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 DOKUMENTŲ  ŽINIARAŠTIS

 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos

1 2 3 4
1 2021.03.04 -NS-SPP-PD Projekto rengimo privalomieji dokumentai 2 psl.
2 2021.03.04 -NS-SPP-AR Aiškinamasis raštas 3-6 psl.
3 2021.03.04 -NS-SPP-TS Techninės specifikacijos 7-13 psl.
4 2021.03.04 -NS-SPP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 14 psl.

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Dokumento žymuo
Pavadinimas Pastabos

1 2 3 4

1 Statinio projektavimo užduotis 15 psl.
2 Nekilnojamojo turto registro išrašas (sklypas) 16-17 psl.
3 Sklypo planas 18 psl.
4 Nekilnojamojo turto registro išrašas (statiniai) 19-20 psl.
5 Nacionalinės žemės tarnybos atsakymas 21-24 psl.
6 Susitarimas dėl žemės sklypo naudojimo tvarkos 25 psl.
7 Susitarimas dėl inžinerinių statinių statybos 26 psl.

8 Susitarimas  inžinerinių  statinių  statybos  ant  sklypo
ribos

27 – 28 psl.

9 Sutikimas 29 psl.

10 Sklypo planas (bendrasavininkų  sutikimas ) 30 psl.

11 Suderinta toponuotrauka 31 psl.

12 Atestatas 32 psl.

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Dokumento numeris,
žymuo

Pavadinimas Pastabos

1 2 3 4
1 2021.03.04 -NS-SPP.B-01 Sklypo planas 33 psl.
2 2021.03.04 -NS-SPP.B-02 Stoginės planas 34 psl.
3 2021.03.04 -NS-SPP.B-03 Stoginės fasadai 35 psl.
4 2021.03.04 -NS-SPP.B-04 Stoginės pjūvis 36 psl.
5 2021.03.04 -NS-SPP.B-05 Pamatų planas 37 psl.
6 2021.03.04 -NS-SPP.B-06 Pamatų pjūviai 38 psl.
7 2021.03.04 -NS-SPP.B-07 Sijų išdėstymo planas 39 psl.
8 2021.03.04 -NS-SPP.B-08 Gegnių išdėstymo planas 40 psl.
9 2021.03.04 -NS-SPP.B-09 Stogo planas 41 psl.
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PRIVALOMŲJŲ SPP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ  NORMATYVINIŲ STATYBOS           
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SP[P, SĄRAŠAS

1. PRIVALOMŲJŲ SPP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
2. Statinio projektavimo užduotis.

2. PAGRINDINIŲ  NORMATYVINIŲ  STATYBOS  TECHNINIŲ  DOKUMENTŲ,  KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS SPP, SĄRAŠAS

2.1. LR įstatymai:
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR žemės įstatymas.
4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
5. LR Priešgaisrinės saugos įstatymas.
2.2. 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 įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
5. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
4. 2010.12.07. įsakymas Nr. 1-338. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
5. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
6. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
7. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
8. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.
9. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:
1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
2. BPST. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.
2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
1. HN 33-2011. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamoje ir visuomeninės paskirties pastatuose bei

jų aplinkoje.
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 AIŠKINAMASIS  RAŠTAS        

1. PROJEKTUOJAMO  STATINIO  PAŽINTINIAI  DUOMENYS

 Projekto pavadinimas. Stoginės J. Zembrickio g. 9, Klaipėdoje, projektinis pasūlymas

 Statinio geografinė vieta. Sklypas, kuriame numatyta stoginė yra Klaipėdos mieste, nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorijoje, Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu, kodas 22012.

 Statytojas (užsakovas).  J S,  J. Zembrickio g. , Klaipėda, LT-92224

 Projektuotojas. Projektinį pasiūlymą parengė UAB “Studija PS”. Projekto vadovas Arvydas
Gudelis (atestato Nr. A 1606).

