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Aiškinamasis raštas 
 

Bendros žinios 
Esamo pastato bendrieji rodikliai: 
Statybos vieta:   L. Asanavičiūtės g. 14, Vilnius 
Statybos rūšis:  Paprastasis remontas 
Statinio paskirtis:  Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai    

pastatai) 
Statinio kategorija:  Ypatingas 
Unikalus Nr.  1097-2015-2021 
 
Aukštų skaičius:  9 
Butų skaičius:  99 
Pastato bendrasis plotas:   5773,50 m2   
Pastato naudingasis plotas:  5247,40 m2  
Rūsio plotas:  526,10 m2  
Užstatytas plotas:   875,00 m2 

Žemės sklypas:  nesuformuotas 
Pastato tūris:  23577,00 m3 
Gyvenamas plotas:  3443,60 m2  
Pastatymo metai:  1972 m. 
Butų / aukštų / laiptinių skaičius:  99/9/3  
Šilumos tiekimo sistema:  miesto tinklai 
Šalto vandentiekio sistema:  miesto tinklai 
Buitinių, lietaus nuotekų sistema:  miesto tinklai 
Vėdinimo sistema:  natūrali kanalinė 
Priskirto žemės sklypo plotas:      nesuformuotas 
Namo konstrukcija(pagal sienų medžiagas):     gelžbetonio plokštės 
Namo energinio naudingumo klasė esama/projektuojama:  E/C 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai: - teritorija nesaugoma. 
 

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta):  
Daugiabutis gyvenamas namas 9 aukštų, pastatytas pagal tipinį projektą, su liftais. Statinio paskirtis - 

daugiabutis gyvenamasis  namas (gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai) (6.3)). 
Statinio kategorija – ypatingas statinys.  

Statinio adresu, L. Asanavičiūtės g. 14, Vilnius, sklypo reljefas gana tolygus, lygus. Reljefas aplink 
pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. 

Numatomi aplinkos tvarkymo sprendiniai: ≥500 mm pločio nuogrindos įrengimas pastato perimetru (bei 
po balkonais), įėjimų į pastatą remontas, žalios vejos pažeistų fragmentų regeneravimas (po visų 
modernizavimo darbų  atlikimo). 

Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas. Aplinkinis 
užstatymas – daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai. Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, 
buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių, dujų tinklai. 
 
Klimatologiniai duomenys: 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniuje klimatinės sąlygos yra tokios:  
 

1. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,7 °C 

2. Santykinis metinis oro drėgnumas  80 % 
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3. Vidutinis metinis kritulių kiekis 664 mm 

4. Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 75 mm 

5. Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 mm/s 

6. Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), 
galimas vieną kartą per 50 metų 20 m/s 

7. 

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:  sausio mėn. – iš P, 
PR,  PV, V 

liepos mėn. – iš V, 
ŠV, P, Š, PV 

m/s 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav.   Situacijos schema 
Esamos būklės įvertinimas 
 

Daugiabutis 9 – ių aukštų, 99 – ies butų namas pastatytas 1972 m. iki šiol nemodernizuotas. Po pastatu 
yra nešildomas rūsys. Pastato pamatai – juostiniai surenkamų gelžbetonio blokų. Sienos – gelžbetonio blokų. 
Perdangos – tuštuminės gelžbetoninės plokštės. Stogas sutapdintas, dengtas ritinine prilydomąja danga. Dalis 
langų –  mediniai dvigubo įstiklinimo, kiti langai yra pakeisti naujais plastikiniais langais. 
 
Inžinerinių tinklų aprašymas   
Vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: šilumos tinklai - AB “Vilniaus 
šilumos tinklai”; elektros, dujų tinklai – AB „ESO“; vandentiekio tinkai, buitinių nuotekų šalinimo tinklai – 
UAB „Vilniaus vandenys“; elektroninių ryšių tinklai. 
 

