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AIŠKINAMASIS RAŠTAS



Statytojas: 

UAB "Viešbučio patarnavimų įmon÷"

Objektas: Viešbučio (unikalus daikto Nr. 2198-9005-6016), Taikos pr. 80A, Klaip÷da

rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS

Rengiami viešbučio  (unikalus  daikto  Nr.  2198-9005-6016),  Taikos  pr.  80A,  Klaip÷da  rekonstravimo
projektiniai pasiūlymai. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas:

1.  Projektavimo darbų sutartis;
2.  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis;
3.  Teritorijų planavimo dokumentai;
4.  Pagrindiniai normatyviniai dokumentai.

1.1. LR įstatymai:
1.  LR Statybos įstatymo Nr. I-1240 nauja redakcija (LR Statybos įstatymo  NR. I-1240 pakeitimo įstatymas

2016-06-30 Nr. XII-2573).
2.   LR Architektūros įstatymas 2017-06-08, Nr. XIII-425.
3.   LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-21, Nr. I-2223. Pakeitimai: 2016-05-17 Nr. XII-2358.
4.   LR Žem÷s įstatymas. 1994-04-26, Nr. I-446; Nauja redakcija 2004-01-27 Nr. IX-1983.
5.  LR Atliekų tvarkymo įstatymo 1998-06-16 Nr. VIII-787 nauja redakcija (LR Atliekų tvarkymo įstatymo

pakeitimo įstatymas 2002 -07-01 Nr. IX-1004). 
1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1.    STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir  sertifikavimo  įstaigų  paskyrimas.  Nacionaliniai  techniniai  įvertinimai  ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

2.    STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
3.    STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.
5.    STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
6.    STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷“.
7.    STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  

Savavališkos statybos  padarinių šalinimas.  Statybos pagal  neteis÷tai  išduotą  
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

8.    STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
9.    STR 1.07.03:2017 „Statinių technin÷s ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“.
10. STR 1.12.06:2010    „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm÷“.

1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1.    STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
2.    STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga“.
3.    STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
4.    STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
5. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.
6. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
7.    STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas “.
8.    STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo“.
9.    STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išor÷s aplinkos apsauga nuo triukšmo“.
10. STR 2.01.08:2003 „Lauko  sąlygomis  naudojamos  įrangos  į  aplinką  skleidžiamo  triukšmo  

valdymas“.
11. STR 2.01.10:2007 „Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s termoizoliacin÷s sistemos “.
12. STR 2.01.11:2012 „Išorin÷s v÷dinamos termoizoliacin÷s sistemos “.
13.  STR 2.02.02:2004 „Visuomenin÷s paskirties statiniai“.
14. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms“.
15. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“.
16. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“.
17. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
18. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.
19. STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“.
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20. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“.
21. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindin÷s nuostatos“.
22. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“.
23. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“.
24. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorin÷s į÷jimo durys“.
25. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.
26. STR 2.06.04:2014 „Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai“.
27. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis  ir  nuotekų  šalintuvas.  Pastato  inžinerin÷s  sitemos.  Lauko  

inžineriniai tinklai“.
28. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, v÷dinimas ir oro kondicionavimas“
29. GKTR 2.01.01:1999 „LR  teritorijoje  statomų  požeminių  tinklų  ir  komunikacijų  geodezinių  

nuotraukų atlikimo tvarka“.

1.4. Respublikos statybos normos, taisykl÷s ir kt.:
1.   RSN 26-90. „Vandens vartojimo normos“.
2.   RSN 121-91.              „Papildomi reikalavimai pajūrio krašte statomų pastatų sienoms ir stogams“.
3.   RSN 156-94. „Statybin÷ klimatologija“.
4.               „Gaisrin÷s  saugos pagrindiniai reikalavimai“.
5.               „Bendrosios  gaisrin÷s  saugos  taisykl÷s“
6.             „Gyvenamųjų pastatų gaisrin÷s saugos taisykl÷s“.
7.             „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrin÷s saugos taisykl÷s“.

1.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
1.    HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“.
2.    HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.
3.    HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribin÷ vert÷ gyvenamosios aplinkos ore“.
4. „Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos. 1992-05-12, Nr. 343“.

