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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.
  LR. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166.
 LR Neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22, Nr. I-733.

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”;
 STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas”;
  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 64; Žin., 2010, Nr. 1-233);
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  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”;

 ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės“;

 ĮT SBR 19 , „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);
 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
 LST 15616:2015 “Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
 PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.

Respublikinės statybos normos, taisyklės ir kt.:

 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”.
 HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji saugos reikalavimai“;
 HN 131:2015 „Vaikų žaidimo aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

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 "GILIJOS" PRADINĖS MOKYKLOS SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ
STATINIŲ, TAIKOS PR. 68., KLAIPĖDOS M., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m2 34661,0 (kad.nr. 2101/0006:175)

IV. INŽINĖRINIAI TINKLAI 

4.1. Lietaus nuotekų tinklai

D200 mm*  m 68,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

D110 mm*  m 10,0 (Nauja statyba)
(I grupės nesudetingas)

4.2. Drenažo tinklai

D113/126 mm*  m 256,0 (Nauja statyba)
(I grupės nesudetingas)

4.3. Lietaus surinkimo latakas. m 77,0

4.4. Elektros tinklai

Kabelis 3x2,5 mm2* m 10,0
Kabelis 5x10 mm2* m 170,0
Kabelis 5x16 mm2* m 100,0

V. KITI STATINIAI 

5.1. Sporto paskirties inžineriniai 
statiniai
5.1.1. Futbolo aikštė * [2] m2 1240,0 (Nauja statyba)

(II grupės nesudetingas)
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5.1.2. Lengvosios atletikos aištelė* [3] m2 294,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.1.3. Bėgimo takas* [4] m2 570,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.1.4. Šuoliaduobė* [5] m2 19,25 (Nauja statyba)
(I grupės nesudetingas)

5.1.5. Krepšinio aikštelė* [8] m2 510,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.1.6. Tinklinio aikštelė* [9] m2 304,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2. Kitos paskirties inžinėriniai statiniai

5.2.1. Tvora * 

5.2.1.1 Tvora (tarp futbolo aikštės ir 
bėgimo tako)
Ilgis/ aukštis* 

m/m 93,0/
1,2

(Nauja statyba)
(I grupės nesudetingas)

5.2.1.2 Tvora (kamuolių gaudyklė, futbolo
aikštės galuose)
Ilgis/ aukštis* 

m/m 46,0/
5,0

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.1.3 Tvora (teritorijos aptvėrimui),  
Ilgis/ aukštis*

m/m 268/
2,48

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.1.4Tvora (krepšinio aikštelės 
aptvėrimui),  Ilgis/ aukštis*

m/m 100,0/
3,0

(Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

5.2.2. Pėsčiųjų takas * m2 398,0 (Nauja statyba)
(II grupės nesudetingas)

* 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.

Sporto paskirties inžineriniai statiniai ir  inžineriniai tinklai  Klaipėdos „Gilijos“ pradinės

mokyklos teritorijoje projektuojami pagal:

1. Statinio projektavimo užduotį 2022-11-10, Nr. D1-1379 ; 

2. AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas 2022-10-19, Nr.2022/S.4-5/5.E-1651;

3. AB „Klaipėdos energija“ projektavimo sąlygas tinklų išsaugojimui 2022-10-27, Nr. R-22E-157;

4. Topografinę nuotrauką;

5. UAB „Geomodulis“ parengtais projektiniais inžineriniais geologiniais ir geotechniniais tyrimais.

1.1. Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys.

Objekto pavadinimas: Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos sporto ir kitos paskirties inžinerinių

statinių, Taikos pr. 68 Klaipėdos m. supaprastintas statybos projektas.

Statybos vieta: Taikos pr. 68,  Klaipėdos m., skl. kad. nr. 2101/0006:175.

Statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybė.

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

Projektavimo rengimo pagrindas: 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: 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.  2101/0006:175 Klaipėdos  m.  k.v.,

Taikos pr. 68, Klaipėdos m.  Teritorijoje yra Klaipėdos  „Gilijos“ pradinės mokyklos pastatas.

