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BENDROSIOS DALIES TURINYS 
 

Eil.Nr. Žymėjimas Pavadinimas Pastabos  
1. 429(35)-TP-BD-SZ Bendrosios dalies sudėties žiniaraštis  
2. 429(35)-TP-BD-SZ Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  
3. 429(35)-TP-BD-BR Bendrieji statinio rodikliai   
4. 429(35)-TP-BD-AR Bendrasis aiškinamasis raštas  
5. 429(35)-TP-BD-TS BENDROSIOS DALIES TECHNINĖS 

SPECIFIKACIJOS 
 

6. 429(35)-TP-BD-PR Priedai:  
7.  Projektavimo užduotis   
8.  Projektavimo dokumentų kopijos  
9.  Kvalifikacijos atestatų kopijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atest. 
Nr. 

    

Savanorių prospekto Kaune, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, rekonstravimo 

projektas  
A771 PV Aldona Tatarūnienė   BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
Laida 

A1761 Arch. Donatas Duoba    
Etapas:    Organizatorius:  Lapas Lapų 

TP KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

Komplekso Nr.: 
429-35-TP-BD-SZ 1 1 
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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.Nr. Žymėjimas Pavadinimas Tomas 
1 429(35)-TP-BD Bendroji dalis I 
2 429(35)-TP-SK Susisiekimo ir konstrukcijų dalis II 
3 429(35)-TP-SOP Pasirengimas statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 
III 

4 429(35)-TP-SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis IV 
5 429(35)-TP-S Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 
V 

6 429(35)-TP-T Topografinė nuotrauka VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atest. 
Nr. 
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TP KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

Komplekso Nr.: 
429-35-TP-BD-SZ 2 1 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2  nesuformuotas 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  
3. sklypo užstatymo tankis  % -  

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

3. Gatvės:    
3.1. kategorija  C1, B2, B1  
3.2. ilgis m 6065  

V. KITI STATINIAI    
Pėsčiųjų ir dviračių takas:    
Trasos bendras ilgis m 6140  
Tako plotis: 
Pėsčiųjų eismo 
Dviračių eismo 

m  
≥1.5 

1.5-2.5 

 

Dviračių takas atžymėtas skersinių gatvių važiuojamoje dalyje m 231  
Bendras dviračių – pėsčiųjų takas  m 148  
Dviračių tako atžymėjimas esamoje trinkelių dangoje m 690  
Spalvoto asfalto 2-2.5 m pločio dviračių takas (nauja asfalto 
danga) 

m 3842  

Pilkų trinkelių pėsčiųjų takas m 4509  
Žalioji juosta atžymėta ištisine linija Savanorių pr. įkalnėje 
abiejose pusėse (1.5 – 2 m pločio) 

m 1912  

Atnaujinta danga įkalnėje (abiejose gatvės pusėse) m 755  
Atnaujinamos pėsčiųjų tako dangos įkalnėje ilgis (abiejose gatvės 
pusėse) 

m 950  

Statinio projekto vadovas Aldona Tatarūnienė   atestato Nr. A771 

    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., ) 

 

Atest. 

Nr. 

    

Savanorių prospekto Kaune, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, rekonstravimo 

projektas 
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TP KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

Komplekso Nr.: 

429-35-TP-BD-BR 
3 1 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS [STATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ SĄRAŠAS, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS 
 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr.XI-992 (Žin., 1996, Nr.32-788)  
Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas Nr. 1-891 (2002-10-03, Žin., 2002, Nr.101-4492)  
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. 1-1120 (Žin., 1995, Nr.107-2391) 
 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 (Žin., 1992, Nr.5-75) 
 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. X-
1654  
 LR vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio 
išsaugojimo“ Nr. 1116 (1995-08-18, Žin., Nr.68-1656) 
 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. D1-87 (2008-02-09, Žin., Nr.17-611) 
 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo Nr. D1-236 (Žin., 
2006-05-25, Nr.59-2103) 
 LR aplinkos ministro įsakymas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ Nr. D1-193 (Žin., 2007-
04-14, Nr.42-1594) 
 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų,, išleidžiamų su 
nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos“ Nr. 171 (Žin., 2001-04-04, Nr.29-941) 
 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos 

apsaugos reikalavimų LAND 9-2009 patvirtinimo“ Nr.D1-694 (Žin., 2009-11-26, Nr.140-6174) 
 Statybos techninis reglamentas „Ypatingi statiniai” STR 1.01.06:2010 
 Statybos techninis reglamentas „Nesudėtingi statiniai” STR 1.01.07:2010 
 Statybos techninis reglamentas „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“ STR 1.02.06:2002 
 Statybos techninis reglamentas „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ STR 1.05.05:2004 
 Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas” STR 1.05.06.2010 
 Statybos techninis reglamentas „Statinio projekto ekspertizė.ir statinio ekspertizė" STR 
1.06.03:2002 
 Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai" STR 1.07.01:2010 
 Statybos techninis reglamentas „Statinio projekto vykdymo priežiūra” STR 1.09.04:2007 
 Statybos techninis reglamentas „Statinio statybos techninė priežiūra” STR 1.09.04:2002 
 Statybos techninis reglamentas „Statybos užbaigimas“ STR 1,11.01:2010 
 Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir 

atsparumas“ STR 2.01.01(1):2005 
 Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" STR 2.01.01 (2):1999 
 Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01 (3):1999 
 Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ STR 2.01.01 