Daugiabutis 9 – ių aukštų, 99 – ies butų namas pastatytas 1972 m. Daugiabučio gyvenamojo namo 
atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučių 
namų fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais. 

 
Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas:  

Daugiabutis gyvenamas namas 9 aukštų, pastatytas pagal tipinį projektą, su liftais. Projekte numatomas 
liftų keitimas, naujais, energiškai efektyviais liftais, pritaikytais naudoti žmonėms su negalia.  

Įėjimo aikštelės remontuojamos: įrengiamos naujos kojų valymo grotelės su drenažu. Prie dviejų laiptinių 
su laiptais, laiptų pakopų aukščiai ir pločiai suvienodinami, įrengiami dvigubi nerūdijančio plieno turėklai, pagal 
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STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" reikalavimus. Taip pat 
įrengiama nauja laiptų apdaila iš specialių lauko plytelių laiptams su antislydiminėmis juostomis. Prie laiptinės 
rytinėje pusėje pėsčiųjų takas suvedamas į vieną lygį su laiptų aikštele, dalis laiptų aikštelės demontuojama, 
įrengiama betoninių šaligatvio plytelių danga.  

Gyventojai atsisako esamus įėjimus pritaikyti žmonėms su negalia  įrengiant pandusus ar vertikalius 
keltuvus. Esamas metalinis pandusas prie pirmos laiptinės vakarinėje pastato pusėje paliekamas esamas.  

Projekte numatomas laiptų ir laiptų aikštelių remontas, įspėjamųjų taktilinių prie laiptų ar kitų aukščių 
pasikeitimų įrengimas, padėsiančių žmonėms su regėjimo negalia orientuotis, pėsčiųjų takų su ≤ 5% 
formavimas. 

Laiptinėse pirma ir paskutinė laiptatakio pakopa pažymima - nudažoma ryški geltonos spalvos juosta.  
Automobilių aikštelėje numatoma viena automobilio stovėjimo vieta, su atitinkamu ženklinimu, skirta 

ŽN, esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius aikštelėje iki 15 vietų.  
Šiuo metu automobilių stovėjimo aikštelės danga – asfaltas. Patekimui ant pėsčiųjų tako iš automobilių 

aikštelės numatomas nuožulnos su gulčiu gatvės bortu įrengimas, įspėjamųjų taktilinių paviršių įrengimas. 

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas: 
 Vykdant pastato modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant 

formuojamų išorės atitvarų.   
Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams: 
Pagerinamas pastato patalpų mikroklimatas dėl atitvarų keitimo – papildomo apšiltinimo, šildymo sistemos 

projektavimo, esamos natūralios vėdinimo sistemos atnaujinimo (pravalymo – dezinfekavimo), rekuperatorių 
įrengimo. 

 
Paviršinio ir gruntinio vandens pažeminimo galimybės. 

Atlikus pastato techninės būklės vertinimą buvo nustatyta , kad paviršinio ir požeminio gruntinio vandens 
pažeminimas nėra būtinas, gyvenamojo namo administracija taip pat nepateikė nusiskundimų.  

Atliekant cokolio šiltinimo darbus, bus atkasama iki 1,20 m gylio įrengta papildoma hidroizoliacija ant 
cokolinės dalies. Daugiau didesnių kasimo darbų atliekama nebus. Esama būklė pagerės. 
 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis: 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatų patvirtinimo”;   
 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01 
 Atliekų tvarkymo taisyklės; 
 Projekto dalis “Bendroji, Architektūros-konstrukcijų”, Nr. PLP-19-003-TDP; 
 BPST - bendrosios priešgaisrinės taisyklės. 
 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus patvirtinti gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
 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 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka“ 

 Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008; 
 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.  
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Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus: 
 Įrengti laikinas buitines patalpas; 
 Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos  aikštelę laikina tvora; 
 Paruošti laikinas sandėliavimo vietas; 
 Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius; 
 Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
 Prieš pradedant darbus reikia  nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą 

apsaugą  bei aiškiai pažymėti; 
 Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams būtinai turi 

parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės 
kortelės rengiamos tik tai darbų daliai.  

