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Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašas:

LR įstatymai:

  LR Statybos įstatymas. 2016 06 30, Nr. XII-2573.
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 Nr. 20, 2016-05-17 Nr. XII-2358.
  LR Žemės įstatymas. 1994 04 26 Nr. 1-446, 2004 02 21 Nr. IX-1983.
  LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995 12 13 Nr. I-1120, 2016-05-25 Nr. XII-2359.
  LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
  LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 2005 06 21, Nr. X-258.

Statybos techniniai reglamentai, projektavimo taisyklės:

  STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“
  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“;

  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
 STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
  STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“;
  STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujo nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
  STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”;
  STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”;
  STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;
  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
  STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas“;
  STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
 STR 2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
  STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”;
  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 64; Žin., 2010, Nr. 1-233);
  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 (Žin.,2011, Nr. 75-

3661))
  KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės”;
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 ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės“;

 ĮT SBR 07, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
 ĮT TRINKELĖS 14 „ Automobilių dangos konstrukcijos ir plokščių įrengimo taisyklės“
 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisyklės (2002- 12-30 įsakymas Nr. 522);

Statybos normos, taisyklės ir LST standartai.:

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
 LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” 

(Žin., 1992, Nr. 343);
 ST 188710638.06:2004 ,,Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas”;
  HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje”;
  Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės ,,Sporto statiniai. Techniniai 

duomenys”;
 HN131:2015 “Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai;
 LST EN 1176-7:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, 

techninės priežiūros ir naudojimo vadovas";
 LST EN 1176-1:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos 

reikalavimai ir bandymo metodai";
 LST EN 1177:2018 "Smūgį slopinanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio 

nustatymas" .

Pastaba: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keičiantys.
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS, SPORTO PASKIRTIES
INŽINERINIŲ STATINIŲ,  DEBRECENO G. 29 KLAIPĖDOS M.,  REKONSTRAVIMO

SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m2 36609,0 (kad.nr. 2101/0006:394)

IV. INŽINĖRINIAI TINKLAI (Nauja statyba)

4.1. Vandentiekio tinklai m
D50 mm 110,0 (I grupės nesudetingas)

4.2. Lietaus nuotekų tinklai
D200 mm*   m 271,0 (II grupės nesudetingas)
D160 mm*  m 116,0 (I grupės nesudetingas)

4.3. Drenažo tinklai

D80/92 mm*  m 772,0 (I grupės nesudetingas)
D145/160 mm*  m 82,0 (I grupės nesudetingas)

4.4. Lietaus surinkimo latakas, plotis118
mm (išorinis), aukštis 104 mm.*

m 326,0 (I grupės nesudetingas)

4.5. Ryšių tinklai

Kabelis FTP CAT5e m 300,0 (I grupės nesudetingas)

V. KITI STATINIAI 

5.1. Sporto paskirties inžineriniai 
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statiniai

5.1.1. Futbolo aikštė (Sporto paskirties 
inžinerinio statinio unikalus numeris 
4400-5338-2224 rekonstrukcija)*

Bendras
plotas 

m2

6322,0 Statinio unikalus nr.  
4400-5338-2224
plotas pagal 
kadastrinius matavimus
(11k) 5950,84 m2

      5.1.1.1. Futbolo aikštė* m2 4574,0 (II grupės nesudetingas)
      5.1.1.2. Užribis D1* m2 952,0 (II grupės nesudetingas)
      5.1.1.3.  Užribis D2* m2 796,0 (II grupės nesudetingas)

5.1.2. Bėgimo takas (Sporto paskirties 
inžinerinio statinio unikalus numeris 
4400-5338-2202 rekonstrukcija)*

m2 1888,0 Statinio unikalus nr.   
4400-5338-2202
plotas pagal 
kadastrinius matavimus
(10k) 320,97 m2

5.1.3. Tinklinio aikštelė (Sporto 
paskirties inžinerinio statinio unikalus 
numeris 4400-5338-2157 
rekonstrukcija)*

m2 924,0 Statinio unikalus nr.    
4400-5338-2157
plotas pagal 
kadastrinius matavimus
(7k)    306,35 m2

5.1.4. Universali sporto aikštelė 
(Rankinio aikštelė, sporto paskirties 
inžinerinio statinio unikalus numeris 
4400-5338-2180 rekonstrukcija)*

m2 806,00 Statinio unikalus nr.    
4400-5338-2180
plotas pagal 
kadastrinius matavimus
(9k)    720,68 m2

5.2. Kitos paskirties inžinėriniai statiniai

5.2.1. Tvora * 

5.2.1.1 Tvora (futbolo aikštės kamuolių 
gaudyklė)
Ilgis/ aukštis* 

m/m 100,0/
5,0

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.1.2 Tvora (tinklinio aikštės kamuolių 
gaudyklė)
Ilgis/ aukštis* 

m/m 36,0/
3,0

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)
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5.2.1.3 Tvora (tinklinio aikštės 
aptvėrimas)
Ilgis/ aukštis* 

m/m 140,0/
3,0

 

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.1.4 Tvora (teritorijos aptvėrimas)
Ilgis/ aukštis

m/m 435,0/
2,48

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.1.5 Tvora (universalios sporto aikštelės
aptvėrimas)
Ilgis/ aukštis

118,0/
1,2- 3,5

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.2. Pėsčiųjų takas * m2 598,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

VI. GRIAUNAMI STATINIAI 

6.1. Tinklinio aikštelė, sporto paskirties 
inžinerinio statinio unikalus numeris 
4400-5338-2168 griovimas*

m2 289,4 Statinio unikalus nr.     
4400-5338-2168
plotas pagal 
kadastrinius matavimus
(8k)     289,4 m2

6.2. Gimnastikos aikštelės, sporto 
paskirties inžinerinio statinio unikalus 
numeris 4400-5338-2135 griovimas*

m2 321,0 Statinio unikalus nr.      
4400-5338-2135
plotas pagal 
kadastrinius matavimus
(6k1, 6k2)     321,0 m2

*  Žvaigždute  pažymėti  rodikliai  baigus  statybą  ir  atlikus  kadastrinius  matavimus  gali  turėti
neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas:    
Rolandas Gaidys                                       

Atest. Nr. 26770
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UAB „ROLANA“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (PP-1)

1. Bendroji dalis.

KLAIPĖDOS  HERMANO  ZUDERMANO  GIMNAZIJOS,  SPORTO  PASKIRTIES

INŽINERINIŲ  STATINIŲ,  DEBRECENO  G.  29  KLAIPĖDOS  M.,  REKONSTRAVIMO

SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS rengiamas pagal:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projektavimo užduotį 2019-10-03, Nr. AD1-1276.