(4):2008 
 Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ STR 

2.01.01(5):2008 
 Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ STR 2.01.01(6):2008 
 Statybos techninis reglamentas „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” 

STR 2.03.01:2001 
 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai” KTR 1.01:2008 
 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPTSDK 07 
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 Statybos taisyklės „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ ST188710638.06:2004 
 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07 
 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08 
 Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 
 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:1998 
 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ LST 1569:2000 
 Lietuvos standartas „Kelių ženklinimas" LST 1379:1995 
 LR Aplinkos ministerijos rekomendacijos R 20-00 „Dviračių transporto infrastruktūra“ 
 PTR 3.06.01:2007 ,,Kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto rengimo taisyklės“ 
 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai STR 1.01.01:2005 
 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12 
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OBJEKTAS:   SAVANORIŲ PROSPEKTO KAUNE, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR  
   DVIRAČIŲ TAKĄ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
STATYBOS RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS 
STADIJA:    TECHNINIS PROJEKTAS 
STATINIO KATEGORIJA:  YPATINGAS STATINYS 
STATINIO PASKIRTIS:  KELIAI IR GATVĖS 
STATYTOJAS:   KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

1. ESAMA PADĖTIS 

Pagrindinių dviračių takų tinklas numatomas savivaldybių bendruosiuose ir specialiuosiuose 
planuose. Projektuojamas dviračių takas Kaune, Savanorių prospekte yra sudėtinė bendros dviračių 
takų tinklo sistemos Kauno mieste dalis.  

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Planuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas numatomas šiaurės vakarinėje Savanorių prospekto 
pusėje, esamo šaligatvio vietoje. Trasos ilgis apie 6140 m 

Kadangi tako statyba vykdoma valstybinėje žemėje, privačių sklypų neįsiterpia, trečiųjų 
asmenų interesai neliečiami 

 
2.1. TRASOS PLANAS 

Projektuojamas takas skirtas gyventojų susisiekimui. Kadangi tai nemotorizuota gatvė, 
techninių ir specialiųjų tarnybų automobilių eismui numatomas 30km/val. skaičiuojamasis greitis. 
Trasa prasideda Savanorių pr. pradžioje nuo susikirtimo su Laisvės al. techniniu projektu. Dviračių 
takas planuojamas kairėje Savanorių pr. pusėje, numatomas dvi eismo juostos, t.y. po 1-1.25 m pločio 
kiekvienai eismo krypčiai. Savanorių pr. abiejose įkalnės pusėse projektuojamos po 1,5 -2 m vienpusio 
eismo dviračių juostos. Pėsčiųjų takas numatomas nuo 1.5m pločio. Keliose atkarpose, dėl vietos 
stygiaus, planuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas. Ties susikirtimais su gatvelėmis ir įvažomis į 
kiemus išlaikomas tas pats tako aukštis įrengiant trapecinius kalnelius. Trasa suprojektuota kiek 
įmanoma prisiderinus prie esamo reljefo ir taip, kad nebūtų pažeisti trečių šalių interesai. Trasos 
susikirtimo su keliu vietose numatomas vertikalusis ženklinimas - įrengiami kelio ženklai. Nuovažos 
pritaikytos žmonėms su negalia.  

Paruošiamuosius darbus apima trasos nužymėjimas, augalinio sluoksnio nustūmimas, esamų 
tako trasoje želdinių pašalinimas. Projekte nenumatomas tako apšvietimas. Darbų kiekiai duoti 
pridedamuose darbų kiekių žiniaraščiuose; 

Planuojama veikla dėl savo pobūdžio, masto ir vietos nedarys neigiamo poveikio istorinėms ar 
kultūrinėms vertybėms.  

 
2.2. TAKO DANGA 

Takas priskiriamas pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles KPT SDK 07 15 lentelę dviračių  ir pėsčiųjų dangų konstrukcijai. Dangos konstrukcija parinkta 
taip, kad ant dviračių ir pėsčiųjų tako galėtų užvažiuoti priežiūros tarnybos automobiliai. Kitų tipų 
automobiliams užvažiuoti draudžiama. 
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Naujai įrengiamo dviračių tako konstrukcija numatoma: 

 Asfaltbetonio AC 16 PD (6 cm) arba betoninių trinkelių sluoksnis; 
 Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (15 cm); 
 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) (20 cm); 
 Sankasos gruntas F2. 
 