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 10 punkto 
reikalavimais, turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie statybos pradžią.  

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Statybos įstatymo (red. 2010-10-01), 12 straips, p.12, paskelbti 
LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“  apie rangovo 
pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio 
projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų, 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) 
pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. 

Darbų pradžia: Rangovas turi įteikti Statinio techninės priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie 
numatomus pradėti statybos darbus. Darbai negali būti pradėti  tol, kol nebus gautas jo raštiškas pritarimas.  

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir 
techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą. Rangovas darbų metu 
gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų 
kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.  

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės 
vadovas privalo įforminti aktą - leidimą DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės, 
užtikrinančios darbų saugą. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina:  
nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą  bei aiškiai 

pažymėti; gauti leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams (šiuo atveju leidimas gaunamas iš Užsakovo). 
Užsakovas (Statytojas) arba darbų vadovas, tuo atveju jei statybvietėje darbų trukmė numatoma ilgesnė 

kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų, turi parengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planą. Be tokio plano negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų. 

Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos). 
Vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „ Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
Statinio statybos vadovas privalo: 
- užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei 
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės 
nuotraukos. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 
vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII 
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka: 

-  Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų 
linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei 
schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių 
geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas. 

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16 pateikti 
geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su 
statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai pildomi papildomi 
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Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir 
rasti nukrypimai. 

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių 
kontrolinių nuotraukų sąrašas:  

1. elektros kabeliai; 
2. Takų nužymėjimas. 
Techninės priežiūros organizavimas.  
Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą atliks vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 
Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atliks du specialiosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovai ( šildymo sistemos modernizavimas ir šilumos punkto modernizavimo darbams, vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo sistemos modernizavimo darbams). 

Viso objekte dalyvaus vienas bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai ir du specialiosios 
statybos techninės priežiūros vadovai. Grupę sudarys trys asmenys.  

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas. (Parengta pagal STR 
1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas).  

 
 Projekto nagrinėjimui  5773,5 m2 pastato plotui skiriamas minimalus valandų skaičius – 462 

valandos ; 
 32,00 m lauko nuotekų tinklui skiriamas minimalus valandų skaičius – 8 valandos; 
 Bandymai vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemai bei bandymai šildymo sistemai ( 2 

sistemos) skiriamas minimalus valandų skaičius – 16 valandų; 
 Stogo 764,20 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 28 valandos; 
 Fasadai ir langai 3102,45 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 337,00 valandos; 
 Šildymo ir vėdinimo inžinerinei sistemai skiriamas minimalus valandų skaičius – 1026,00 

valandos; 
 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinei sistemai skiriamas minimalus valandų skaičius – 

56 valandos; 
 Statybos sklypo sutvarkymui 850,00 m2 skiriamas minimalus valandų skaičius – 34 valandos; 
 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos  

žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 8 mėnesiai – 96 valandos; 
 Užbaigimo komisijai skiriamas minimalus valandų skaičius – 24 valandos. 

 
Statinio statybos techninės priežiūros ypatumai vykdant daugiabučių gyvenamųjų pastatų 

atnaujinimą (modernizavimą). 
Vykdant atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninę priežiūrą, atsižvelgiant į numatomus 

vykdyti darbus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas: 
 dalyvauja viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą ir / ar 