 Statybos finansavimo šaltiniai. Statybos darbai  finansuojami projekto užsakovo –  J S .

 Statybos projekto rengimo pagrindas. Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotis, nuosavybės 
dokumentais; nekilnojamo turto registro duomenimis; sklypo savininkų sutikimais, gretimų sklypų savininkų
sutikimais.

 Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais – parengiamas projektinis 
pasiūlymas ir parengiamas supaprastintas statybos projektas.

 Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos rūšis yra nauja statyba.

 Statinio paskirtis. Statinio paskirtis -  kiti inžineriniai statiniai. 12 - Kitos paskirties inžinerinis statinys.

 Statinių kategorija. Statinys priskiriamas I gr. nesudėtingo statinio  kategorijai.
metu numatoma išardyti stulpą tarp vviejų angų, vieną angą paplatinant, o kitą dalinai užmūrinjant.

2. APLINKOS  SĄLYGOS

Klimatinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdos mieste yra sekančios
klimatinės sąlygos:

1) vidutinė metinė oro temperatūra +70C;
2) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(20÷22)0C;
3) santykinis metinis oro drėgnumas 81%;
4)vidutinis metinis kritulių kiekis 735  mm;5)  maksimalus  paros

kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73,9 mm.
5) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73,9 mm.
6) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, R, PV, V; liepos mėn.  –  iš PV, V, ŠV, Š;
7) vidutinis metinis vėjo greitis 5,2 m/s;
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8) skaičiuojamasis   vėjo   greitis   prie žemės   paviršiaus   (H=10 m),   galimas   vieną   kartą   per 50 metų
Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos r.  priskiriamas III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine

vėjo greičio reikšme  32 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Klaipėdos r.  priskiriamas I–jam sniego apkrovos rajonui

su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).

3. DOKUMENTŲ  BEI  PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ
DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTOS STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ
DALIS, SĄRAŠAS:

 LR Statybos įstatymas.
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
 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 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
 STR 2.01.01 (1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.
 STR 2.01.01 (4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
 STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
 LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

4. GEOLOGINĖS  IR HIDROLOGINĖS  SĄLYGOS.

Suprojektuotas I gr. nesudėtingas inžinerinis statinys, kuriam netaikomi reikalavimai gruntų tyrimui.

5. APKROVOS

Apkrovų dydžiai ir patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Nuolatinė apkrova (SS) 

 Nuolatinę apkrovą sudaro konstrukcijų nuosavas svoris (SS); 
Nuolatinės apkrovos (SS) patikimumo koeficientas priimtas 1,35.

 Seisminė apkrova
Seisminiu požiūriu objektų kompleksas yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų

zonoje. Jokių papildomų konstrukcinių reikalavimų statiniams nėra.
Apkrovos statybos metu

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti 
naudojimo apkrovų (NAUD) dydžių .

Dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikis konstrukcijoms.

Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas dinamines ir vibracines apkrovas, šiame objekte nėra.
Statinio ilgaamžiškumas.

Statinio gyvavimo trukmė 50 metų (STR 1.12.06:2002).
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6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.

Suprojektuota stoginė – metalo konstrukcijų, stogo danga – ant medinių gegnių, danga – skarda.
Statinio konstrukcinė schema susideda iš išilginių laikančiųjų sijų, kurios atremtos ant metalinių 

stulpelių.
Statinio standumą ir pastovumą užtikrina gelžbetoniniai pamatai, ant kurių suprojektuotos metalinės 

atramos.
Darbai  vykdomi  naudojant  naujos  kartos  pjovimo,  gręžimo,  tvirtinimo ir  montavimo prietaisus  bei

statybines medžiagas.

7. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS

Supaprastintame  statybos projekte  priimti  sprendimai  tenkina  pagrindinius  STR  2.01.01(1):2005
„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ statiniui keliamus reikalavimus. Šiame projekte priimti  sprendimai
neturės įtakos šalia esantiems pastatams patvarumui ir pastovumui.