Šiuo metu  pradinės  mokyklos   teritorijoje  yra  įrengta  asfaltbetonio  dangos  krepšinio  ir

tinklinio aikštelės, taip pat vaikai sportuoja „stadionu“ vadinamoje pievoje.  Mokyklos moksleiviai

neturi galimybės tinkamai (šiuolaikiškai) sportuoti lauke. 

Projektas apima esamų krepšinio ir tinklinio aikštelių atnaujinimą, futbolo aikštės, bėgimo

takų, šuoliaduobės, gimnastikos aikštelės įrengimą.

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 ir statiniai sklype

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

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

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

Esamų  inžinerinių  tinklų  vietas  tikslinti  statybos  metu,  iškvietus  požeminių  statinių

savininkus.

1.6. Želdiniai

   Atliekant sporto aikštelių  įrengimo darbus reikės  pašalinti 2521,0 m2 vejos ir  nukirsti  vieną

mažalapę liepą.

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“  želdinių atkuriamoji  vertė būtų:  
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UAB „ROLANA“

Eil.
Nr.

 Rūšis Medžio 
kamieno 
skersmuo
( cm)

Medžių
skai
čius
(vnt.)

Medžių
grupė

Įkainis 
didina
mas

Želdinių 
atkuriamosio
s vertės 
įkainis
(Eur)

Želdinių
būklė

Želdinių 
atkūriamo
sios 
vertės 
įkainiai 
mažinami
%

Atkuriamoji 
vertė (Eur)

1. Mažal
apė 
liepa

45 1 II 2 6 gera 0 540

Viso: 540

Pastaba:  medžių  atkuriamosios  vertės  kaina  gali  keistis,  gaunant   savivaldybės  leidimą

tvarkyti, šalinti želdinius.

Medžių kirtimo ar  kitokio pašalinimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą

leidimą. 

Baigus darbus, aplink pastatytus statinius ir inžinerinių tinklų klojimo vietose bus naujai 
užsėjama veja plotas apie 700,0 m2.
      Atliekant  statybos  darbus  vadovautis  ŽELDINIŲ  APSAUGOS,  VYKDANT STATYBOS

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

           Po sporto aikštelių įrengimo darbų teritorijoje Taikos pr. 68., žalieji plotai sudarys  19541,0

m2, kietosios dangos 15120,0 m2. Žalieji plotai sudarys 56,38% visos teritorijos ploto.

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 atliekų kiekiai duoti orientaciniai, jie bus tikslinami objekto statybos metu

sudarant atliekų išvežimo sutartis.

Statybos  metu  kertami  medžiai,  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). 
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UAB „ROLANA“

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.

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
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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

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
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*- atliekų kiekiai gali orientaciniai, tikslinti statybos metu.

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.

1.8.  Geologija.

1.8.1. Gamtinės sąlygos.

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui,

Kuršių marių duburio rajone, Baltijos jūros duburio srityje. Reljefo tipas, jūrinės

lygumos. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 4,6 – 4,8 m.

1.8.2. Geologinė sandara.

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno augalinis sluoksnis (Dirvožemis) (pd IV),

technogeniniai dariniai (t IV), Litorinos jūrinės nuogulos (m IVL) ir viršutinio Pleistoceno

Nemuno posvitės Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (g III bl).

Technogeniniai dariniai (t IV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): smėlingas molis su žvirgždu

ir gargždu, vietom labai smėlingas, rudas. Komplekso storis siekia 0,5 – 1,0 m.

Litorinos jūrinės nuogulos (m IV L) sudaro: Smulkus smėlis (FSa) gelsvai rusvas, vidutinio

tankumo, vandeningas; Smulkus smėlis (FSa) pilkas, tankus, vandeningas. Komplekso

storis siekia 0,3 – 0,6 m.

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (g III bl)

sudaro: Smėlingas molingas dulkis (saclSi) su retu žvirgždu, rudas, vidutinio stiprumo;

Smėlingas molingas dulkis (saclSi) su retu žvirgždu, bei smėlio lęšiukais, rudas, stiprus;

Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, silpnas; Smėlingas

dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, vidutinio stiprumo. Komplekso

storis siekia 3,5 – 3,6 m.

