UAB “POLILINIJA”
Neries kr. 16-114,
Kaunas,
Tel. 8-65271128

Projekto pavadinimas:
GAMYBINIŲ DIRBTUVIŲ PASTATO (UNIKALUS NR. 1995-8046-2184 KAPITALINIS
PROJEKTAS BEI PASKIRTIES KEITIMAS IŠ GAMYBINIŲ DIRBTUVIŲ Į PREKYBOS
IR PASLAUGŲ PASKIRTĮ ADRESU KAUNO M. SAV., MITUVOS G.16
Statybos rūšis:
KAPITALINIS REMONTAS
Statybos vieta:
KAUNO M. SAV., MITUVOS G. 16
Statinio kategorija:
NEYPATINGAS STATINYS
Etapas:
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Projekto numeris:
20210215-TP- PP
Dalis:
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Tomas:
I
Laida:
O
Užsakovas:
UAB,,ELEKSANA”
Rengimo metai:
2020

UAB „POLILINIJA“
PDV (A1710) JUSTINA PLISKAUSKIENĖ
PV (A1710) JUSTINA PLISKAUSKIENĖ
DIREKTORĖ JUSTINA PLISKAUSKIENĖ

2021M.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ROMAS,PĖŽA
Data: 2021-09-08 16:58:36

PASTATO TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
MATO
VNT.

PAVADINIMAS

KIEKIS
PRIEŠ
REMONTĄ

I SKYRIUS
SKLYPAS

PASTABOS
PO REMONTO

1.Sklypo plotas

m²

593

593

2.Sklypo užstatymo intensyvumas

%

16

17

3.Sklypo užstatymo tankis

%

20

20

1.1.1.Pastato bendrasis plotas

m²

94.32

102.52

1.1.2.Pastato naudingas plotas

m²

94.32

102.52

1.1.3.Pastato tūris

m³

567

567

NEKEIČIAMAS

1.1.4.Aukštų skaičius

vnt.

1

1

NEKEIČIAMA

1.1.5.Pastato aukštis

m

4.75

4.75

NEKEIČIAMA

1.1.6.Pagrindinis plotas

m²

-

73.53

1.1.7.Pagalbinis plotas

m²

-

28.99

-

-

ESAMAS
(NEDIDINAMAS)

II SKYRIUS
PASTATAI
1.Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
1.1. Statinys 17G1p (prekybos - paslaugų paskirties)

1.1.8.Energetinio naudingumo klasė
1.1.9.Pastato(patalpų)akustinio komforto sąlygų klasė

C

1.1.10 Statinio atsparumo ugniai laipsnis

II

NEKEIČIAMA

1.1.11. Kiti papildomi pastato rodikliai
m²

1.2. plokščias horizontalus inžinerinis statinys parkavimo aikštelė (II grupės nesudėtingas st.)

359

211
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GAMYBINIŲ DIRBTUVIŲ PASTATO UNIKALUS NR.
-8046-2184 KAPITALINIS PROJEKTAS BEI PASKIRTIES
KEITIMAS IŠ GAMYBINIŲ DIRBTUVIŲ Į PREKYBOS IR PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ, ADRESU KAUNO M. SAV.,
MITUVOS G.16

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.BENDROJI DALIS
Projektas re gia as vadovauda asis Lietuvos Respu likos vietos savivaldos įstat o
straips io dalies pu ktu, Stat os te h i io regla e to STR . . :
„Stati io projektavi as,
projekto ekspertizė“, patvirti to Lietuvos Respu likos apli kos i istro
. lapkričio d. įsak u
Nr. D1„Dėl Stat os te h i io regla e to STR . . :
„Stati io projektavi as, projekto
ekspertizė“ patvirti i o“ su visais aktualiais pakeiti ais .
Statybos pavadinimas. Ga
i ių dir tuvių pastato u ikalus r.
-8046-2184
kapitali is projektas ei paskirties keiti as iš ga
i ių dir tuvių į prek os paskirties pastatą adresu
Kauno m. sav., Mituvos g.16
Statytojas. Uždaroji ak i ė e drovė "Eleksa a".
Projekto rengimo pagrindas. Projektavi o užduotis ir sutartis.
Statinio kategorija:Kapitališkai re o tuoja as pastatas ei paskirties keiti as į prekybos
paskirties pastatą – neypatingas statinys pagal STR 1.01.03:2017.
PROJEKTO ETAPAS (STADIJA): Kapitalinio re o to aprašas, pastato paskirties
keitimas.
Statinio paskirtis:
Esama: Gamybinės dirbtuvės
Keičiama į: Prekybos paskirties pastatas
OBJEKTAS – Pastatas - Gamybinės dirbtuvės (unikalus nr. 1995-8046-2184)
STATYBOS RŪŠIS – STR .
remontas

.

:

„Stati io stat os rūš s“ – Statinio kapitalinis

PROJEKTUOTOJAS, PROJEKTO VADOVAS - UAB ,, Polili ija“, Neries kr.
Kau as, ar h. Justi a Pliskauskie ė atestato Nr. A
.

-114,

Pastato kategorija – neypatingas statinys
ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS – 1901/0079:45 Kauno m. k.v.
ŽEMĖS SKLYPO UNIKALUS NUMERIS – 4400-0245-5281
BENDRAS SKLYPO PLOTAS – 0.0593 ha
RENGIAMO PROJEKTO TIKSLAS – Ga
i ių dir tuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
ž ėji as pla e G p stat os projektas, paskirties keiti as iš ga
i ių dir tuvių į prek os
paskirties pastatą.
Pastato paskirtis keičia a, dėl šių priežąščių: Šiuo etu pastate vykdo a ko er i ė veikla.
Pastatas stovi Lietuvos Respu likai priklausa čia e že ės sklype. Nekilnojamojo turto registro
e tri io duo e ų a ko išrašo duo e i is registro Nr. /
že ės sklypui Mituvos g.
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Kaune (unikalus nr. 4400-0245audoji o ūdas urodytas „ko er i ės paskirties o jektų
teritorijos“. Vadovauja tis Že ės audoji o ūdų turi io aprašo, patvirti to Lietuvos Respu likos
že ės ūkio i istro ir Lietuvos Respu likos apli kos i istro
. sausio
d. Įsaky o D37/D1- „Dėl pagri di ės že ės audoji o paskirties že ės audoji o ūdų turi io, že ės sklypų
naudojimo po ūdžių sąrašo ir jų turi io patvirti i o“ – že ės paskirtis eatiti ka sklype įregistro
pastato paskirties ir jame vykdomos veiklos.
Pakeitus pastato paskirtį us gali a sutvarkyti seka čius doku e tus, Na io ali ė že ės
tvarky o tar y a galės iš uo uoti ar parduoti že ės sklypą tik tuo atveju, jeigu že ės sklypo
paskirtis ir ūdas atitiks pastato paskirčiai ar a ūki ės veiklos po ūdžiui ir yra tokio dydžio, kuris
reikalingas pastatui eksploatuoti.
Skl pas į saugo as teritorijas epate ka, vietovėje istori ių, kultūri ių ir ar heologi ių
vert ių ėra. Pagal Europi į ekologi į teritorijų ti klą ši teritorija eperside gia ir esiri oja su
„Natura
“. Kitų pra o i ių ir ūki ių taršos o jektų įtakoja čių skl pą ir projektuoja ą pastatą
artimiausiose greti
ėse – ėra.
Pla uoja os ūki ės veiklos teritorijoje saugo ų ga ti ių ir kultūros vert ių ėra.
1. KAPITALINIO REMONTO APRAŠO RENGIMO PAGRINDAS
Pastato kapitalinio remonto stadijoje agri ėja i pri ipi iai ar hitektūri iai, ko struk i iai
ir i ži eri iai spre di iai. Pastato kapitalinio re o to aprašas atliktas vadovauja tis šiais
dokumentais:












Žemės sklypo V Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašas“.
Projektavimo užduotimi;
Žemės sklypo planu;
Statybos techniniais reglamentais (STR)*;
Respublikinėmis statybos normomis (RSN)*;
Sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;
Rekomendacijomis (R)*;
Lietuvos respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis;
Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*;
Europos Sąjungos statybos normomis (EN)*;
Galiojantys projektavimo ir statybos techniniai reglamentai, taisyklės ir normos; *
pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“.
2. KAPITALINIO REMONTO APRAŠO TIKSLAI

Vadovauja tis STR . . :
„Stati io projektavi as, projekto ekspertizė“ ustat tais
reikalavimais parengtas kapitalinio re o to aprašas. Ja e pateikta edžiaga, pagal kurią:
Parenkami statybos produktai, įre gi iai ir pagal pateiktas te h i es spe ifika ijas,
vadovaujantis darbo projektu, atliekami statybos darbai;
Už aigus stati į, Stat os įstat e [ . ] ustat tais atvejais išduoda as stat os
už aigi o aktas ar a surašo a deklara ija apie stat os už aigi ą, te h i io projekto te h i es
spe ifika ijas paž i t ž a „Taip pastat ta“.
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Vadovauja tis STR . . :
„Stati io projektavi as, projekto ekspertizė“ projekto
ekspertizė ra eprivalo a, kada gi projektuoja as o jektas pagal savo parametrus yra priskiriamas
neypatingiems statiniams.
Pastato paskirties keiti as, pagal STR . . :
4 "Visuo e i ės paskirties stati iai"
patvirti i o priedą „VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS“ pastatas priskiria as prie
prekybos paskirties stati ių.
Statinyje numatoma prekiauti metalo gaminiais. Apli kai taršių ar pavoji gų prekių ebus.

