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PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU 
PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 
 
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 
STR 1.01.05:2007. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.06:2010.  Ypatingi statiniai  
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys 
STR 1.01.09:2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 
STR 1.04.02:2004. Inžineriniai geologiniai(geotechniniai) tyrimai 
STR 1.05.05:2004. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis 
STR 1.05.06:2010. Statinio projektavimas 
STR 1.05.08:2003. Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo  

taisyklės ir grafiniai žymėjimai. 
STR 1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė  
STR 1.07.02:2005. Žemės darbai 
STR 1.08.02:2002. Statybos darbai  
STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priežiūra 
STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techninė priežiūra 
STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 1.14.01:1999. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 
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. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  
STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.08:2003. Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.  
STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.  
STR 2.06.01:1999. Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos.  
STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos.  

Lauko inžineriniai tinklai. 
STR 2.08.01:2004. Dujų sistemos pastatuose 
STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.  
 
RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS: 
RSN 139-92  Pastatų ir statinių žaibosauga 
RSN 145-92  Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas 
RSN 156-94  Statybinė klimatologija 
 
HIGIENOS NORMOS: 
HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios 

aplinkos ore 
HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 
HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai 
HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai 
 



Projektuojamo statinio gaisrinės saugos reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis: 
 

1. STR 1.05.06:2005 „Statinių projektavimas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2010, Nr. 14-667); 

2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 

3. STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424); 

4. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720); 

5. STR 2.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611); 

6. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 
138-6095); 

7. Visuomeninių statinių gaisrinės saugo taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14; 

 
8. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 

gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 (Žin., 2003, Nr. 59-2683); 
9. STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (Žin., 2007, Nr. 16-596); 
10. STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-817 (Žin., 2009, Nr. 157-7115); 
11. Stacionarios gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 22 
d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 22 
d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

13. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 
m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

14. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 
m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

15. LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Gaisro poveikiai konstrukcijoms; 

16. LST EN 12845+A2 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. 
Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra; 

17. LST EN 1838:2003 Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas; 
18. P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys. Žmonių sauga. Vilnius: 2005. 
19. Ekstremalių situacijų ir incidento likvidavimo planų sudarymo instrukcija, patvirtinta Priešgaisrinės 

saugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 1998 m. gruodžio 24 d. 
įsakymu Nr. 143; 

20. Yamaguchi J., Tanaka T. Simple Equations for Predicting Smoke Filling Time in Fire Rooms with 
Irregular Ceilings. Fire Science and Technology Vol. 24 No.4 (2005). 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 0

Stadija Lapas Lapų
TP

Statytojas
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla

Žymuo
0363-00-TP-BD-TS 1 5

Sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) Žeimenos g. 66, Kaune, paprastasis remontas
Techninio projekto
Bendrosios dalies

techninės specifikacijos

1 BENDROJI DALIS

Atliekant statybos – montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis statybos
normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti LR Aplinkos ministerijos
aprobuotoje “Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų
rodyklėje ”.

Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje,
Lietuvoje galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal
juos pateiktos prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės, negu
numatyta Lietuvos standartuose arba techninėse sąlygose.
Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikšteles, techninei priežiūrai turi būti pateikiami medžiagų ir
įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų  technines
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

2.1 NURODYMAI STATYTOJUI
Iki statinio statybos pradžios yra privaloma:
Statytojui, parinkus Rangovą, gauti leidimą statybos darbams vykdyti.

2.2 ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas

bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai

įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir projektuotoju.
Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia

gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą.

2.3 PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius



neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar
standartų atžvilgiu.

2.4 STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams

turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto
reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
- spalvos nuoroda;
- įrenginio  pagaminimo data;
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Nenaudotinos medžiagos
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių

(pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko

(pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių
poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų
medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris,
rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų 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.

Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos
naujomis Rangovo sąskaita.

2.5 STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

2.6 MATAVIMAI
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės

turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius
matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.



Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną

pusę.
Rangovas  yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.
Statybos darbuose reikia laikytis   Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

2.7 VYKDYMAS
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą

darbo jėgą.
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti

leidimo iš Užsakovo.Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.
Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdžiai
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu.

Bandymai
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai .
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni,  negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl
būsimų darbų   organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų
pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų
užbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje.

Ataskaitos
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų
saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi
būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą
Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

Montavimo metodai ir darbo sąlygos
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant  tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Vėliau atliktini darbai
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų
darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas.

Naudojimas statybos metu



Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal
Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.

Apsauga
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per
didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

2.8 ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje eksploatacijoje, turi būti
pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu.

2.9 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
Tikrinimai
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo
išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

Rangovo pildoma dokumentacija
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės
institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo
peržiūrai.

Pridavimas eksploatacijai
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:
- Veikimo principą ir sistemos aprašymą
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas
Išorės apdailos priežiūros instrukciją
Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją
Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Atsargines dalis keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas.