1.8.3. Hidrogeologinės sąlygos.

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 0,8 – 1,2 m gylyje

nuo žemės paviršiaus (abs.a. 3,4 – 4,0 m). Vanduo talpinasi smulkiuose smėliuose (FSa).

Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio
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vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0

m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o

drėgnuoju pakils. Lietingais laikotarpiais ir polaidžio metu, gali kauptis podirvio vanduo, o

statybos iškasose kaupsis paviršinis ir kritulių vanduo, nes didžiojoje tiriamos teritorijos dalyje

vyrauja smulkieji gruntai (moliniai, dulkingi). Gruntinio vandens sąveikos su paviršiniais

vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015

lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1-222, 11 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra

sudėtingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis iki 2,0 m ir vidutinio sudėtingumo, kai

gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 2,0 iki 3,0 m, bei nesudėtingos, kai gruntinio

vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 3,0 m.

1.8.4. Geologiniai procesai ir reiškiniai.

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos

įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija

priskiriama nepavojingai.

Detalesnę  informaciją  žiūrėti  priede  (projektinių  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių

tyrimų priskirtų I geotechninei kategorijai, ataskaita).
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2 Projektuojami ir atnaujinami statiniai.

Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos teritorijoje, projektuojami šie statiniai ir inžineriniai

tinklai:

1  Futbolo aikštė  -1240,0 m2;

2 Lengvosios atletikos aikštelė - 294,0 m2;

3 Bėgimo takas   -570,0 m2;

4 Šuoliaduobė- 19,25 m2;

5 Pėsčiųjų takas- 398,0 m2;

6 Atnaujinama krepšinio aikštelė- 510 m2;

7 Atnaujinama tinklinio aikštelė- 304,0 m2;

8 Lietaus nuotekynės tinklai; 

9 Drenažo tinklai;

10 Elektros apšvietimo tinklai;

11 Tvora h 1,2 m. tarp bėgimo tako ir futbolo aikštės – 2x46,5 m;

12 Tvora h 2,48 m. teritorijos aptvėrimui – 268,0 m;

13 Tvora h 3,0 m. krepšinio aikštelės aptvėrimui – 100,0 m;

14 Tvora h 5,0 m. kamuolių gaudyklė – 2x23,0 m

2.1.  Futbolo aikštė.

Projektuojamos futbolo aikštės matmenys 24,8x49,9 m, plotas 1240,0 m2.
     Ant naujai įrengtų  pagrindų  įrengiama 20-26 mm, dirbtinės žolės danga su gumos ir

granitinės skaldos pagrindu. Futbolo aikštės perimetru įrengiami betoniniai vejos bortai.  Aikštelės

žymėjimas atliekamas pagal žaidybinių linijų reikalavimus. Linijų storis negali būti didesnis nei 12

cm.  Žymėjimas  turi  būti  apsaugotas  nuo  mechaninių  pažeidimų.  Įrengiami  stacionarūs  futbolo

vartai 3,0x2,0 m.

Aikštelės ilgosios kraštinės atitveriamos nuo bėgimo tako metalinės konstrukcijos tvora
(spalva RAL6005)  .  Už futbolo vartų   įrengiamos 5,0 m aukščio  kamuolių  gaudyklės  2x23 m.
(spalva žalia RAL6005). 

Po futbolo aikšte įrengiami drenažo tinklai. 
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Medžiagų aprašymai pateikti techninėje specifikacijoje, kiekiai sąnaudų žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.1 pav. Futbolo aikštė.

2.2. Lengvosios atletikos aikštelė.

Ant  naujai  įrengtų  pagrindų  įrengiama  liejamos  sintetinės  dangos  lengvosios  atletikos

aikštelė, matmenys 11,8x24,8 m, plotas 294,0 m2.  Aikštelės perimetru  įrengiami betoniniai vejos

borteliai.   Aikštelėje  projektuojama vandeniui pralaidi dvisluoksnė  liejama (8  mm  SBR+  7 mm

EPDM) dvispalvė (raudonos- pilkos) sportinė danga. Aikštelėje įrengiama gimnastikos įranga. 