3. SKLYPO TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
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4. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Keičia t pastato paskirtį u ato as skl po ei teritorijos tvarkymas.
Parkavi o aikštelės projektavi as. Parkavi o aikštelė esa a įre gta stati io staty os
etais t.y
. e dra visai teritorijai, po teritorijos atidali i o parkavi o aikštelė t.y. kieta
danga neregistruota.
Projektuoja a parkavi o aikštelė
kv. . II gr. Nesudėti gas stati ys.
Projektuoja a parkavi o aikštelė esa a, tačiau įverti us sklype želdy ų trūku ą,
u ato a dalį aikštelės išardyti įre gia t privalo ųjų želdy ų plotą.
Asfalto da gos plotas su ažėja, todėl po projekto aikštelę us i ve torizuota ažes io
ploto.
Kada gi skl pe e uvo apželdi to ploto. Projektuoja as žaliasis plotas veja
pro . Be dros
teritorijos).
Rengiamame kapitalinio re o to apraše u ato os auto o ilių parkavi o vietos.
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIŲS ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS
APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMĄ: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
M. GRUODŽIO
D. ĮSAKYMO NR. D „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR . . :
„GATVĖS.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI.“ PATVIRTINIMO PAKEITIMO KURIS NUMATO JOG:
Ne aisto produktų parduotuvės TURI TURĖTI
vieta
prek os salės ploto
. KV.M PLOTO PATALPOMS TURI BŪTI UŽTIKRINTOS PARKAVIMO VIETOS.
NUMATOMOS 5 PARKAVIMO VIETOS PILNAI UŽTIKRINA KEIČIAMOS PASKIRTIES
PASTATUI KELIAMUS REIKALAVIMUS
Da gos esa os skl pe ekeičia os u ato as žalių plotų įre gi as. Įvažiavi o vieta į skl pą
– esa a įvaža į skl pą per servituti š kelią Mituvos g. A. Įėji ai į pastatus pateikia i skl po pla e.
Prieš pradeda t v kd ti dar us esa ų ko u ika ijų apsaugos zo ose, išsikviesti tas
ko u ika ijas eksploatuoja čių orga iza ijų atstovus. Dar us v kd ti dal vauja t atstova s. Že ės
dar ai elektros ka elių apsaugos zo ose turi ūti v kdo i ažąją e ha iza ija ir ra ki iu ūdu.
V kda t dar us e usiže gti STR . . :
„Stati ių priei a u as“ reikalavimams.
Projekto dalis pare gta taip, kad ž o ės su egalia galėtų evaržo ai judėti.
5. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUD JIMO GALIMYB S
Pastatų pritaiky ą ŽN regla e tuoja staty os techninis reglamentas STR 2.03.01:2019
„Stati ių priei a u as“.
Pastate ra užtikri ta gali
ė ŽN savara kiškai į jį patekti, laisvai judėti ir audotis
pagri di ė is ir pagal i ė is la k toja s skirto is patalpo is.
Auto o ilių stovėji o aikštelėje u atoma 1 vietos ŽN auto o ilia s. L gių skirtu as tarp
auto o ilių stovėji o vietų ir išlipi o aikštelės ar šaligatvio u ato as e dides is kaip
ribose.
Auto o ilių stovėji o vietos ŽN auto o ilia s paž i os a t da gos horizo taliu ŽN
i for a ijos že klu ir vertikaliu že klu su tokiu pat si oliu.
Viena vieta. A tipo eįgaliųjų auto o ilių stovėji o vieta ti ka a ikroauto usa s turi
kurios plotis
, iš kurių
auto o ilių stat o vietos plotis, o
aikštelė
išlipi ui, o ilgis
, iš kurių
auto o ilių stat o vietos ilgis, o
aikštelė
išlipi ui.
Atliekant kapitali į re o tą vadovautis šio is gairė is.
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Iki įėji o į pastatą u at tas takas
uo ŽN parkavi o vietos iki įėji o į pastatą
ekerta gatvių ar privažiavi ų važiuoja osios dalies. ŽN pateki as u ato as į paslaugų ei
ad i ista i ės paskirties patalpas. Įėji as pritaik tas ŽN esa as, per pagri di į įėji ą į pastatą,
pastato pietuose. Prie įėji o u at tos ŽN auto o ilių stovėji o vieta.
ŽN turi ūti užtikri ta gali
ė laisvai judėti po visas la k toja s skirtas patalpas. Tarpai tarp
prek stalių, vitri ų, aldų, stelažų ir kitokių patalpose išdėst tų ele e tų turi ūti e siaures is kaip
. Plotis tarp šių ele e tų ŽN pravažiuoti eturi ūti ažes is ei
. Visose la k toja s
skirtose patalpose turi ūti paliktas e ažes is kaip
laisvas plotas ŽN judėti.
La k tojų aptar avi o vietose ŽN ūti a užtikri ti gali
ę laisvai judėti ei patogiai
e drauti su aptar auja čiu perso alu.Viešųjų ir paslaugų ei ad i ista i ė is patalpų
ikrokli atas, apšvieti as, higie i ơs sąl gos ir i ži eri ės siste os turi ųti saugios ir patogios
naudotis.
Pėsčiųjų takai ir prieigos uo ŽN auto o ilių stovėji o vietų iki pastato pritaiko i ŽN
veži ėliuose. Pėsčiųjų tako plotis e ažes is kaip ,
. Tako išilgi is uol dis u ato as e
didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis tako nuolydis – e dides is kaip :
% . Pėsčiųjų takų l gių
skirtumai ir nelygumai – e dides i kaip
. Pėsčiųjų takų dangos – paka ka ai šiurkščios,
eslidžios, iš saiki gai rievėtų edžiagų, siūlės tarp pl telių e plates ės ei
, takų zo oje
esa čių grotų, da gčių ir pa . kiaur ės e plates ės ei
. ŽN judėji o trasose įspėja ieji
paviršiai:
- l giagrečių juostelių aukščio, pločio, išdėst tų kas -60mm), skirto
judėji o kr pčiai ar kr pties pasikeiti ui paž ėti;
- apvalių kau urėlių kau urėlių skers uo , aukštis , atstu ai tarp e trų
, skirto įspėti apie priek je esa čius aukščio pasikeiti us laiptus ar a pa dusus .
Vietose kur šaligatvis ir gatvės važiuoja oji dalis įre gti vie a e l g je, tai jų ri a turi ūti
paž ėta skirti gos faktūros ir skirti gos spalvos įspėja ąja juosta per visą šaligatvio plotį, likus
iki šaligatvio krašto ar a susikirti o su važiuoja ąja dali i. A t ŽN judėji o trasoje ar greta jos
esa čių kliūčių stulpų, atra ų, edžių ka ie ų ir kt.
aukšt je uo že ės paviršiaus
turi ūti perspėja ti r škios spalvos
pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi ūti įspėja ieji
paviršiai. Pėsčiųjų takuose prieš l gio ar kr pties pasikeiti us ir susikirti ų su gatvių važiuoja ąja
dali i ei kito is kliūti is vietose turi ūti įspėja ieji paviršiai.
Prieš laiptus, pa dusus ir et kokius kitus aukščio pasikeiti us pastatuose ūti a įre gti
įspėja uosius paviršius. Kiekvie o laiptatakio viršuje ir apačioje turi ūti įre gti įspėja ieji paviršiai.
Įspėja asis paviršius turi ūti laiptatakio pločio ei
ilgio, atitraukia t uo arti iausios
pakopos riau os per vie os pakopos plotį. Įspėja uosius paviršius ūti a įre gti ir lauko laiptų
laiptatakių viršuje ei apačioje. ŽN pritaik tų laiptų paviršius turi ūti kietas, šiurkštus, eslidus.
Priešais įeji o duris į pastatą įre gia os atų val o grotelės
.
ŽN pritaik tų durų, jas atidarius, a gos ekli jūtis plotis, atuoja t tarp varčios ir staktos
vidaus, turi ūti e ažes is kaip
. Jei dur s ra dvivėrės eauto ati ės, varsto osios varčios
plotis turi ūti toks, kad ją atidarius ekliūtis a gos plotis ūtų e ažes is kaip
. Sle ksčiai
ties lauko duri is turi ūti įre gia i e aukštes i ei
. Dur s pastato viduje turi ūti e
sle ksčių.
Stikli ės lauko dur s turi ūti iš s ūgia s atsparaus stiklo.
–
aukštyje nuo
gri dų stikli ė durų plokštu a turi ūti paž ėta r škios spalvos juosta. Taip pat turi ūti paž ėtos
stikli ės sie os, vitri os ir kitokie stiklo ele e tai, esa t s greta durų.
Ra ke as, užraktus, gra di ėles ir pa .ele e tus ūti a įtais ti e aukščiau kaip
uo gri dų paviršiaus.
La gai sie ose turi ūti suprojektuoti taip, kad jų stiklo plokštu a ūtų
–1 200 mm
aukšt je uo gri dų paviršiaus. La gų ra ke os turi ūti le gvai sukioja os iki
N jėga .
Reko e duoja os svirti ės ra ke os, kurios turi ūti įtais tos e aukščiau kaip
uo gri dų
paviršiaus.
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Elektros ju gikliai, kištuki iai lizdai, ska učių gtukai ir kiti vald o įtaisai, skirti audotis
ŽN, turi ūti įre gti e že iau kaip
, e aukščiau kaip
uo gri dų paviršiaus ir e
arčiau kaip
uo arti iausio aldo ar vidi io sie os ka po. Vie oje vietoje gali a sugrupuoti
e daugiau kaip po du ju giklius ar kištuki ius lizdus.
ŽN pritaik ti pastatai ir teritorijos, patalpos, ele e tai ir kiti o jektai takai, auto o ilių
stovėji o vietos, įėji ai į pastatus, tualetų ka i os ir kt. turi ūti paž ėti ŽN i for a i iu že klu
žr. B priedą .
ŽN i for a ijos že klai, uorodos, užrašai, s he os turi ūti įre gti
–4 500 mm nuo
gri dų ar šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie že klai turi ūti ka i a i a t sie os iš tos pusės, kur ra
durų ra ke a. Paka i ti ŽN i for a ijos že klai eturi su aži ti ŽN judėji o trasų ažiausių leisti ų
pločių ei aukščių, a evra s skirtų aikštelių ažiausių plotų ar kitaip kliud ti ŽN.
ŽN i for a ijos že klų, uorodų, užrašų, s he ų raidės, skaičiai, at e s, pieši iai turi ūti
ko trasti gi šviesūs ta sia e fo e ar a atvirkščiai , že klų paviršius ati is, e lizgus. Šriftas turi
ūti aiškus ir gerai įskaito as. Raidžių ir skait e ų, skirtų skait ti iš
atstu o, aukštis turi ūti
120–
, skaito ų iš
atstu o – 200–
, skaito ų iš
– 500–
. ŽN
i for a ijos že klai turi ūti e ažes i kaip
.
A t i for a ijos že klų, įre gtų ŽN pasiekia umo zonoje (79, 138 p.), esanti informacija turi
ūti pateikta ir taktili e for a –Brailio raštu.
6. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI
Skl pe iki stat os pradžios, esa čių stat i ių edžiagų laužo ir kitokių atliekų pašali i ą
turi orga izuoti užsakovas. Gali as ir ti ka ų stat os edžiagų pa audoji as RC edžiago s
gaminti.
Kartoti io pa audoji o RC stat i ės edžiagos: trupi tas eto as ar trupi to eto o
skalda gau a i perdir a t stat i į eto o laužą, trupi a t kelių eto ą ar jo ga i ius. Ra govo
spre di u laužas spe ialiais trupi i o ir sijoji o o iliais įre gi iais gali ūti perdir a as
stat vietėje ar a išveža as perdir ti į ga klas.
Ard o dar ų etu eturi ūti pažeistos esa os i ži eri ės ko u ika ijos. Dar ų eigoje už
skl po ri ų išard tos ar a apgadi tos esa os da gos turi ūti pil ai atstat tos pagal pir i ę padėtį.
Aptikus aikštelėje ke ks i gas edžiagas jeigu tokios edžiagos ra , ūti a ustat ti jų
ke ks i gu o laips į ir atiti ka a tvarka išvežti į atliekų perdir i o ar a aiki i o vietą.
Nepa audoti as RC stat i is laužas, kitos atliekos turi ūti tvarko os vadovauja tis
galioja čiais or i iais doku e tais.
Stat os ir griovi o dar us atlieka čios e drovės, kaip ustato patiksli tos. Stat i ių
atliekų tvark o tais klės, privalo stat vietėje e tik rūšiuoti, et ir atskirai laik ti ko u ali es,
inertines, perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui tinkamas, pavojingas ir netinkamas perdirbti
atliekas. Ti ka iausias ūdas jas tvark ti – rūšiuoti į atskirus ko tei erius ir perduoti tvarka čio s
į o ė s.
Jų
sąrašą
gali a
rasti
atliekas
tvarka čių
į o ių
registre
http://193.219.55.14/atir/ATIR.py/m_search.
I ži eri ių ti klų ir susisieki o ko u ika ijų iškėli as ar a jų apsaugoji as. Skl pe
projektuojami elektros tinklai, esantys po važiuoja aja e dali i ir susikirti uose su kito
ko u ika ijo ka elis kloja as PVC va zd je. O jekto stat ą v kd ti laika tis EĮĮT reikalavi ų ir
kitų galioja čių tais klių. Orga iza ija, atlikusi o tavi o dar us, atlieka visus reikia us atavi us,
pateikia ka elių trasų išpildo ąją uotrauką su pririši ais, pateikia Užsakovui Valst i ės E ergetikos
I spek ijos paž ą. Detaliau žr. elektrote h ikos dal je.
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Laiki ieji stati iai. Stat vietėje įre gia i audoja t eko o iškas edžiagas ir ko struk ijas,
inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus
kelius, i ži eri ius ti klus, pir iausia juos reikia įre gti.

7. .APLINKOS APSAUGA IR TERŠALAI
Arti iausioje apli koje v rauja pra o ės, sa dėliavi o ei ko er i ės paskirties stati iai.
Arti iausias g ve a asis a as uo pastato utolęs per
. kurį užstoja dar du kitos
paskirties statiniai.

O jekte e ato i taršos šalti iai, atlieka i dar ai ir pro esai turi t s įtakos supa čiai
aplinkai. Avari iai teršalai ir jų pateki as į apli ką egali as.
PASTATO PASKIRTIES KEITIMAS IŠ GAMYBINIŲ DIRBTUVIŲ Į PREKYBOS IR PASLAUGŲ
TERITORIJOS TRIUKŠMUI IR OR TARŠAI TURĖS TEIGIAMOS ĮTAKOS. SUMAŽĖS TRIUKŠMO IR ORO
TARŠA.

Pastato paskirties keitimas, pilnai atitinka STR 2.02.02:2004 "Visuomenin s paskirties
statiniai" patvirtinimoV SKIRSNIO reikalavimus. APSAUGA NUO TRIUKŠMO
Paslaugų paskirties statinys suprojektuotas taip, kad juome ir šalia jo esančių žmonių
girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui
būtinas komfortines aplinkos sąlygas [4.10].
Šio esminio reikalavimo nuostatos apima apsaugą nuo:
1. Statinių išorės aplinkoje ore sklindančio garso; išorėje sklindantys garsai neviršyja
nustatytos normos. Prekės atvežamos mažų gabaritų automobiliais. Pakraunamos iškraunamos
darbo valandomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
2. gretimose patalpose ore sklindančio garso; nėra
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3. smūgio garso perdangas; nėra
4. Statinio inžinerinių sistemų skleidžiamo triukšmo; nėra

8. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS.
Stat i ės atliekos surūšiuoja os ir pakrau a os dar ų eigoje į autotra sportą ei išveža os
į atliekų perdir i o vietą, iš a ksto sudarius sutartį su stat i es atliekas utilizuoja čia į o e, kuri
turi atiti ka ą sertifikatą. Šiukšlių ir atliekų sa dėliavi as stat os aikštelėje egali as. Tru pa
laikotarpiui, aža dalis stat i ių atliekų gali ūti saugo a laiki uose ko tei eriuose, kurie turi ūti
užde gia i.
Stat i ių atliekų s ulki i ui stat vietėje audoja a o ili įra ga turi atitikti Stat
te h i ia e regla e te STR . . :
„Lauko sąl go is audoja os įra gos į apli ką skleidžia
triukš o vald as“, patvirti ta e Lietuvos Respu likos apli kos i istro
. irželio
įsak u Nr.
„Dėl STR . . :
„Lauko sąl go is audoja os įra gos į apli ką skleidžia
triukš o vald as“ patvirti i o“, nustatytus reikalavimus.
tvark

os
o
d.
o

Statybos metu susidariusios statybi ės atliekos turi ūti pašali tos sudarius sutartį su atliekų
u užsii a čia orga iza ija.

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.
2.
3.
4.
5.

“tati io projekto e droji projekto ekspertizė yra privalo a pagal Statybos techninis
reglamentas STR 1.04.04:2017 „“tati io projektavi as, projekto ekspertizė , šiuo atveju
ekspertizė ėra reikali ga pastato kategorija eypati gas stati ys.
Papildomi statybiniai sklypo tyri ėji ai ereikali gi.
“tatytojas užsakovas pasire ka staty os ra govą ir su ra govus ko kurso ūdu.
“tati io staty ą vykdyti gali tik ustatyta tvarka atestuotos į o ės.
Bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuoti
vadovai, kuriuos skiria rangovas Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „“taty os
dalyvių atestavi o ir teisės pripaži i o tvarkos aprašas

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

“taty os dar ų te h ologijos vykdy o projektą pare gia ra govas ar a staty os vadovas
STR 1.06.01:2016 „“taty os dar ai. “tati io staty os priežiūra
“taty os dar ai turi ūti atlieka i pagal statytojo užsaky u pare gtą projekto doku e ta iją.
Re gia t dar o projektą, vadovautis suderi tu TDP ir pagri di iais or atyvi iais
doku e tais, išvardi tais šių e drųjų duo e ų -me skyriuje.
Te h i io dar o projekto spre di ių keiti as gali ūti atlieka as “taty os te h i io
reglamento STR 1.04.04:2017 „ „“tati io projektavi as, projekto ekspertizė nustatyta
tvarka.
Dar o projekto rėži iai privalo atitikti te h i io dar o projekto spre di ius ir te h i es
spe ifika ijas. Dar o projekto api tis ir detalu as privalo ūti paka ka as paga i ti
ko struk ijo s ei ga i ia s ir koky iškai atlikti statybos-montavimo darbus.
Dar o projekte pateikia os spe ifi ių ir aujų ko struk ijų, i ži eri ių siste ų ei
įre gi ių audoji o i struk ijos.
Tuo atveju, kai dar o projektą re gia kitas projektuotojas e tas, kuris re gė te h i į
projektą , jis privalo paskirti stati io projekto vadovą, vykdyti patvirti to te h i io projekto
spre di ių tarp jų
– te h i ių spe ifika ijų reikalavi us, urodyti dar o projekte projektuotoją, pare gusį
te h i į projektą. Dar o projekto Projektuotojas atsako už parengto darbo projekto
spre di ių koky ę ei jų atitiki ą te h i io projekto spre di ia s “TR . . :
, p. .
“taty os koky ės ko trolei užtikri ti statytojas orga izuoja te h i ę ir stati io projekto
vykdy o priežiūrą.
Že ės ir stati ių staty os darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
Iki stati io kapitali io re o to dar ų pradžios ūti a aptverti staty os aikštelę, paruošti
edžiagų ir ga i ių sa dėliavi o vietas, įre gti uiti es patalpas, įre gti va de s ir elektros
tieki ą staty os laikotarpiui, įre gti laiki us privažiavi us.
“taty os zo oje dirvože io augali is sluoks is turi ūti ukastas ir sa dėliuoja as sklypo
pakraštyje. Dalis šio dirvože io pa audoja a sklypo tvarky o dar a s, o likutis
išveža as.
“taty os aikštelė turi ūti tvarki ga. Privalo a laikytis atiti ka ų ži y ų reikalavi ų dėl
šiukšlių ir staty i ių atliekų išveži o staty os etu.
“tati io staty os vadovas turi užtikri ti saugų dar ą, gaisri ę saugą, apli kos apsaugą ei
ti ka as dar o higie os sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei
ga tos apsaugą, šalia staty os vietos gyve a čių, dir a čių ir juda čių ž o ių apsaugą uo
staty os dar ų kelia o pavojaus, e to, epažeisti trečiųjų as e ų gyve i o ir veiklos
sąlygų.
Būti a vadovautis dar uotojų saugos ir sveikatos užtikri i o reikalavi ais, urodytais
Be drųjų duo e ų šio skyriaus pu kte išvardi tuose doku e tuose.
Pastato atitvari ių ko struk ijų šilu i ės harakteristikos turi atitikti reikalavi us,
urodytus seka čiuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose:
STR 2.01.01(6):2008 „Es i is stati io reikalavi as „E ergijos taupy as ir šilu os išsaugoji as
STR 2.01.02:2016. „Pastatų e ergi io audi gu o projektavi as ir sertifikavi as

21.