1.6. Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai:
1.   Žem÷s sklypo Taikos pr.  80A, Klaip÷da detalusis planas, patvirtintas 2008 m. rugs÷jo 10 d. Klaip÷dos

miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1718.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

• Statinio pavadinimas. Viešbučio  (unikalus daikto Nr. 2198-9005-6016), Taikos pr. 80A, Klaip÷da rekonst-
ravimo projektiniai pasiūlymai.

• Statybos geografin÷ vieta. Sklypas, kuriame statomas pastatas yra Klaip÷dos mieste, Taikos prospekte.

• Statytojas  (užsakovas). Pastato savinink÷ UAB „Viešbučio patarnavimų įmon÷“, į.k. 140746820.

• Projektuotojas. Projektinių  pasiūlymų  reng÷jas  yra  UAB  „Kartografiniai  projektai“,  Klaip÷dos  skyrius,
Geguž÷s g. 1/ Bokštų g. 18, Klaip÷da, tel. 8 46 493322. Pasiūlymų ruoš÷jas (projekto vadovas, architektas)  –
Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas 2013-11-15).

• Projektinių  pasiūlymų rengimo  pagrindas. Projektavimo  darbų  sutartis,  projektinių  pasiūlymų  rengimo
užduotis.

• Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 (2010-09-27 ir v÷lesniais pakeitimais), statybos rūšis yra:
Statinio – viešbutis (unikalus daikto Nr. 2198-9005-6016) – rekonstravimas.

• Statybos klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį.
7.1.  viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai  (viešbučiai,  moteliai  ir  svečių

namai);  (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

• Statinio kategorija. Viešbutis yra ypatingos svarbos statinys.
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3. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINöJIMAI IR TYRIMAI

• Sklypo matavimai. Sklypo toponuotrauką pareng÷ UAB „Klaip÷dos inžineriniai tyrin÷jimai“ (geodezininko
A.Mykolaičio kvalifikacijos pažym÷jimo Nr. 1GKV-217).

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

• Geografin÷ vieta: projektuojamo pastato sklypas yra  Klaip÷dos mieste,  Taikos prospekte,  šalia  Naujosios
turgaviet÷s. Šiai vietovei būdingos pajūrio klimatin÷s sąlygos. Vidutin÷ metin÷ temperatūra – 7,8 ºC. Vidutinis
metinis kritulių kiekis – 750–800 mm. Vidutinis metinis v÷jo greitis – 4,5–5,0 m/s. Vyraujantys v÷jai – vakarų,
pietvakarių, pietryčių, rytų krypčių. Žem÷s paviršius sklype suformuotas, horizontalus; aukščių altitud÷s svyruoja
vieno metro ribose: aukščiausia altitud÷ – 4,37 m, žemiausia – 3,32 m (aukščių sistema - Lietuvos).
• Gretimos  teritorijos,  transporto  tinklas  –  keliai,  gatv÷s: pagal  Klaip÷dos  miesto  bendrąjį  planą
rekonstruojamo viešbučio žem÷s sklypas yra komercin÷s paskirties objektų teritorijoje; žem÷s sklypo pagrindin÷
tikslin÷ naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercin÷s paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis
– prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Žem÷s sklypas iš šiaur÷s ir pietų pusių ribojasi su individualių
gyvenamųjų namų žem÷s sklypais,  iš  vakarų – su daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija,  iš rytų pus÷s  – su
Naujosios turgaviet÷s žem÷s sklypu.  Prie sklypo privažiuojama išsukant  iš Taikos prospekto (danga – asfaltas,
būkl÷ – gera).
• Žem÷s sklypas: žem÷s sklypas yra 0,4668 ha ploto, netaisyklingos formos.
• Kitos daiktin÷s teis÷s: 

- kelio servitutas – teis÷ važiuoti transporto priemon÷ms, naudotis p÷sčiųjų taku (viešpataujantis);
- servitutas – teis÷ tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
- kelio servitutas – teis÷ važiuoti transporto priemon÷ms, naudotis p÷sčiųjų taku (tarnaujantis);
- servitutas – teis÷ tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- servitutas – teis÷ aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

• Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: 
- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – 0,0708 ha;
- elektros linijų apsaugos zonos – 0,0742 ha;
- ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0604 ha;

      - vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,2495 ha;
      - dujotiekių apsaugos zonos – 0,0272 ha.
• Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: sklype yra šilumos ir vandens tiekimo, dujotiekio,
buities  ir  lietaus  nuotekų  šalinimo,  drenažo tinklai,  požeminiai  elektros  tiekimo  kabeliai,  apšvietimo tinklai  ir
atramos, ryšių kabeliniai tinklai.
• Sanitarin÷  ir  ekologin÷  situacija:  sklypo  sanitarin÷  ir  ekologin÷  situacija  yra  normali.  Sklype  n÷ra
susikaupusių  šiukšlių  ir  aplinkai  kenksmingų  medžiagų.  Sklype  ir  netolimoje  aplinkin÷je  teritorijoje  n÷ra
gamybinių objektų. Sklypas nepatenka į komunalinių, gamybinių objektų sanitarines apsaugos zonas.

5. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

• Statinių sąrašas, jų trumpa charakteristika, paskirtis:
Sklype  rekonstruojamas  pastatas  –  viešbutis.  Pagal  naudojimo  paskirtį  pastatas  priskiriamas  trumpalaikio

apgyvendinimo  pastatų  kategorijai  (viešbučiai,  moteliai  ir  svečių  namai  –  STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“).

Esamas viešbučio pastatas statytas 1989 m. Projektas rengtas 1987 m., architektas S. Stripinis.
Iki rekonstrukcijos: Pastatas – dviejų aukštų su rūsiu. Bendras pastato plotas – 1069,31 m2; pagrindinis pastato

plotas – 663,89 m2;  tūris  – 3950 m3;  užstatymo plotas  – 577 m2.  Miegamųjų numerių skaičius – 17 vnt.,  vietų
skaičius – 40.
Po rekonstrukcijos: Pastatas – keturių aukštų su rūsiu. Bendras pastato plotas – 3246,11 m2; pagrindinis pastato

plotas  –  1745,01 m2;  pagalbinis  pastato  plotas  –  1501,10 m2;  tūris  –  11735 m3;  užstatymo  plotas  –  1318 m2.
Miegamųjų numerių skaičius – 65 vnt., vietų skaičius – 166.

Viešbučio rekonstravimo sprendiniai užtikrina galimybę ŽN savarankiškai patekti  į pastatą,  laisvai jud÷ti ir
naudotis visomis pagrindin÷mis ir pagalbin÷mis lankytojams skirtomis patalpomis. Pastato išor÷je numatomas 1:12
nuolydžio pandusas, pastato viduje ŽN pritaikytas liftas,  kiekviename viešbučio aukšte po vieną ŽN pritaikytą
miegamojo numerį.
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Viešbutyje esamos ir projektuojamos patalpos:
Rūsyje: koridoriai,  pagalbin÷s  patalpos,  elektros  skydin÷,  šilumos  mazgas,  sand÷liai,  poilsio  patalpa,

procedūriniai kabinetai, tualetai, sporto sal÷, persirengimo patalpos, vandens procedūrų (baseino) patalpa, sauna.
Bendras rūsio patalpų plotas – 819,93 m2.

Pirmame aukšte:  Tambūras,  foj÷,  koridoriai,  tualetai,  prausyklos,  kavin÷s  patalpa, virtuv÷,  indų plovykla,
banketų sal÷,  kabinetai, lyginimo patalpa, sand÷liai,  miegamųjų numerių prieškambariai, miegamieji  kambariai,
san. mazgai, švarios patalyn÷s patalpa, nešvarios patalyn÷s patalpa, valymo priemonių laikymo patalpa. Bendras
pirmo aukšto plotas – 753,64 m2.

Antrame aukšte: Foj÷,  koridoriai,  miegamųjų numerių prieškambariai,  miegamieji  kambariai,  san. mazgai,
švarios  patalyn÷s  patalpa,  nešvarios  patalyn÷s  patalpa,  valymo  priemonių  laikymo  patalpa,  konferencijų  sal÷,
rūkomasis, terasos. Bendras antro aukšto patalpų plotas – 715,05 m2.

Trečiame aukšte: koridoriai, miegamųjų numerių prieškambariai, miegamieji kambariai, san. mazgai, švarios
patalyn÷s patalpa, nešvarios patalyn÷s patalpa, valymo priemonių laikymo patalpa. Bendras trečio aukšto patalpų
plotas – 640,65 m2.