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.
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2.2 pav. Lengvosios atletikos aikštelė.

2.3. Bėgimo takai.

            Aplink futbolo ir lengvosios atletikos aikšteles įrengiami bėgimo takai  - 570,0 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 

Numatomi  2 bėgimo takeliai, bėgimo tako plotis 122 cm, linijos ženklinimo plotis 5 cm.

Danga  ženklinama  30,  50,  60  distancijų  bėgimui  ir  paspara  šuoliams.  Linijų  spalva  –  balta.

Distancijų ženklinimą žr. į SP dalies brėžinius.

Medžiagų aprašymai pateikti techninėje specifikacijoje, kiekiai sąnaudų žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.4. Šuoliaduobė.

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

matavimo linija). 
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Šuoliaduobė  700  cm  ilgio.  Šuoliaduobės  plotis  275  cm.  Šuoliaduobė  įrėminta

polimerbetonio borteliais su gumine viršutine dalimi.

         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.  Šuoliaduobė

komplektuojama su PVC uždangalu įtempiamu plienine grandine.

Medžiagų aprašymai pateikti techninėje specifikacijoje, kiekiai sąnaudų žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

 

2.5. Atnaujinama krepšinio aikštelė.

       

  Ant  esamos  asfaltbetonio dangos klojama vandeniui pralaidi dvisluoksnė liejama (8 mm

SBR+ 7 mm EPDM) raudonos spalvos sportinė danga. Aikštelės matmenys 30,0x17,0 m., plotas

510 m2. 

Aikštelės perimetru  įrengiama  3D segmentinė  3,0  aukščio  tvora  (RAL 6005)  su  2,0  m.

pločio ir 2,0 m. aukščio varteliais.

  Ant dirbtinės dangos žymimos krepšinio žaidybinės linijos (baltos spalvos).

 Keičiami  esami  metaliniai  krepšinio  tinkleliai.  Šalia  aikštelės  montuojami  suoliukai  ir

šiukšliadėžės.

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.6. Atnaujinama tinklinio aikštelė.

       

  Ant  esamos  asfaltbetonio dangos klojama vandeniui pralaidi dvisluoksnė liejama (8 mm

SBR+ 7 mm EPDM) raudonos spalvos sportinė danga. Aikštelės matmenys  13,5x22,5 m., plotas

304,0 m2. 

  Ant dirbtinės dangos žymimos tinklinio žaidybinės linijos (baltos spalvos).
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Demontuojami  esami  tinklinio  stovai  ir  įrengiami  nauji  (reguliuojamo  aukščio).   Šalia

aikštelės montuojami suoliukai ir šiukšliadėžės.

Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.7. Naujai įrengiamas pėsčiųjų takai.

Priėjimui  prie  aikštelių  įrengiami pėsčiųjų  takai.  Pėsčiųjų  takuose  įrengiami įspėjamasis

paviršius žmonėms su negalia.  Pėsčiųjų takai įrengiami ant naujai įrengtų pagrindų, trinkelės pilkos

spalvos 8 cm storio.  Tarp pėsčiųjų tako ir bėgimo tako įrengiamas lietaus surinkimo latakas.

                 Ties takais įrengiami suoliukai, šiukšliadėžės. Taip pat ant trinkelių dangos numatyta

metalinio karkaso kupolinė pavėsinė 10 m skersmens. Pavėsinė  komplektuojama su plastikinėmis

durimis.  Konstrukcija padengta baltos spalvos tentine PVC danga ~30 procentų ir skaidria danga

(panoraminė dalis) ~ 70 procentų viso ploto. Pavėsinėje numatytos kėdės  su stalelių 30 vnt.

 Medžiagų  aprašymai  pateikti  techninėje  specifikacijoje,  kiekiai  sąnaudų  žiniaraščiuose,

projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.8. Teritorijos aptvėrimas.

   Tvarkoma teritorija aptveriama nauja segmentine 2.48  m aukščio tvora, kuri tvirtinama prie

įbetonuojamų  metalinių  stulpų.  Tvoros  spalva  žalia  (RAL 6005).  Teritorijos  aptvėrimo  forma

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

nepažeisti esamų požeminių inžinerinių tinklų.