25.
26.
27.

Medžiagų koky ės reikalavi ai:
1) Prieš atveža t edžiagas ir įre gi us į staty ą, te h i ei priežiūrai turi ūti pateikiami
ko krečių edžiagų doku e tai, te h i iai liudiji ai, sertifikatai, doku e tai, patvirti a tys
ga i ių, edžiagų ir įre gi ų koky ę ir te h i es harakteristikas, atiti ka čias te h i ių
spe ifika ijų reikalavi us.
2) Medžiagos, ga i iai ei įre gi ai turi ūti sertifikuoti Lietuvos Respu likoje.
3) Visos atveža os į staty ą edžiagos turi ūti tokia e įpakavi e, kokia e jas parduoda
gamintojas – su etiketė is ir doku e tais, patvirti a čiais jų tapaty ę.
4) “taty i ės edžiagos turi ūti sa dėliuoja os taip, kad ekristų jų koky ė. Medžiagos,
sa dėliuoja os aikštelėje, turi ūti ti ka ai išdėstytos, kai reikali ga – izoliuotos,
džiovi a os, šildo os ir ti ka ai vėdi a os, taip, kad kiekvie a edžiaga ūtų skirti goje
vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėji ui.
5) Medžiagų tieki as turi ūti koordi uoja as pagal staty os dar ų grafiką. Ve gti ilges io
edžiagų sa dėliavi o.
6) Atvežtos į staty ą edžiagos ir ga i iai turi ūti tuoj pat apžiūri i ir, jei yra defektų ar
eatitiki ų užsaky a s – pareikštos raštu prete zijos tiekėja s.
7) Draudžia a audoti edžiagas su sveikatai ke ks i go is edžiago is as estu,
cheminiais priedais ir pan.).
Vykda t staty os o tavi o dar us, uokrypiai uo projekti ių dydžių eturi viršyti
statybos norminiuose doku e tuose urodytų dydžių.
“taty os dar ų vykdy o eigoje turi ūti surašo i paslėptų dar ų priė i o aktai.
Vykda t staty os dar us, vadovautis šiais pagri di iais doku e tais:
1) Lietuvos Respu likos “taty os įstaty as.
2)STR 1.06.01:2016 „“taty os dar ai. “tati io staty os priežiūra

1. BENDROJI DALIS

Atliekant statybos – o tavi o dar us, perka t edžiagas, ga i ius ir įre gi us vadovautis
staty os or o is ir taisyklė is, sta dartais ir kitais or i iais aktais, kurie yra urodyti LR Apli kos
i isterijos apro uotoje Lietuvos Respu likoje galioja čių staty os verslą tvarka čių aktų ir
or atyvi ių doku e tų rodyklėje .
Naudoja os
edžiagos ir ga i iai turi atitikti koky ės reikalavi us, urodytus
doku e ta ijoje, Lietuvoje galioja čius sta dartus, or as. Medžiagos ir ga i iai turi ūti sertifikuoti
Lietuvos Respu likoje. Pripaži ti tarptauti iai sta dartai gali ūti taiko i vietoje Lietuvos sta dartų,
tik jie turi užtikri ti, kad pagal juos pateiktos prekės, edžiagos ei atlikti dar ai turi ūti lygiaverčiai
ar a aukštes ės koky ės, egu u atyta Lietuvos sta dartuose ar a te h i ėse sąlygose.
Prieš atveža t edžiagas ir įre gi ius į staty os aikšteles, te h i ei priežiūrai turi ūti
pateikia i edžiagų ir įre gi ų pasai, sertifikatai, doku e tai, patvirti a tys ga i ių, edžiagų ir
įre gi ų te h i es harakteristikas, atiti ka čias te h i ių spe ifika ijų reikalavi us.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

2.1. NURODYMAI STATYTOJUI
“tatytojui, pari kus Ra govą, gauti leidi ą staty os dar a s vykdyti.
. . ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI
Visos ko struk ijos ir įra ga turi ūti sertifikuoti ar a pripaži ti ti ka ais naudoti Lietuvoje
ustatyta tvarka ir turėti atitikties įverti i o doku e tą.

Atsaki gi dar ai ir ko struk ijos, urodyti te h i ėse spe ifika ijose, turi ūti prii ti Užsakovo
tai įfor i a t aktu, o aigtas stati ys turi ūti prii tas audoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Ra govas turi dir ti glaudžiai e dradar iauda as su Užsakovu ir projektuotoju.
“tatytojas turi patvirti ti te h i į projektą pagal STR 1.04.04:2017 „“tati io projektavi as,
projekto ekspertizė

Ko krečios prie o ės, užtikri a čios dar uotojų saugą ir sveikatą, u ato os staty os dar ų
technologijos projekte.
“taty ą pradėti gavus leidi ą pagal STR 1.04.04:2017 „“tati io projektavi as, projekto ekspertizė
reikalavimus.
2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Jei statinys neypatingas, juridinis asmuo, statybos i ži ierius privalo turėti teisę ūti
eypati go stati io staty os ra govu Lietuvos Respu likos įstaty ų ir kitų teisės aktų ustatytais
pagrindais.
Jei stati ys ypati gas, juridi is as uo privalo turėti teisę ūti ypati go stati io staty os
rangovu, patvirti tą atiti ka os veiklos Atestatu. Kvalifika i iai reikalavi ai turi te ki ti pateikia us
“taty os įstaty e str. d.
Pagal STR 1. 04.04:2017 , stati io staty os e drųjų dar ų vadovu tuo atveju, kai jis ėra
stati io staty os vadovas turi teisę ūti fizi is as uo spe ialistas, turi tis staty os, ar hitektūros ar
kitą aukštąjį i ži eri į išsi oksli i ą , atestuotas ustatyta tvarka, kuris, atstovauda as ra govui kai
staty a vykdo a ra gos ūdu ar statytojui užsakovui kai staty a vykdo a ūkio ūdu , įgyve di a
stati io projektą uo staty os pradžios iki stati io pripaži i o ti ka u audoti, vadovauja
e driesie s staty os dar a s, ūda as te h iškais klausi ais pavaldus stati io staty os vadovui ir
pagal ko pete iją atsako už pastatyto stati io or atyvi ę koky ę; kvalifika i iai reikalavi ai pagal
STR 1.02.06:2007.
Pagal STR 1.02.01:2017 „“taty os dalyvių atestavi o ir teisės pripaži i o tvarkos aprašas , statinio
staty os spe ialiųjų dar ų vadovu turi teisę ūti fizi is as uo spe ialistas, turi tis staty os ar kitą
aukštąjį ar a aukštes įjį i ži eri į išsi oksli i ą , atestuotas ustatyta tvarka, kuris, atstovauda as
rangovui (kai statyba vykdo a ra gos ūdu ar statytojui
užsakovui kai staty a vykdo a ūkio ūdu ir įgyve di da as stati io projektą uo staty os pradžios
iki stati io pripaži i o ti ka u audoti, vadovauja ta tikrie s staty os spe ialiesie s dar a s,
ūda as te h iškais klausi ais pavaldus stati io staty os vadovui ir pagal ko pete iją atsako už
pastatyto stati io or atyvi ę koky ę; kvalifika i iai reikalavi ai pagal STR 1.02.01:2017 „“taty os
dalyvių atestavi o ir teisės pripaži i o tvarkos aprašas

Pagal LR Dar uotojų saugos ir sveikatos įstaty ą, dar uotojų saugos ir sveikatos tar y ą gali
sudaryti vie as ar daugiau dar uotojų – saugos ir sveikatos spe ialistų. Jų ži ios iš dar uotojų saugos
ir sveikatos srities privalo ūti patikri tos vadovauja tis so iali ės apsaugos ir dar o i istro ir
sveikatos apsaugos i istro patvirti tais Moky o ir atestavi o dar uotojų saugos ir sveikatos
klausimais bendraisiais nuostatais.
Vadovauja tis LR “taty os įstaty u 1996 m. kovo 19 d., Nr. I-1240), 12str. 11p.:
„Statytojas užsakovas privalo: tuo atveju, kai stati į projektuoja t ar a stata t dalyvauja daugiau
negu vie as ra govas, paskirti vie ą ar kelis saugos ir sveikatos koordi atorius, kurie turi užtikri ti, kad
stati io projekte ūtų u atyti dar uotojų saugos ir sveikatos reikalavi ai; staty os etu koordi uoti
ir
ko troliuoti or i iuose teisės aktuose ustatytų dar uotojų saugos ir sveikatos reikalavi ų
įgyve di i ą" ir Dar oviečių įre gi o staty vietėje uostatais (2008 m. sausio 15 d., Nr. A1-22/D134), statytojas privalo paskirti staty os saugos ir sveikatos koordi atorių. “taty os ir sveikatos dar e
kordi atorius ūti atestuotas ir turi turėti galioja tį pažy ėji ą ei patirtį staty os o jektuose
spre džiant :
- te h i ius ir orga iza i ius klausi us, atlieka t skirti gus dar us vie u
kito;

etu ar a vie ą po

- koordi uoti dar davių ir savara kiškai dir a čių as e ų veiklą, kad jie vykdytų dar ų
technologijos projekte numatytas priemones;
- atsižvelgia t į dar ų eigą ir atsiradusius pakiti us, koreguoti dar uotojų saugos ir sveikatos
prie o es, ustatytas staty os dar ų te h ologijos projekte
- ra govui pateikus staty os dar ų te h ologijos projektą koordi uoti ustatytų reikalavi ų
įgyve di i ą staty vietėje ir stati io staty os etu;
- orga izuoti dar davių keiti ąsi i for a ija apie įgyve di a as preve ijos prie o es ir jų
veiklos koordi avi ą, ei tarpusio e dradar iavi ą;
- ko troliuoti, kad dar daviai ir savara kiškai dir a tys as e ys, palaikytų staty vietėje
tvarką ir švarą, užtikri tų ti ka ą dar o vietų išdėsty ą, sa dėliavi o vietų įre gi ą;
- ko troliuoti, kad dar daviai ir savara kiškai dir a tys as e ys užtikri tų dar o įre gi ių ir
įra gos te h i ę priežiūrą;
- ko troliuoti, kaip ra govai, su ra govai laikosi Lietuvos Respu likos dar uotojų saugos ir
sveikatos įstaty o ei kitų teisės aktų, regla e tuoja čių saugą ir sveikatą dar e;
- dalyvauti staty vietėje re gia uose saugos ir sveikatos dar e susiri ki uose;
-pildyti staty os koordi avi o žur alą;
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio
projekto vadovas, ar hitektas, i ži ierius , teisės aktų ustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos
vadovas, i ži ierius , teisės aktų ustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas.
“tatytojas užsakovas ar a stati io staty os valdytojas užtikri a, kad, prieš pradeda t
staty vietės įre gi o dar us, dar uotojų saugos ir sveikatos reikalavi ai ko krečiai staty vietei ūtų
ustatyti stati io te h i ia e projekte, ko krečios prie o ės, užtikri a čios dar uotojų saugą ir
sveikatą stati io staty os etu, ūtų ustatytos staty os dar ų te h ologijos projekte, I ži ierių,
te h i ių dar uotojų, į o ės dar uotojų saugos ir sveikatos spe ialistų, pote ialiai pavoji gų
įre gi ių eistrų, dar o su pote ialiai pavoji gų įre gi iu vadovų, dar uotojų, valda čių ar
audoja čių pote ialiai pavoji gą įre gi į, oky ai ir atestavi as vykdo i pagal „Moky o ir
atestavi o dar uotojų saugos ir sveikatos klausi ais e drieji uostatai , patvirti ti LT so iali ės
apsaugos ir dar o i istro ir LR sveikatos apsaugos i istro
. gruodžio
d. įsakymu Nr. A1223/V792.
. . PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ
“pe ifika ijos turi ūti skaito os drauge su rėži iais. Jei tarp rėži ių ir spe ifika ijos iškyla
kokių ors skirtu ų, svar es e laiko a spe ifika ija. Tačiau Ra govas turi atkreipti Užsakovo dė esį į
visus dides ius eatitiki us prieš spręsda as apie ko krečią i terpreta iją.
Jei kokių pakeiti ų atsira da uostatuose, teisi iuose doku e tuose, sta dartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi spe ifika ijos, aiški a ieji raštai ir rėži iai. Tačiau Ra govas turi i for uoti
Užsakovą apie visus tokius eatitiki us prieš uspręsda as apie ko krečią i terpreta iją, ypač teisi ių
doku e tų, vieti ių uostatų ar sta dartų atžvilgiu.
2.5. SAUGUMO REIKALAVIMAI
2.5.1. GAISRINĖ SAUGA
“taty oje ūti a vadovautis Be drosio is gaisri ės saugos taisyklė is, Priešgaisri ės
apsaugos ir gel ėji o departa e to prie Vidaus reikalų
i isterijos direktoriaus STR

2.01.01(2):1999 „Es i iai stati io reikalavi ai. Gaisri ė sauga

Atsižvelgia t į staty os po ūdį ir staty vietės ypaty es, patalpų at e is ir paskirtį,
audoja us įre gi ius, fizi es ir he i es audoja ų edžiagų savy es ei gali ą didžiausią
dar uotojų skaičių, turi ūti u atytas paka ka as kiekis reikia ų pir i ių gaisro gesi i o
prie o ių ir, jei ūti a, turi ūti įre gti gaisro detektoriai ei gaisri ės sig aliza ijos įre gi iai.