8. APSAUGA NUO  KLIMATOLOGINIO, DRĖGMĖS POVEIKIO

Visos projektuojamos konstrukcijos bus naudojamos  lauke, todėl būtina jas apsaugoti nuo korozijos,
padengiant rūdžių rišikliais, dažais, mediena – antipirenais.

 Statybos aikštelė. Kadangi sklype yra pakankamai vietos, tai krovininis transportas medžiagų iškrovimo ir
statybos metu netrukdys nei kitam transportui, nei kam nors gretimuose sklypuose.

 Statybinių  atliekų  tvarkymas.  Statybinės  atliekos  turi  būti  rūšiuojamos  ir  išvežamos  į  tam  skirtus
sąvartynus ar utilizavimo vietas.

 Statybinių atliekų išvežimą (apie 200 kg) įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo
tinkamu naudoti.

 Statybinės atliekos projektuojamame objekte tvarkomos vadovaujantis  LR atliekų įstatymo 2011-05-03
įsakymo Nr. D1-368 dėl „LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr. 217 (Dėl atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo) pakeitimo“.

 Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į:
tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir
kt. nedegių gaminių);
tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų);
netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšles ir atliekas, tarp jų tara ir pakuotė).

 Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose.

9. GALIMA STATYBOS  ĮTAKA   APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus
atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.
Statybos metu susidarančių atliekų rūšys, kodai ir kiekiai:

Atliekų pavadinimas Atliekų sąrašo kodas Atliekų kiekis
Popierius ir kartonas 15 01 01 ~30 kg
Plastmasė 15 01 02 ~50 kg
Betonas 17 01 01 ~50 kg
Medis 17 02 01 ~90 kg
Plastmasė 17 02 03 ~30 kg

Aiškinamasis raštas Lapas Lapų
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Metalų mišiniai 17 04 07 ~50 kg
Kitos izoliacinės medžiagos 17 06 02 ~2 m³

Buitinių atliekų pašalinimas. Buitinės atliekos nebus sandėliuojamos sklype. 

 Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų
nepatirs.  Priėjimai  ir  privažiavimai  nebus  apriboti.  Naudojimo  metu  statinys  neigiamos  įtakos  gretimoms
teritorijoms taip pat neturės.

 Gamtos apsauga.  Projekte numatytas humusingo dirvožemio išsaugojimas. Jis nukasamas  tose vietose,
kur bus įrengiami stoginės pamatai. Vykdant darbus reikia saugoti, kad į aplinkinę teritoriją nepatektų degalų,
tepalų ar kitokių naftos produktų. Užbaigus statybos darbus, pažeistose vietose veją būtina atsėti. Intensyvių
paukščių ir žvėrelių veisimosi vietų arti nėra. Kitų saugotinų objektų: istorijos, kultūros bei gamtos paminklų
statybos vietoje taip pat nėra.

10. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Statybos  metu  trečiųjų  asmenų  (kaimyninių  teritorijų  naudotojų)  gyvenimo  ir  kitos  veiklos  sąlygos
nesuvaržomos – išlieka galimybė naudotis esamais  inžineriniais tinklais ir privažiavimo keliais.
Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo
ar kitų inžinerinių komunikacijų trikdymo.

11. STATINIO STATYBOS IR PRIĖMIMO EKSPLOATACIJAI EILIŠKUMAS

Statybos eiliškumas.  Projektas numatomas įgyvendinti vienu etapu.

Statinio priėmimo naudojimui eiliškumas. Kaip ir statinio statyba, taip ir jo priėmimas eksploatacijon, vyks
vienu etapu.

12. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1. Statinio projekto ekspertizė nėra privaloma.
2. Statybos aikštelė turi  būti  tvarkinga.  Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių

išvežimo statybos metu.
3. 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.