2. AB „Klaipėdos vanduo“ išduotas prisijugimo sąlygas 2019-11-20, Nr. 2019/S.6/3-1713;

3. UAB „ Projektai ir Co“ parengtą  topografinę nuotrauką;

4. UAB „Ingeo“ parengtais inžineriniais geologiniais tyrimais.

1.1. Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys.

Objekto pavadinimas: „Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, sporto paskirties inžinerinių

statinių, Debreceno g. 29 Klaipėdos m., rekonstravimo supaprastintas projektas“.

Statybos vieta: Debreceno g. 29,  Klaipėdos m., skl. kad. nr. 2101/0006:394.

Statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybė.

Projektuotojas: UAB „Rolana“, projekto vadovas Rolandas Gaidys.

Projektavimo  rengimo  pagrindas:  Rekonstravimo supaprastintas  projektas  parengtas

vadovaujantis  teisės  aktais,  projektavimo  (technine)  užduotimi,  esminiais  statinio,  aplinkos,

kraštovaizdžio,  trečiųjų  asmenų  interesų  apsaugos  reikalavimais  bei  kitais  projekto  rengimo

norminiais dokumentais.

Statybos rūšis: Rekonstravimas/naujo statinio statyba.

Statinio kategorija: Nesudėtingi.

1.2. Klimatiniai duommenys.

Remiantis  daugiamečių  stebėjimų  duomenimis,  Klaipėdos  m.  vidutinė  metinė  oro

temperatūra pajūrio zonoje yra +7°C. Šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra yra liepa ir siekia

+16,0–16,6°C, šalčiausias mėnuo – sausis, temperatūra nukrenta iki maždaug -3,2°C. Karščiausio

mėnesio  (liepos)  13  val.  daugiametė  temperatūra  -20°C,  šalčiausio  mėnesio  (sausio)  13  val.

daugiametė temperatūra -3.2°C. Dėl jūros įtakos oro temperatūra rudenį ir žiemą būna aukštesnė,

negu pavasarį  ir  skiriasi  3–3,5°  C nuo rytinių šalies  rajonų.  Vidutinės oro temperatūros  metinė

svyravimo amplitudė siekia 19,5°C.
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UAB „ROLANA“

1.3. Situacija.

Tvarkoma teritorija yra žemės sklype kad. Nr. 2101/0006:394 Klaipėdos m. k.v., Drebeceno

g. 29. Klaipėdos m.  Teritorijoje yra Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos pastatas.

Esama natūralios  žolės  futbolo aikštės  ir  bėgimo tako danga prastos būklės,  nesaugi  be

tinkamų nuolydžių, duobėta, šlapia. Esamų tinklinio ir universalios  aikštelių asfaltbetonio danga

suskilinėjusi, duobėta, apaugusi žolėmis.   Sporto paskirties statiniai yra pasenę ir  nėra pritaikyti

šiuolaikiniam  sportui.  

1.3. pav. Esama stadiono fotofiksacija
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UAB „ROLANA“

1.4. Teritorija, reljefas.

Tvarkomo sklypo dalies žemės reljefo paviršiaus lygis keičiamas nežymiai. Projektiniai 

nuolydžiai suvedami su esamomis altitudėmis sklypo ribose.  Planiravimas vykdomas nuėmus 

paviršinį augalinį sluoksnį.

1.5. Inžinėriniai tinklai sklype.

Žemės  sklypo  tvarkomoje  teritorijoje  yra   vandentiekio,  lietaus,  drenažo,  buitinės

nuotekynės ir ryšių tinklai. Vykdant statybos darbus, įrengiant  sporto paskirties statinius, tvoras,

pėsčiųjų takus, klojant inžinerinius tinklus būtina visus esamus lauko tinklus išsaugoti, nepažeisti. 

Esami drenažo tinklai futbolo aikštėje demontuojami.

Esamų  inžinerinių  tinklų  vietas  tikslinti  statybos  metu,  iškvietus  požeminių  statinių

savininkus.

1.6. Želdiniai

   Bėgimo takai yra nelygūs ir nesaugūs, savaime apaugę žole. Futbolo aikštė taip pat nesaugios

dangos ir  yra nelygaus paviršiaus natūralios žolės.  Sporto aikštynas nuolatos patvinsta ir  tampa

purvynu.  Prieš  pradedant  stadiono  statybos  darbus  bus  pašalinama  blogos  būklės,  nuolat

patvinstanti apie 10000 m2 vėja. 

 Naujų dangų įrengimui reikės pašalinti vieną patenkinamos būklės kadaginę tuopą, kurios

skersmuo 60 cm, bei pašalinti dalį  geros būklės iki 1,4  m. aukščio baltosios sedulos krūmų. 

Vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais   Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d.  įsakymu  Nr. D1-343    „Dėl želdinių atkuriamosios vertės

įkainių  patvirtinimo“,  Želdinių  apsaugos,  vykdant  statybos  darbus,  taisyklėmis,  patvirtintomis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“  numatomų želdinių atkuriamoji  vertė

būtų:  
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UAB „ROLANA“

Eil.
Nr.

Medžių
rūšis

Medžio 
kamieno 
skersmuo 
( cm)

Medžių
skai
čius
(vnt.)

Medžių
grupė

Įkainis 
didina
mas 

Želdinių 
atkuriamosio
s vertės 
įkainis
(Eur)

Želdinių
būklė

Želdinių 
atkūriamos
ios vertės 
įkainiai 
mažinami  
%

Atkuriamoji 
vertė (Eur)

1. Tuopa 60 1 I 2 3 patenkinam
a

25 270

2. Sedula - 20 krūmai 1,5 9 gera 0 270
Viso: 540

Saugotinų  kirtimo  ar   kitokio  pašalinimo  darbai  turi  būti  vykdomi  turint  savivaldybės

išduotą leidimą. Želdinių atkuriamąją vertę apmoką rangovas.