Gesi i o įra ga, gaisri ės sig aliza ijos įre gi iai turi ūti tvarki gi ir veikia tys, reguliariai
prižiūri i ir tikri a i. Nustatyta tvarka periodiškai turi ūti atlieka i pir i ių gaisro gesi i o
prie o ių ir gaisri ės sig aliza ijos a dy ai ei re gia i prakti iai užsiė i ai darbuotojams
apmokyti;
Pir i ės gaisro gesi i o prie o ės turi ūti išdėsto os ato ose ir priei a ose vietose,
le gvai pasiekia os ei paprastos audoti. Pir i ės gaisro gesi i o prie o ės turi ūti paže kli tos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos že klų audoji o dar ovietėse uostatuose. Že klai turi
ūti patvarūs ir išdėstyti reikia ose vietose.
Dar o vietose ir šalia jų gali ūti sa dėliuoja as tik toks degių ir savai i io įsilieps oji o
edžiagų kiekis, kuris reikali gas ko kretie s dar a s vykdyti.
Visos gaisro gesi i o prie o ės turi turėti jų audoji o i struk ijas. Visi dar uotojai turi ūti
ap okyti audotis gaisrų gesi i o prie o ė is. Moky as turi ūti periodiškai kartoja as. Ug ies
gesi tuvo korpusas turi ūti udažytas raudo ai, o jo že kli i as privalo atitikti Lietuvos sta dartų
reikalavi us. Gesi tuvų gesi i o edžiagos kiekis ir koky ė tikri a i e rečiau kaip vie ą kartą per
dvejus etus. Gaisrą gesi ti reikia taip:
1. Gaisrą gesi ti reikia pagal vėjo kryptį;
2. Dega tį paviršių gesi ti iš priekio;
3. Laša tį ar teka tį skystį gesi ti iš viršaus į apačią;
4. Gesinti reikia vienu metu – e iš eilės;
5. “te ėti, kad užgesi us, vėl eužsilieps otų;
6. Naudotą gesi tuvą eka i ti, et vėl užpildyti.
Gaisrą staty oje gali sukelti ir etaisykli gai eksploatuoja os staty i ės aši os ar
mechanizmai.
Pilti degalus į akus gali a tik tada, kai variklis išju gtas ir ataušęs.
Gaisri is i ve torius turi ūti udažytas raudo ai, kad skirtųsi uo staty i io i ve toriaus.
Dar o vietų apšvieti as turi ūti V įta pos.
Kilus gaisrui, jis operatyviai gesi a as. Telefo u kviečia os gaisri ės gel ėji o Kau o ir
Kauno rajono komandos.
Gaisrai kyla dėl savai i io užsidegi o, žai o ir elektrostati ių krūvių ir la ai paprastų
priežasčių:
rūka t pavoji gose vietose, dėl eatsargaus elgesio su šildy o prietaisais, etvarki gų elektros
įre gi ių.
“uviri i o dar ai ir šalia jų pastatytas kil oja asis tra sfor atorius T“turu ūti
atstu e uo le gvai įsilieps oja čių edžiagų. Laidai uo suviri i o iki suviri tojų dar o vietų turi
ūti utiesti taip, kad esiglaustų prie plie i ių ly ų, karštų va zdžių.
Visi dir a tys staty os aikštelėje, turi laikytis gaisri io reži o. Kasdie , aigus dar ą, iš dar o
vietos reikia pašali ti gerai dega čias edžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines
atliekas.
2.5.2. DARBŲ SAUGA
Dar o vietos orga izavi as turi užtikri ti saugų dar ą ir privalo re tis „Dar oviečių įre gi o
staty vietėse uostatai , patvirti ti LR so iali ės apsaugos ir dar o i istro ir LR apli kos i istro
. saugio
d. įsaky u Nr. A -22/D1- , priedu „Būti iausi dar uotojų saugos ir sveikatos
reikalavi ai staty vietėse . “MD turi ūti vykdo i tik užtikri us saugaus dar o sąlygas.
Dar i i kų, te h ikų ir i ži ierių, dir a čiųjų staty os-montavimo darbus, sauga ir sveikata
turi ūti užtikri ta, re ia tis LR Dar uotojų saugos ir sveikatos įstaty o straips iu.
Nuolatos tikri a os i ži eri ių-te h i ių dar uotojų saugu o te h ikos ži ios, o su
epaka ka o is ži io is eleidžia a vadovauti dar a s.
I ži ierių, te h i ių dar uotojų, į o ės dar uotojų saugos ir sveikatos spe ialistų,
pote ialiai pavoji gų įre gi ių eistrų, dar o su pote ialiai pavoji gų įre gi iu vadovų, dar uotojų,
valda čių ar audoja čių pote ialiai pavoji gą įre gi į, oky ai ir atestavi as vykdo i pagal
„Moky o ir atestavi o dar uotojų saugos ir sveikatos klausi ais e drieji uostatai , patvirti ti LT

so iali ės apsaugos ir dar o i istro ir LR sveikatos apsaugos i istro
. gruodžio d. įsaky u
Nr. A1/V
. Įvykdžius visus uostatuose u atytus reikalavi us, išduoda as dar ų saugos
pažy ėji as.
Ko krečios prie o ės saugaus dar o ir ti ka ų dar o higie os sąlygų staty vietėje ir
stato a e stati yje užtikri i ui u ato os staty os dar ų te h ologijos projekte.
Statybos - o tavi o dar ai vykdo i pagal „ “augos ir sveikatos taisyklės staty oje DT reikalavi us, ypati gą dė esį atkreipia t į tai, kad:
1. pašali iai as e ys epatektų į staty os aikštelę;
2. duo ės, grioviai, a gos stati ių viduje ūtų aptveria os aptvarais, apsauga čiais uo
kriti o iš aukščio, kurie turi ūti e že es i kaip , , su pora kiu viršuje, ,
aukščio
ištisi e papėdės juosta apačioje ir ,
aukštyje uo pakloto paviršiaus - su viduriniu
tašeliu, ar a ūti a audoti kitas lygiavertes apsaugos prie o es;
3. že ės dar ai prie esa ų i ži eri ių ko u ika ijų vykdo i ra ko is, dalyvauja t
atiti ka ų ži y ų atstova s;
4. staty os teritorijoje ūtų pažy ėti praėji ai, pravažiavi ai, įre gtas apšvieti as;
5. ūtų įže i ti elektri iai staty os e ha iz ai, įra kiai;
6. sure ka ų ko struk ijų tra sportavi as ūtų atlieka as pagal saugu o te h ikos
taisyklių reikalavi us;
7. dar ų vietos apšvieti as atitiktų or as.
“taty os aikštelėje turi ūti užtikri ta:
visų staty i ių elektros įtaisų įže i i as;
e ha iz ų esisuka čių dalių aptvėri as, užde gi as ui a ais gau tais;
paka ka as ir saugaus dar o vietų apšvieti as ta siuoju paros etu;
ke ks i gų dujų, garų ar dulkių prie aišų ore e uvi as;
ti ka as staty i ių edžiagų sa dėliavi as;
ti ka as elektros srovės įta pos -36V ribose parinkimas;
visų elektros įtaisų dalių su srove eizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių ko taktai,
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais;
o visi dir a tieji turi praeiti įža gi į saugu o te h ikos i struktažą ir i struktažą dar o
vietose;
o transporto judėji o greitis teritorijoje k /val;
o visi dir a tieji turi ūti aprūpi ti spe . rū ais ir i dividualio is prie o ė is ausi ė is,
piršti ė is, apsaugos aki iais ir t.t. ;
o atlieka t krovi ių kėli o dar us kra o veiki o zo ą ūti a pažy ėti įspėja aisiais
že klais. Tokiose zo ose pašali ia s as e i s ūti draudžia a.
o paka i tų ir pakeltų krovi ių palikti e priežiūros egali a, e e t krovi ys saugiai
paka i tas ir laiko as, o ta užtikri ti u atytos reikia os prie o ės ei ėra
gali y ės patekti po pakeltu kroviniu.
“uviri tojai turi ūti apsire gę reze ti iais spe dra užiais, apsiavę apsaugi iais otais,
užsidėję šal us – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi ūti padarytas iš ter oizolia i ės dielektri ės
edžiagos fi ros, kietos sausos medienos).
“taty os aikštelė turi ūti tvarki ga. Negali a užgriozdi ti ,
pločio pravažiavi ų ir
pločio praėji o takų. Medžiagos ir ga i iai turi ūti sa dėliuoja i, kad esužeistų dir a čiųjų, t.y.
rietuvių aukštis eturi ūti dides is už , m.
“taty os dar uose audoja os dar o prie o ės, įre gi iai ir te h ologi ė įra ga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavi us ir turi ūti urodyti staty os dar ų te h ologijos vykdy o projekte
ar te h ologi ėse kortelėse.
o
o
o
o
o
o
o

Pirmoji pagalba:
1. darbdavys turi užtikri ti, kad et kuriuo etu galėtų ūti suteikta pir oji pagal a. Dar uotojai
turi ūti ap okyti suteikti pir ąją pagal ą uke tėjusiaja . Dar uotojas, kuris įvykus

elai i ga atsitiki ui uvo sužeistas ar a staigiai susirgo, turi ūti edelsia t uga e tas į
edi i os įstaigą, ko krečiu atveju, į pir a e aukšte esa tį pir osios pagal os skyrių;
2. atsižvelgia t į staty os dar ų api tį ir ar a veiklos rūšį, pagal dar uotojų saugos ir sveikatos
reikalavi us turi ūti u atytos patalpos pirmajai pagalbai teikti – ko krečiu atveju patalpų
gali a e u atyti, ta
audoja t ligo i ėje ta paprastai pritaikytas ir audoja as
patalpas;
3. pir osios pagal os patalpose turi ūti pagri di ė pir osios pagal os įra ga ei prie o ės. Į
tokias patalpas turi ūti le gvai pate ka a su eštuvais. Šios patalpos turi ūti paže kli tos,
kaip ustatyta “augos ir sveikatos apsaugos že klų audoji o dar ovietėse uostatuose, ir
urodytos kelrodžiais;
4. pir osios pagal os prie o ės turi ūti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
sąlygas. Jų laiky o vietos turi ūti pažy ėtos, gerai ato os ir le gvai pasiekia os.
Mato ose vietose turi ūti aiškiai urodyti gel ėji o tar y ų greitosios edi i os pagal os,
gaisri ės ir avari ės dujų tar y os telefo o umeriai ir adresai.
. . . BŪTINIAUSI DARBO VIETŲ STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI
1. Stabilumas ir tvirtumas:
. . edžiagos, įre gi iai ir visos kitos dar o prie o ės, kurios judėda os gali pake kti dar uotojų
saugai ir sveikatai dar e, turi ūti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;
. . draudžia a lipti a t paviršių, paga i tų iš epaka ka ai tvirtų edžiagų, jei ėra įra gos ar a
ti ka ai paruoštų įtaisų saugia dar ui.
. Elektros paskirsty o įre gi iai ir jų i stalia ija:
2.1. elektros paskirsty o įre gi iai ir jų i stalia ija turi ūti suprojektuoti, įre gti ir audoja i taip,
kad esukeltų gaisro ir sprogi o pavojaus; dar uotojai turi ūti apsaugoti uo elektros srovės poveikio
dėl tiesiogi io ar etiesiogi io prisilieti o;
2.2. projektuoja t ir įre gia t dar ovietes ei pare ka t edžiagas ir saugos uo elektros srovės
poveikio prie o es, turi ūti atsižvelgia a į tiekia os elektros rūšį ir galią, išori es sąlygas ir su
elektros įre gi iais dir a čių dar uotojų kvalifika iją.
3. Evakavimo keliai ir išėji ai:
. . evakavi o keliai ir išėji ai turi ūti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zo ą;
. . kilus pavojui, dar uotoja s turi ūti sudaryta gali y ė greitai ir saugiai išeiti iš dar o patalpų
ir iš visų dar o vietų;
3.3. evakavimo kelių ir išėji ų skaičius, išdėsty as ir at e ys pare ka i atsižvelgia t į
staty vietės ir patalpų išpla avi ą ei jų at e is, taip pat didžiausią gali ą dar uotojų skaičių ir
atiti ka ų teisės aktų reikalavi us;
. . evakavi o keliai ir išėji ai turi ūti paže kli ti, kaip ustatyta “augos ir sveikatos apsaugos
že klų audoji o dar ovietėse uostatuose, patvirti tuose so iali ės apsaugos ir dar o i istrės
. lapkričio
d. įsaky u Nr.
„Dėl “augos ir sveikatos apsaugos že klų audoji o
dar ovietėse uostatų Ži .,
, Nr. 104-3014 . Že klai turi ūti patvarūs ir išdėstyti reikia ose
vietose;
. . evakavi o keliai ir išėji ai, judėji o keliai ei durys, veda tys į evakavi o kelius ir išėji us,
turi ūti e kliuvi ių, kad et kuriuo etu ūtų gali a ekliudo ai jais audotis;
. . evakavi o keliuose ir išėji uose turi ūti įre gtas reikia o i te syvu o avari is apšvieti as
ta atvejui, jei e dras apšvieti as sugestų.
. Patalpų vėdi i as:
. . atsižvelgia t į dar o veiklos po ūdį ir dar uotojų fizi io dar o su ku ą, turi ūti taiko os
prie o ės, kad dar o patalpų oras atitiktų higie i ius reikalavi us;
. . jei dar o patalpose įre gta priversti io vėdi i o siste a, ji turi patiki ai veikti ir eturi
sudaryti dar uotojų sveikatai ke ks i gų skersvėjų;
. . vėdi i o siste os ko trolės įre gi iai, kur tai ūti a, turi sig alizuoti apie vėdi i o siste os
gedimus.
. Dar uotojų apsauga uo ko krečių rizikos veiks ių veiki o:

. . dar o vietos turi ūti įre gtos taip, kad dar uotojai e ūtų veikia i dar o apli kos
ke ks i gų veiks ių triukš o, dujų, garų, dulkių ir kt. ;
. . dar oviečių zo ose, kurių ore yra ke ks i gų ir ar a pavoji gų edžiagų, epaka ka
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, ūti a užtikri ti dar o zo os oro ko trolę ir i tis reikia ų
preve ijos prie o ių;
. . kai uždaros dar o apli kos oras kelia pavojų dar uotojo sveikatai, dar uotojas tokioje apli koje
egali ūti skiria as dir ti vie as. Dar uotojas turi ūti uolat ste i as iš išorės ir turi ūti pare gtos
reikia os prie o ės greitai ir efektyviai suteikti reikia ą pagal ą.
6. Te peratūra dar o apli koje turi ūti ti ka a dar uotojui ir priklauso ai uo dar o po ūdžio
ir fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos or i ių teisės aktų reikalavi us.
7. Staty vietės dar o vietų, patalpų ir judėji o kelių atūralus ir dir ti is apšvieti as:
. . dar o vietos, patalpos ir judėji o keliai turi ūti kiek gali a daugiau apšviesti atūralia šviesa.
Ta siu paros etu, taip pat kai atūralaus apšvieti o epaka ka, turi ūti įre gtas reikia as dir ti is
apšvieti as, jei reikia, audoja i kil oja ieji šviesos šalti iai, atsparūs apli kos poveikiui. Dir ti is
apšvieti as eturi trukdyti paste ėti ir suvokti įspėja uosius saugos že klus ar a užrašus;
. . patalpų, dar o vietų ir judėji o kelių apšvieti as turi ūti įre gtas taip, kad dar uotoja s
ekiltų rizika dėl įre gto apšvieti o rūšies;
. . patalpose, dar o vietose ir judėji o keliuose, kai išsiju gus dir ti ia apšvieti ui
dar uotoja s gresia la ai didelis pavojus, turi ūti įre gtas reikia as avari is apšvieti as.
8. Durys ir vartai:
. . stu do osios durys turi turėti saugos įre gi ius, kad eišslystų iš rė ų ir e ukristų;
. . durys ir vartai, kurie atsiveria kilda i aukšty , turi turėti apsaugos e ha iz ą, kad e ukristų
že y ;
. . evakavi o išėji ų durys ir vartai turi ūti atiti ka ai paže kli ti;
. . šalia kiekvie ų vartų, skirtų tra sporto prie o ių eis ui, turi ūti įre gtos durys pėstiesie s,
išskyrus atvejus, kai pėstiesie s eiti pro tokius vartus epavoji ga; durys pėstiesie s turi ūti ryškiai
paže kli tos ir u atytos prie o ės, kad jo is ūtų gali a ekliudo ai audotis et kuriuo etu;
. . e ha i ės durys ir vartai turi varstytis taip, kad dar uotoja s ekeltų trau avi o pavojaus.
Me ha i ių durų avari io atidary o ir uždary o įtaisai turi ūti le gvai paste i i ir pasiekia i. Kai,
utrūkus e ergijos tieki ui, e ha i ės durys ir vartai lieka uždaryti, turi ūti gali y ė juos atidaryti
rankomis.
. Judėji o keliai – pavojingos zonos:
. . judėji o keliai, taip pat laiptai, pritvirti tos kopėčios, krovi o aikštelės ei platfor os turi ūti
apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių at e ų, kad pėstieji ir tra sporto prie o ės galėtų saugiai judėti ir
ekeltų pavojaus dar uotoja s, esa tie s šalia judėji o kelių ir įre gi ių;
. . pėsčiųjų judėji o ir ar a krovi ių ga e i o kelių, įskaita t privažiavi o kelius krovi o
dar a s, at e ys turi ūti ustato i atsižvelgia t į tokių kelių pote ialių audotojų skaičių ir
veiklos po ūdį. Jei judėji o keliai skirti tra sporto prie o ė s, turi ūti u atytas paka ka ai
saugus atstu as ar a u atyta saugos zo a ar saugi įra ga pėstiesie s. Keliai turi ūti aiškiai
pažy ėti, reikia ai prižiūri i ir tikri a i;
. . tra sporto prie o ių judėji o keliai turi ūti utiesti paka ka u atstu u uo durų, vartų,
pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių ei laipti ių;
. . jei staty vietėje yra pavoji gų zo ų, į kurias įėji as ri otas (dar uotojas gali ūti trau uotas ,
jose turi ūti įre gi iai, kliuda tys dar uotoja s, eturi tie s teisės patekti į tokias zo as. Kai
darbuotojai turi
teisę įeiti į pavoji gas zo as, turi ūti pare gtos reikia os prie o ės jų apsaugai ir, jei reikia,
išduoda os as e i ės apsaugi ės prie o ės. Pavoji gos zo os turi ūti aiškiai pažy ėtos.
10. Krovimo platformos ir rampos:
. . krovi o platfor ų ir ra pų at e ys turi atitikti jo is ga e a ų krovi ių dydį;
. . krovi o platfor ose turi ūti e t vie as išėjimas;
. . krovi o platfor os ir ra pos turi ūti įre gtos taip, kad ūtų išve gta dar uotojų kriti o.

11. Judėji o laisvė dar o vietoje: dar o vietos plotas zo a turi ūti tokio dydžio, kad dar uotojai,
atsižvelgia t į audoja us įre gi ius, prietaisus ir kitas dar o prie o es, dir da i galėtų paka ka ai
laisvai judėti.
2.5.4. REIKALAVIMAI DARBO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMUI
Dar davys privalo i tis reikia ų prie o ių, kurios užtikri tų, kad per visą audoji o laiką
dar o įre gi iai ūtų ti ka ai te h iškai prižiūri i, palaiko a jų reikia a te h i ė ūklė.
Kai dar o įre gi ių, tarp jų pote ialiai pavoji gų įre gi ių, sauga priklauso uo i staliavi o
sąlygų, dar davys užtikri a, kad įre gi iai ūtų patikri ti po i staliavi o ir prieš juos paleidžia t dirbti
pir ą kartą ei patikri ti juos su o tavus aujoje vietoje ar vietovėje, kad ūtų įsitiki ta, jog įre gi iai
instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai.
Privalo ąjį dar o įre gi ių tikri i ą, vadovauda iesi dar o įre gi ių priežiūros or i iais
teisės aktais, vykdo įstaty ais ar kitais teisės aktais įgaliotos pote ialiai pavoji gų įre gi ių priežiūros
įstaigos.
Dar davys užtikri a, kad veikia tys dar o įre gi iai, tarp jų pote ialiai pavoji gi įre gi iai,
kurių gedi as gali sukelti pavoji gas situa ijas, ūtų:
1. įgaliotų pote ialiai pavoji gų įre gi ių priežiūros įstaigų periodiškai tikri a i ir
kiekvie as įre gi ys ūtų laiku iš a do as or i iais aktais ustatyta tvarka;
2. spe ialiai tikri a i kiekvie ą kartą, kai susiklosto išskirti ės apli ky ės, kurios gali sukelti
pavojų saugiai audoti įre gi į.
Dar o įre gi iai turi ūti spe ialiai tikri a i po avarijos, ga tos reiški ių poveikio, eįprastų
ar ilgalaikių prastovų, įre gi ių odifikavi o, kad ūtų įsitiki ta, jog įre gi iui kelia i saugos
reikalavi ai yra užtikri ti ir kad gedi as us laiku ustatytas ir pašali tas.
Dar o įre gi iai, jų tikri i o periodišku as, tikri a i te h i iai para etrai ei tikri i o
etodai ustato i vadovauja tis Lietuvos Respu likos pote ialiai pavoji gų įre gi ių priežiūros
įstaty u, te h i iais regla e tais, įre gi ių įre gi o ir audoji o taisyklė is ir ga i tojo pateiktais
jų audoji o doku e tais.
Dar o įre gi io tikri i o rezultatai turi ūti protokoluoja i ir patiki ai saugo i. Jie turi ūti
saugomi visą dar o įre gi io audoji o eksploata ijos laikotarpį. Kai dar o įre gi iai audoja i už
į o ės ri ų, jie privalo turėti doku e tą, įroda tį, kada uvo atliktas paskuti is patikri i as.
Kai tikėti a, kad audoja i dar o įre gi iai dėl jų ko struk ijos, te h i ių para etrų,
audoji o sąlygų ar kitų apli ky ių gali sukelti spe ifi į pavojų dar uotojų saugai ir sveikatai,
darbdavys privalo:
1. dar o įre gi ių audoji ą apri oti ir pavesti juos audoti tik ta tikrie s dar uotoja s;
2. kai kas nors taiso a, pertvarko a, odifikuoja a, vyksta ei a asis re o tas ar apžiūra,
tada tam darbui specialiai skirti tinkamos kvalifikacijos ir specialiai apmokytus darbuotojus.
Dar davys, pari kda as ir pritaikyda as dar o įre gi ius, privalo įverti ti, kad darbo
įre gi iai, dar uotojų dar o vieta ir laikyse a audoja t dar o įre gi ius atitiktų ergo o i ius
reikalavimus.
Dar o įre gi iai turi ūti su o tuoti, išdėstyti ir audoja i taip, kad su aži tų riziką dar o
įre gi ių audotoja s ar kitie s dar uotoja s, pavyzdžiui, kad ūtų u atyta paka ka ai saugios
erdvės tarp juda čių dar o įre gi io dalių ir apli k jų fiksuotas ar juda čias dalis, taip pat kad visų rūšių
e ergija ir audoja o is edžiago is ūtų aprūpi a a saugiai ei paga i tos edžiagos ūtų
pašali a os saugiu ūdu.
Dar o įre gi iai privalo ūti o tuoja i ar iš o tuoja i saugiai, atsižvelgia t į privalo as
ga i tojo pateiktų i struk ijų uorodas.
Dar o įre gi iai, į kuriuos jų audoji o etu gali a žai o iškrova, privalo ūti apsaugoti uo
jos poveikio spe ialiais įtaisais ar kito is prie o ė is.
“avaeigius dar o įre gi ius privalo valdyti tik tie dar uotojai, kurie uvo ap okyti saugiai
valdyti tokius įre gi ius.
Jeigu dar o įre gi iai juda dar o zo oje, privalo ūti pare gtos eis o taisyklės ir jų laiko asi.
Turi ūti i tasi prie o ių, draudžia čių dar uotoja s vaikščioti savaeigių įre gi ių veiki o zo oje.

Jeigu dar ui atlikti reikia, kad savaeigių įre gi ių veiki o zo oje vaikščiotų dar uotojai, privalo a
i tis ti ka ų prie o ių apsaugoti juos, kad įre gi iai esužalotų.
Maši i iais vairuoja ais o iliais dar o įre gi iais dar uotojus vežti leidžia a tik tada, kai
ta yra sudarytos saugios sąlygos. Jeigu važiavi o etu us dir a a, privalo ūti ustatytas ti ka as
greitis.
Mo ilieji dar o įre gi iai su vidaus degi o varikliu egali ūti audoja i dar o zo ose
esa čiose patalpose, e e t yra gara tuoja as paka ka as oro kiekis, ekelia tis pavojaus
dar i i kų saugai ir sveikatai.
Dar o įre gi iai, kurie yra o ilūs ar gali ūti iš o tuoja i ir kurie yra suprojektuoti kelti
krovi ius, jų audoji o etu privalo a užtikri ti įre gi io sta ilu ą, atsižvelgia t į ūsi as sąlygas
ei gru to harakterį.
Ž o ės gali ūti kelia i tik šia tikslui skirtais dar o įre gi iais ir prie o ė is. Išskirti ais
atvejais dar o įre gi iai, kurie ėra spe ialiai skirti ž o ė s kelti, gali ūti audoja i ž o ė s kelti,
jeigu us i tasi ti ka ų veiks ų, kurie u ato atiti ka ą ko trolę ir užtikri a dar uotojų saugą.
Kol dar uotojai yra dar o įre gi yje, suprojektuota e krovi ia s kelti, jo padėtis visą laiką
privalo ūti ko troliuoja a. Kelia i as e ys privalo turėti patiki as ryšio prie o es. Privalo ūti
u atytos patiki os dar uotojų evakua ijos prie o ės iškilus dar uotojų, esa čių kėli o įre gi yje,
pavojui.
Privalo ūti i tasi prie o ių užtikri ti, kad po laiki ai pakeltu krovi iu e ūtų dar uotojų,
išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja ūti a atlieka o dar o opera ija. Krovi ių egali a kelti virš
eapsaugotų dar o vietų, kuriose paprastai ū a dar uotojai. Tuo atveju, kai krovi ių egali a
perkelti kitu ūdu e virš eapsaugotų dar o vietų , privalo ūti ustato i ir taiko i atiti ka i saugūs
veiki o ūdai.
Kėli o reik e ys keičia i krovi ių ka i i o įtaisai privalo ūti pari kti atsižvelgia t į
kelia ų krovi ių paskirtį, užka i i o vietas, pritvirti i o įra gą ir at osferi es sąlygas, įverti a t
užka i i o ūdą ir ko figūra iją. Kėli o reik e ys, jei jie ėra iš o tuoja i po audoji o, privalo
ūti ti ka ai paže kli ti, kad juos audoja tys dar uotojai ži otų jų harakteristikas.
Kėli o reik e ys privalo ūti saugo i taip, kad jie esugestų ar epa logėtų jų koky ė.
Kai du ar daugiau dar o įre gi ių, audoja ų epalydi ie s krovi ia s kėli o ir per eši o
etu krovi ių prika i ėtojo eprilaiko i ir ereguliuoja i krovi iai kelti, yra su o tuoja i ar
pastato i taip, kad jų dar o zo os suta pa, privalo ūti i tasi ti ka ų prie o ių, padeda čių
išve gti krovi ių ir ar a pačių dar o įre gi ių dalių susidūri o.
Naudoja t o iliuosius dar o įre gi ius epalydi ie s krovi ia s kelti privalo a i tis
ūti ų prie o ių apsaugoti įre gi ius, kad jie epasvirtų, evirstų ar a ejudėtų iš vietos ir eslystų.
Privalo a tikri ti, ar šios prie o ės ti ka ai vykdo os.
Jeigu dar o įre gi io, suprojektuoto epalydi ie s krovi ia s kelti, operatorius egali atyti
viso krovi io kelio tiesiogiai ar su papildo a įra ga, suteikia čia ūti ą i for a iją, dar davio
paskirtas atsaki gas as uo privalo palaikyti ryšį su operatoriu i ir tiksliai ukreipti krovi į. Privalo ūti
i tasi orga iza i ių prie o ių apsaugoti dar uotojus, jei krovi iai susidurtų.
Dar as privalo ūti orga izuoja as taip, kad dar uotojas galėtų saugiai ra ko is užka i ti ar
atka i ti krovi į ir šis dar uotojas tiesiogiai ar etiesiogiai ko troliuotų įre gi io dar ą.
Visos kėli o opera ijos privalo ūti ti ka ai pla uoja os, atiti ka ai prižiūri os ir
atlieka os užtikri a t dar uotojų saugą.
Ypati gų saugos prie o ių privalo a i tis tais atvejais, kai krovi ys yra vie u etu kelia as
dvie ar daugiau dar o įre gi iais epalydi ie s krovi ia s kelti ir privalo ūti užtikri tas
koordi uotas visų įre gi ių operatorių dar as.
Jei dar o įre gi iai, audoja i epalydi ie s krovi ia s kelti, egali išlaikyti krovi io
grie tuvu visiškai ar iš dalies utrūkus e ergijos tieki ui, turi ūti u atytos reikia os prie o ės,
siekia t apsaugoti dar uotojus uo et kokios dėl to kyla čios rizikos.
Paka i tų krovi ių egali a palikti e priežiūros, e e t įeiti į pavoji gą zo ą ūtų
draudžia a, o krovi ys yra saugiai paka i tas ir saugiai laiko as.