13. NURODYMAI STATINIO  EKSPLOATACIJAI

 Pagrindiniai statinio  ir jo konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:
- pasiekti,  kad  statinys  ir  jo  konstrukcijos  būtų  eksploatuojami  nepažeidžiant  projektinių  sprendinių,

statybinių ir eksploatacinių normų;
- laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
- profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinį ir jų konstrukcijas;
- būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinio ir jo konstrukcijų (apskardinimai, latakai,

lietvamzdžiai);
 Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ
PAGRINDU PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SĄRAŠAS

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus :

 LR Statybos įstatymas.
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
 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 2.01.01 (1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.
 STR 2.01.01 (2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
 STR 2.01.01 (4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
 STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrieji nurodymai:

Vykdant statybos ir montavimo darbus vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos
techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais.

Statybos rangovas parengia kapitalinio remonto darbų vykdymo projektą.

1.2. Darbų vykdymo nuoseklumas:

Įrengiami gręžtiniai pamatai, ant jų montuojamos metalinės atramos.
Ant metalo stulpelių montuojamos metalinės sijos, kurios sujungiamos į standų žiedą. Ant metalinių sijų

montuojamos medinės gegnės ir stogo danga – skarda. 

2. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

2.1. Bendri reikalavimai.

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
 specifikacija;
 nuoroda kam skiriama;
 spalvos nuoroda;
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Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų.
Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja
Užsakovas.

2.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma
kokiu nors kitu būdu.

Specifikacijoje  pateikiami  bendrieji  kokybės  reikalavimai.  Tokiu  atveju,  jei  konkrečiai  nebus  nurodyta
medžiaga,  pvz.  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją  perkant  ji  turės  būti  pateikiama
Užsakovo patvirtinimui.

2.3. Medžiagų ir gaminių pristatymas.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

2.4. Pristatymo patikrinimas:

Atvežtų  prekių  išvaizdą,  galimus  defektus  ir  žalą  reikia  patikrinti  vizualiai.  Visos  pretenzijos  turi  būti
pateikiamos prekių Tiekėjui.

2.5. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu:

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

2.6. Plieninės laikančios konstrukcijos:

Priklausomai nuo konstrukcijų atsakingumo laikančiųjų konstrukcijų plienas turi būti:
 sijų - ne žemesnės kaip S275 klasės (LST EN 10025-6:2005+A1:2009, LST EN 10210-1:2006,

 LST EN 10219-1:2006), jeigu brėžiniuose nėra nurodyta aukštesnė klasė;
 visi laikantieji neįtempiamieji varžtai turi būti 8.8 klasės (LST EN ISO 898-1:2013), kurių mažiausia

tankio reikšmė yra lygi atitinkamai 640 N/mm2 (MPA);
 visi naudojami plienai turi turėti medžiagos kokybės sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN 10204-3. l B.

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į kitose
šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties,
fizinių  ir  mechaninių  savybių  sutapimą,  reglamentuojamą  standartais.  Jeigu  reikia,  gamintojas  turi  pateikti
gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka
technines sąlygas.

2.7. Metalo statybiniai profiliai:

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti
absoliučiai  vienodi.  Profiliai  turi  būti  išbandyti  gamykloje ir  turi  turėti  atitikties  sertifikatą.  Jei  reikia,  juos
galima išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius
turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° kampu ir lenkimui ties suvirinimu.
Jei gaunami neigiami bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius.

Naudojami šaltai  valcuoti profiliai.  Tais atvejais,  kai,  konstrukcijos pagamintos iš  uždaro profilio plieno
vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos.
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2.8. Elektrodai:

Elektrodai,  suvirinimo  viela,  turi  būti  suderinta  su  plieno,  kuris  virinamas,  rūšimi.  Elektrodai  turi  būti
pagaminti iš mažai legiruoto plieno, kurių charakteristikos pateiktos LST EN ISO 2560:2009 ir LST EN ISO
18275:2012.