Baigus darbus, aplink pastatytus sporto paskirties statinius ir inžinerinių tinklų klojimo 
vietose bus naujai užsėjama veja.
      Atliekant  statybos  darbus  vadovautis  ŽELDINIŲ APSAUGOS,  VYKDANT STATYBOS

DARBUS, TAISYKLĖMIS 2010 03 15, NR. D1-193.

1.7. Atliekos

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29

įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14

įsakymu Nr.  217  „Atliekų  tvarkymo taisyklėmis“,  LR  seimo  priimtu  1998-06-16  Nr.  VIII-787

Atliekų  tvarkymo  įstatymu.  Statybinių  atliekų  tvarkymo  taisyklės  nustato  statybinių  atliekų

susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje.

Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos

metu sudarant atliekų išvežimo sutartis.

Statybos metu kertami medžiai, krūmai pašalinami kelmai. Kelmai susmulkinami medžių atliekų

smulkintuvu.  Iškirstų  želdinių  plotas  išvalomas.  Medžių  kamienai,  susmulkinti  kelmai  ir  šakos

išvežami tolimesniam medienos paruošimui ir naudojimui. Mediena atiduodama atliekų tvarkytojui

(arba susitarus su Užsakovu į Rangovo pasirinktą vietą). 

Dirvožemis  ir  gruntas  laikinai  saugomas  numatytoje  laikinoje  statybos  aikštelėje,  kol  bus

panaudojamas rekultivacijai. 

Visos planuojamos ūkinės veiklos ( toliau – PŪV) metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir

netinkamos antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams.
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UAB „ROLANA“

Išrūšiuotos  atliekos turi  būti  perduodamos įmonėms,  turinčioms teisę tvarkyti  tokias  atliekas

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo

eiliškumu:  prevenciškas  atliekų  vengimas,  paruošimas  naudoti  pakartotinai,  perdirbimas,  kitas

panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas atiduodant atliekas tvarkančioms įmonėms.

Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų

tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo

veikla.  Pavojingos  atliekos  gali  būti  atiduodamos  tik  įmonėms,  turinčioms  pavojingų  atliekų

tvarkymo licencijas.

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje

Statybos metu užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios ar išvažiuojančios iš statybos

aikštelės, neterštų kelių, gatvių bei kitų teritorijų. Organizuoti užterštų aplinkinių gatvių kasdienį

valymą.

Vežant  statybos  griovimo  ir  teritorijų  tvarkymo  atliekas,  jas  uždengti  ir  paviršių  sudrėkinti.

Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites.

Statybvietėje  turi  būti  pildomas  pirminės  atliekų  apskaitos  žurnalas,  vedama  susidariusių  ir

perduotų  tvarkyti  statybinių  atliekų  apskaita,  nurodomas  jų  kiekis,  teikiamos  pirminės  atliekų

apskaitos ataskaitos regiono aplinkos apsaugos departamentui Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta

tvarka.

Statybinės  atliekos,  kad  neužterštų  aplinkos ir  nekeltų  pavojaus  iki  statybos  darbų pabaigos,

kaupiamos  ir  iki  jų  perdavimo  statybos  ir  griovimo  atliekų  tvarkytojui  saugomos  aptvertoje

teritorijoje,  konteineriuose  ar  kitoje  uždaroje  talpykloje.  Atliekos  statybvietėse  negali  būti

maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. Statybines ir griovimo atliekas

draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus

konteinerius  ar  palikti  šalia  jų  konteinerių  aikštelėse.  Vienarūšės  atliekos  turi  būti  atskirtos  į:

pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalintinas.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos

statybinės  atliekos  turi  būti  laikinai  laikomos  pagal  atliekų  tvarkymo  taisyklėse  nustatytus

reikalavimus, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir

žmonių sveikatai.

Vadovaujantis  Statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys

dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių
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šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878,

pripažįstant  statinį  tinkamu  naudoti,  statinių  pripažinimo  tinkamais  naudoti  komisijai  turi  būti

pateikti  dokumentai,  įrodantys,  kad statybinės  atliekos buvo perduotos  atliekų  tvarkytojui,  arba

pateikta  Statytojo  (Užsakovo)  pažyma  apie  neapdorotų  statybinių  atliekų  sunaudojimą  minėtų

Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais. 

Statybinių atliekų  krovimas į  mašinas turi būti  organizuojamas taip,  kad statybos aikštelė ir

gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama

aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

1.7 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas

Te
ch

no
lo

gi
n

is
pr

oc
es

as

Atliekos Atliekų
saugoji

mas
objekte

Pavadinim
as

Kiekis Agregatin
is būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašus

Pavojingum
as

Laikym
o

sąlygos

Mat
o

vnt.

Kieki
s

Ardymo
darba

Betonas t 5 Kietas 17 01 01
Nepavojing

a
Išveža

ma
išvežama atliekų

tvarkytojui

Ardymo
darbai

Metalas t
1

Kietas 17 04 05
Nepavojing

a
Išveža

ma

 išvežama atliekų
tvarkytojui

Ardymo
darbai

Asfaltbeto
nis

t 110 Kietas 17 03 02
Nepavojing

a
Išveža

ma
 išvežama atliekų

tvarkytojui

Ardymo
darbai

Medis t 1 Kietas
02 01

07
Nepavojin

ga
Išveža

ma

 išvežama atliekų
tvarkytojui

Ardymo
darbai

Perdirbti
ir

pakartoti
niai

naudoti
tinkamos
atliekos

t
0,8

Kietas
17 02

01
Nepavojin

ga
Išveža

ma

 išvežama atliekų
tvarkytojui

Atliekų  kodas  nustatytas  pagal  atliekų  sąrašą,  vadovaujantis  „  Atliekų  tvarkymo  taisyklėmis“

patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR AM 1999-07-14 Nr.217, atliekų sąrašo skyrius Nr.  17-

Statybinės ir griovimo atliekos.
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2. Projektuojami ir atnaujinami statiniai.