Dar o įre gi ių, suprojektuotų epalydi ie s krovi ia s kelti, audoji as atvira e ore
privalo ūti utrauktas, kai eteorologi ės sąlygos pa logėja taip, kad kyla pavojus saugiai audoti
įre gi į ir atsira da rizika dar uotoja s, esa tie s pavoji goje zo oje.
Ypati gai atiti ka ų prie o ių privalo a i tis, kad dar o įre gi ys evirstų ir ekeltų jokio
pavojaus darbuotojams.
2.5.5. STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS
“taty os dar ų te h ologijos projektas pagal “TR . . :
„“taty os dar ai XI skyrių yra
privalo as stata t, reko struoja t ar kapitališkai re o tuoja t ypati gus stati ius, stati ius
saugo ose teritorijose, stati ius apsaugos zo ose, ustatytose įstaty ais ir Vyriausy ės utari ais,
taip pat atlieka t staty os dar us sudėti go is sąlygo is, veikia čios į o ės kito o jekto ar
veikia čių i ži eri ių ti klų ei susisieki o ko u ika ijų teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausa čiuose sklypuose, taip pat atlieka t že ės dar us greta esa ų stati ių, po va de iu, po
že e ir pa .
“taty os dar ų te h ologijos projektą re gia ra govas, ar a paveda tai atlikti stati io staty os
vadovui.
2.5.6. APLINKOS APSAUGA
“taty i ių atliekų kasdie i ia suri ki ui šalia laiki ų įvažiavi o vertų prie laiki os tvoros
pastatomi du po 10m3 talpos šiukšlių ko tei eriai, kurie us ištušti a i atestuoto ir įregistruoto atliekų
tvarkytojo, sudarius su juo sutartį.
“ukietėję eto o ga alai, plytų laužas veža i į ga yklą, su kuria atestuotas ir įregistruotas
atliekų tvarkytojas yra sudaręs sutartį, kurioje paverčia i kelių pasluoks ių skalda. Ta ra govas
sudaro sutartį su atestuotu ir įregistruotu atliekų tvarkytoju.
“taty i ės atliekos tvarko os pagal LR Apli kos i istro įsaky o „Dėl staty i ių atliekų
tvarky o taisyklių patvirti i o,
. gruodžio d. D , „“taty i ių atliekų tvarky o taisyklės
reikalavimus,.
2.5.7. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA
Visi dar ai turi ūti vykdo i, e usiže gia t LR galioja čio s or o s dėl trečiųjų as e ų
i teresų apsaugos.
Reikalavi ai staty os

e ha iz ų kelia a

triukš ui

Lauko įra gos leidžia i garso galios lygiai pagal “TR .

.

:

le telę:

Lauko įrangos leidžiami garso galios lygiai

Įra gos
grupė pagal

Įra gos tipas

Leidžia as garso galios lygis dB
pW)

uo

leidžia ą
garso galios
lygį

Instaliuota galia I pakopa, kuri galios
II pakopa, kuri
neto P, kW
iki 2006 m. sausio 2 įsigalios uo
d.
sausio 3 d.
Elektros galia Pel1,
kW
Įra gos svoris
kg

I

II

III

IV

V

“uta ki i o aši os vi ruoja ieji
volai, vi ruoja osios plokštės,
vi ruoja ieji plūktuvai

Vikšri iai uldozeriai, vikšri iai
krautuvai, vikšri iai ekskavatoriaikrautuvai
Ratiniai buldozeriai, ratiniai krautuvai,
ratiniai ekskavatoriai-krautuvai,
auto o ili iai savivarčiai, greideriai,
sąvarty ų atliekų plūktuvai-krautuvai,
automobiliniai krautuvai su atsvaru,
varomi vidaus degimo varikliu, judrieji
kra ai, suta ki i o aši os
(nevibruojamieji volai), kelių da gos
klotuvai, hidrauliniai agregatai
Ekskavatoriai, krovininiai statybiniai
keltuvai, staty i ės gervės, varikli iai
kultivatoriai
Rankiniai betono trupintuvai ir kirtikliai

Pjovimo plotis L,
cm
P

108

105(2)

109

106(2)

P>70
P

89 + 11 lg P
106

86 + 11 lg P(2)
103(2)

P>55
P

87 + 11 lg P
104

84 + 11 lg P(2)
101(2) (3)

P>55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P(2) (3)

96

93

P>15
15

83 + 11 lg P
107

80 + 11 lg P
105

15<m< 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m(2)

96 + 11 lg m
98 + lg P
97 + lg Pel

94 + 11 lg m
96 + lg P
95+lg Pel

98 + lg Pel

96 + lg Pel

Ple>10
P

97 + lg Pel
99

95 + lg Pel
97

P>15
L

97 + 2 lg P
96

95 + 2 lg P
94(2)

<P

P

m
VI
VII

Bokšti iai kra ai
Suvirinimo generatoriai ir elektros
energijos generatoriai

Pel
2<Pel

VIII

Kompresoriai

IX

Vejapjovės, vejos pjau a osios/vejos
pakraščių pjau a osios

,

.

“uviri i o ge eratorių Pel: sta darti ės suviri i o srovės ir apkrovos sta darti ės įta pos sa dauga, kai
ga i tojo urodyto įra gos pa audoji o faktoriaus vertė yra ažiausia.
(1)

Elektros e ergijos ge eratorių Pel: pir i ė elektros galia pagal L“T I“O
(2)

- :

. . pu ktą.

I dika i iai skaičiai, taiko i II pakopai ir tik urodytos įra gos tipa s:

– stumdomi vibruojamieji volai;
– vi ruoja osios plokštės > kW ;
– vi ruoja ieji plūktuvai; – uldozeriai plie i iais vikšrais ;
– krautuvai plie i iais vikšrais >

kW ;

– automobiliniai krautuvai su atsvaru, varomi vidaus degimo variklio;
– ko paktiški išlygi a tys kelių da gos klotuvai;
– rankiniai betono trupintuvai ir kirtikliai su vidaus degimo varikliu (15<m<30);
– vejapjovės, vejos pjau a osios/vejos pakraščių pjau a osios.
Galuti iai skaičiai priklausys uo Direktyvos papildy o pagal ataskaitą, u atytą straips yje
papildymo, I pakopos skaičiai ir toliau galios II pakopai.
Vie o variklio o ilie s kra a s I pakopai u atyti dydžiai taiko i iki
II pakopai u atyti dydžiai.
(3)

. Nesa t tokio

. sausio d. Po šios datos taiko i

Pastaba. Leisti os garso galios lygio reikš ės turėtų ūti apvali a os į dides ę ar ažes ę pusę iki arti iausio
sveikojo skaičiaus < , apvali ti iki ažes io skaičiaus, , apvali ti iki dides io skaičiaus .
3. STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS

3.1. BENDROJI DALIS
Visi staty i iai ga i iai, edžiagos ir priedai turi atitikti urodytus doku e ta ijoje ir turi ūti
auji. Bet kurį spe ifika ijoje urodytą i porti į produktą gali a pakeisti a alogišku vieti iu. Vietos
produkta s turi ūti suteikia a aiški pir e y ė, tačiau, jei vieti iai produktai yra loges ės koky ės,
vieti io produkto reikia atsisakyti. Visie s ukrypi a s uo spe ifika ijos turi ūti gautas Užsakovo
sutikimas.
Visos edžiagos ir ga i iai turi ūti pateikti su:
- ga i tojo rekvizitais, fir os atpaži i o že klu;
- specifikacija;
- nuoroda, ar skirta interjerui ar eksterjerui;
- spalvos nuoroda;
- įre gi io paga i i o data;
Ra govas privalo pristatyti visie s pagri di ia s produkta s užsaky o kodus ir kil ės vietą
ei pavadi i ą priežiūros, valy o ei pakeiti o tikslu.
3.2. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS

Draudžia a
audoti
edžiagas, kurių sudėtyje yra as esto, ka eroge ų,
polifluora gliava de ilių pvz., teflo o , švi o, švi o druskų, kad io druskų, hro o druskų,
gyvsida rio druskų ir ikelio druskų.
Nereko e duoja a audoti akril itrilo poli erų pvz., kaučiuko, AB“ plastiko , hlorpre o
kaučiuko pvz., eopre o , polia etatų, poliureta ų, polivi il hloridų, polivi ilide e hlorido,
polivi ilfluorido,
aro ati ių
polia idų,
haloge idi ių
a gliava de ilių,
polia idų.
Nereko e duoja os edžiagos egali ūti kitų
edžiagų sudėtyje, pvz., gu oje, klijuose,
laminuotoje medienoje.
3.3. STATYBOS PRODUKTAI
Visos staty oje audoja os edžiagos, produktai, staty i iai ga i iai, įre gi iai turi turėti
atitikties doku e tus ir sertifikatus ustatytai audoji o paskirčiai, galioja čius Lietuvos respu likoje,
pagal STR 1.01.04:2002.
Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių spe ifika ijų ėra, – a io ali ės te h i ės spe ifika ijos,
pripaži tos Europos “ąju goje, reikalavi us. Jei ėra ė vie os iš i ėtų spe ifika ijų, – statybos
produktas laiko as ti ka u audoti, jeigu jis atiti ka a io ali ės te h i ės spe ifika ijos
reikalavimus.
Produktų ti ka u as audoti taip pat gali ūti patvirti tas te h i iu liudiji u pagal “TR
1.01.04:2002.
. . INSTRUMENTINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS METODAI
“taty os etu staty i ė orga iza ija ra govas, su ra govas privalo vykdyti “MD geodezi ę
ko trolę, kurią sudaro:
1. Geodezi is i stru e ti is pastato ir i ži eri ių ko u ika ijų fakti ės padėties pla e
ei pagal aukštį tikri i as jų o tavi o etu.
2. Geodezi ė uotrauka, kurioje užfiksuota pastato ir i ži eri ių ko u ika ijų fakti ė padėtis
pla e ir pagal aukštį, atlikus jų o tavi ą.
Geodezi ė i stru e ti ė ko trolė vykdo a viso s pože i ė s ir a tže i ė s
ko struk ijo s. Fakti ė ko struk ijų padėtis pla e ir pagal aukštį, jų vertikalu as, horizo talu as
arba duotas nukrypimo kampas, plokštu ų sutapi as, taip pat įdėti ių detalių įėji o vieta ir jų
padėtis, staty i ės orga iza ijos turi ūti ko troliuoja a visuose staty os etapuose:
1. pastato padėties ko trolė turi ūti atlieka a tiesiogiai atuoja t atstu as tarp jų ašių,
panaudojant kali ruotas etali es ruletes ar a spe ialius ša lo us;
2. pastato aukščių ko trolė atlieka a pa audoja t geodezi į iveliavi ą ivelyru;
3. pastato dalių ir ko struk ijų vertikalu o ko trolė, esa t aukščiui iki
vykdo a
pa audoja t e ha i į sva alą, o esa t aukščiui iki
– teodolitą.
Nukrypi ai gali ūti e dides i , ukrypi ų dydžio, kuriuos u ato staty i ės or os ir
taisyklės, valsty i iai sta dartai.
Medžiagos tikri a os la oratorijose, o ko struk ijos tikri a os eistro vizualiai pagal darbo
rėži ius.
“taty os dar ų koky ė tikri a a fizi iais eardo aisiais
etodais – impulsiniais
ultragarsiniais radiometriniais (radioizotopiniais), mechaniniais neardomaisiais magnetiniais,
elektromagnetiniais.
Fizikiniai neardomieji metodai yra paža giausi. Šiais etodais ustato as atskirų ko struk ijų,
edžiagų, pastato dalių stipri i as, koky ė.
I pulsi is ultragarsi is etodas pagrįstas ultragarso a gų dides io kaip kHz daž io
skidi o greičio atavi u kietaja e kū e. Ba gų sklidi o greitis api ūdi a tiria osios edžiagos
fizines ir mechanines savybes.
Ultragarso i pulsui išgauti ir jo sklidi o greičiui atuoti audoja i ultratru pųjų a gų
aparatai.