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą
ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, standumą ir santykinį
pailgėjimą.

2.9. Gaisrinė sauga:

Metalinių  laikančiųjų  konstrukcijų  ir  atitvarų  atsparumo  ugniai  laipsnis  turi  atitikti  „Gaisrinė  sauga.
Pagrindiniai reikalavimai", STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga".

Todėl  ten,  kur  tai  reikalinga  pagal  STR  reikalavimus,  metalinės  konstrukcijos  turi  būti  apsaugotos
priemonėmis, padidinančiomis jų atsparumą ugniai iki reikiamo dydžio. Konstrukcijų atsparumą ugniai galima
padidinti taip:

 dažyti ugniai atspariais dažais;
 apsaugoti  kitomis valstybinės priežiūros institucijų ar  užsakovo pasirinktos draudimo firmos
pripažįstamomis priemonėmis.

Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų institucijų.

3. METALO DARBAI STATYBOJE

3.1. Bendri nurodymai.

Visų  pagrindinių  metalinių  konstrukcijų  projektas  turi  būti  atliktas  MKD  stadijoje  (detalūs  metalo
konstrukcijų brėžiniai). Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal
projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos
atlikus montavimo darbus.

Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų reikia naudoti
izoliuojančias medžiagas.

3.2. Gamyba.

Statybinio plieno gaminiai, kurie užsakovo turi būti apžiūrėti bei aprobuoti prieš rangovui pateikiant savo
užsakymą, turi būti pagaminti gamykloje ir turi tenkinti standarto reikalavimus.

Skylės ir kitos jungiamosios detalės darbams statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje
taip, kad jos sutaptų be papildomo koregavimo. Skylės turi būti išgręžtos, o ne išspaustos ar pramuštos.

3.3. Virintinės jungtys.

Statybinio  plieno  gaminiams  turi  būti  taikomas  gilusis  įvirinimas,  išskyrus  pagalbines  (antraeiles)
konstrukcijas. Virintinių siūlių metalo stipris pagal takumo ribą ir pagal stiprumo ribą bei trūkimo deformaciją
turi būti didesni už virintines jungtis veikiančių įtempių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bent jau
atitikti S275JRG2 klasės plieno stiprį  - sijoms .

Suvirinimo viela gali turėti priemaišų ne daugiau kaip:
 S=0,012-0,03 %;
 P=0,012-0,03 %;
 C=0,025-0,19 %.

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje
gaminamiems  gaminiams  taikyti  mechanizuotus  –  automatizuotus  suvirinimo  būdus.  Jungiamųjų  elementų
kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius palikti apšerpėtus, pjautus
dujiniu pjovimo būdu. Kampinių siūlų statiniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo elemento
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jungiamos dalies  storis),  o  statinių  santykis  1÷1.  Suvirinant  lakštus  užleidimu,  užleidimo ilgis  turi  būti  ne
mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Draudžiama mazguose naudoti  kombinuotus  jungimus,  tai  yra  suvirinimą ir  jungtį  varžtais.  Šiuo  atveju
varžtai gali būti tik montažiniai. 
    Prieš suvirinimą kiekviena virinamoji detalė turi būti gerai nuvalyta, pašalinant visokius nešvarumus, šlaką,
rūdis, tepalą, dažus bei kitas pašalines medžiagas.
    Virinti galima tik taip, kad būtų garantuota, jog nebus ženklių jungiamųjų dalių deformacijų. Tam gali reikėti
kai kurias vietas pakaitinti.

Virintinių  siūlių  vietos,  kuriose  aptikta  defektų  (skylės,  įvirinto  šlako,  perkaitinimo  ar  nepakankamo
sulydymo požymių) turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan.,  nepažeidžiant kito suvirinto
metalo; po to tas vietas reikia pervirinti.

3.4. Apsauga nuo korozijos.

 Dažymas. Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi
būti gerai sukibusi su pagrindu.

Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST EN ISO
12944-2:2000 C1 korozijos kategorijai.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos ir  gruntuojamos. 
Kai  konstrukcijos  jungiamos  aikštelėje,  virinimų  pėdsakai  ir  apgadintos  dažų  vietos  turi  būti  gerai

nušlifuojamos  ir  iš  karto  gruntuojamos.  Plieno  elementai  ir  konstrukcijos  prieš  jas  uždengiant  turi  būti
nudažomos antikoroziniais dažais.

3.5. Surinkimas ir pastatymas

3.5.1. Bendroji dalis:

Konstrukcijos turi  būti  pagamintos taip, kad būtų patenkinti  žemiau pateikti  reikalavimai ir kad jas būtų
galima lengvai surinkti bei sumontuoti.

Montuojamos  jungtys  turi  būti  pagamintos  pagal  brėžinius.  Plieno  konstrukcijų  montavimas  turi  apimti
pastatymą į projektinę padėtį ir užmonolitinimą.

Rangovas turi numatyti laikinąsias statybines atramas, reikalingas užtikrinti konstrukcijų nuolatinį stabilumą.

3.5.2. Leistinos montavimo nuokrypos.

Metalinių elementų montavimo leistinosios nuokrypos turi tenkinti LST EN 1090-2:2008+A1:2011 ir LST
EN 1993-1-1:2005+AC:2006 reikalavimus:

 Metalinių ilginių ir sijų montavimo leistinosios nuokrypos:
 sijų ir ilginių viršutinių juostų ties tvirtinimo taškais ašies nuokrypa nuo projektinės - ne didesnė kaip 15

mm.

4. MEDŽIO DARBAI

4.1 Reikalavimai konstrukcinei medienai:

Medinėms gegnėms naudojama kalibruota mediena.
Mediena  privalo  atitikti  LST EN 14081 ir  LST EN 338:2016 reikalavimus.  Visa  mediena  privalo  būti

impregnuota ir padengta antiseptikais laikantis jį gaminančios firmos reikalavimų.
Darbai atliekami pagal RSN 99-87 reikalavimus.
Leistinos nuokrypos įrengiant medines konstrukcijas:
 iki 100 mm pločio skerspjūvių: ±2 mm, o platesnių kaip 100 mm: ±3 mm.
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4.2. Medienos apsaugos didinimas ugniai ir biologiniams poveikiams:
Visi mediniai (konstrukciniai) elementai dažomi priešgaisriniais – antiseptiniais dažais.
Turi būti naudojama tokia dažymo technologija, kokią nurodo dažų gamintojas naudojimo instrukcijoje.

Medinių elementų galai, kurie liečiasi su metalo paviršiais, turi būti aptepti silikoninėmis mastikomis. 

5. PAMATŲ ĮRENGIMO  DARBAI

05.01. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.
STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas.  Bandymų  laboratorijų  ir  sertifikavimo  įstaigų
paskyrimas
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
LST EN 206:2013+A1:2017. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.
05.02. Bendrieji nurodymai.

- Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse  specifikacijose.
Šios  techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  yra  privaloma
dokumentacijos dalis.

- Visos medžiagos ir gaminiai, iš kurių pagaminti pamatai, turi atitikti LST EN 1536:2010+A1:2015
“Gręžtiniai poliai” reikalavimas.

- Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
- Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų.
- Atliekant pamatų rengimo operacijas (įskaitant pamatų įrangos ir medžiagos tiekimą), būtina imtis

visų reikiamų priemonių, sumažinti triukšmo ir vibracijos įtaką žmonėms ir šalia esančiam turtui.
- Pamatų statybos įranga turi atitikti (Polių įranga. saugos reikalavimai) EN 996:1995 reikalavimus.
- Išsamiais  geotechniniais  tyrinėjimais  turi  būti  nustatoma gruntų  sandara  ir  sluoksniai,  kurie  turės

įtakos pamatų įrengimui ir darbui.
- Monolitinių pamatų betonavimas turi būti atliekamas sausoje aplinkoje.