Klaipėdos  Hermanto  Zudermano   gimzazijos  teritorijoje  Drebeceno g.  29,   Klaipėdos

mieste, rekonstruojami ir projektuojami statiniai.

Rekonstruojami ir projektuojami šie statiniai:

1.  Futbolo aikštės rekonstrukcija (unik. nr. 4400-5338-2224)  -6322,0 m2, įrengiant:

1.1. Futbolo aikštę - 4574,0 m2;

1.2. Užribį D1       - 952,0 m2;

1.2. Užribį D1       - 952,0 m2.

2. Bėgimo tako rekonstrukcija (unik. nr. 4400-5338-2202)- 1888,0 m2;

3. Tinklinio aikštelės rekonstrukcija(unik. nr. 4400-5338-2157)- 924,0 m2;

4. Rankinio  aikštelės  rekonstrukcija  (unik.  nr.  4400-5338-2180)-  806,0  m2,,  įrengiant

universalią aikštelę;

5. Tvoros  (kamuolių  gaudyklės,  tinklinio  aikštelių,  universalios  aikštelės,  teritorijos

aptvėrimas)   nauja statyba – 829,0 m2;

6. Pėsčiųjų tako statyba- 598,0 m2;

7. Vandentiekio tinklų statyba- 110,0 m2;

8. Lietaus nuotekynės tinklų statyba-387,0 m2; 

9. Drenažo tinklų statyba- 854,0 m;

10. Ryšių tinklų statyba;

11. Elektros tinklų statyba;

12. Tinklinio aikštelės griovimas (unik. nr. 4400-5338-2168)- 289,4 m2;

13.  Gimnastikos aikštelės griovimas (unik. nr. 4400-5338-2135)- 321,0 m2;

2.1 Futbolo aikštė 

Projektuojamos futbolo aikštelės matmenys 88x52  m, plotas 4574,0 m2.

Atnaujinama esama futbolo aikštės natūralios vejos danga. Pašalinama esama vejos danga,

naujai formuojami aikštės nuolydžiai bei įrengiama nauja sportui pritaikyta natūrali vejos danga.

Rangos privalės 5 metų laikotarpyje atlikti sportinės vejos nuolatinę ir sezoninę priežiūrą.

Po futbolo aikšte įrengiami drenažo tinklai. Ties bėgimo takais įrengiami lietaus surinkimo

latakai. 
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        Už futbolo vartų sandūroje su projektuojama užribio riba įrengiami vejos bordiūrai. 

Už futbolo vartų  įrengiamos 5,0 m aukščio kamuolių gaudyklės 2x50 m. Tvoros stulpai

įbetonuojami.  Tvoros spalva žalia. 

Įrengiami  stacionarūs  futbolo  vartai  7,32x2,44  m.  Tai  pat  projekte  numatyti   nešiojami

aliumininiai 5,0x2,0 m. vartai su tinklais 4 vnt. 

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.2. Užribis D1

Užribyje, ant naujai įrengtų pagrindų įrengiamos liejamos sintetinės dangos „Parkour“ tipo

laipiojimo įrenginių aikštelė  14,0x 27, m. Aikštelės perimetru  įrengiami vejos bordiūrai. Liejamos

dangos storis nustatomas pagal LST EN 1177:2018  reikalavimus, atsižvelgiant  į įrenginių aukštį.

          Likusioje užribio dalyje įrengiama žolės korio danga, su natūralios vejos danga. 

Plotas 568,0 m.

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.3 pav.  Užribio D1 įrengimo pvz.
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2.3. Užribis D2

Ant naujai įrengtų pagrindų ir asfalto dangos klojama vandeniui pralaidi dvisluoksnė (10

mm  SBR+3 mm EPDM) raudonos  spalvos  sportinė  danga.  Danga  klojama  ant  gruntuojančiu

mišiniu apdoroto asfalto pagrindo sluoksnio. Užribio plotas 766,0 m2.

 Užribyje  įrengiamas  šuolio  į  tolį  sektorius  ir  gimnastikos  įrenginių  zona  su  sporto

inventoriumi.

Šuolio į tolį sektoriuje pažymimos linijos (bėgimo tako, įsibėgėjimo pradžios, peržengimo-

matavimo linija). Ant bėgimo tako įrengiama pasparos lentelė.

Šuoliaduobė  700  cm  ilgio.  Šuoliaduobės  plotis  275  cm.  Šuoliaduobė  įrėminta  smėlio

gaudyklė

         Šuoliaduobės pagrindas turi  būti  pralaidus  vandeniui  su drenažu.  Duobė,  kurios  gylis

kraštuose  ne  mažesnis  kaip  20  cm,  o  centre  –  30  cm,  turi  būti  pripildyta  smėlio.  Viršutinis

šuoliaduobės smėlio paviršiaus lygis turi  sutapti su takelio lygiu. Varžybų metu smėlis turi būti

sudrėkintas ir gerai supurentas.

Nenaudojamą šuoliaduobę rekomenduojama uždengti uždangalu, pagamintu iš medinių

impregnuotų tašų su plastikiniu tinklu.

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.3 pav.  Užribio D2 įrengimo pvz.                          
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2.4.  Bėgimo takas.

 Aplink futbolo aikštę įrengiami nauji bėgimo takai  - 1880 m2. 

Ant naujai įrengtų pagrindų ir asfalto dangos klojama vandeniui pralaidi dvisluoksnė (10

mm  SBR+3 mm EPDM) raudonos  spalvos  sportinė  danga.  Danga  klojama  ant  gruntuojančiu

mišiniu apdoroto asfalto pagrindo sluoksnio 

Bėgimo  vidinėje  pusėje  įrengiami  lietaus  surinkimo  latakai  (žiūr.  VN.dalyje).  Išorinėje

bėgimo takų dalyje įrengiami vejos bordiūrai ant betono pagrindo. 

Numatomi 4 bėgimo takeliai, bėgimo tako plotis 122 cm, linijos ženklinimo plotis 5 cm.

Bėgimo  tako  ilgis  -  326  m.  Danga  ženklinama  30,  60,  100  m  distancijų  bėgimui  ir  iki  3  m.

atkarpomis šuoliams. Linijų spalva – balta. Distancijų ženklinimą žr. į SP dalies brėžinius.