Būsto energijos taupymo agentūros patikrinimuose šioms institucijoms apie patikrinimą 
raštiškai informavus statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki 
patikrinimo; 

 turi tikrinti, ar atsižvelgta į statybos produktų gamintojo rekomendacijas (instrukcijas ir kita); 
 turi tikrinti, ar apšiltinamų konstrukcijų pagrindo paviršius išlygintas, ar nelygumai ne didesni 

už gamintojo numatytus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 
 turi tikrinti, ar užtikrintas apšiltinamų konstrukcijų pagrindo sandarumas pagal atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016] reikalavimus; 
 turi tikrinti, ar apšiltinimo sistemos karkasas pagal techninius dokumentus, statybos produkto 

eksploatacinių savybių deklaraciją atlaiko ne mažesnes apkrovas nei projektinės pagal statybos 
techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar dėl temperatūrinių deformacijų užtikrintas nurodytas (statybos produkto 
eksploatacinių savybių deklaracijoje, nacionaliniame ar Europos techniniame įvertinime) 
didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis pagal atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 
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 turi tikrinti, ar prie apšiltinamų konstrukcijų pagrindo prispaustas termoizoliacinis sluoksnis 
(smeigėmis, karkaso elementais ir panašiai) pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir 
statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar vientisas termoizoliacinis sluoksnis pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar įrengtas vėjo izoliacinis sluoksnis (su termoizoliaciniu sluoksniu kartu ar 
atskiras) pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 
2.01.02:2016 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar vėdinamo oro tarpo sluoksnis atitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir 
statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar vėdinimo angų plotas atitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos 
techninio reglamento STR 2.01.11:2012 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar vėdinamo angos įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje pagal 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 
reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar mechaniniam sistemų tvirtinimui naudojamos smeigės pagal atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos deformacinės siūlės 
įrengtos pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 
2.01.10:2007 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar sistemos įrengimo konstrukciniai sprendimai atitinka sistemos gamintojo 
reikalavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 [3.31] reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar sistemos atitinka išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų įrengimo 
bendruosius reikalavimus, išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų klijavimo prie 
apšiltinamojo sluoksnio schemas, mechaninio tvirtinimo prie apšiltinamojo sluoksnio schemas, 
polistireninio putplasčio termoizoliacinės medžiagos konstrukcines schemas, mineralinės vatos 
termoizoliacinės medžiagos konstrukcines schemas, naudojimo kategorijos parinkimo schemas 
pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 
2.01.10:2007 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar įrengti šie ir kiti būtini plokščiojo stogo sluoksniai pagal atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar įrengti visi šie ir kiti būtini šlaitinio stogo sluoksniai pagal atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar įgyvendinti hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai pagal 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 
reikalavimus; 

 turi tikrinti, ar stogų konstrukcijoms naudojami konkretaus nuolydžio stogams specialiai 
pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal gamintojo rekomendacijas 
(instrukcijas); 

 turi tikrinti, ar stogų konstrukcijoms naudojami tik nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkai 
tiekiami statybos produktai; 

 turi tikrinti, ar šildymo ir karšto vandentiekio sistemų įrengimas atitinka atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ir STR 2.09.02:2005 [3.34] reikalavimus: 

 turi tikrinti, ar įrengta uždaromoji armatūra, temperatūrinių poslinkių kompensavimo 
priemonės, vamzdynų izoliacija; 

 turi tikrinti konstrukcijų vietas, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, ar jos 
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis ir nesumažinami pačiai 
konstrukcijai keliami gaisriniai reikalavimai; 

 turi tikrinti, ar įrengiamų (kai tai numatyta atnaujinimo (modernizavimo) projekte) vėdinimo 
sistemų deklaruojami parametrai atitinka projektinius; 

 . turi tikrinti, ar elektros instaliacijos darbai vykdomi pagal projektinius sprendinius; 
 turi tikrinti kitų statybos darbų ir naudojamų statybos produktų atitiktis atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui ir teisės aktams; 
 vykdo kitas Statybos įstatymu jam pavestas pareigas. 
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Pastato statybos darbai: 
Darbai vykdomi tokia tvarka:  

 Keičiami langai, balkonų durys.  
 Šiltinamos išorinės sienos, cokolinė pastato dalis. 
 Stiklinami balkonai, sutvarkomos balkonų sienutės. 
 Šiltinamas sutapdintas stogas; įrengiami apskardinimo darbai. 
 Sutvarkoma nuogrinda. 
 Inžineriniai tinklai: keičiama modernizuojama šildymo sistema, atnaujinamas šilumos punktas. 