3. Lietaus nuotekynės ir drenažo tinklai.

  Siekiant  užtikrinti  sklandų  paviršinio  vandens  nuvedimą  nuo  sporto  paskirties  statinių,

projektuojama lietaus ir drenažo nuotekynės sistema. 

Projektuojamoje teritorijoje nebus jokių paviršinių nuotekų taršos šaltinių.

          

3.1.   Paviršinės nuotekos nuo bėgimo takų [4] 570,0 m  2  , lengvosios atletikos aikštelės   [3] 294,0  

m  2   ir dalies pėsčiųjų tako [6] 316,0 m  2  :  
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      Paviršinės nuotekos nuo šių statinių, surenkamos projektuojamu lietaus surinkimo lataku   ir

projektuojamais lietaus nuotekynės tinklais nuvedamos į esamus lietaus nuotekynės tinklus D315

esančius  mokyklos  teritorijoje,  prisijungiant  prie  esamo  g/b  D1,0  šulinio  Nr.  27.  Tinklas

projektuojamas iš PVC nuotekynės vamzdžių D200, PP d425 apžiūros šulinių ir polimerbetoninių

latakų su plastiko kompozito grotelėmis.

  3.2. Paviršinės nuotekos nuo futbolo aikštės. [2] 1240,0 m  2   :  

          Futbolo aikštės, bėgimo tako ir  lengvosios atletikos aikštelės dangos konstrukcijų drenavimui

ir paviršinių nuotekų surinkimui nuo futbolo aikštės,  projektuojami drenažo surinkimo tinklai.  

Futbolo aikštėje numatyta vandeniui laidi sintetinė sportinė danga.  Projektuojamais drenažo 

tinklais nuotekos nuvedamos į esamus lietaus D315 nuotekynės tinklus.

          Tinklas projektuojamas iš drenažo vamzdžių D113/126 su geotekstilės filtru ir PP D425

apžiūros šulinių. Drenažo vamzdžiai jungiami trišakiais.

3.3. Paviršinės nuo esamos krepšinio [8]  ir tinklinio [9] aikštelės.

Paviršinės  nuotekų  surinkimas  nuo  esamos  krepšinio  ir  tinklinio  aikštelės  neumatytas,

paviršinės nuotekos infiltruosis į esamą gruntą.

3.4. Paviršinių nuotekų kiekiai.

Lietaus  nuotekų  kiekiai  nuo  rekonstruojamų  statinių  apskaičiuojami  pagal  STR

2.07.01:2003 reikalavimus.

1. Paviršinių nuotekų  kiekiai nuo  bėgimo takų [4] 570,0 m  2  , lengvosios atletikos aikštelės  

[3] 294,0 m  2   ir dalies pėsčiųjų tako [6] 316,0 m  2  :  

paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

                                    Qlt =I⋅F ⋅C vid=70∗0 ,118∗0,7=5,8,  l/s,

kai: I - lietaus intensyvumas 20 min (  Klaipėdos m. 70 l/s·ha),.; F - skaičiuotinis nuotėkio baseino
plotas ( 0,118 ha), ; Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 0,7.
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2. Paviršinių  nuotekų  kiekiai  patenkantis į  drenažo tinklus nuo futbolo aikštės  ir  dangų

konstrukcijos:

                         Qlt =I⋅F ⋅Cvid=70∗0 , 20∗0,2=2,8   ,  l/s,

kai: I - lietaus intensyvumas 20 min (  Klaipėdos m. 70 l/s·ha),.; F - skaičiuotinis nuotėkio baseino
plotas ( 0,20 ha) ; Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 0,2.

Maksimalus bendras paviršinių nuotekų kiekis patenkantis į lietaus nuotekynės tinklus 

Qsum= 8,6 l/s.

3.5  .  Esamų   drenažo tinklų demonavimas.  

         Teritorijoje esamo stadiono vietoje yra įrengti drenažo tinklai. Prieš pradedant naujų

sporto aikštelių įrengimą esamus drenažo tinklus ir surinkimo šulinėlius demontuoti.

