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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
eil. nr. pavadinimas

mato
vnt.

Kiekis
prieš

Kiekis po

pastabos

m2
%
%

-

-

nesuformuotas
nesuformuotas
nesuformuotas

I SKYRIUS
SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas
1.3. Sklypo užstatymo tankumas
II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
2. Buto bendras plotas
3. Buto naudingas plotas
4. Patalpų skaičius

PATALPA (BUTAS)
m2
m2
vnt.

101,18
101,18
11

96,49
96,49
12
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1.1

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas. PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS KEITIMO Į GYVENAMĄSIOS
PASKIRTIES PATALPĄ (BUTĄ), DEMOKRATŲ G. 3 KAUNE PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS.
Statytojas (užsakovas). UAB „Autostendas“
Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB “Baltican LTD”
Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. Projektiniai
pasiūlymai parengti vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais.
Projekto tikslas. Pakeisti esamų paslaugų paskirties patalpų (skalbyklos) paskirtį į gyvenamąją
ir suformuoti turtinį vienetą – gyvenamajį būtą esamame daugiabūčio pastate atliekant
paprastąjį remontą.
Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai atliekami vienu etapu. Parengiamas techninis
darbo projektas, jo sprendiniai suderinami su užsakovu ir derinančiomis institucijomis. Jo
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.
Statybos rūšis. Vadovaujantis STR1.01.08:2002, 7.2. statinio paprastasis remontas
Statinio paskirtis. Daugiabutis gyvenamasis namas. Formuojamo turtinio vieneto paskirtis
gyvenamasis butas.
1.2

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Adresas. Kaunas, Demokratų g. 3.
Žemės sklypas. Nesuformuotas
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: 1.3

REMONTUOJAMI STATOMI PASTATAI, STATINIAI, ĮRENGINIAI

Statinių, patalpų sąrašas. 01 Patalpa (butas).
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1.4

TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Esamo daugiabučio gyvenamojo pastato
išorėje jokie statybos darbai neatliekami.
Automobilių stovėjimo vietos. Sklypas nėra suformuotas. Daugiabučiui namui nėra priskirta
automobilių stovėjimo aikštelė. Esamos paslaugų paskirties (skalbyklos) patalpos automobiliai
(kaip ir viso daugiabučio namo gyventojų) šiuo metu statomi bendrose automobilių stovėjimo
aikštelėse valstybinėje žemėje. Pagal galiojančius teisės aktus, paslaugų paskirties pastatams ar
patalpoms automobilių stovėjimo vietos nėra reglamentuotos. Keičiant patalpos paskirtį į
gyvenamąją (butų), privaloma numatyti 1 vietą vienam butui. Kadangi sklypas nėra suformuotas,
projektuojamos patalpos (buto) automobilis, bus statomas bendrosiose automobilių stovėjimo
aikštelėse ar demokratų, pikulo gatvėse valstybinėje žemėje.
1.5

TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Buto planavimo sprendiniai.
Patekus į butą pro pietrytinį įėjimą formuojamas tambūras su patekimu į virtuvę, san. mazgą ir
kambarį. Iš virtuvės patenkama į svetainę iš kurios yra pasiekiamas darbo kambarys, san.
mazgas, o tambūru, per esamas duris, galima išeiti į lauką.
Iš pietrytinio kambario patenkama į miegamąjį. Projektuojamas miegamasis su san. mazgu,
drabužine ir tambūru, iš kurio per esamas duris patenkama tiesiai į lauką.
Fasadų sprendiniai. Esami – nekeičiami.
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Buto patalpos

1.6

STATINIŲ KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Šiuo projektu laikančiosios konstrukcijos nekeičiamos.
1.7

VANDENTIEKIS IR BUITINĖS NUOTIEKOS

Vidaus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai projektuojami atskiru projektu.
1.8

ELEKTROS TINKLAI

Vidaus elektros tinklai projektuojami atskiru projektu.
1.9

VĖDINIMAS

Bute projektuojamas priverstinis ištraukiamasis vėdinimas iš virtuvės ir san. mazgų į esamas vėdinimo
sistemas.
Priverstinio ištraukiamojo vėdinimo galia:
Patalpa
Virtuvė
Virtuvėlė (virtuvės niša)
Vonia arba dušo patalpa:
su atidaromu langu
be atidaromo lango
Tualetas su praustuvu
Skalbykla, džiovykla
Patalpa buitinėms atliekoms laikinai saugoti
Patalpa buitinėms atliekoms
Buitinių atliekų vamzdis
Lifto šachta
Garažas (uždara erdvė), automobilių apyvarta