Ketvirtame  aukšte: koridorius,  miegamųjų  numerių  prieškambariai,  miegamieji  kambariai,  san. mazgai,
švarios patalyn÷s patalpa, nešvarios patalyn÷s patalpa, valymo priemonių laikymo patalpa. Bendras ketvirto aukšto
patalpų plotas – 316,84 m2.

Statytojo pageidavimu viešbučio pastato rekonstrukcijos statybos darbų eiliškumas:
a) statybą vykdyti  vienu etapu;
b) statybą vykdyti  atskirais etapais,  pasirenkant bet kurią statybos darbų eilę (projektinių pasiūlymų aukštų

planuose atskiri etapai apibr÷žti skirtingomis spalvomis):
1. esamo pastato išorinių sienų šiltinimas ir apdailos darbai;
2. konferencijų sal÷s II-e aukšte įrengimas virš esamos kavin÷s patalpų su atskiru į÷jimu iš lauko;
3. trečio aukšto virš esamo viešbučio pastato įrengimas;
4. vandens procedūrų patalpų priestato rūsyje įrengimas vakarin÷je pus÷je nuo esamo viešbučio pastato;
5. keturių  aukštų  priestato  (galimas  variantas  2 a. + 2 a.)  statyba  šiaurin÷je  pus÷je  nuo  esamo  viešbučio

pastato.
Po kiekvieno statybos etapo pastatas turi būti tinkamas eksploatacijai.
Viešbučio pastato rekonstrukcija projektuojama, vadovaujantis žem÷s sklypo Taikos pr. 80A, Klaip÷da detalaus

plano,  patvirtinto  2008 m.  rugs÷jo  10 d.  Klaip÷dos  miesto  savivaldyb÷s  administracijos  direktoriaus  įsakymu
Nr. AD1-1718, sprendiniais.

6. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIAI, PROJEKTUOJAMI LAUKO
INŽINERINIAI TINKLAI

• Vandens tiekimas: rekonstruojamo pastato tiekimas – esamas, iš centralizuotų miesto tinklų.
• Elektros energijos tiekimas: elektros tiekimas – esamas.
• Šilumos energijos tiekimas: esamas iš centralizuotų sistemų.
• Nuotekų šalinimas:  esamas. Buitin÷s nuotekos išleidžiamos į miesto centralizuotus buitinių nuotekų tinklus,
lietaus vanduo nuo stogų bei sklypo kietų dangų surenkamas ir nuvedamos į centralizuotus lietaus nuotekų tinklus.

Projektuojami  sklypo nuolydžiai  atitinka  galiojančius  teis÷s  aktus,  sklandžiai  jungiami  prie  esamų žem÷s
paviršiaus aukščių, užtikrinant sklandų kritulių vandens surinkimą ir  nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.
• Ryšių tinklai: esami, nauji neprojektuojami.

7. STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Prie  sklypo  privažiuojama  išsukant  iš  Taikos  prospekto.  Sklypo  ribose  tvarkomo  privažiavimo  danga  –
asfaltbetonis, takų danga – betono trinkel÷s.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai“  viešbučių paskir-
ties pastatams automobilių stov÷jimo vietų  minimalus skaičius – 1 vieta 2 kambariams (numeriams). Sklypo ribose
numatoma įrengti 34  automobilių stov÷jimo vietų. Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reika-
lavimai žmonių su negalia reikm÷ms“, kai automobilių stov÷jimo aikštel÷je įrengiama 16-50 vietų, iš jų 2 stov÷ji-
mo vietos skiriamos ŽN automobiliams. Projektinių pasiūlymų sprendiniais numatytos 2 stov÷jimo vietos ŽN auto-
mobiliams.
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8. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS,
GRETIMOMS TERITORIJOMS

• Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas griaunamame bei statomame pastatuose statybos ir eksploatacijos metu
turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisykl÷mis“. Visais atvejais atliekos turi būti
renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
• Statybinių atliekų  tvarkymas. Statybin÷s  atliekos  turi  būti  tvarkomos  LR atliekų  tvarkymo  įstatymo  31
straipsniu nustatyta tvarka.