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.5. Tinklinio aikštelės

Esamų dviejų tinklinio  aikštelių  vietoje  projektuojamos  3  paplūdimio  tinklinio aikštelės  ant

smėlio pagrindo. Esamų tinklinio aikštelių asfaltbetonio danga demontuojama. Bendras aikštelių

plotas 924 m2. 

Vienos aikštelės matmenys 8 m x 16 m dydžio kurią supa 3 m pločio laisvoji zona. Stovai 

turi būti tvirtinami 50 – 100 cm atstumu nuo kiekvienos šoninės linijos. Stovai reguliuojamo 

aukščio. Stovų montavimui įrengiami pamatai įstatyti stovams. Tinklinio aikštelės linijos 

montuojamos 5 cm pločio juostos kampuose įsmeigiamos į smėlį. Aikštelėse numatyti nešiojami 

teisėjo bokšteliai 3 vnt.

  Tinklinio aikštelių aptvėrimui projektuojama 3m. aukščio segmentinė tvora.  Tarp aikštelių 

numatytos 3 m  kamuolių aukščio kamuolių gaudyklės. 

              Priėjimui projektuojamas trinkelių  dangos 1,5 m pločio pėsčiųjų takas. Aikštelėse

įrengiamos  20 vietų 2 vnt,  vienos eilės žiūrovų tribūnos, suoliukai ir šiukšliadėžės.
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2.5 pav. Tinklinio aikštelės įrengimo pvz.

2.6. Universali aikštelė

Rekonstruojama esama rankinio aikštelė į universalią sporto aikštelę,  pritaikant ją mini
futbolui, rankiniui, kvadratui, žaisti. Projektuojamos aikštelės plotas 806,0 m2.
     Ant naujai įrengtų pagrindų įrengiama 20-26 mm, dirbtinės žolės danga su gumos ir

granitinės skaldos pagrindu. 

Aikštelė aptveriama 1,2-  3,5 m aukščio medinės/metalinės konstrukcijos tvora. Mini
futbolo- tinklinio vartai bus įmontuoti tvoros konstrukcijoje.
            Priėjimui projektuojamas trinkelių dangos 1,5 m pločio pėsčiųjų takas. 

Medžiagų aprašymai pateikti techninėje specifikacijoje, kiekiai sąnaudų žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.
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2.6 pav. Universalios aikštelės įrengimo pvz.

2.7. Naujai įrengiamas pėsčiųjų takai.

Ties  bėgimo  taku,  tinklinio  aikštelėmis  ir  universalia  aikštele  įrengiami  pėsčiųjų  takai.

Pėsčiųjų takuose įrengiami įspėjamasis paviršius ir vedimo paviršius žmonėms su negalia.  Pėsčiųjų

takai  įrengiami  ant  naujai  įrengtų  pagrindų,  trinkelės  pilkos  spalvos  6  cm  storio.  Ties  takais

įrengiami suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių ir vėliavų stovai.

 Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

12                                 ROL-19/45-RSPP-PP.AR-01                   



UAB „ROLANA“

2.8. Tribūnos

Prie futbolo aikštės  numatytos 3-jų eilių žiūrovų tribūnos. Bendras sėdimų vietų skaičius 
100 vnt. Taip pat tribūnose įrengiamos sėdimos vietos žmonėms su negalia (pažymėtos 
skiriamaisiais ženklais).

Metalinė konstrukcija pagaminta iš kvadratinio profilio 40x40x2. Tribūna montuojama su 
šoniniais turėklais. Praėjimas tarp eilių 40cm, jo pagrindui naudojama speciali neslidi plokštė 
(jachtinė fanera). Tribūna sukomplektuota su medine sėdimąją dalimi. Metalas padengtas karštu 
cinkavimu.
              Taip pat numatytos vienos eilės tribūnos tinklinio aikštelių zonoje 20 vietų, 2 vienetai.  

2.8 pav. Žiūrovų tribūnos pvz.

2.9. Teritorijos aptvėrimas.

   Tvarkoma teritorija aptveriama nauja segmentine 2.5  m aukščio tvora, kuri tvirtinama prie

įbetonuojamų  metalinių  stulpų.  Tvoros  spalva  žalia.  Teritorijos  aptvėrimo  forma  pasirinkta

prisitaikant prie esamos situacijos. Įrengiant tvoros pamatus, būtina išsaugoti bei nepažeisti esamų

požeminių inžinerinių tinklų.

Tvoros aptvėrimo sprendiniai statybos metu derinami su Užsakovu.
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3. Vandentiekio,  lietaus nuotekynės ir drenažo tinklai

3.1. Vandentiekis

Vanduo stadiono laistymui numatomas nuo esamo vandentiekio tinklo d200 mm esančio

prie  Gedminų g.  Pajungimo vietoje  numatomas  balnas  DN200/50,  požeminė  sklendė  DN50 su

prailginimo velenu ir kapa.

Projektuojamas lauko vandentiekis tinklas numatytas iš slėginių PE100 , PN10,  d50 mm. 

vamzdžių.

Prie sklypo ribos projektuojamas plastikinis  d1,55 m vandens apskaitos šulinys (VM-2). 

Šulinyje įrengiamas vandens apskaitos mazgas (skaitiklis DN25).  

           Teritorijoje prie tribūnų įrengiama vandens paėmimo kolonėlė.

Laistymo čiaupas įrengiamas gretimai stadiono ribos PP D425 šulinyje.  Stadionas bus 

laistomas prie laistymo čiaupo prijungus laistymo žarnas.  Pasibaigus laistymo sezonui laistymo 

čiaupas turi būti ištuštintas. Projektuojamas g/b D1,0 m. šulinys su prieduobe laistymo čiaupo 

ištuštinimui.

           Vandens poreikis stadiono laistymui 7,0 m3/h.

3.2. Lietaus nuotekynės ir drenažo tinklai

Siekiant užtikrinti sklandų paviršinio vandens nuvedimą nuo rekonstruojamų sporto statinių,

projektuojama lietaus ir drenažo nuotekynės sistema. 

Projektuojamoje teritorijoje nebus jokių paviršinių nuotekų taršos šaltinių.