Atnaujinami vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynai.  Inžineriniai tinklai nebus griaunami, bus keičiama 
buitinių nuotekų atkarpa iki pirmojo šulinio. 

 Balkono tvorelių demontavimas. Pastate esamos balkonų tvorelės yra iš 5-7 cm storio betoninių 
plokščių pritvirtintų prie metalinio karkaso ir pastato sienų. Balkono tvorelių būklė prasta, nuo pastato statybos 
pradžios jos nebuvo kapitališkai remontuotos. Kadangi pastato aukštis yra 31,0 m numatoma palei aptvėrimą 
įrengti praėjimo takus su laikinais OSB plokščių stogeliai. Balkonų tvoreles numatoma nupjauti pjaustymo 
įranga ir bokštelio pagalba nuleisti žemyn. Tvorelės laikinai sandėliuojamos konteineriuose, vietoje 
netrupinamos, išvežamos.  
Statybos darbai sklype: 
 Nuogrindos keitimas; 
 Buitinių nuotekų vamzdynų iki pirmojo šulinio keitimas; 
 Sklypo tvarkymas (sklypo dangos, apželdinimas). 
 Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais 
bei projektu. 

Darbai šaltuoju metų laiku.  
Padidėjusi rizika pasitemti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. 

Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai 
išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.  
Statybos darbų trukmė nustatoma Užsakovo ir Rangovo susitarimu, atsižvelgiant į kalendorinį grafiką. 

Planuojama darbus pradėti pavasarį ir užbaigti iki šalnų. Preliminari statybos trukmė 4 mėnesiai. 
 
Darbai bus vykdomi šiltuoju metų laiku. 

 
Orientacinis statybos (įvertinant statybos darbų sezoniškumą) darbų kalendorinis grafikas 
 

Laikas 
Darbai 1 mėnuo 2 mėnuo 3 mėnuo 4 mėnuo 5 mėnuo 6 mėnuo 7 mėnuo 8 mėnuo 

Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimas 
Paruošiamieji 
darbai 
(statybvietės 
paruošimas) 

        

Langų, balkono 
durų keitimas 

        

Išorės sienų 
šiltinimas 

        

Sutapdinto stogo 
šiltinimas 

        

Nuogrindos 
keitimo 
atstatymo darbai 

        

Šildymo sistemos         
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modernizavimas, 
šilumos punkto 
modernizavimas 
Šilumos punkto 
modernizavimas 

        

Buitinių, lietaus 
nuotekų ir 
vandentiekio 
vamzdynų 
keitimas 

        

Statybvietės 
sutvarkymas 

        

 
 

Geologinės ir hidrogeologinė sąlygos. 
 Atliekant modernizavimo darbus, kurie susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu, geologiniai 
tyrimai neatliekami. 

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos. 
Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart jam 

pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo administracija.  
Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas, 

reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti numatytose vietose 
pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Sutarus su gyventojais laiką statybos darbuotojai atliks darbus butuose, 
pateks į laiptines arba rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti 
išplauti. 

Norint sandėliuoti ar įrengti laikinas buitines patalpas, bei tiesti lauko laikinus inžinerinius tinklus 
privaloma gauti Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos raštišką sutikimą. 

Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Aptvėrimas įrengiamas 10 m atstumu, netrukdys gyventojams 
naudotis betoniniais takais.  