Ba da t ko struk ijas ultragarso i pulsai leidžia i skersai, įstrižai ei išilgai.
Radio etri is etodas pagrįstas radioaktyviųjų edžiagų sukeltų ga a spi dulių e ergijos
skver i osi gali y e. Ga a spi duliai fiksuoja i fotojuostoje, kur atyti spi duliuotės i te syvu o
kitimas priklausomai nuo konstrukcijos tankio bei spinduliavi o laiko. Šitu etodu ustato as iki
storio g/ ele e tų ar atūros korozijos laips is, edžiagų ta kis i tervale uo
iki
3
kg/m .
Me ha i iai eardo ieji etodai gri džia i kietojo kū o ta priojo atšoki o pri ipu, taip
nustatomas statyboje eto o paviršiaus kietu as pagal gautos įdu os korelia iją – jo stiprumas
g iužda t.
Mag eti ių, elektro ag eti ių etodų pras ė ta, kad į ag eti ta e etale, turi čia e
porų, plyšių, i tarpų, ag eti ių jėgų li ijos išsikraipo. Šių li ijų išsikraipu o fiksavimas ir sudaro
etodo pagri dą. Taip ustato as ar atūros skers uo ir įte pi ų dydžiai.
Aparatus turi staty i ės la oratorijos. Į staty os aikštelę jie atveža i ikroauto usais.
Ba dy ai ir pavyzdžiai
“ėk i ga patikri i ui svar u, kad prieš pradeda t a dy us ūtų atsižvelgta į tokius
dalykus:
 šalių susitartas a dy o laikas, vieta ir ūdas,
 turi ūti užtikri a as priėji as prie visų a do ų vietų,

a dy a s turi ūti priei a i visi reikali gi doku e tai, įra kiai ir įre gi ai.
Ba dy ų ir pavyzdžių apro avi o ūdai turi ūti suderi ti su Užsakovu.
Turi ūti atlikti visi sąlygose, or ose ir Lietuvos Respu likos sta dartuose u atyti tyri ai .
Rezultatai turi ūti laiko i Aikštelėje ir vėliau pristato i sui teresuoto s šali s susipaži i ui. Tokiu
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo i for uoti visas sui teresuotas šalis. Jei rezultatai epate ki a i ko struk ijų ar kurio ors
kito aterialaus turto saugu o faktorių atžvilgiu, kurie turi es i ę svar ą dar o rezultata s,
Ra govas privalo edelsda as apie tai i for uoti sui teresuotas šalis ir orga izuoti susitiki ą
spre di ų priė i ui dėl ūsi ų dar ų orga izavi o. Jei ūti a, reikia i tis saugu o prie o ių,
siekiant išve gti et kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio a dy o rezultatų slėpi as yra su ki a ti
apli ky ė.
. . GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PAVY)DŽIAI
Ko krečiai spe ifika ijoje urodytų ga i ių ir edžiagų pavyzdžiai turi ūti pateikti Užsakovui
iki dar ų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolati ia sulygi i ui su galuti iais produktais audoja i pavyzdžiai turi ūti laiko i iki pat
dar ų už aigi o.
Ra govas turi įre gti pavyzdžių ka arį staty os aikštelėje.
. . ĮPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS
Tra sportavi o ir tarpi io saugoji o etu visi ga i iai ir edžiagos turi ūti dera ai
užde gti ir supakuoti. A t kiekvie o paketo turi ūti urodytas jo turi ys. Jei pristato os prekės yra
irios ir epakuotos, u eris, rūšis ir koky ė turi ūti urodyti pristaty o pra eši e.
Ga i ių ir edžiagų pristaty ą reikia koordi uoti pagal staty os dar ų grafiką. Reikia ve gti
ereikali go saugoji o staty os aikštelėje. Visi tiekia i ga i iai ir edžiagos turi ūti su ti ka ais
dokumentais.
3.7. PRISTATYMO PATIKRINIMAS
Atvežtų prekių išvaizdą, gali us defektus ir žalą reikia patikri ti vizualiai. Prekių užsakovas yra
atsaki gas už pra eši ų dėl gali os žalos ir defektų pateiki ą. Visos prete zijos turi ūti pateikia os
prekių tiekėjui.
3.8. SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE

Ga i iai ir staty i ės edžiagos turi ūti saugo i taip, kad epa logėtų jų koky ė. Reikia
laikytis kiekvie os edžiagos urodytų saugoji o reikalavi ų ir ga i tojo pateiktų galioja čių
uorodų.
“taty os aikštelėje prekės turi ūti laiko os ti ka ose ir jei ūti a, izoliuotose, sausose,
šildo ose ir ti ka ai vėdi a ose patalpose taip, kad kiekvie a edžiaga ūtų padėta teisi gai ir
lengvai patikrinama.
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadi tos dėl veiklos staty os aikštelėje, turi ūti
pakeistos aujo is Ra govo sąskaita.
.9. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA, LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ IR INŽINIERINIŲ
SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA
Prieš užde gia t ko struk iją ar aigtą dar ą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirti i ui. Jei
tai epadaro a, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad de gia čios edžiagos ar dalys ūtų ui a os.
Pro edūrų esilaiky o išlaidos teks Ra govui et ir tokiu atveju, jei užde gtas dar as pasirodo esąs
tinkamas.
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų pa audotų edžiagų, ko struk ijų
ir įra gos sertifikatų, te h i ių pasų ir kitos i for a ijos ri ki ius, de gtų dar ų ir laika čių
ko struk ijų pridavi o aktus, lauko i ži eri ių ti klų išpildo uosius rėži ius ir kitą doku e ta iją,
kurią pareikalaus valsty i ės i stitu ijos re da osi Lietuvos respu likos įstaty ais ir or i iais
aktais. “taty os etu Ra govas turi uolatos vesti Lietuvoje ustatytos for os staty os dar ų žur alą,
kuris ūtų priei a as Užsakovo peržiūrai.
“tati ių staty os dar ų priė i o aktai, i ži eri iai stati iai, te h ologi ės i ži eri ės
siste os ir e drosios stati io i ži eri ės siste os, laika čiųjų ko struk ijų, paslėptų stati io
ko struk ijų, paslėptų staty os dar ų ei įre gi ių a dy o aktai privalo ūti pasirašyti ar a įrašyti
“taty os dar ų žur ale stati io staty os te h i io prižiūrėtojo.
Pasirašyda as stati io staty os te h i ės priežiūros doku e tus, stati io staty os te h i is
prižiūrėtojas privalo urodyti kvalifika ijos atestato u erį “taty os dar ų žur ale jis urodo as to
žur alo Te h i ės priežiūros skyriaus tituli ia e lape .
“tati io staty os te h i io prižiūrėtojo parašas doku e tuose patvirti a jo reikalavi ų
vykdy ą stati io staty os vadovui, o prii a t atliktus dar us – tų dar ų ūti ą or atyvi ę koky ę ir
doku e tuose urodytų staty os dar ų kiekių sutiki ą su faktiškaisiais dar ų kiekiais.
4. STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMAS

 Laiki as staty os aptvėri as tvora su vartais;
 Laiki ų uiti ių patalpų vago ėlių atveži as ei pastatymas ir prijungimas prie
Tve ki io gatvės apšvieti o ti klų, praveda t laiki ą ori ę li iją;
 Laiki o šiukšlių ko tei erio pastaty as prie laiki os tvoros vartų;
 Laiki os ori ės ž/į li ijos pravedi as uo esa os tra sfor atori ės TPže os
įta pos skydi ės ir laiki os pasiju gi o dėžės su apskaita pastaty as;
 Prie laiki ių uiti ių patalpų vago ėlių pastato as laiki as kil oja as lauko tipo
biotualetas;
 Iš staty os stati ių zo os iškelia i že os įta pos ka eliai;
5. STATYBOS DARBŲ ORGANI)AVIMAS IR METODAI

Visa įra ga, te h ika, priedai ir staty os
saugos reikalavimus.

etodai turi te ki ti Lietuvos Respu likos dar o

5.1. MATAVIMAI
Visi atavi ai ir dydžiai turi ūti ustatyti ir pažy ėti taip, kad jais ūtų le gva audotis.
Aši ės li ijos ir altitudės turi ūti pažy ėtos sta io ariai a t ekil oja ų ko struk ijų. Matavi ų

tikslu ą reikia sutikri ti atlieka t kryž i ius atavi us ar a atavi us atlieka t iš aujo iš kitos
ste ėji o padėties.
Aikštelėje laiko uose rėži iuose turi ūti urodytos azi ės ir papildo os koordi atės, o taip
pat jų išsidėsty as lygi a t su ofi ialių koordi ačių padėti i.
Ra govas turi laikytis visų pateiktų staty os paklaidų reikalavi ų.
Ra govas privalo įverti ti paklaidų susikaupi o gali y ę ir užtikri ti, kad jos e ūtų
esisu uoja čios tik į vie ą pusę.
Ra govas yra atsaki gas už staty i ių edžiagų paklaidų suderi a u o laiky ąsi.
Rangovas privalo visuose rėži iuose pažy ėti visus dar o etu padarytus pakeiti us,
papildy us ir ukrypi us. Jei atsira da eatitiki ų tarp rėži ių ir skait e i ių duo e ų, Ra govas
privalo susisiekti su Užsakovu ar a jo įgaliotą as e į, kad gautų toli es ius urody us.
“taty os dar uose reikia laikytis Lietuvoje galioja čių atavi o or atyvų.
5.2. VYKDYMAS
Visi dar ai turi ūti atlieka i taika t e drai audoja us ir pageidauti us dar o etodus,
patyrusią ir ti ka ą dar o jėgą.
Jei Rangovas nori panaudoti etodą, kuris ukrypsta uo doku e ta ijoje pateikto etodo,
Ra govas turi prašyti leidi o iš Užsakovo.Dar o etodo pakeiti o patvirti i as jokiu lygiu esu aži a
Ra govo atsako y ės.
Bet kokį perprojektavi ą dėl etodo pakeiti o privalo ko pe suoti Ra govas.
5.3. ATASKAITOS
Visi klausi ai, turi tys įtakos dar a s, turi ūti aptarti prieš dar ų pradžią. Dar o pla ai,
įskaita t dar ų saugos ir priešgaisri ės apsaugos prie o es turi ūti paruošti iš a ksto, įregistruoti
doku e tuose, jų turi ūti laiko asi, jie turi ūti tikri a i ir atiti ka ai pagal juos turi ūti
atsiskaito a pagal Ra govo pateiktą Užsakovui ir jo patvirti tą koky ės užtikri i o siste ą.
. . MONTAVIMO METODAI IR DARBO SĄLYGOS
Visi dar ai turi ūti atlieka i pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taika t ti ka us dar o etodus, o taip pat pagal audi gą ga y i ę patirtį.
Dar o sąlygos ir kiti faktoriai, turi tys įtakos dar ų įvykdy ui, turi ūti u atyti iš a ksto.
. . VĖLIAU ATLIKTINI DARBAI
Ra govas privalo i for uoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada gali a tikri ti
įvairių stadijų dar ų koky ę, prieš įre gia t seka čias ko struk ijas.

edžiagų ir

5.6. NAUDOJIMAS STATYBOS METU
Jei iki dar ų priė i o us audoja a kuri ors pastovi įra ga, ji rūpesti gai turi ūti
apsaugoja a pagal Užsakovo i struk ijas. Be Užsakovo leidi o įra gos audoji as yra eleidžia as.
5.6.1. SAUGOJIMAS
Ne aigtos ir už aigtos stati ių dalys turi ūti saugo os uo apgadi i ų toli es ių dar ų
etu. Turi ūti saugo a uo e ha i io poveikio, uo purvo, korozijos, lietaus, drėg ės, s iego, ledo,
užšali o, per didelės kaitros ir per greito džiūvi o.
. . SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ ORGANI)AVIMUI IR TECHNOLOGIJA
. . . ANGOS IR NIŠOS
Ko struk i iuose rėži iuose e u atytų a gų ar išų laika čiose ko struk ijose įre gi as
e Užsakovo sutiki o eleidžia as.

Jei us atlieka as skylių iš uši as, pjovi as ar atiti ka i veiks ai, dar ai turi ūti atlieka i
taip, kad pabaigus juos, konstruk ijos liktų esugadi tos. Dar o apli ka turi ūti sutvarko a, kad
atitiktų apli kos reikalavi us.
5.7.2. ANGOS MONTAVIMUI
Kiekvie as Ra govas staty os pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti i stalia ijų ar a
kitas a gas ir tai patvirti us Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.
A gų ir įdu i ų, e u atytų rėži iuose, jokiose laika čiose ko struk ijose palikti ar daryti
egali a, e e t tai leistų projektuotojas.
. . . REMONTAS DEFEKTŲ TAISYMAS
Jei e urodyta kitaip, visos a gos, įdu i ai ir pa ašūs paviršiai turi ūti užlygi a i ir
apdaili a i. Paviršių savy ės ir išvaizda turi ūti ide tiška supa tie s paviršia s. Kur ju giasi dvi
dalys, ju gčių stipru as ir išvaizda turi atitikti jie s urodytus reikalavimus.
Re o tas leidžia as tais atvejais, kur tokia pro edūra esusilp i s ko struk ijos ar
epa logi s išvaizdos. Re o tą reikia ri oti iki i i u o ir edaryti iš a ksto, epatikri us tokio
užtaisy o asto ir etodo.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypati gai didelis ar ko struk ija epate ki a urodytų
reikalavi ų, Ra govas privalo perstatyti tokias ko struk ijas savo sąskaita pagal u atytą laiko
grafiką.
Jei re o tuoti as taškas paga i tas iš profili ių dalių, pvz. plytų, le tų ir pa ., pažeista dalis
turi ūti pakeičia a auja. Jei sure o tuotas taškas turi ūti dažo as, dažo a turi ūti visa supa ti
aplinka.
. . . ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI
Įra ga, i ži eri ių siste ų dalys, va zdy ai, ortakiai, ka eliai ir t.t., kurie ūti i toli es ėje
pastato eksploata ijoje, turi ūti pažy ėti ide tifika i iais že klais susitartu su Užsakovu ūdu.
6. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

6.1. PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
Pastato ir išori ių įre gi ių toli es ia
audoji ui, Ra govas turi pateikti tris tokių
doku e tų ri ki ius:
 Veiki o pri ipą ir siste os aprašy ą
 Visus sertifikatus, ta e tarpe Lietuvos sertifikatus, a dy o protokolus, edžiagų
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas
 Išorės apdailos priežiūros i struk iją
 Vidaus paviršių edžiagų valy o i struk iją
 Ga i tojo priežiūros i struk iją įra gai, įre gi ia s, siste o s ir edžiago s
 Tiekėjų ir su ra govų sąrašus su adresais, telefo ais, faksais, e-mail.
Aukščiau išvardi ti reikalavi ai yra privalo i visie s su ra gova s ir jų edžiago s ei
įre gi a s.
Doku e ta ija turi ūti suko plektuota ylose ir sutvarkyta pagal turi į, laika tis šioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.
Visos audoji osi i struk ijos ir rėži iai turi ūti lietuvių kal a.
. . PRIĖMIMAS
Ra govas orga izuoja ir kviečia Užsakovą į priė i ą, kad galėtų gauti galuti io priė i o aktą.
Tikri i o akte turi ūti urodyti e aigti dar ai ir defektų taisy as. Tie, kuriuos Užsakovas
suti ka pataisyti vėliau per defektų šali i o laikotarpį, turi ūti registruoja i atskirai.