03.03. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams.
Visos  medžiagos  ir  gaminiai,  naudojami  gręžtiniams  pamatams,  turi  tenkinti  atitinkamų  Europos

standartų (arba kol dar nėra atitinkamų Europos standartų – nacionalinių standartų) ir darbų techninių sąlygų
reikalavimus. Medžiagų teikimo šaltiniai turi būti patvirtinti dokumentais ir nekeičiami be išankstinio įspėjimo.
Nepriimtinos medžiagos nedelsiant šalinamos iš statybos aikštelės.
Betonas

- Betono  mišinio  sudėtis  ir  komponentai  (cementas,  užpildai  ir  kitos  medžiagos)  turi  atitikti  visas
mišinio  ir  sukietėjusio  betono  savybes  (plastiškumą,  tankį,  stiprį,  ilgaamžiškumą,  armatūros  apsauga  nuo
korozijos).

- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
- Betono stiprio klasė- C25/30.
- Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 8 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus.
- Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali

turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio
amžių.
Armatūra

- Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno.
- Pagalbinei armatūrai naudoti S500 klases armatūrą. Strypų diametras nurodomas projekte.
- S500 klasės armatūra gaminama periodinio profilio, su eglutės formos iškyšomis.
- Armatūros strypynas turi būti taip sukonstruotas, kad jį  būtų  galima nesugadinant ir nepažeidžiant

kilnoti ir montuoti.
- Armatūros strypynai įleidžiami ir tvirtinami taip, kad betonuojant išliktų reikiamoje padėtyje.
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-Armatūra montuojama prieš pradedant betonuoti.
Rišančiosios medžiagos:
- cementas  turi  atitikti  LST  EN  197-1:2011  (Cementas.  Įprastinių  cementų  sudėtis,  techniniai

reikalavimai) reikalavimus.
- Portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento gabalų.
Užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 (Betono užpildai):
- Smėlis turi atitikti LST ISO 7033:1995 (Smulkieji ir stambieji betono užpildai) reikalavimus.
- Užpildo dalelių frakcija 0/4.
Betono apsauginis sluoksnis
- Visos  monolitinių  polių  armatūros  betono  apsauginis  sluoksnis  turi  atitikti  LST  EN

1992-1-1:2005/A1:2015 (gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas) reikalavimams ir turi būti ne mažesnis kaip:
- 50mm poliams kurių D<0,6m, jeigu nesusitarta kitaip.
Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75mm, kai:
- poliai yra plastiškame grunte ir įrengiami be apvalkalo,
- aplinkos klasė yra 5,
Betono apsauginį sluoksnį, naudojant išorinį nuolatinį apvalkalą ar įklotą, galima sumažinti iki 40mm.

03.04. Reikalavimai ir nurodymai darbams
Prieš pradedant darbus reikia turėti patvirtintą  pamatų įrengimo planą, kuriame būtų  aprašyta  įranga,

rengimo būdas, nurodyta pamatų vieta ir visų pamatų rengimo eiliškumas.
Pamatų įrengimo eiliškumas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• pamatų įrengimo darbų tvarka turi būti suplanuota;
• horizontalių pamatų grupės poslinkių neigiamos pasekmės turi būti mažiausios;
• nustatant darbų tvarką gali praversti toje pačioje vietoje ar kur kitur atlikto panašių darbų patirtis.

Žemės darbai
Pašalinus augalinio grunto sluoksnį, pažymėti pamatų  vietas. Pamatų  ašių  nuokrypos nuo projektinės

padėties turi neviršyti ±5mm.
Pamato įrengimo technologija turi būti tokia, kad:

 pamato altitudžių (viršaus ir pado) ir gręžinio matmenų nuokrypos neviršytų leistinų didžių;
 pamatų montavimo ir betonavimo metu neužgriūtų pamatai;
 pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus.