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos. 
Augalijos apsauga atliekant statybos darbus. Nors statinių projektuose numatomi saugotini medžiai ir 

krūmai, bet šie dažnai žūsta ir pačios statybos metu, ir po statybos darbų praėjus keleriems metams. Mat medis 
auga tik tuomet, kai laisvai plėtojasi šaknų sistema ir jų yra tiek, kiek medžio vainikas turi šaknų. Dėl bet kokio 
šios pusiausvyros pažeidimo medis gali žūti. Medžio šaknys paprastai užima 1 m didesnio spindulio plotą nei 
vainiko projekcija žemės paviršiuje. Todėl dažniausiai statybos aikštelėje važinėjančios sunkios mašinos bei 
naudojami kiti mechanizmai pakenkia ne tik kamienams, bet ir šaknims, todėl iki šaknų nepatenka būtinas oro ir 
vandens kiekis, nutrūksta dirvožemio biotos (dirvožemio gyvosios dalies) veikla. 
 Medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik 
turint Savivaldybės išduotą leidimą, be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku. 
 Saugotinų medžių ir krūmų, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarime 
Nr.206 nustatytus kriterijus, leidimai kirtimui ar genėjimui, išduodami žemės ar želdynų ir želdinių savininkams 
ir valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu Saugotinų medžių ir 
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu. 

  Leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia: 
  vaismedžiams, vaiskrūmiams, natūraliai išaugusiems krūmams;  

želdiniams, kai jie auga, ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių arba darantys neigiamą įtaką statinio 
konstrukcijoms; kapinėse (individualiose kapavietėse) želdinių savininko pasodintoms tujoms, kadagiams 
ir kitiems žemaūgiams dekoratyviniams spygliuočiams; 
neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas po darbų atlikimo) galima šalinti (kirsti) arba genėti 
vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, kai kelia pavojų žmonėms, 
statiniams ar eismui. 

 Želdinių tvarkytojai želdinių tvarkymo metu susidarančias ir atskirai surinktas žaliąsias atliekas turi 
pristatyti į organinių atliekų kompostavimo aikšteles.  
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Dirvožemio apsauga. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, 
kuris bus panaudojimas sklypo apželdinimo įrengimui.   
Grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos. Atliekant žemės kasybos darbus, visą iškasomą perteklinį 
gruntą planuojama išvežti į sąvartyną. 
Galimi poveikiai ir apsaugos priemonės. Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, 
dulkių, atliekų susidarymo, laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis  
darbuotojams vykdant darbus gali būti - dėl triukšmo, dulkių ir sužeidimų.  

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 
Visi statybos įrenginiai turi atitikti "Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose" (Valstybės 

žinios: 2002-09-13 Nr.90-388) aprašytus reikalavimus.  
Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą, turi būti aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, 

ir atitinkamai paženklinti. Visi darbo įrenginiai privalo turėti tokią valdymo sistemą, kuri leistų juos visiškai ir 
saugiai sustabdyti. Darbo įrenginyje, kuris kelia pavojų dėl krintančių daiktų arba išsikišusių dalių, turi būti 
sumontuoti atitinkami saugos įtaisai, apsaugantys darbuotojus nuo tokio pavojaus. 
Statybos aprūpinimas elektra: 

Statybos aprūpinimui elektra siūloma pasijungti per įvadinį elektros skydą (pastato rūsyje). Reikalinga 
įrengti atskirą elektros apskaitą skirtą statybos darbų vykdymui. 

Kadangi nėra žinomas rangovas ir jo resursai (mechanizmai, įranga, statybos organizavimo principai, 
galutiniai terminai sudaromi su Užsakovu ir t.t.) elektros poreikio galutinius skaičiavimus turi atlikti konkursą 
laimėjusi organizacija.  

Preliminarus elektros energijos galingumo paskaičiavimas vienai parai: Psk=∑Kp∙Pv; 
Ssk=∑Pv/cosφ∙Kp. 

kur, Psk – skaičiuojamasis aktyvinis galingumas, kW; 
Ssk – skaičiuojamasis pilnas galingumas, kVA; 
Pv – vartotojo nominalus galingumas; 
Kp – pareikalavimo koeficientas (žr. lentelę žemiau) 
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0,4 

 
 

0,4 

 
 

0,8 

 
 

1,0 

 
 

0,32 

 
 

0,32 

 
 

4 

 
 

1,28 

Lauko 
apšvietim 

as 

 
 