Naujai įrengiamo pėsčiųjų tako konstrukcija numatoma: 
 Betoninių trinkelių sluoksnis (8cm); 
 Smulkiųjų mineralinės medžiagos atsijų fr. 0/5 mišinio sluoksnio (3 cm) 
 Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (15 cm); 
 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) (20 cm); 
 Sankasos gruntas F2. 
 

Vietose kur yra pakankamai platus ir geros būklės esamas šaligatvis, dviračių ir pėsčiųjų takas 
projektuojamas ant esamos dangos pakeičiant ženklinimą  

 
Danga įrėminama vejos borteliais ant betono pagrindo. 
Iškasta sankasos grunto dalis panaudojama, o likęs yra išvežamas. 
Dangos konstrukcijos pagrindai traktuojami kaip nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 

Nesurištiesiems mineraliniams medžiagų mišiniams ir gruntams taikomi reikalavimai pagal LST EN 
13285 kategorijas. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir laikomi taip, kad jie 
stabiliai išlaikytų savo savybes ir atitiktų reikalavimus, išvardintus TRA SBR 07 bei. TRA MIN 07 
3priede. 

 
2.3. IŠILGINIS, SKERSINIS PROFILIS 

Tako sankasa projektuojama kopijuojant esamą žemės paviršių. Dangai formuojamas 
vienšlaitis nuolydis 2%. 

2.4. KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 

Trasoje atliekamas dviračių ir pėsčiųjų tako nužymėjimas kelio ženklais, bei žymėjimas ant 
dangos, vadovaujantis standartais  

3. KULTŪROS PAVELDAS 

Dalis planuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako patenka į Kauno miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (u/k 22149) teritoriją ir į jos apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos 
pozonius.  

4. APLINKOSAUGA 

Statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus šiukšlės bus išvežamos. 
Įrengus asfaltbetonio dangą, esminio žalingo poveikio gretimai aplinkai nebus. Projekte 

numatyta trasa leis geriau atskleisti Nemuno upės kraštovaizdį, pagerins poilsio sąlygas. 
Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo, būtų 

išvengta bet kokio neigiamo poveikio gamtai ir dirvožemiui. Reikia kruopščiai prižiūrėti statybai 
naudojamas mašinas ir mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo bei kuro sistemos, į aplinką 
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nepatektų degalų ir tepalų. Įvykus aplinkos užteršimui, reikia nedelsiant likviduoti aplinkai padarytą 
žalą išvengiant galimų neigiamų pasekmių. 

Dirvožemio pašalinimas nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių dirvožemis tūri būti 
pašalintas (h=20cm) neviršijant darbų kiekių sąrašuose nurodytų kiekių. Patikrinti ar dirvožemis 
pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas 
atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą 
meteorologinėms sąlygoms. Dirvožemiui galioja šie reikalavimai; 

1) dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, 
plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis, medžiagomis,, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis; 

2) jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sandėliuojamas, esant galimybei 
plokščios formos krūvose. 

3) per jį draudžiama važinėti arba kitokiu būdu tankinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atest. 
Nr. 

    

Savanorių prospekto Kaune, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, rekonstravimo 

projektas  
A771 PV Aldona Tatarūnienė   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Laida 

A1761 Arch. Donatas Duoba    
Etapas:    Organizatorius:  Lapas Lapų 

TP KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

Komplekso Nr.: 
429-35-TP-BD-AR 6 6 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
1. ĮVADAS 
1.1. Techninių specifikacijų apibrėžimas 
Techninės specifikacijos (toliau TS) kelių darbams nustato projektiniams sprendiniams 

įgyvendinti reikalingas sąlygas, užsakovo techninius reikalavimus paruošiamiesiems darbams, 
medžiagoms, gaminiams, įrengimams, darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

1.2. Skyrių sudėtis 
TS dalių skyriai susideda iš šių poskyrių: 
1. Įvadas; 
2. Medžiagos (gaminiai, įrengimai); 
3. Darbų atlikimas; 
4. Darbų kontrolė ir priėmimas; 
5. Standartai; 
6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
2. TECHNINIAI STANDARTAI IR NURODYMAI, SERTIFIKATAI 
2.1. Techniniai standartai 
Visi šiose techninėse specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) 

medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (EN) ir 
tarptautiniai standartai (ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir gaminiams, kuriems 
dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai. Standartų sąrašai ir nuorodos į 
juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose. 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. 
Tokį kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių 
standartų turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, 
kai rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai 
neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis šiose TS nurodytų 
standartų. 