Betono ir gelžbetonio darbai
Pamatai betonuojami iš betono C25/30, armuojant erdviniais strypynais. Betono gamybai naudojamos

medžiagos  —  cementas,  smėlis,  stambūs  užpildai,  priedai,  vanduo  turi  tenkinti  valstybinių  standartų
reikalavimus.  Įsitikinus,  kad dugnas švarus,  įstatomi  ar  sumontuojami  armatūros  strypynai.  Kad apsauginis
betono sluoksnis būtų  projektinis,  armatūros strypyną  reikia fiksuoti.  Pamatą  betonuoti rekomenduojama be
pertraukų. Betonuojant sausoje vietoje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas, kai jis tankinamas ir 8-12 cm
slankumo, kai jis netankinamas. Rekomenduojama naudoti cementą kurio rišimosi prasideda ne anksčiau nei po
2 val. Betoną į statybos aikštelę rekomenduojama transportuoti automobilinėmis betonmaišėmis.

Betonas, atvežtas savivartėmis, į gręžinį supilamas betono klotuvu. Betonas tankinamas vibratoriumi.
Leistini geometriniai polių statybos nuokrypiai;
- Vertikalių ir pasvirusių polių pradinė vieta plane (išmatuota darbiniame lygyje):

• žemės paviršiuje e ≤ 0,1 m
• virš vandens: pagal projekto techninius reikalavimus

- Vertikalių polių nuosvyris:
• i ≤ imax = 0,04 (0,04 m/m)
Pasvirusių polių svyris:
• i ≤ imax = 0,04 (0,04 m/m)

i reiškia kampo tangentą tarp projektinės ir įrengto polio ašių.
Fiksatoriai

Fiksatoriai užtikrina:
- centrišką armatūros strypyno padėtį gręžinyje,
- reikalingą betono apsauginį sluoksnį.
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Fiksatoriai  projektuojami ir gaminami iš  patvarių medžiagų,  kurios nesukelia armatūros korozijos ir
betono apsauginio sluoksnio atplyšimo.

Fiksatoriai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų:
- ne mažiau kaip trys viename lygyje,
- atstumai tarp šių lygių ne daugiau kaip 3,0m ,
- pakankama tolerancija iki apvalkalo sienos .
Armatūros įrengimas turi užtikrinti jos padėtį polio ašies atžvilgiu ir išlaikyti tikslų betono apsauginį

sluoksnį per visą jo ilgį. Klojant betoną, reikia išlaikyti armatūros lygį,  kad būtų nustatytas išsikišimas virš
galutinio  nukirtimo  lygio.  Armatūros  strypyno  viršaus  pakėlimas  po  betono  suklojimo  turi  būti  lygus
nominalinei reikšmei esant maksimaliai nuokrypai +/- 0,15m.
Betonavimas

Polis  iš  dalies  arba  visiškai  užpildomas  betonu  tokiu  būdu,  kad  susiformuotų  ištisinis,  vientisas,
monolitinis, viso reikiamo skerspjūvio ir aukščio kamienas.

Turi  būti  atitinkamas  betono  padavimas  viso  klojimo  proceso  metu  sklandžiai  operacijai  atlikti.  
Nustatant betono klojumo laiką, reikia atsižvelgti į galimas padavimo pertraukas ir klojimui reikalingą

laiką.
Vidinis vibravimas betonui sutankinti neleidžiamas.
Reikia imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad tekantis gruntinis vanduo neišplautų betono smulkiųjų

frakcijų iš kamieno paviršiaus. Šviežiam betonui silpnuose gruntuose ( Cu<15kN/m2 ) palaikyti išilgai viso
polio arba jo  dalies gali  prireikti  aukojamųjų įklotų arba nuolatinių apvalkalų įrengimo.  Betonuojant  reikia
tikrinti ir registruoti sukloto betono tūrį ir jo lygį gręžinyje.
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