5 

 
 

1,0 

 
 

5,0 

 
 

1,0 

 
 

1,0 

 
 

5 

 
 

5,0 

 
 

15 

 
 

75 

VISO:   11   7,6 11,0  95,08 
Statybos aprūpinimas vandentiekiu ir buitinių nuotekų įrengimas 

Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas buitinėse 
patalpose. Vanduo buitiniams tikslams statybos metu taip pat bus atvežamas didelėse plastikinėse arba 
metalinėse talpose. 
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Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonės:  
1. Savivarčiai - talpa 12 m3; 
2. Automobilinis bokštelis - keliamoji galia 280 kg, kėlimo aukštis 34,00 m(VW MAN ) ; 
3. Betono siurblys arba betono maišyklė - iki 68 barų darbinis slėgis, našumas iki 18 m3/h; 
4. Pjaustymo įranga. 
5. Pastoliai. 
6. Klijų maišyklė. 
7. Mini krautuvai. 
8. Vibroplokštės. 
Inventoriniai pastoliai. Renkantis pastolius statybai reikia įvertinti šias sąlygas: darbų apimtį ir pobūdį; 

darbų atlikimo vietą ir laiką; pagalbinį techninių priemonių naudojimą; numatomas apkrovas; darbuotojų, 
dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių; darbo vietos plotį ir aukštį; medžiagas, laikomas ant pastolių; 
pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių; medžiagų kritimo pavojų.  

Technologiniame projekte turi būti nurodomas inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir gamintojas. 
Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai apmokyti darbininkai, turintys teisę šiems darbams 
atlikti. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitinkamus sertifikatus. Pastoliai turi būti 
surenkami pagal projektinę schemą ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Prieš pradedant 
montuoti pastolius, reikia įsitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir 
patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto grunto pastoliai turi būti montuojami naudojant papildomą atraminę 
plokštę. Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir blokelius. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir gniuždymo 
jėgas, kurios veiks naudojantis pastoliais. Tvirtinimo kronšteinai neturi išsikišti į judėjimo zoną. Pastoliai 
statomi tokia eilės tvarka ir tokiu būdu, kad juos statantis darbuotojas būtų saugus. Aptvarai statomi, kai galima 
nukristi iš daugiau kaip 2 m aukščio ant apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto 
statomi tuomet, kai atstumas tarp pastato ir pastolių pagrindo didesnis kaip 30 cm. Kiekvieną dieną prieš 
atliekant darbus, atsakingas darbuotojas turi apžiūrėti ir patikrinti jų tvirtinimo vietas, atrėmimus ir pastolių 
būklę. Pastolių dalis su trūkumais reikia nedelsiant pašalinti. Darbininkai dirbantys ant pastolių turi būti 
aprūpinti apsauginiais diržais. Diržų prikabinimas prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas. 

 
Kiti reikalavimai: 
- specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nekeliami; 
- specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga. 

 
Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos. 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 

gerai apšviestos; 
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur 

yra žmonės; 
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant 

stogo būtų sustabdyti; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
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Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai 
prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais 
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo 
paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo,  gamintojo 
pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas 
privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 
reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos 
darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 
 Draudžiamieji; 
 Įspėjamieji; 
 Įpareigojamieji; 
 Evakuaciniai; 
 Gaisrinių saugos priemonių; 
 Informaciniai. 

Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos 
išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ 
juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios 
vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,  apšviečiamos 
hologeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
 Rūkyti draudžiama; 
 Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
 Įspėjimas apie elektros srovės pavojų; 
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
 Būtina dėvėti apsauginius batus; 
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 

 Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, 
turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m 
aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir 
apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.  
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Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę  ir 
kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius batus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliais 
saugančiais veidą ir akis. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo 
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti 
kėlimo darbus ir naudoti pagalbines technines priemones. 
 
Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25kg. 