2.2. Techniniai nurodymai 
Normatyviniai statybos dokumentai pateikia sprendinius gaminiams, sistemoms, statiniams ir 

jų dalims. Projekte taip pat atsižvelgta į esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas" (Žin., 2005, Nr. 115-4195) ir 
STR 2.01.01(2-3):1999 bei STR 2.01.01(4- 6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai"- 

2.3. Atitikties sertifikatai 
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingu mechaninį stiprumą ir 

stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo 
triukšmo pagal STR 2.01.01(1):2005 ir STR 2.01.01(2- 3): 1999, STR 2.01.01 (4-6): 2008. 

Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir 
akredituotos bandymų laboratorijos. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų 
protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas 
raštiškas užsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. 

3. DARBŲ KOKYBĖ 
3.1. Kokybės apibrėžimas 
Statybos darbų kokybė išreiškiama pastatyto objekto savybių visuma, įgalinanti jį lenkinti 

išreikštus ir numanomus poreikius (LST EN ISO 9000-1). 
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3.2. Technologinė tvarka 
Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. 

Technologiniai reikalavimai aprašyti techninėse specifikacijose ir atitinkamuose norminiuose 
dokumentuose. 

Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodančios kaip naudoti medžiagas, gaminius ar 
įrengimus. Instrukcijos turi būti pateiktos ant įpakavimo, arba dokumentuose, kurie pridedami prie 
siuntos. 

Jeigu nėra standartų nei sutarties dokumentacijoje, nei TS ar kituose techniniuose ir 
technologiniuose nurodymuose, su medžiagų taikymo, paruošimo, saugojimo ir pan. reikalavimais, ir 
jeigu nėra nurodyti kokybės parametrai bei kokybės kontrolės būdai, rangovas turi pats paruošti 
dokumentus ir prieš darbų pradžią pateikti juos tvirtinimui užsakovui arba Inžinieriui. 

3.3. Kokybės vadyba 
Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo 

reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jo dalyse: - brėžiniuose, TS, BI-
Bendrojoje informacijoje, standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose. Rangovas taip pat 
privalo pateikti, užsakovui pareikalavus, kokybės vadybos sistemos aprašymą. 

3.4. Atliktų darbą kokybė 
Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus atskiruose 

TS, BI („Bendrosios informacijos") skyriuose arba nurodytuose standartuose .ir instrukcijose bei kitose 
pirkimo dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė 
nenurodyta TS, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, 
arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą ilgaamžiškumą ir 
aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 

3.5. Kokybės kontrolė 
Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detaliau neaprašoma 

arba kurių savybės skiriasi nuo reikalavimų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus 
Inžinieriui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. 

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. 
Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos šių TS atskirose dalyse. 

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis 
įrodyti, kad įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties 
reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti-į kasdien pildomą statybos 
darbų vykdymo žurnalą. 

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei 
nustatyti. Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfaltbetonio ir betono gamyklas, 
laboratorijas. 

4. TIEKIAMŲ MEDŽIAGŲ, STATYBINIŲ ELEMENTŲ IR KONSTRUKCIJŲ 
PRIĖMIMAS 
4.1. Siuntų priėmimas 
Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" procedūras. 
4.2. Medžiagų sandėliavimas 
Rangovas atsako už tinkamą medžiagų |r gaminių saugojimą kad nebūtų padaryta 
žala. 
 
5. BANDYMAI IR MATAVIMAI 
5.1. Bandymų tipai 
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5.1.1. Tinkamumo bandymai 
Tinkamumo bandymas reiškia medžiagų nurodytų TS„ standartuose ir sutartyje, tikrinimą prieš 

pradedant darbą. 
5.1.2. Savikontrolės bandymai 
Savikontrolės bandymai nustato medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių 

atitikimą sutarties reikalavimams'. Savikontrolės bandymus atlieka rangovas. 
5.1.3. Kontroliniai bandymai 
Tai užsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais 

įsitikinama, kad naudojamų medžiagų ar atliktų darbų kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus. 
Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas: rezultatas, už pakartotinius bandymus 
(pašalinus trūkumus) apmoka rangovas. 