          

  3.2.1. Paviršinės nuotekos nuo bėgimo takų

Paviršinės nuotekos nuo bėgimo takų  (plotas 1888 m2) ir stadionio užribių (plotas 1748

m2)  surenkamos aplink stadioną įrengiamais lietaus surinkimo latakais su įtekėjimo dėžėmis (6

vnt).  Nuo latakų paviršinis vanduo projektuojamais lietaus nuotekynės tinklais nuvedamas į esamus

lietaus nuotekynės tinklus D500 esančius gimnazijos teritorijoje, prisijungimo vietoje įrengiant g/b

d1,5  m  šulinį.  Tinklai  projektuojamas  iš  PVC  nuotekynės  vamzdžių  D160-200,  PP  D425  ir

gelžbetoninių   šulinių. 
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3.2.2. Paviršinės nuotekos nuo futbolo aikštės

Futbolo  aikštėje  numatyta  natūralios  žolės  danga  (plotas  4574  m2).  Po  futbolo  aikšte

projektuojami   paviršinių  nuotekų  drenažo  surinkimo  tinklai.  Nuotekos  nuvedamos  į

projektuojamus lietaus nuotekynės tinklus D200. Drenažo vamzdžiai jungiami trišakiais. Tinklas

projektuojamas iš drenažo vamzdžių D80 su geotekstilės filtru.

  Stadione esami drenažo  tinklai demontuojami.  

3.2.3. Paviršinės nuotekos nuo tinklinio ir universalios aikštelės.

Tinklinio ir universalios aikštelių dangos konstrukcijų drenavimui,  projektuojami drenažo 

surinkimo tinklai. Nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus nuotekynės tinklus.

          Tinklas projektuojamas iš drenažo vamzdžių D80- 145 su geotekstilės filtru ir PP D425.

Drenažo vamzdžiai jungiami trišakiais.

3.2.4. Paviršinių nuotekų kiekiai.

Lietaus  nuotekų  kiekiai  nuo  rekonstruojamų  statinių  apskaičiuojami  pagal  STR

2.07.01:2003 reikalavimus.

1. Paviršinių nuotekų kiekis nuo bėgimo takų, ir užribių k:

paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

                                    Qlt =I⋅ F ⋅ Cvid=70∗ 0 ,36∗ 0,7=17,6,  l/s,

kai: I - lietaus intensyvumas 20 min (  Klaipėdos m. 70 l/s·ha),.; F - skaičiuotinis nuotėkio baseino
plotas ( 0,36 ha), ; Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 0,7.

2. Paviršinių nuotekų kiekis patenkantis į drenažo tinklus:

                           Qlt =I⋅F ⋅Cvid=70∗0 ,63∗ 0,1=4,4,  l/s,

kai: I - lietaus intensyvumas 20 min (  Klaipėdos m. 70 l/s·ha),.; F - skaičiuotinis nuotėkio baseino
plotas ( 0,63 ha) ; Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 0,1.
Maksimalus bendras paviršinių nuotekų kiekis patenkantis į lietaus nuotekynės tinklus 
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Qsum= 22,0 l/s.

4. Teritorijos vaizdo stebėjimas

Prieigos palei gimnazijos pastatą yra stebimos vaizdo kameromis. Sporto aikštelės šiuo metu
nėra stebimos vaizdo stebėjimo kameromis.

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Šiuo projektų sprendžiami Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos adresu, sporto aikštelių:
vaizdo stebėjimo ir įrašymo tinklai.
Pilna  projektavimo  užduotis  pateikta  bendrojoje  dalyje,  ištrauka  iš  projektavimo  užduoties

aktuali šiai daliai yra pateikta šioje dalyje.

Vaizdo stebėjimas
Vaizdo stebėjimo sistemų funkcijos yra stebėti gimnazijos sporto aikštelių prieigas ir pačias

sporto aikšteles.
Vaizdo stebėjimo sistemai projektuojamos penkios IP POE lauko kameros, kurios tvirtinamos

prie 4m paaukštinto tvoros segmento. Kameros numatytos spalvoto vaizdo. Visų kamerų objektyvai
numatyti su automatine diafragmą.

Gimnazijos antro aukšto patalpoje 3-7, esamoje el. ryšių spintoje ERS-1 stebėjimui ir įrašymui
projektuojamas  komutatorius  su  SFP  moduliu,  taip  pat  8  IP  kanalų  įrašymo  įrenginys.
Projektuojamas komutatorius prijungiamas 6cat. UTP kabeliu prie esamos tinklo įrangos.

Lauke projektuojamas (detalizuojama E dalyje)  elektros  ir  ryšių  paskirstymo  skydas KS-1,
kuriame numatomas sumontuoti 8 portų komutatorių su POE ant kiekvieno išvado, komutatorius
privalo palaikyti CCTV režimą leidžiančia vaizdo stebėjimo kameras pajungti iki 250m su cat5e
FTP kabeliu.

Nuo  lauke  KS-1  spintoje  projektuojamo  komutatoriaus  iki  3-7  pat.  projektuojamo
komutatoriaus  projektuojamas  2  skaidulų  optinis  kabelis,  tranšėjoje  šis  kabelis  klojamas  plast.
vamzdyje.

Kad  vaizdo  stebėjimo  kameroms  nereikėtų  vesti  papildomo  maitinimo  kabelių  numatoma
panaudoti aštuonių portų tinklo adapterį (Switch) su PoE (power other ethernet) funkcijomis, kurie
leidžia įrenginius užmaitinti per UTP (FTP) ryšio kabelius.

Vaizdo stebėjimo kamerų įrašo trukmė saugoma nemažiau nei dvi savaitės.
Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo kabeliai turi būti apsaugoti nuo perkrovų, žaibo

išlydžių ir trumpų jungimų. Tuo tikslu duomenų perdavimo kabelio abejuose galuose numatomos
apsaugos nuo viršįtampio. Iki kiekvienos vaizdo kameros apsaugos nuo viršįtampio projektuojami
1x1,5mm2 variniai elektros įžeminimo kabeliai, kurių vienas galas jungiamas prie apsaugos nuo
viršįtampio, o kitas prie naujai įrengiamo KS-1 skydo elektros tinklo įžeminimo kontūro ar prie
projektuojamo 4mm2 įžeminimo kabelio ir metalinės tvoros segmento.