3.5. Projektuojamų lietaus nuotekynės ir drenažo tinklų sanitarinės apsaugos zonos

Numatomos paviršinių  nuotekų  tvarkymo vamzdynų  apsaugos zonos po 2,5 metro į  abi

puses nuo vamzdyno ašies. (Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų  įstatymas,

2019 m. 06-06. Nr. XIII-2166) 

4. Elektrotechnika.

4.1. Teritorijos apšvietimas.

Numatoma įrengti 4 vnt. 7 metrų aukščio atramas sumontuojant ant jų kronšteinus ir po vieną

arba  du  šviestuvus  (prožektorius).  Atramos  numatomos  metalinės  cinkuotos  (pritaikytos  lauko

sąlygoms),  montuojamos  į  betoninį  pamatą  skirtą  metalinėms  lauko  apšvietimo  atramoms.

Betoninis pamatas įkasamas į žemę - 1,2 m gylį. 

Projektuojamų lauko šviestuvų charakteristikos turi būti artimos šiems:

- LED lauko šviestuvas (prožektorius) 300 W, 35000 lm, 4000 °K, IP65. Projektuojami ant

visų atramų;

Šviestuvus atramose numatoma prijungti su Cu 3x1,5 mm² kabeliais (nutiestais atramų viduje)

nuo  atramose  sumontuotų  gnybtynų.  Kabelių  apsaugai  atramose  numatoma  sumontuoti  4  A

automatinius jungiklius.
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Projektuojamų  šviestuvų  valdymui numatoma sumontuoti apšvietimo valdymo skydą  AVS-1

ant  pamato.  Šiame  skyde  sumontuojama  kontrolinė  apskaita,  viršįtampių  ribotuvai,  remontinis

kištukinis  lizdas,  apšvietimo  el.  tinklo  ir  kištukinių  lizdų  kolonėlės  komutaciniai  ir  valdymo

įrenginiai. Apšvietimo valdymas organizuojamas sekančiai:

- kirtikliu  su  indikacija  lengvosios atletikos aikštelės apšvietimo valdymas (2 šviestuvai),

aikštelės apšvietimo Evid ≥ 75 lx;

- kirtikliu  su  indikacija  futbolo  aikštelės  apšvietimo  valdymas  (4  šviestuvai),  aikštelės

apšvietimo Evid ≥ 75 lx;

- visų trijų zonų apšvietimas gali veikti tiek kartu, tiek atskirai.

Apšvietimo valdymo kirtikliai su indikacija montuojami užrakinamo skydo viduje.

Visos apšvietimo linijos pajungtos per kontaktorių kurį valdo programuojama astronominė relė

sumontuota paskirstymo skyde AVS-1.

Projektuojamą apšvietimo tinklą numatoma prijungti nuo pradinės mokyklos elektros skydinės

patalpose  esamo  įvadinio  paskirstymo  el.  skydo  sumontuojant  3FC25A automatinį  jungiklį  ir

nuvedant AL5x16 mm2 kabelį į projektuojamą el. skydą AVS-1. Tarp apšvietimo atramų numatoma

įrengti el. tinklą su AL5x10 mm2 kabeliais.

Apšvietos  skaičiavimai  buvo  atlikti  remiantis  Europos  standartu  EN12193  „Šviesa  ir

apšvietimas-sportinis apšvietimas“.  Vadovaujantis šiuo standartu projektuojamas sporto aikštynas

priskiriamas  III  apšvietimo  klasei  –  žemo  lygio  varžybos,  pvz.  vietos  arba  mažos  reikšmės

rungtynės,  kuriose  paprastai  nėra  žiūrovų  arba  jų  labai  ne  daug.  Bendrosios  treniruotės  ir

mėgėjiškos taip pat yra įtrauktos į šią klasę. Apšvietos normos III klasės apšvietimo lauko futbolo,

lengvosios atletikos aikštelėms turi atitikti sekančias reikšmes:

- Apšvieta >75 lx, 

- tolygumas >0,5 Emin/Evid, 

- Spalvų atgavimo koef. >60, 

Akinimas <50.