5.1.4. Tikrinimas prieš priimant darbus 
Tikrinant prieš darbų priėmimą, reikia nustatyti užbaigtų statinių, konstrukcijų kokybę kaip to 

reikalauja techninės specifikacijos. 
5.2. Bandymų laboratorijų kvalifikacija 
Rangovas privalo užtikrinti efektyvų ir kvalifikuotą nurodytų bandymų ir matavimų atlikimą 

pagal kokybės vadybos sistemą ir TS reikalavimus. 
Medžiagų, mišinių, atliktų darbų kokybinių savybių savikontrolės bandymus turi teisę atlikti 

nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos, o kontrolinius bandymus - akredituotos laboratorijos. 
5.3. Leistini techninių nurodymų nuokrypiai ir pakeitimai 
Visi standartų reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jų tarpe leistini- nuokrypiai, pakeitimai 

ir kt.) yra aprašyti TS. Šie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi. 
6. DARBŲ PRIĖMIMAS (PERDAVIMAS) 
6.1. Darbų priėmimo sąlygos 
Darbai priimami pagal sutarties reikalavimus ir sutarties sąlygas. 
7. STATYBVIETĖ 
7.1. Statybvietės gavimas 
Statybvietės gavimo sąlygos detaliai aprašytos sutartyje. 
7.2. informaciniai stendai 
Informaciniai stendai turi būti [rengti taip, kad visuomenė gerai matytų kas juose rašoma, 

Stendai turi būti pastatyti statybos darbų ruožo (objekto) pradžioje bei pabaigoje pagal eismo 
judėjimo kryptį. Informaciniai stendai turi būti įrengiami prieš pradedant paruošiamuosius darbus. Po 
darbų užbaigimo rangovas informacinius stendus turi pakeisti į nuolatinius aiškinamuosius stendus. 
Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų matmenys, turinys, gamybos metodas, įrengimo 
vieta ir terminas turi būti suderinti su užsakovu, atsižvelgiantį į 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 įgyvendinimo 
taisykles dėt informavimo ir viešumo priemonių,, susijusių su struktūrinių fondų veikla, reikalavimus, 

7.3. Planai 
Užsakovas užtikrina vietovės topogeodezinio tinklo pateikimą. 
Rangovas iš užsakovo, ar jo įgaliotos institucijos, priima kelio trasą, geodezinio pagrindo 

punktų ir riboženklių koordinates, kitus reikalingus ženklus. Riboženkliai pastatomi vadovaujantis 
„Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 
taisyklės" patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002-12- 30 įsakymu Nr, 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790, 
pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 106-4767; Žin,, 2005, Nr. 41-1324). Riboženklius ir geodezinio pagrindo 
punktus per visą statybos darbų laikotarpį, saugo rangovas, vadovaudamasis „Riboženklių apsaugos 
instrukcija", patvirtinta Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos 1996-08-30 įsakymu Nr. 88 (Žin., 1996, Nr. 85-2041) ir „Valstybinio 
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geodezinio pagrindo punktų apsaugos instrukcija GKN-01-91", patvirtinta Valstybinės geodezijos 
tarnybos prie Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1991-10-30 įsakymu Nr. 49. 

Užbaigus statybos darbus, užsakovas iš rangovo perima ženklus, būtinus tolimesniems 
matavimams (pvz., kontroliuoti sankasos ar statinių nusėdimus). 

7.4. Esami žemės paviršiaus aukščiai 
Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas žemės 

darbų kiekių, pateiktų Darbų kiekių sąrašuose, nustatymui. Todėl prieš pradedant žemės darbus, 
rangovas, dalyvaujant Inžinieriui, nustato faktiškus žemės paviršiaus aukščius. Atliktų darbų kiekius 
rangovas nustato kas mėnesį ir pateikia patvirtinti Inžinieriui. 

7.5. Komunaliniai patarnavimai 
Statybvietėje esantys vamzdynai ir jų. būkle bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo 

dokumentuose. 
Rangovas patikslina požeminių ir orinių linijų padėtį pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją, 

Jei darbų metu vamzdynai bus pažeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirūpinti jų rekonstravimu. Jei 
pažeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pažymėtuose vamzdynuose, apie kuriuos rangovas žinojo iš 
anksto, visas su vamzdynų rekonstravimu susijusias išlaidas apmoka rangovas. 

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nežinojo apie jų buvimą, 
tų vamzdynų rekonstravimo ir naudojimo išlaidas apmoka užsakovas. 

7.6. Eismo organizavimas 
Kelio rekonstravimo (taisymo) darbai numatomi atlikti nenutraukiant visuomeninio transporto 

eismo, todėl rangovas turi pastatyti atitinkamus kelio ženklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo 
apribojimą. Kelio ženklai ir kontrolė yra aprašyti sutarties dokumentacijoje ir juos turi patvirtinti 
Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Lietuvos kelių policija. 

