nuosavybė:

Butui Nr.1 priskiriamos nurodytos pusrūsyje, pirmame aukšte ir antrajame aukšte esančios patalpos. Butas yra
aprūpintas: elektros energija, įrengta apskaita (sudaryta sutartis 2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. 2068541452312/2011674); vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklais, įrengta apskaita (sudaryta sutartis 2020 m. rugsėjo 14
d. Nr. 22937); gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimu, įrengta apskaita, sudaryta sutartis 2021 m.
vasario 2 d. Nr. IGN-2021-16718.
Butui Nr.2 priskiriamos nurodytos pusrūsyje ir pirmame aukšte esančios patalpos Butas yra aprūpintas: elektros
energija, įrengta apskaita (sudaryta sutartis 2020 m. sausio 1 d. Nr. 81324980-10101/3036837); vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo tinklais, įrengta apskaita (sudaryta sutartis 2021 m. vasario 2 d. Nr. SUT00167453); gamtinių dujų
pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimu, įrengta apskaita, sudaryta sutartis 2020 m. lapkričio 27 d. Nr.IGN-202010610.
Abu turtiniai vienetai, butas Nr.1 ir butas Nr.2 turi esamus atskirus patekimus į patalpas.
Pastate (unik. daikto Nr.:1999-4024-2010), projektuojamos situacijos patalpų sąrašas:
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Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Projektu kečiama esamo vienbučio gyvenamojo namo paskirtis iš gyvenamoji
(vieno buto pastatai) į gyvenamąją (dviejų butų pastatai). Statybos darbai vykdomi tik paprastojo remonto apimtyje,
pastato viduje. Gyventojams užtikrinamos atitinkančios higienos normas sąlygos: užtikrinamas geriamos kokybės
vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas. Visais atvejais visi statinio inž. sistemos
komponentai (elektros, ryšių, šildymo prietaisai, vamzdynų medžiaga, išdėstymas, valdomoji ir reguliuojamoji įranga)
turi atitikti gaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus, numatomas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Norminis
natūralus apšvietimas užtikrinamas per naujai įrengiamus langą ir įstiklintas duris (gyv. kambariuose natūralios
apšvietos koeficientas iki 1:5, virtuvėje – iki 1:6). Objekto natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitinka STR keliamus
reikalavimus, atsižvelgiant į patalpų dirbtinės apšvietos parametrų mažiausias leidžiamas vertes. Patalpų drėgmės ir
temperatūros režimai atitinka STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus.
Statybinės/buitinės atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos vadovaujantis Kauno m. komunalinių
atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statybinės atliekos statybos metu, iki jų išvežimo ar panaudojimo, rūšiuojamos,
kaupiamos ir saugomos konteineriuose ar kitose uždarose talpyklose, aptvertoje statybos teritorijoje. Statybinių
atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, tai atlikti gali specializuotos
įmonės. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į šalinimo ar naudojimo vietas, maksimaliai
apsaugant aplinką nuo dulkių, triukšmo ir kitų aplinkai žalingų veiksnių. Šias pareigas statybinių atliekų turėtojas
sutartimi gali perleisti tvarkytojui. Vandens ir dirvožemio teršimo kenksmingomis medžiagomis nebus. Krovininis
transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės ir transporto mašinos, bei
mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Rangovas privalo visomis įmanomomis priemonėmis saugoti statybos
teritoriją nuo užterštumo, už šiuos pažeidimus jis atsako pagal baudžiamosios, administracinės, ir materialinės
atsakomybės įstatymus. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos
medžiagos. Norminiai reikalavimai statinių higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektu yra tenkinami.
Statinio_projekto_vadovas___P. Naruševičius

A1653;

2021 -

-

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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