Visos metalinės elektros įrenginių  dalys normaliai neturinčios įtampos bet galinčios ją  gauti

pažeidus izoliaciją privalo būti įžemintos arba įnulintos. Įnulinimui panaudoti papildomas ir nulines

kabelių  gyslas.  Tinklo  montažą  ir  apsauginį  įnulinimą  ar  įžeminimą  įrengti  pagal  EĮĮBT

reikalavimus.  Apšvietimo  tinklo įžeminimo įrenginio  varža  bet  kuriuo metų  laiku,  privalo  būti

nedaugiau 10 Ω. Įžeminimo įrenginys montuojamas visoms atramoms.
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Užsakovo  pageidavimu  pakeičiami  esamų  sporto  aikštelių  (krepšinio  ir  tinklinio)  seni

prožektoriai (sumontuoti ant mokyklos pastato stogo) naujais LED prožektoriais (1f, 230 V, 300 W,

plataus  apšvietos  kampo,  4000  K).  Nauji  šviestuvai  prijungiami  prie  esamų  išmontuojamų

prožektorių  el.  kabelių.  Tvirtinimas  prie  esamų  išmontuojamų  prožektorių  kronšteinų.  Šiems

šviestuvams numatyta srovės nuotekio relė, montuojama esamame el. skyde nueinančioje el. linijoje

į šiuos šviestuvus.

Kupole projektuojama 4 el. kištukinių lizdų kolonėlė, pritaikyta lauko sąlygoms. Ši kolonėlė

pajungiama  el.  kabeliu  Cu3x2,5  mm²  nuo  proj.  el.  skydo  AVS-1.  Šios  kolonėlės  valdymui

numatytas modulinis mechaniškai užsukamas laikmatis (taimeris iki 24 val.), tam, kad atsidarius el.

skydą  būtų  galima  iš  anksto nustatyti  kištukinių  lizdų  kolonėlės veikimo laiką  ir  automatinį  jo

atsijungimą prabėgus nustatytam laikui.

Kiekvienoje apšvietimo atramoje projektuojamas elektros kištukinis lizdas (1 vnt.), jis montuojamas

atramos cokolinėje dalyje, paslėptai. Šie el. kišt. lizdai pajungiami nuo trečios L3‘ fazės kabelio

gyslos, ir nėra valdomi, pajungti per srovės nuotekio rėlę. Atramoje šiems el. kišt. lizdams numatyta

1FC10A automatinis jungiklis

4.2. Kabelių kanalizacija.
     

Projektuojama kabelių kanalizacija rezervinių kabelių patiesimui ateityje, vamzdžiai Ø40 ir Ø110

mm,  projektuojama  nuo  kiekvienos  apšvietimo  atramos  iki  kabelių  šulinio,  ir  nuo  šulinio  iki

mokyklos pastato.

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

takų altitudėmis. Pėsčiųjų takų lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 5 mm. Pesčiųjų take

įrengiamas įspėjamasis paviršius žmonėms su negalia.

           Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla turi užtikrinti ir sudaryti galimybę ŽN savarankiškai

pasiruošti ir naudotis sporto paskirties statiniais.

7. Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.

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.  Projektuojami

sporto paskirties inžineriniai statiniai ir 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. Aikštelės įrengiamos 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.

10. Gaisrinė sauga 
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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. 

Gaisrinių automobilių privažiavimas. Gaisriniai automobiliai gali patekti į  mokyklos   teritorija

nuo Taikos pr.

10. Sporto statinių naudojimo paskirtis.

Projektuojami  statiniai bus  naudojami  tik  pradinės  mokyklos moksleivių  reikmėms.

Persirengimo patalpos, tualetai bei dušai moksleiviams yra įrengti mokyklos patalpose.