Dar ai pagal patikri i o įrašus, išskyrus šali ti us vėliau, turi ūti atlieka i eatidėlioti ai ir
tikri a i atskirai ei patvirti a i pagal galuti io priė i o akto reikalavi us.
. . ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS
Defektai, kurie galėtų sukelti epatogu ų ar papildo ą žalą, turi ūti taiso i iškart. Priė i o
etu turi ūti prii a as spre di as dėl to, kokiu astu ir kurie defektai turi ūti šali a i iš karto, o
kuriuos gali a atidėti galuti ia defektų tikri i ui. Į Ra govo atsako y ę įei a visų defektų ir
susidėvėji ų taisy as.
Visi re o to dar ai turi ūti atlieka i Ra govo ar tiekėjų esa t ti ka ai Ra govo priežiūrai.
Visi dar ai turi ūti atlieka i laika tis dar o etodų ir koky ės sta dartų, pateikia ų
kontrakte.
6.4. GARANTIJA
Ra govui te ka Lietuvos Respu likos įstaty ų u atyta ad i istra i ė, ivili ė ir audžia oji
atsako y ė už logai atliktų staty os dar ų padari ius staty os etu ir per ustatytą stati io
gara ti į laiką kurio pradžia skaičiuoja a uo stati io atidavi o audoti die os :
1. stati ių - 5 metai;
2. paslėptų stati io ele e tų ko struk ijų, va zdy ų etų.
Ra govas privalo gara ti iu laikotarpiu savo sąskaita sku iai ištaisyti trūku us, kilusius dėl
epaka ka os dar o koky ės, logos ko struk ijos ir esta darti ių edžiagų.
Pataisytų ar pakeistų dalių gara tija visada prasideda aujo re o to už aigi o die ą.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
2021-03-05
1.

PROJEKTO PAVADINIMAS:
Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184 kapitalinis projektas bei
paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į prekybos ir paslaugų paskirtį adresu Kauno m.
sav., Mituvos g.16

2.

STATYTOJAS:

3.

PROJEKTO UŽSAKOVAS UŽSAKOVAS :

Uždaroji ak inė endrovė "Eleksana"
Uždaroji ak inė endrovė "Eleksana"

4.

STATINIO PROJEKTUOTOJAS (PROJEKTUOTOJAS):
UAB „Polilinija

5.

STATYBOS VIETA:
Mituvos g. 16

6.

STATYBOS RŪŠIS:
Kapitalinis remontas, pastato paskirties keitimas.

7.

STATINIO KATEGORIJA:
Projektuojamos pastatas preky os ir paslaugų paskirties – neypatingas statinys pagal STR
1.01.03:2017.

8.

PROJEKTAVIMO PAGRINDAS:
Projektavimo sutartis.

9.

PROJEKTO ETAPAS (STADIJA):
Techninis darbo projektas.

10.

STATINIO PASKIRTIS:
Preky os ir paslaugų paskirties stati ys

11.

uvęs – ga y i ės dir tuvės

TECHNINIAI RODIKLIAI IR KITI DUOMENYS:
Pastato bendras plotas – 102.52 m²

12.

PROJEKTUOJAMO STATINIO SUDĖTIS:
Preky os ir paslaugų paskirties stati ys

13.

PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS:
UAB „Polili ija pare gia Gamybinio pastato (unikalus nr. 1995-8046- 84 žy ėji as
plane 17G1p) statybos projektą, ei pakeičia stati io paskirtį iš ga y i ių į preky os ir
paslaugų paskirtį pagal STR 1.04.04:2017 „Stati io projektavi as, projekto ekspertizė
reikalavimus.
1/2

13.1. Te h i io projekto api tyje UAB „Polilinija pare gia šių projekto dalių spre di ius:
bendrosios; architektūri ė dalis, sklypo plano schema.
13.2. UAB „Polilinija dalyvauja visose staty os leidi o išdavi o pro edūrose
vadovaudamasi STR 1.05.01:2017 „Staty ą leidžia tys doku e tai. Staty os už aigi as.
Statybos susta dy as. Savavališkos staty os padari ių šali i as. Staty os pagal teisėtai
išduotą staty ą leidžia tį doku e tą padari ių šali i as urody ais.
15.

UŽSAKOVUI PATEIKIAMAS PROJEKTO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS:
15.1. Techninis darbo projektas – 2 egzemplioriailietuvių kal a popieriuje ir 1
skait e i ėje laikmenoje.

SUDERINTA:

Uždaroji ak inė endrovė "Eleksana"

_________________________

UAB Polilinija
 Direktorė

J. Pliskauskie ė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ROMAS,PĖŽA
Data: 2021-09-08 17:00:33

2/2

BRĖŽINIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA
ŽEMĖS SKLYPO GRETIMYBĖS
17G1p REMONTUOJAMAS PASTATAS
1901/79:59

GRETIMAS UŽSTATYMAS
PATEKIMAS Į SKLYPĄ

150

d
1

z

e
VN

77.38

2

2

0

0
d5

20

z
Ne

zd

Ne

3

3.5

0

1.5

0

5.0

0

1.Sklypo plotas

Nez d200
2
1 87

3

50

zd

Nez

z

77.57

3

kV
0.40

63

zd

77.66

77.63

1901/79:11

20

20

1.1.1.Pastato bendrasis plotas

94.32

102.52

1.1.2.Pastato naudingas plotas

94.32

102.52

1.1.3.Pastato tūris

567

567

ESAMAS
(NEDIDINAMAS)

1.1. Statinys 17G1p (prekybos - paslaugų paskirties)

Ne

77.73

%

1.Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).

Ne

32

ez d

Ne

77.59

3.Sklypo užstatymo tankis

2

3
123

V

10
d1 1

77.72

0k

PE

77.67

126

2

d32
77.63
ez
1xN

17

II SKYRIUS
PASTATAI

1

rd

Ke

0

20

zd

Ne

2

0
15

1x

77.62

124
e
Ker d100 77.87 K

0.4

50

1
rd

14

2
77.55
1 122
77.61

77.56
77.60

593

16

0

1901/79:13
1xN

77.60
77.60
125

77.54

2

3

z
Neezz
V Ne
03kkVV N
00.4..4400k
0

1

4

5

593
%

Ne

50

0

10

3

PO REMONTO

2.Sklypo užstatymo intensyvumas

77.76z d20

77.62

PE d6

d10
0

2

PE d63v.s.

PE

.s.
CB d40v

0

2

PASTABOS

00

z

KIEKIS
PRIEŠ
REMONTĄ

I SKYRIUS
SKLYPAS

1.

1

d1

bd

As

Ke

4.7

0

76a
0
0.4

1
td

Ne

MATO
VNT.

PAVADINIMAS

0

00

1x

n/v
CB

89

2

A

77.09

PASTATO TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

6A

1
2 . 1
77.56
z
77.53
1 Nkeab 77.48
kV2

3

76

77.61

m

77.54

V

1.0

z
NNeez

77.65
77.69

0k

et.

82

3

d4

n/v

.s.

0v

PE

V
0kkV
00..440

n/v

A

0.4

00

0

77.70
77.73
77.74

N

2M

77.51

d4

0v

.s.

50

d1

77.48

d1

10

td

Ke

PE

77.62

50

00
d1 n/v
1
ez
0.0.40
kV NNez
40kV

16

1901/79:46

1

8.

n/v 3

CB

77.48

Projektuojama parkavimo aikštelė II gr.
nesudėtigas statinys. Danga - asfaltas. 211 kv.m

76.84

77.13

77.14

17G1p

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS
2.50x5.00 m

76.85
77.01

MN

N

AM
ES2 75a

A

5
8.
10

N

n/

RIV

A

MN

77.37

VIM 77.46

IA
AŽ

AS P

1

77.36
Zv

S
77.45
v A

ŽN PRITAIKYTA vedimo sistema - reljefine
TRINKELĖ 20x10x6 (LINIJINE) spalva
parenkama darbo projekte.
ŽN PRITAIKYTAS PATEKIMAS Į PASTATĄ

78.08 78.13
77.97

1901/79:45
77.24
77.20
5.

3

78
2

5A

A

0

00

50

48

2.

.

v.s

40

d
PE

77.27

d1

d1

82a

1

A

77.15
90
d5

3
81a

3

VEJA APŽELDINTAS PLOTAS 93 KV.M
t.y. 16 proc. esamos teritorijos (esama danga
demontuojama)

78.05 78.17
78.20
78.12

77.16

A

SERVITUTO RIBOS (ZONA)

77.31

2

1

2
2

2

d

d
2

1.0

0
15

50
d2

77.28
77.19

00
d1 1

0
20

1

2

SITUACIJOS SCHEMA regia.lt

81

77.52

d150

4

3

77.18
1
83a

ESAMA ASFALTO DANGA

77.26

0k

0.4

PATEKIMAS Į PASTATĄ

33

2

Nez
0.40kV

1901/79:33

3

77.74
77.69
77.74

5.00

8.50

8.50
5.10

NUMATOMA
A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta

1.1.4.Aukštų skaičius

vnt.

1

1

1.1.5.Pastato aukštis

m

4.75

4.75

1.1.6.Pagrindinis plotas

-

73.53

1.1.7.Pagalbinis plotas

-

28.99

1.1.8.Energetinio naudingumo klasė

-

-

1.1.9.Pastato(patalpų)akustinio komforto sąlygų klasė

C

1.1.10 Statinio atsparumo ugniai laipsnis

II

1.1.11. Kiti papildomi pastato rodikliai
1.2. plokščias horizontalus inžinerinis statinys parkavimo aikštelė (II grupės nesudėtingas st.)

359

211

3.50 1.50

PASTABA:

"Eleksana"

ESAMAS PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS SKLYPE NEKEIČIAMAS, NUMATOMA TIK A TIPO NEĮGALIŲJŲ
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA.
ESAMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIŲS ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS
MINISTRO ĮSAKYMĄ: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO
NR. D1-933 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2011 „GATVĖS. BENDRIEJI
REIKALAVIMAI.“ PATVIRTINIMO PAKEITIMO KURIS NUMATO JOG:
Ne maisto produktų parduotuvės TURI TURĖTI
1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto
73.53 KV.M PLOTO PATALPOMS TURI BŪTI UŽTIKRINTOS 3 PARKAVIMO VIETOS.
REIKALAVIMUS

A1710

PV

J. Pliskauskienė

ATESTATO
Nr.

A1710

Dokumentą elektroniniu

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

PV

J.Pliskauskienė

OBJEKTAS:
pasirašė
Gamybinio pastato (unikalus nr. parašu
1995-8046-2184
žymėjimas plane
17G1p) statybos projektas, paskirties ROMAS,PĖŽA
keitimas iš gamybinių į prekybos ir
paslaugų paskirtį.
Data: 2021-09-14 17:21:53
BREŽINIO PAVADINIMAS:

LAIDA

SKLYPO PLANO SCHEMA M1:500
KALBA
LT

BREŽINIO ŽYMUO:

STATYTOJAS:

"Eleksana"

20210215-TP-SP-01

0
LAPAS

LAPU

1

1

Patalpų eksplikacija

13123
12070
880 1840 1130 1780 1130

3130
1270

3233

7.29 m²

2
22.36 m²

4
4.89 m²

BLOKAVIMOSI LINIJA

7320
12070
12500

2

EDUKACINĖ PATALPA

22.36 m²

3

HOLAS

7.29 m²

4

SAN. MAZGAS (pritaikytas ŽN)

4.89 m²

5

PAGALBINĖ PATALPA
BENDRAS PLOTAS

16.81 m²

102.52 m²

2960

16.81 m²

803 1810

51.17 m²

1100 1470
8870
9790

5

PREKYBOS SALĖ

2990

1
51.17 m²

3

1

1100

2090

Uždaromos angos
J. Pliskauskienė

Ardomos angos

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

A1710

Projektuojamos pertvaros
LT

PV

J.Pliskauskienė

arch

A.Rimdeikaitė

UAB ,,Eleksana''

Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
kapitalinis projektas bei paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į
prekybos paskirties pastatą adresu Kauno m. sav., Mituvos g.16

Aukšto planas M1:100

20210215-TP-SA-01

Patalpų eksplikacija

13123
12070
880 1840 1130 1780 1130

3130
1270

3233

7.29 m²

2
22.36 m²

4
4.89 m²

BLOKAVIMOSI LINIJA

803 1810

7320
12070
12500

51.17 m²

2

EDUKACINĖ PATALPA

22.36 m²

3

HOLAS

4

SAN. MAZGAS (pritaikytas ŽN)

5

PAGALBINĖ PATALPA

7.29 m²

BENDRAS PLOTAS

4.89 m²
16.81 m²

102.52 m²

1100 1470
8870
9790

3

PREKYBOS SALĖ

2960

5

1

2990

1
51.17 m²

16.81 m²

Patalpų eksplikacija

1100

2090

J. Pliskauskienė

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

A1710

LT

PV

J.Pliskauskienė

arch

A.Rimdeikaitė

UAB ,,Eleksana''

Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
kapitalinis projektas bei paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į
prekybos paskirties pastatą adresu Kauno m. sav., Mituvos g.16

Aukšto planas po remonto M1:100

20210215-TP-SA-02

4.750

3.000

1.500

BLOKAVIMOSI LINIJA

0.000

J. Pliskauskienė

Tinkas (baltas)

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

A1710

PV

J.Pliskauskienė

arch

A.Rimdeikaitė

Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
kapitalinis projektas bei paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į
prekybos paskirties pastatą adresu Kauno m. sav., Mituvos g.16

Fasadas 1-2 M1:100

LT

UAB ,,Eleksana''

20210215-TP-SA-03

4.750
3.500
3.000

1.500

J. Pliskauskienė

Tinkas (baltas)

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

A1710

PV

J.Pliskauskienė

arch

A.Rimdeikaitė

Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
kapitalinis projektas bei paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į
prekybos paskirties pastatą adresu Kauno m. sav., Mituvos g.16

Fasadas A-B M1:100

LT

UAB ,,Eleksana''

20210215-TP-SA-04

4.750

3.000

BLOKAVIMOSI LINIJA

1.500

J. Pliskauskienė

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

A1710

PV

J.Pliskauskienė

arch

A.Rimdeikaitė

Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
kapitalinis projektas bei paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į
prekybos paskirties pastatą adresu Kauno m. sav., Mituvos g.16

Fasadas 2-1 M1:100

LT

UAB ,,Eleksana''

20210215-TP-SA-05

4895

13123
12070

8870
9790

4°

BLOKAVIMOSI LINIJA

4895

4°

12070
12500

J. Pliskauskienė

Neries kr. 16-114, Kaunas,
tel. 8-652-71128

A1710

PV

J.Pliskauskienė

arch

A.Rimdeikaitė

Gamybinių dirbtuvių pastato (unikalus nr. 1995-8046-2184
kapitalinis projektas bei paskirties keitimas iš gamybinių dirbtuvių į
prekybos paskirties pastatą adresu Kauno m. sav., Mituvos g.16

Stogo planas M1:100

LT

UAB ,,Eleksana''

20210215-TP-SA-06