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų

tinkama  antriniam panaudojimui  –  kelių,  privažiavimų  tiesimui  ir  pan.  Tarnybin÷s  ir  transporto  mašinos  bei
mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybin÷s medžiagos ir
nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari, kad taros turinys nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos
metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio pri÷mimui bei gamybai
turi būti įrengtos aikštel÷s su paklotu ir bortais. Statybin÷s atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo
kaupiamos ir saugomos konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų tur÷tojas nusprendžia, kaip
ir  į  kurią  tvarkymo  vietą  bus  gabenamos  statybin÷s  atliekos,  taip pat  jis  atsako už tvarkingą  jų pakrovimą ir
pristatymą į sąvartyną. Gruntas, įrengiant pamatus ir gerbūvį, panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti.
Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldyb÷s administracijos Komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.
Statytojas baigęs statybą, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų panaudoti ar
perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną.

Statybos proceso metu statybin÷s atliekos rūšiuojamos į:
• tinkamas  naudoti  vietoje  atliekas  (betono,  keramikos,  medienos,  metalo  gaminių,  termoizoliacinių
medžiagų  ir  kt.  nedegių  medžiagų),  kurias  planuojama  panaudoti  aikštelių,  pravažiavimų,  takų  dangų
pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
• tinkamas  perdirbti  atliekas  (antrin÷s žaliavos  -  betono,  keramikos,  bitumin÷s medžiagos),  pristatomas į
perdirbimo gamyklas;
• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybin÷s šiukšl÷s, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir
pakuot÷), išvežamas į sąvartas.
Neapdorotos nepavojingos statybin÷s atliekos gali būti sunaudojamos:
• statybviet÷je, kurioje šios atliekos susidaro, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas
ar konstrukcin÷ medžiaga [pvz. inertinių atliekų (betonas, plytos, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis
nedidesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus],
laikiniems keliams statybviet÷je tiesti, ar panaudotas kaip gruntas pamatų užpylimui.
• energijos gavybai – medienos atliekos (naudojimo būdas R1), kurios neapdorotos medienos konservantais,
nepadengtos gruntu ar dažais,  kaip nustatyta  dokumente „Atliekų  deginimo aplinkosauginiai  reikalavimai“,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr.
31-1290).
• atliekų sluoksnių perdengimui  sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos
savo fizine struktūra panašios inertin÷s atliekos (pvz. atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).
Su statybviete besiribojančių pramon÷s įmonių, saugomų, rekreacinių teritorijų, dendrologiniu, estetiniu bei

kraštovaizdžio formavimo požiūriu vertingų želdinių n÷ra. 
• Statybos aikštel÷. Statybos  aikštel÷  (sklypo  teritorija)  yra  aptverta  tvora.  Vykdant  statybos  darbus,
naudojamasi  tik  sklypo  teritorija. Statybin÷s  medžiagos  sand÷liuojamos  žem÷s  sklypo  ribose.  Krovininis
transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti esamomis gretimomis gatv÷mis ir
privažiavimais.  Statybin÷s atliekos bus kaupiamos tam skirtoje vietoje krūvose ar konteineriuose žem÷s sklypo
ribose ir išvežamos į sąvartas.
• Atliekų  tvarkymas eksploatacijos  metu.  Pastato  eksploatavimo  metu  buitin÷s  atliekos  bus rūšiuojamos  į
atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą
sutartį su specializuotomis autotransporto įmon÷mis. 
• Statybos įtaka gyventojams, aplinkin÷ms teritorijoms.  Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esantiems
pastatams neigiamos įtakos nebus. Pri÷jimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų ir pastatų įvadiniai
inžineriniai  tinklai  nebus  paliesti.  Naudojimo  metu  statinys  neigiamos  įtakos  gretimoms  teritorijoms  netur÷s.
Atsižvelgiama,  kad  nebūtų   pažeisti  trečiųjų asmenų  interesai,  jų  gyvenimo  ir  veiklos  sąlygos,  nebloginamos
gretimų sklypų naudojimo sąlygos, nebūtų ribojamos užstatymo galimyb÷s, privažiavimo keliai,  p÷sčiųjų takai,
neblog÷tų gretimuose sklypuose esančių pastatų insoliacija. Nevaržoma galimyb÷ naudotis inžineriniais tinklais.
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Įvertinama,  kad  nebūtų  pažeistos  trečiųjų  asmenų  gaisrin÷s  saugos  priemon÷s  ir  sistemos  bei  išsaugotos  jų
funkcin÷s savyb÷s. 

9. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

• Papildomų statybinių sklypo tyrin÷jimų nereikia.
• Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą.
• Statybos darbams vadovauja nustatyta tvarka atestuotas vadovas, skiriamas rangovo.
• Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas.
• Statybos darbai vykdomi pagal statytojo užsakymu parengtą techninį projektą.
• Iki statinių statybos pradžios būtina paruošti statybos aikštelę: įrengti medžiagų ir gaminių sand÷liavimo vietas,
buitines patalpas.
• Statybos  kokyb÷s  kontrolei  užtikrinti  statytojas  organizuoja  statinio  statybos  techninę  ir  statinio  projekto
vykdymo priežiūrą.
• Žem÷s ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
• Statybos aikštel÷ turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų d÷l 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.
• Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodytų dydžių.

10. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI

Statinys turi būti suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (d÷l paslydimo, kritimo, sniego
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.
Virš į÷jimų įrengiami  stogeliai.  Sklype  įrengiamų dangų paviršiai  šiurkštūs,  nuolydžiai  minimalūs.  Įrengiamos
įžemintos elektros rozet÷s. Įvadin÷ elektros apskaitos spinta įžeminama. Žaibosaugos įrenginiai įžeminami.

Projektuojamas pastatas, jo sklypas, pri÷jimai ir privažiavimai, priklausiniai ir inžinerin÷s sistemos turi būti
suprojektuotos ir turi  būti pastatytos taip, kad juos naudojant ir prižiūrint  būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.
Nelaimingų atsitikimų rizika yra susijusi su: p÷sčiųjų jud÷jimu; mechanin÷mis transporto priemon÷mis; elektros,
dujų, šildymo ir karšto vandens, lauko ir pastato vidaus sistemomis.

P÷sčiųjų  komunikacijos  statinio  visumos  ribose  projektuojamos  taip,  kad  būtų  išvengta  tokių  nelaimingų
atsitikimų priežasčių:

kritimų: į žemesnį lygį iš aukštesnio lygio, neapsaugoto aptvaru; per angą, neturinčią dangčio; ant laiptų d÷l jų
statumo ar d÷l to, kad neįrengti tur÷klai; horizontalaus jud÷jimo metu d÷l netik÷tų slenksčių ir laiptelių; d÷l slidžios
grindų ir kitų jud÷jimo paviršių dangų – tiek šlapių, tiek dr÷gnų;

atsitrenkimų: į žemas durų staktas; į permatomas arba slankias duris; į atidarytus langus; į stiklo atitvaras.
Apribotas p÷sčiųjų nuovargis lipant laiptais,  einant takais, vaikštant sklype.  Atsižvelgta į galimybę įnešti ir

išnešti  iš  pastato ligonius ar sužeistus žmones neštuvuose, karstus,  taip pat  įnešti  ir  išnešti  iš  pastato stambius
baldus, kitus buities daiktus ir įrangą.

Automobilių, transporto priemonių, motociklų komunikacijos gyvenamajame sklype projektuojamos taip, kad
būtų išvengta nelaimingų atsitikimų priežasčių:
• kritimų į žemesnį lygį iš aukštesnio lygio neapsaugoto aptvaru arba netinkamu aptvaru.
• atsitrenkimų: į lubų konstrukcijas ar vamzdynus; į žemas ir/ar siauras staktas; į aptvarus, gatv÷s ir teritorijos
elementus;
• užvažiavimų ant p÷sčiųjų ir dviratininkų;
• automobilių slydimo ir virtimo d÷l slidžių dangų.

Numatyta  galimyb÷  transporto  priemon÷ms  apsisukti,  nesudarant  rizikos  p÷stiesiems  ir  sklypo  bei  statinių
elementams.

Suprojektuota  erdv÷,  pakankama  transporto  priemon÷ms  manevruoti  ir  įvažiuoti  (išvažiuoti)  į  pažym÷tą
stov÷jimo vietą be rizikos susidurti su kitais automobiliais ir statinio konstrukcijomis bei įranga.
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