Naujai  projektuojamose  aikštelėse  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 2022-12
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Projektuojama futbolo aikštė

Gilijos pradinės mokyklos pastatas

2

1

Projektuojama lengvosios atletikos aikštelė3

1

Projektuojamas bėgimo takas4

Projektuojama šuoliaduobė5

Projektuojamas pėsčiųjų takas6

6

7

Projektuojama kupolinė pavėsinė7

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Sklypo ribos

Projektuojama kamuolių gaudyklė h-5 m, 2x23,0 m (RAL 6005)

Projektuojama segmentinė tvora (3D tipo), h-2,48 m, L- 268,0 m (RAL 6005)

Projektuojamas apvietimo atrama su prožektoriais

L1
LD1

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
Projektuojamas drenažo tinklas

E1
Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis

AVS Projektuojama apšvietimo valdymo spinta

Projektuojamas 0,4 kV  elektros kabelis

E2

Projektuojama futbolo aikštės dirbtinės žolės danga 1240,0 m²

Projektuojama h-1,20 m metalinė tvora,  2x46,5 m.(RAL 6005)

Projektuojamas trinkelių dangos pėsčiųjų takas  398,0 m2  (Trinkelės pilkos)

Projektuojama bėgimo tako danga 570,0 m2 (raudona)

Projektuojama lengvosios atletikos aikštelės sprotinė danga, 294 m2
 (dvispalvė, maišyta 50 proc. granulių pilkos spalvos RAL7011 ir 50 proc. raudonos)

8

Esama krepšinio aikštelė8

Esama tinklinio aikštelė9

9

Projektuojama krepšinio aikštelės sprotinė danga, 510 m2 (raudona)

Projektuojama tinklinio aikštelės sprotinė danga, 304,0 m2 (raudona)

Projektuojama segmentinė tvora (3D tipo), h-3,0 m, L-100,0 m (RAL 6005)

Įspėjamasis paviršius
Projektuojama smėlio danga, (šuoliaduobė)

V1 Projektuojami varteliai 1,0 m. pločio, H- 2,0 m.

V2 Projektuojami dviveriai varteliai 2,0 m. pločio, H-2,0 m.

Projektuojamas suoliukas su šiukliadėže

Lietaus surinkimo latakas, L-78,0 m

V2

Kertami medžiai, liepa mažalapė, d~40 cm.

ĮD-1 Projektuojama įtekėjimo dėžė

V1

2

3

4

4

4

D
113/126,

 L-35,0 m

D
113/126,

 L-35,0 m

D
113/126,

 L-35,0 m

D
113/126,

 L-35,0 m

D
113/126,

 L-35,0 m

D
113/126,

 L-35,0 m

ĮD
-1

ĮD
-2

L1-1
PP, D425

Start

50 m

60 m

L1-2
PP, D425

D200L-34,0 m

V2

6

6

5

Demontuojami esami drenažo tinklai

V2

P. Lukšio g. 32-256, LT-08222, Vilnius 
Tel: 861286068, info.rolana@gmail.com 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

PV R. GAIDYS

KLAIPĖDOS "GILIJOS" PRADINĖS MOKYKLOS SPORTO IR KITOS 
PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, TAIKOS PR. 68., KLAIPĖDOS M., 
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10 Esamų buitinių atliekų ir rušiavimo konteinerių vieta.

10

Žemės sklype Taikos pr. 68 Klaipėdos m.  taikomos žemės  specialiosios naudojimo sąlygos:

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
3. Elektros tinklų apsaugos zonos;
4. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 

PASTABOS 
1. Susikirtimuose su inžineriniais tinklais ir inž. tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Kasimo metu 
išsikviesti inž. tinklų savininko atstovą.
2. Visos dangos turi būti atstatytos į neblogesnę būklę.  
3. Inžinerinių tinklų šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga.
4. Atliekant statybos darbus vadovautis ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS, TAISYKLĖMIS 2010 03 
15, NR. D1-193.
5. Esamų požeminių komunikacijų gylius tikslinti statybos metu.

Išduotos prisijungimo sąlygos ir techniniai reikalavimai:
1. AB "Klaipėdos vanduo" prisijungimo sąlygos 2022-10-19, Nr. 2022/S.4-5/5.E-1651;
2. AB "Klaipėdos energija" projektavimo sąlygos tinklų išsaugojimui 2022-10-27, Nr. R-22E-157.
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