Darbų atlikimas pėsčiųjų zonoje reguliuojamas sutarties dokumentacijoje numatytomis 
sąlygomis, pagal tokius principus: 

• pėsčiųjų takai statybvietėje turi būti su danga ir valomi; 
• visi kasinėjimai šalia pėsčiųjų takų turi būti atitinkamai paženklinti ir aptverti, kad 

pėstieji nepatirtų traumų. 
7.7. Eismo reguliavimas 
Tais atvejais, jeigu eismą reikės uždaryti, rangovas turi pasirūpinti aplinkkeliu su atitinkamais 

kelio ženklais, jei tai nėra numatyta sutarties dokumentacijoje. Rekomenduojama, kad aplinkkelio 
būklę nustatytų ekspertų grupė, dalyvaujant Inžinieriui, rangovui, kelio savininkui ir Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos atstovui. Aplinkkelio remonto darbams apskaičiuoti, jo būklė nustatoma 
prieš eismo paleidimą ir po jo nutraukimo. Kelio ženklinimas aplinkkeliui turi būti suprojektuotas 
vadovaujantis VĮ „Transporto ir kelių tyrimo instituto" parengta instrukcija DVAI-03 „Darbų vietų 
aptvėrimai automobilių keliuose", Vilnius, 2004 m. ir Lietuvos standartais: LST 1405:1995 „Kelio 
ženklų ir šviesoforų naudojimas" , keitinys LST 1405:1995-1 K:2003 ir LST 1335:1994 „Kelio ženklai. 
Techninės sąlygos", keitinys LST 1335:1994/1 K:2003. 

Ženklų pastatymą derina Lietuvos kelių policija kartu su Inžinieriumi, dalyvaujant rangovui. 
Rangovas gali uždaryti eismą tik gavęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos leidimą ir 

suderinęs su Lietuvos kelių policija. 
Prieš paleidžiant eismą aplinkkeliu, rangovas turi atlikti visus remonto darbus jame pagal 

dokumentaciją. Jei tai nėra nurodyta dokumentacijoje, rangovas turi pasiūlyti pats. 
Prieš vėl paleidžiant eismą rekonstruojamu keliu, rangovas turi pašalinti aplinkkelyje ir kelyje 

laikinus kelio ženklus ir atstatyti kelio būkle į pradine padėtį, jei sutarties dokumentacijoje 
nenurodyta kitaip ar kitaip nenurodo Inžinierius. 

Jei eismo reguliavimas projekte nenumatytas, tai jis finansuojamas iš rezervinių sumų 
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8. BRĖŽINIAI 
Brėžiniai ir techninis projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darbų technologijos 

projektai turi būti- naudojami statybos metu. Brėžiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip 
dokumentas. Juos pateikia užsakovas. 

Jei yra poreikis parengti darbo projektą, tai jo rengimu turi pasirūpinti rangovas. 
8.1. Pasiūlymo projekto dalis - brėžiniai 
Pagrindinė dokumentacija, kurios reikia statybai atlikti, užsakovas pateikia pirkimo 

dokumentuose. Ši dokumentacija yra: 
• instrukcijos rangovams, pasiūlymo forma, pasiūlymo priedai; 
• sutarties forma, sutarties sąlygos; 
• techninės specifikacijos; 
• darbų kiekių sąrašai; 
• brėžiniai. 
8.2. Darbų technologijos projektas 
Dėl techninių ir ekonominių priežasčių, statybų užbaigimui dažniausiai reikia daugiau detalių 

negu projektinių sprendinių nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai sąlygoja rangovo turimi statybiniai 
įrengimai, technologijos, darbo eiga, naudojamos medžiagos ir it. Šie detalūs projektiniai sprendiniai 
nurodomi darbų technologijos projekte, kurį pagal poreikį rengia ir pateikia rangovas (kaip dalį 
įsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje, Užsakovas turi patvirtinti jam pateiktą 
darbų technologijos projektą. Statybos darbų technologijos projektas turi užtikrinti visų darbų 
užbaigimą iki nustatyto termino. 

8.3. Darbo projektas 
Darbo projektą sudaro dokumentai, reikalingi statinių ir jų dalių statybai bei individualiems 

darbams: 
• metalinių, medinių ar specialių konstrukcijų (tilto deformacinių pjūvių ir atramų), 

nestandartinių, iš anksto gaminamų elementų brėžiniai; 
• detalūs klojinių, plieninės armatūros ir betonavimo procesų, gelžbetoninių ir įtemptojo 

betono konstrukcijų, įskaitant reikalingus konstrukcinius skaičiavimus, brėžiniai; 
• brėžiniai ir konstrukciniai skaičiavimai pagalbinėms konstrukcijoms, statybos ir įrengimo 

įrangai, išramstymui, kitoms tranšėjų tvirtinimo priemonėms, iškasoms; 
• pastolių pastatymo, pagalbinių konstrukcijų pamatams brėžiniai ir konstrukciniai 

skaičiavimai; 
• laikinų kelių ir visuomeninio autotransporto judėjimo jais brėžiniai; 
• techninės gamybos normos (betono ar bituminių mišinių ir dalių konsistencijos tikrinimo, 

suvirinimo procesų ir t.t.), technologinės normos (mišinių panaudojimo, iškasų ir pylimų 
hidroizoliacijos sistemų įrengimo ir pan.). 