Gimnazijos  patalpose  optinis  kabelis  vedamas  paslėptai  virš  pakabinamų  lubų  arba
plastikiniame kanale 30x10mm, taip kad nedarkytų pastato ar patalpų estetinio vaizdo.

Vaizdo  stebėjimo  sistemai  numatytos  IP kameros  su  fiksuotu  cilindriniu  korpusu,  kintamo
židinio  nuotolio  motorizuotas  objektyvas  2,7-13,5  mm,  IR  pašvietimas  iki  60  m,  lauko  zonos
stebėjimui vaizdo stebėjimo kameros,  kurios jautrumas ne blogesnis kaip 0.008 Lux (prie F1.5,
esant  1/30sek  išlaikymui)  spalvotam  vaizdui,  0  Lux  juodai  baltam vaizdui,  IP67  apsauga  nuo
aplinkos poveikio, IK10 smūgio apsauga, POE palaikymas, 4Mpx raiška.
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Vaizdo stebėjimo atstumas (DORI):  64m -  220m (objekto aptikimas),  26m -  88m (objekto
stebėjimas), 13m - 44m (objekto atpažinimas), 6 - 22m (objekto identifikavimas).

Vaizdo perdavimo kabeliai montuojami 0.4-0.7m gylyje, vienoje tranšėjoje, plastikiniuose pl.v.
D20 vamzdžiuose (mechaninis atsparumas ne mažesnis 400N), išlaikant 5cm atstumą nuo kabelių.
Tranšėja projektuojama lygiagrečiai  ryšių kanalizacijos išlaikant  1.3m atstumą.  Tranšėjoje kartu
paklojamas projektuojamas Cu1x4mm2 įžeminimo laidas. Viename gale jis prijungiamas prie KS-1
spintos  įžeminimo  jungties,  kitoje  pusėje  prie  vaizdo  stebėjimo  kamerų  RJ45  viršįtampio
iškroviklio.

Tranšėjos  išlyginamojo  sluoksnio  storis  turi  būti  ne  mažesnis  kaip  0,1  m.  Maksimalus
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti
10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis
yra pilamas  ant  išlyginamojo  sluoksnio aplink vamzdį  siekiant  jį  apsaugoti.  Pirminio užpylimo
sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m.

Projektuojamas skydas KS-1 turi būti įžemintas iki 10 omų įžemikliu.

5. Teritorijos vertikalus planavimas.

Teritorijos  vertikalus  planavimas  atliekamas  visoje  tvarkomoje  teritorijoje.  Projektiniai

nuolydžiai suvedami su esamomis altitudėmis už tvarkomo sklypo ribose. Planiravimas vykdomas

nuėmus paviršinį augalinį sluoksnį.

Po planiravimo darbų jis atstatomas. 

Vietose,  kur  atliekant  vertikalinį  planiravimą  įrengiamos  iškasos  arba  pylimai  ir  buvo

nuimtas augalinis gruntas, ir jei ten nesuprojektuotos kitos dangos, įrengiama veja.. 

6. Pritaikymas žmonėms su negalia.

Įrengiant pėsčiųjų takus vadovautis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Takai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad

nesukeltų kliūčių žmonėms su negalia ir nebūtų kaip nors ribojimas jų judėjimas ir veikla.

Įrengiami pėsčiųjų takai tvarkomoje teritorijoje ties sklypo riba turi sutapti su greta esančių

takų altitudėmis. Pėsčiųjų takų lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Pesčiųjų take

įrengiamas įspėjamasis paviršius ir vedimo paviršius žmonėms su negalia.

Tribūnose įrengiamos sėdimos vietos žmonėms su negalia (pažymėtos skiriamaisiais 
ženklais). Taip pat teritorijoje numatyti suoliukai pritaikyti  žmonėms su negalia.

Klaipėdos  Hermano  Zudermano  gimnazija  turi  užtikrinti  ir  sudaryti  galimybę  ŽN

savarankiškai pasiruošti ir naudotis sporto paskirties statiniais.

7. Galima statybos įtaka apliknai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.
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Projektuojant ir vykdant statybos darbus trečiųjų asmenų interesai nėra ir nebus pažeidžiami.

Statybos  metu  trečiųjų  asmenų  (kaimyninių  teritorijų  naudotojų)  darbo  ir  kitos  veiklos  sąlygos

nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į privažiavimus bei gretimas teritorijas. Rekonstruojami

sporto paskirties inžineriniai  statiniai  ir  projektuojami  kitos paskirties  inžineriniai  eksploatacijos

metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.

Statybos aikštelė. Statybos darbų metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės

medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos bus kraunamos tam

skirtose žemės  sklypo vietoje  krūvose  ar  konteineriuose  ir  išvežamos  į  sąvartas  pagal  sudarytą

sutartį su atliekų tvarkymo įmone.

Statybos įtaka aplinkai. Kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų

nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai

nebus paliesti. Aikštelė įrengiama taip, kad būtų minimalus triukšmas ir kvapų sklidimo poveikis

aplinkiniams gyventojams.

8. Higiena ir aplinkosauginiai reikalavimai

Numatomi  statybos  darbai  neigiamo  poveikio  aplinkai  ir  žmonių  sveikatai  neturės.  

Darbai turės būti vykdomi sertifikuotomis statybinėmis medžiagomis. Tvarkant statybines

atliekas reikia vadovautis LR atliekų tvarkymo įstatymas, 2002 07 01, Nr. IX-1004 ir 1999 m. 07

mėn. 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių

patvirtinimo“ aktualia  redakcija  (2004-04-30).  Šios  statybinio  laužo  atliekos  turi  būti  išvežtos  

Rangovo sąskaita  sudarius sutartį  su statybinių atliekų tvarkymo organizacija.  Statybinio

laužo išvežimo važtaraščius būtina išsaugoti ir pateikti priduodant objektą valstybinei komisijai.

9. Gaisrinė sauga 

Projektas  parengtas  laikantis  priešgaisrinių  reikalavimų  (Gaisrinės  saugos  pagrindiniai

reikalavimai (2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 (Žin.,2011, Nr. 75-3661). Sklypo planiniai ir erdviniai

sprendiniai nekeičiami.