Minimali galia, l/s
10
15
10
15
10
10
0,35 l/s vienam m2 patalpos ploto
5 l/s vienam m2 patalpos ploto
50
8 l/s vienam m2 šachtos skerspjūvio
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per 8 valandas:
mažesnė negu vietų skaičius
didesnė negu vietų skaičius

0,9 l/s vienam m2 garažo ploto
1,8 l/s vienam m2 garažo ploto

Bute projektuojamas natūralus vėdinimas per langus. Kiekvienoje buto patalpoje (išskyrus san.
mazgus) yra bent vienas langas, kurie yra atidaromi į išorės erdvę.
1.10

ŠILDYMAS

Esamas - nekeičiamas
1.11

ŠALDYMAS

Neprojektuojamas
1.12

PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Šiuo projektu nesprendžiamas
1.13

GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

Statybos aikštelė.
Statybinės medžiagos sandėliuojamos esamose paslaugų paskirties patalpose. Krovininis transportas
medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus
kraunamos tiesiai į krovininį transportą ir išvežamos į sąvartas.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
a)

komunalinės atliekos - maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos,
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
b) inertinės atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
c) perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos - pakuotės, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
d) pavojingosios atliekos - tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
e) netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos
turi būti perduodamos
įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų
naudojimo ir šalinimo.
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
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Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant
kitas priemones,
kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu
nepatektų į aplinką.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų
reikalavimų.
Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar)
šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.
Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar)
šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines
atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir
todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie
tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio
kontroliuojamoje
teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė.
Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir
(ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui.
Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal
Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo
taisyklėse nustatytus reikalavimus.
PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą
79/117/EEB reikalavimus.
Statybinių atliekų kiekiai:
Kodas
pagal
atliekų
sąrašą
17 01 07

pavadinimas

Kiekis,
M3

Laikymo
sąlygos

Tvarkymo būdai

Betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių
mišiniai
Stiklas, plastikas ir
mediena, kuriuose yra
pavojingų cheminių
medžiagų arba kurie
yra jomis užteršti
Gruntas ir akmenys

2

Atviras
konteineris

Šalinama specialiai
įrengtuose sąvartynuose

-

Dengtas
konteineris

D5. Šalinama specialiai
įrengtuose sąvartynuose.

-

17 04 07

Metalų mišiniai

1

07 05 14

Nepavojingos kietosios
atliekos (Asfaltas)
Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos

-

Sukaupiamas
į kaupus
Atviras
konteineris
Atviras
konteineris
Dengtas
konteineris

Šalinama specialiai
įrengtuose sąvartynuose.
R4. Bus priduodama metalų
ir metalų junginių perdirbimui
Bus
naudojamas
privažiavimo keliui formuoti.
D5. Šalinama specialiai
įrengtuose sąvartynuose

17 02 04*

17 05 04

17 09 04

1.14

1

KULTŪROS
PAVELDO
IŠSAUGOJIMAS,
APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS.

URBANISTIKOS

SPRENDINIAI.

Projekto esmė ir sprendiniai neturi įtakos artimiausiems kultūros paveldo objektams.
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1.15

ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE.

Projekto sprendiniai nekeičia esminių statinio reikalavimų
1.16

GAISRINĖ SAUGA.

Projekto sprendiniai nekeičia gaisrinių reikalavimų, nepablogina esamos situacijos gaisriniu požiūriu.
Evakuacija iš formuojamo buto galima per 3 esamus išėjimus tiesiai į lauką, bei langus. Butas
pirmame aukšte.
1.17

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA.

Higienos, sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimai gyv. Pastatas turi atitikti STR 2.01.01(3):1999;
STR 2.01.01(5,6):2008; HN35:2007; HN42:2009, HN 24:2003[3.30]; STR2.07.01:2003[3,17;3,10],
STR 2.09.02:2005[3,20;3,19]. Gyv. pastatas turi būti suprojektuotas bei pastatytas taip, kad
atitiktų gyvenamajame pastate ir prie jo esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė
žmonių sveikatai.
Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša,
triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės.
Patalpų natūralios apšvietos parametrai.
Minimalus langų įstiklinto paviršiaus ir
patalpos grindų ploto santykis

Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta
įėjimo tambūras
laiptinė
namo bendrojo naudojimo koridoriai
gyvenamieji kambariai
virtuvė
gyvenamieji kambariai, virtuvė apšviečiama per langus
nuožulnioje stogo plokštumoje

1:12
1:6
1:8
1:10

Gyvenamosios patalpos (buto) natūralios apšvietos parametrai atitinka keliamus reikalavimus.
Patalpų insoliacijos reikalavimai. Projektuojamo buto langai oreantuoti į šiaurės rytus ir
pietvakarius. Šie sprendiniai užtikrina, kad projektuojamo buto gyvenamuosiuose kambariuose
tarp kovo 22d. ir rugsėjo 22d. galimos insoliacijos laikas bus netrumpesnis kaip 2,5 valandos.
Patalpų dirbtinės apšvietos reikalavimai. Gyvenamasis butas, gyvenamojo namo patalpos
suprojektuotos ir pastatytos taip, kad jų gyventojai galėtų naudotis dirbtine apšvieta tiek dienos,
tiek nakties metu. Dirbtinės apšvietos kokybė ir kiekis pakankami, kad gyventojai galėtų saugiai,
efektyviai ir patogiai atlikti savo einamąją veiklą, kuriai reikia vaizdinio suvokimo.

Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai.
Patalpos
1 bendrasis kambarys (svetainė)

Normuojamos
apšvietos dydis, lx
150-300

Normuojamos apšvietos
plokštuma, m, nuo grindų
paviršiaus
H 0,8
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2 miegamasis
100-200
3 virtuvė, virtuvė niša
100-200
4 valgomasis
100-200
5 kabinetas, biblioteka
300
6 buto koridoriaus holas
50
7 skalbykla
100
8 vonia, tualetas
75
9 rūbinė
100
10 sandėliukas
50
11 sauna
100
12 treniruočių kambarys
150
13 daugiabučių namų laiptinės, namo 50
koridoriai
14 vestibiulis
50

H 08
H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,0
H 0,8
V virš plautuvės
H 0,0
H 0,0
H 0,0
H 0,0
H 0,0 (laiptų pakopų plokštuma)
H 0,0

Buto patalpų apšvietai instaliuotas galingumas turi būti ne mažesnis kaip 20 W/1 m2 grindų ploto.
Minimalus apšviestumas grindų lygyje turi būti ne mažesnis kaip 5 lx.
Mikroklimato parametrų ribinės vertės. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių
patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas, santykinė oro
drėgmė ir oro judėjimo greitis.
Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mikroklimato parametrai

Oro temperatūra, °C
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje
nuo grindų, ne daugiau kaip °C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s

Ribinės vertės
Šaltuoju metų
laikotarpiu
18–22
3

Šiltuoju metų
laikotarpiu
18–28
3

35–60
0,05–0,15

35–65
0,15–0,25

Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės
šaltuoju metų laikotarpiu
Eil.
Patalpos
Temperatūrų ribinės
Nr.
vertės, °C
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Buto pagalbinės
Koridoriai ir sandėliukai
Drabužinės
Vonios ir tualetai
Gyvenamųjų pastatų bendrojo
naudojimo
Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai
Bendros virtuvės
Tualetai, prausyklos, dušai, vonios

18–21
18–20
20–23

14–16
18–22
20–23
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Eil.
Nr.

Patalpos

1.

Temperatūrų ribinės
vertės, °C

Buto pagalbinės
kambariai
Rūsiai ir sandėliai
Darbo ir poilsio kambariai
Skalbyklos
Džiovyklos

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

4–8
18–22
18–22
20–23

Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad
mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio
pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo
sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka HN
42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas” higienos normos
reikalavimus.
Bendrieji mikroklimato parametrų matavimo reikalavimai. Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė
ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais
termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais matavimo prietaisais.
Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje nuo
grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir
santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas” higienos normos ir šio aiškinamojo rašto lentelėse
pateiktus dydžius.
Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C.
Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.
Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.
Naudojimo sauga. Naudojimo saugos sprendiniai išlieka esami.
Apsauga nuo triukšmo.
Pastatų atitvarinių konstrukcijų norminė garso izoliacija esama ir nekinta. Statybos darbai neatliekami,
triukšmo šaltinių nėra.
1.19

TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė
naudotis inžineriniais tinklais.
Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros,
vandentiekio ir kt. tiekimo trikdymo.

2





BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso arba kitu norimu būdu.
Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR
1.08.02:2002, p. 33.1).
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR
1.08.02:2002, p.43).
Statybos darbai turi būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto
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dokumentaciją.
Rengiant
darbo projektą, vadovautis suderintu TP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais,

išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.
Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti saugotinus medžius, paruošti medžiagų ir gaminių

sandėliavimo vietas.
Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo

priežiūrą.
Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.


Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių
išvežimo statybos metu.
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo

higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą,
šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
Medžiagų kokybės reikalavimai:

1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių
medžiagų
dokumentai,
techniniai
liudijimai,
sertifikatai,
dokumentai,
patvirtinantys
gaminių,medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių
specifikacijų reikalavimus.
2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos,
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos,
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apžiūrėjimui.
5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo.
6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.


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
statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priežiūra.

STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto

kadastro objektų formavimo tvarka.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.
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