8.4. Nenumatyti ir kiti darbai 
Statybos darbų etape atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams darbų 

pakeitimams projektuotojas kartu su techniniu prižiūrėtoju, rangovu, užsakovo atstovu parengia ir 
pateikia nenumatytų darbų neatliekamų darbų arba darbų pakeitimų aktą Inžinieriui. 

Nusprendus, kad nenumatyti darbai, neatliekami darbai, statybos darbų pakeitimai yra 
pagrįsti, projektuotojas kartu su techniniu prižiūrėtoju, rangovu, užsakovo atstovu parengia 
nenumatytų statybos darbų, neatliekamų darbų, statybos darbų pakeitimų kiekių kainas ir 
skaičiavimus. 

Komisijos narių patvirtintas aktas su kiekių kainomis ir skaičiavimais pateikiamas patikrinti 
nepriklausomam techniniam prižiūrėtojui. Nepriklausomas techninis prižiūrėtojas, nenumatytų 
statybos darbų, neatliekamų darbų, statybos darbų pakeitimų aklu peržiūrėjęs, patikrinęs ir įsitikinęs 
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jo reikalingumu, parengia savo nenumatytų statybos darbų neatliekamų darbų, statybos darbų 
pakeitimų akto formą. 

Inžinierius gavęs nenumatytų statybos darbų, neatliekamų darbų, statybos darbų pakeitimų 
aktą, kuris pasirašytas ir patikrintas komisijos narių ir nepriklausomo techninio prižiūrėtojo, jį 
patikrina ir, įsitikinęs jo reikalingumu, jį patvirtina. 

Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos, remiantis pasiūlymo įkainiais, o jei pasiūlyme tokių 
įkainių nėra, tai remiamasi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
suderintu Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų kelių liesimo, taisymo ir tiltų statybos 
darbų žinybiniu rinkiniu „Kelių tiesimo ir taisymo darbai". Jei ir LAKD normatyvuose nėra reikalingų 
įkainių, remiamasi LR aplinkos ministerijos suderintais Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų 
statyboje normatyvais. 

8.5. Atliktų darbų brėžiniai 
Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą. Rangovas turi paruošti 

statybos įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi 
pakeitimai, padaryti vykdant statybą. 

Numatyti brėžinių atlikimo kainą. 
Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio 

reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" reikalavimus 
patvirtintais Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020), pakeitimai: 
2000-06-19 įsakymas Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 52-1518;2002, Nr. 9-354). 

8.6. Statybos eigą fiksuojančios fotonuotraukos 
Jei pagal sutartį reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą, rangovas pasirūpina, kad 

fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir jose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir 
statiniai, kurie bus statomi toliau. Už fotonuotraukas moka užsakovas (rangovas įtraukia Šią sumą į 
pasiūlymo kainą), jeigu nėra sutartyje nenurodyta kitaip. 

Jei atsitiks nenumatyti įvykiai, nelaimingi atsitikimai statybų metu arba jei bus pažeisti tiekimo 
vamzdynai, fotonuotraukas daro užsakovas ir rangovas savo sąskaita. Tokios fotonuotraukos bus 
pagrindas sprendžiant ginčus ir nustatant kas atsakingas už padarytą žalą. Jei statybos darbai -bus 
vykdomi šalia pastatų arba, jei šalia šių pastarų dirbs sunkiasvorės mašinos, rangovas turi padaryti 
fotonuotraukas fiksuojančias esamą pastatų būklę, prieš tai viską suderinęs su Inžinieriumi. 
Fotonuotraukos bus naudojamos, jei šių pastatų savininkai pareikš pretenzijas dėl padarytos žalos ir 
reikalaus kompensacijos. 

9. APLINKOS APSAUGA 
Šiuos klausimus reglamentuoja „Aplinkos apsaugos įstatymas" ir jo „Pakeitimo ir papildymo 

įstatymai". Išskiriamos pagrindinės aplinkos apsaugos sąvokos ir principai, statybos dalyvių 
įsipareigojimai gerinant aplinkos apsaugą ir naudojant gamtinius išteklius. Statybos darbų ir 
technologijų poveikis turi būti numatomas statybos vykdymo metu. 

9.1. Triukšmas ir vibracija 
Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos 

normose HN 33-1:2007. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos 
standartą LST ISO 1996-1:2004; 1996-1:2004/P:2005; 1996- 1:2005; ISO 1996-2:2007; tpt ISO 
1999:1990. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą 
triukšmo lygį ir imtis atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo 
dirbančiuosius aprūpinti apsauginėmis, triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje 
aplinkoje galimas darbo nutraukimas. 
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Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti 
naudojami tik su Inžinieriaus leidimu, įvertinus pastatų būklę. 