Gaisro gesinimas  ir  gelbėjimo  darbai.  Esami  sklypo  planiniai  ir  erdviniai  sprendiniai

užtikrina atitinkantį gaisro gesinimo automobilių patekimą į sklypą ir jame esamų statinių gaisro

gesinimą.

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai, privažiavimas prie esamo pastato turi būti laisvi

ir neužkrauti. Tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio).

Gaisrinių automobilių privažiavimas. Gaisriniai  automobiliai gali patekti į  mokyklos teritorija

nuo Drebeceno ir Gedminų g.
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10. Sporto statinių naudojimo paskirtis.

Rekonstruojamas stadionas  bus  naudojamas  tik  mokyklos  moksleivių  reikmėms.

Persirengimo patalpos, tualetai bei dušai moklseiviams yra įrengti gimnazijos patalpose.

Stadione vykstančių varžybų laikas turi būti suderintas su progimnazijos administracija, kad

triukšmas varžybų metų netrukdytų mokykloje besimokantiems moksleiviams.

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data

PV R. GAIDYS 26770 2019 12
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OBJEKTAS

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1433

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

A.V.Lukas Nauckus 2019 11

133760

Projektai ir Co, UAB
Martynas Gaigalas 2019 11

Lapas 1       Lapų 3

Data
Suteiktas unikalus   Nr.Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius tinklus 

eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektroninėje paslaugoje 
(TOPD) topografinio   plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data

2019-11

Debreceno g. 29, Klaipėdos m.

210100060392

R8 Išlaikyti 0.5m aukščio 
atstumą kertant 
šiluminę trasą

E1

VSK1

VSK2

VSK5

VSK3

VSK4

Montuojama ant 
paaukštinto tvoros 
stulpo 60x40mm, h4m

R6

R6

R6

R6

R6

3R
6

3R
6

3R
6

3R
6

3R
6

R6

R6

R6

2R6

2R6

2R6

2R6

2R6

proj. KS-1Montuojama ant 
paaukštinto 
tvoros stulpo 
60x40mm, h4m

VK
LČ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Sklypo ribos

Projektuojama kamuolių gaudyklė H-5 m,  2x50 m

Projektuojama segmentinė tvora, h-2,48, 450 m

Projektuojama metalinės- medinėsn konstrukcijos  tvora.  118 m

Projektuojama segmentinė tvora, h-3,0, 140 m

Projektuojama kamuolių gaudyklė H-3 m,  2x18 m

STATINIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 

Esama sporto aikštelė

Hermano Zudermano gimnazijos pastatas1

2

3

4

5

6

7

Rekonstruojama tinklinio aikštelė

Rekonstruojama sporto aikštelė

Rekonstruojamas bėgimo takas

Projektuojamas pėsčiųjų takas

Rekonstruojama futbolo aikšte

8 Projektuojams užribis D1

9 Projektuojams užribis D2

Projektuojama šuoliaduobė10

Projektuojamas šlaitas

L1

LD1

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas drenažo tinklas

Projektuojamas latakas (aplink bėgimo taką), - 325 m.

Kertami medžiai 1 vnt, (tuopa d-60 cm)

V1 Projektuojamas laistymo vandentiekio tinklas

Projektuojama universalios aikštelės dirbtinės žolės danga 806 m²

Projektuojama smėlio danga,  tinklinio aikštelės 924 m²

V1
V2
V3
V4

Projektuojami varteliai 1 m, pločio

Projektuojami dviveriai vartai 3 m, pločio
Projektuojami dviveriai vartai 2 m, pločio

Projektuojami dviveriai vartai 2 m, pločio

Projektuojamas suoliukas su šiukliadėže

Projektuojamos trinbūnos

Projektuojami vėliavų stiebai, 3 vnt.

Projektuojami dviračių stovai, 5 vnt.

Projektuojamas FTP cat5e kabelis, plast. vamzdyje D20, vaizdo stebėjimo kamerai

Demontuojami statiniai

Kertami krūmai (sedula baltoji)

Inžinerinių tinklų sanitarinė apsaugos zona 

Projektuojama veja, 3167 m²

VK Projektuojama vandens kolonėlė

R6

Projektuojamas optinis kabelis (2 skaidulų), pl.v.D20R8

Projektuojamas 0.23kV el. kabelisE1

Esama vaizdo stebėjimo kamera

VSKx Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera ant 4m paaukštinto tvoros stulpo(60x40mm)

KS-1 Projektuojama elektros paskirstymo ir komutacinė spinta (su iki 10 omų įžemikliu)

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS, SPORTO
PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  DEBRECENO G. 29
KLAIPĖDOS M.,  REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Laida

Lapas Lapų

1 1

0

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

ETAPAS

RSPP

PDV (E) V. JOZONIS

UŽSAKOVAS:

26770 PV R. GAIDYS

UAB "ROLANA"
P. Lukšio g. 32-256, LT-08222, Vilnius 
Tel: 861286068, info.rolana@gmail.com 

Atestato
    Nr.

SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
                                      M1:500

ROL-19/45-RSPP-SP-01

19229

24656

PV(VN, SP) R. GAIDYS
2019 12

2019 12

2019 12

Objekto vieta

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS 
1. Visas kabelis projektuojamas plast. vamzdyje D20mm.
2. Susikirtimuose su inžineriniais tinklais ir inž. tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Kasimo metu 
išsikviesti inž. tinklų savininko atstovą.
3. Visos dangos turi būti atstatytos į neblogesnę būklę. Dangų atstatymui turi būti vykdoma techninė priežiūra ir miesto sav. 
adm. Miesto tvarkymo skyriui pateiktas grunto tankinimo protokolas. 
4. Šilumos tiekimo tinklų kameros ir drenažo šuliniai bus išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga.
5. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 
Departamentą.
6. Visus žemės kasimo darbus esančius iki 5m atstumu nuo medžio kamieno derinti su regioniniu aplinkos apsaugos 
departamentu.
7. Ryšių kabelius išlaikyti 0.5m nuo kitų esamų ir projektuojamų el. tinklų, taip pat nuo projektuojamos tvoros.