Priėmimas
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01-2010 “Statybos užbaigimas” ir kviečia Užsakovą į
priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų
taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti
registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Atsakomybės už defektus laikotarpis
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Priėmimo metu turi būti
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti
galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas.
Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.
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                                   AIŠKINAMASIS RAŠTAS
               2016 m. liepos 8 d.

1. Statinio pavadinimas: Sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno), Žeimenos g. 66, Kaune,
paprastojo remonto projektas

2. Užsakovas (statytojas): Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
3. Rangovas (statinio projekto rengėjas): UAB „JAS“
4. Statybos vieta: Žeimenos g. 66, Kaunas

5. Esama padėtis:
Projektuojamo pastato vieta – Žeimenos g. 66, Kaunas
Sklypo unikalus Nr.4400-0790-9282
Sklypo kadastrinis Nr. 1901/0057:23

       Sklypo savininkas – Lietuvos Respublika (NŽT)
Sklypo paskirtis – kita;
Sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos.
Pagrindiniai sklypo rodikliai:
Plotas – 2,1027 ha
Saugomų teritorijų ir kultūros vertybių artimiausioje aplinkoje nėra.

Sklype yra įregistruotų servitutų (pagal registro išrašą).
Sklype yra įregistruotų požeminių ir antžeminių komunikacijų apsaugos zonų (pagal registro  išrašą).
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statinio kategorija - neypatingas statinys.
Statinio paskirtis - 8.14. sporto paskirties pastatai.

6. Projektuojamo objekto charakteristika:
Objektas - sporto inžinerinės paskirties statinys – stadionas. Esama stadiono danga - natūralus gruntas
apželdintas ne žole. Esami bėgimo takai - susidėvėjusi asfaltbetonio danga.
Aikštyno apšvietimo nėra, drenažo sistemos nėra. Sklypas neaptvertas. Rikiuotės takas netaisyklingos
formos, išklotas betoninių plokščių danga, nepritaikyta rikiuotės pratyboms.
Pakyla suformuota iš analogiškų plokščių, plokštės susikraipę, vietomis sulūžę. Aikštė nesuformuotų
nuolydžių, be lietaus vandens surinkimo sistemos. Teritorijoje, yra įrengtų šios dienos mokyklos paskirčiai
nebereikalingų takų, tačiau teritorija apie aikštyną apželdinta ir gerai prižiūrima.

7. Projektiniai sprendiniai
Šiuo projektu suprojektuota naujų gabaritų rikiuotės aikštė. Ji suprojektuota stačiakampės taisyklingos
formos su nuolydžiais į lietaus vandens surinkimo sistemą. Rikiuotės aikštė apšviečiama „LED“ tipo
šviestuvais. Prie rikiuotės aikštės numatyta nauja prezidiumo pakyla ir prie jos vėliavų stovai (perkeliant
esamus). Rikiuotės aikštės ir prezidiumo pakylos dangos – pilkos spalvos betoninės trinkelės.
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Trinkelės detalė:

Prieš įrengiant rikiuotės aikštę, privaloma įvertinti esamų nuotekų tinklų stovį, o reikalui esant, juos
suremontuoti.
Kadangi užsakovo patvirtinta projektavimo užduotis numato stadiono išplėtimą ir papildomų sporto takų
bei aikštelių įrengimą, tenka dalį medžių šalinti, o dalį medžių numatoma persodinti.

Stadiono galuose numatytos dvi aikštės – mini futbolui ir krepšiniui, jas aptveriant saugos tvoromis.
Stadiono danga – sintetinė žolė, tai danga, kuri leidžia stadioną eksploatuoti ir lietingo sezono metu, nes
ši danga daug atsparesnė už natūralią veją, o eksploatacijos savybės labai panašios su natūralia veja.
Vejos detalė:

Už minėtų aikštelių yra zonos lauko treniruokliams įrengti, numatoma įrengti po penkis naujus
treniruoklius iš abiejų stadiono galų. Parenkant įrangą, sprendimai bus derinami su užsakovu. Atskirai
rytinėje stadiono dalyje numatoma šuolio į tolį šuoliaduobė, o alpinizmo treniruoklis panaudojamas
esamas.
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Lauko treniruoklių tipai:

Visų bėgimo takų danga – iš liejamų gumos granulių.
Bėgimo tako dangos detalė:

Universalių aikštelių, kliūčių ruožo, alpinizmo aikštelės ir lauko treniruoklių zonų danga – vandeniui
pralaidi sintetinė danga. Universalioms aikštelėms naudojama dvisluoksnė sintetinė danga.
Universalių aikštelių dangos detalė:





Statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
(prieš remontą)

Kiekis
(po remonto)

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2     2,1027 ha   Nesikeičia

2. sklypo užstatymo intensyvumas % Nesikeičia Nesikeičia

3. sklypo užstatymo tankumas % Nesikeičia Nesikeičia

II. STATINIAI

1. sporto aikštynas – stadionas su bėgimo takais m² 5285 5715

1.1. rikiuotės aikštė m² 590 890

1.2. kliūčių ruožas m² - 667

1.3. treniruokliai vnt 3 10

Vykdant paprastojo remonto darbus statinio bendrieji rodikliai nesikeičia.

Projekto vadovas ______________Virginijus Juozaitis at. Nr. A1017 __________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)






