9.2. Apsauga nuo dulkių 
Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti, ypatingai 

valstybinės reikšmės keliuose, kur vyksta krovininio (technologinio) transporto eismas. 
Paprastai, šiuos reikalavimus rangovui nustato vietos administracija. 
9.3. Saugotinų plotų, statinių ir saugos zonų apsauga 
Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai rangovas 

privalo laikytis visų apsaugos priemonių numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, 
bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose. 

10. STANDARTAI 
1 LST ISO 1996-1:2005 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas 
ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tpt ISO 1996-1:2003). 
2. LST ISO 1996-2+A1:2004 Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas ir 
matavimas. 2 dalis. Su žemėnauda susijusių duomenų gavimas (ISO 1996-2+A1:1998). 
3. LST ISO 1996-2/P Akustika, Aplinkos triukšmo 

aprašymas, matavimas 
ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos lygių triukšmo nustatymas. (tpt ISO 1996-2:2007) LST ISO 1996-

2:2008/P:2010en 
1.11. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI 
1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas {Žin., 1996, Nr. 32-788; Aktuali redakcija Žin., 2010-

07-15, Nr.84-4401); 
2. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262); 
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-200; 1999, Nr. 86-

2565; 2000, Nr. 7-177, Nr. 28-766; 2002, Nr. 49-1885, Nr. 112-4977, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529; 
2006, Nr. 4-102; 2010, Nr.25-1174; Žin., 2011-01-06, Nr.2-36); 

4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 20, Nr, 5-75; 1996, Nr. 
57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093. Nr 90-2773; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179, 2005, 
Nr. 47-1558; 2010-06-17, Nr.70-3472); 

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2000, Nr. 58-
1703; 2001, Nr. 108-3902; 2002, Nr. 2-49; 20D3, Nr. 61-2763); 

6. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų bei jų bendrijų apsaugos 
įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987); 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės 
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, 
Nr. 2-43, Nr. 43-1057, Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30- 798: 1999, Nr. 104-2995; 2002, Nr. 
70-2887: 2003, Nr. 11-407, Nr. 42-1939, Nr. 105- 4709; 2004, Nr. 21-642; 2005, Nr. 35-1140; 2010, 
Nr.98-5098); 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr, 155 „Dėl Kelių priežiūros 
tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 25-771; 2008, Nr.142-5651); 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės 
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo" (Žin., 1995, Nr. 68-1656); 

10. Energetikos objektų, vamzdžių ir elektros tiekimo linijų taisyklės, patvirtintos LR ūkio 
ministro 1998-04-24 įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119); 

11. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir 
urbanistikos ministerijos 1993-12-15 įsakymu Nr. 214 (Žin., 1993, Nr. 72-1368); 
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12. Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ryšių ir informatikos ministro 
1997-09-18 įsakymu Nr. 117 (Žin., 1997,Nr. 89-2244); 

13. Riboženklių apsaugos instrukcija, patvirtinta Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996-08-30 įsakymu Nr. 88 (Žin., 1996, Nr. 
85-2041); 

14. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir Aplinkos ministerijos bendru 1998-12-24 įsakymu Nr. 184/282 (Žin., 1999, Nr. 7-155; 
2002, Nr. 93-4028); 

15. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2005-10-
07 įsakymu Nr. 4-350 (Žin., 2005, Nr. 120-4328); 

16. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje 
statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka'" GKTR 2.01.01:1999 
(Žin., 1999, Nr. 42-1356); 

17. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai 
inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" (Žin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020); 

18. DVAI-03 „Darbų vietų aptvėrimai automobilių keliuose", Vilnius, 2004 m.; 
19. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas" (Žin., 2005, Nr. 115-4195); 
20.STR2.01.01 (2-3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai" (Žin., 1999, Nr. 107- 3120, Nr. 112-

3260; 
2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424, Nr, 96-4232; 2002, Nr. 96-4233, Nr. 106- 4776); 
STR 2.01.01(4-6):2008 „Esminis statinio reikalavimas" 
21. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai" (Žin., 2005, Nr, 151-5569); 
22. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907: 2003, Nr. 33-

1392; 2004, Nr. 116-4349; 2005, Nr. 93-3473, Nr. 95 (atitaisymas); 2005, Nr. 104-3863); 2007, Nr.95-
3843; 2008, Nr.125-4772; 2010,Nr.4-167; 2011, Nr.6-751. 

23. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas (Žin., 2010, Nr. 158-8069); 
24. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" (Žin., 2004, Nr. 23-720; 

2006, Nr. 54-1978); 
25. ST 8871063.05:2003 „Tiltų ir viadukų statybos darbai"; 
26. Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" (Žin'., 2007, Nr. 75-2990); 
27. RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga". 
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