Keliamo gaminio masė 
 

Max.7,5kg Max. 0,6kg Max. 25kg >25kg 

Gaminio plotis 
Suėmimo vietoje 

40-75mm 75-115mm Keliama 2 
Rankomis 

Keliama kitais 
Tam skirtais 
įrenginiais 

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais 
Amžius, metais   moterys vyrai 
15 - 17 10 15 
18 - 39 15 25 
Virš 40  10 20 

 
Gamtosaugos priemonės 

Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti 
kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela.  

Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos tinklų, 
statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos. 

Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai:   
Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia:  
 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 
 naudoti mažiau nuodingų medžiagų; 
 valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles; 
 atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir pan.), 

stengtis mažinti dulkėtumą; 
 mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų; 
 išjungti nedirbančių mašinų variklius. 
Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės:  
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir 

pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams; 
 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, 

kad neišsipiltų ir neišbėgtų; 
 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose. 
 Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti; 
 Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.  
 Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos. 
 
 

Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju. 
Darbininkai (sargai ir kt.)  pastebėję gaisrą privalo: 
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 Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 
 Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją; 
 Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 
 Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba. 

 

 
 

 
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo: 
 Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 
 Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 
 Informuoti kitus asmenis / įmones,  kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo  sąlygoms  gaisras  gali 

padaryti žalos; 
 Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą kol atvyks ugniagesiai; 
 Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių 

vandens telkinių vietas); 
 Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 

 
Pirmųjų pagalbų iškvietimo numeriai - 112 
 

 Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras; 
 Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt; 
 Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 
 Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti 

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų; 
 Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą; 
 Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 
 Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas. 

 
 

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai, būtini kelių ženklai. 
Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti 

pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki medžiagų laikymo 
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aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos, mažiausias atstumas nuo 
važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio  ir natūralaus grunto šlaito koeficiento. 

 
Būtinos pirmosios pagalbos priemonės. 

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 
būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. 

Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti 
nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 

Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti pagrindinė 
pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios 
patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai 
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono 
numeriai ir adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas 
pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą.  

Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis pateikta žemiau esančioje lentelėje: 

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius 
Vnt. Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,  
10 cm x 6 cm 

8  

3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 1 Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m 10  
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai viršutinei galūnei 

parišti 
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3  
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20  
10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm 2  
11. Sterilus akių tvarstis 2  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm 1  
13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1  
14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6  
15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentėjusiam paguldyti 

ir  (ar) apkloti 
16.Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 
8 cm x 10 cm 

3  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4  
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1  
20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 
dihidrochloridas), 250 ml 

1 Žaizdoms dezinfekuoti 

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pažeistoms akims ir 
žaizdoms plauti 

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios 
pagalbos teikimo atmintinė 

1  

23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės/ 
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spintelės durelių/dangtelio 
vidinės pusės 

 
Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą. 
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai 

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir 
atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos 
turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių mašinų, 
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, 
patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų arba kėlimo priemonių 

pastatymo vietų; 
Siūloma medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, 

draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir 
praėjimuose. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų 
inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  

Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos. 
Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir 

apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. 
Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas 

perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių 
atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią 
veiklą vykdyti. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės 
organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. 

Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai 
įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., 
sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame 
turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą ir svoris, atliekų 
perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų susidarymo 
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) 
tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema 
(toliau – GPAIS). 

Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, atliekų perdavimą patvirtinantį 
dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per  3 darbo dienas. Šis reikalavimas 
netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir 
(ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS. 

Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti atliekų perdavimą patvirtinančio dokumento antrą 
egzempliorių arba jo kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas 
apdorojanti įmonė gavo atliekas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) 
tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS. 

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus. 
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Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar 
biologinių savybių. 

Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos 
būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos 
neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o 
nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai 
veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – Registras) 
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl 
atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir 
registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro 
tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu 
Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro 
tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra užregistravusi 
Registre. 

Statybinių atliekų (įskaitant asbesto turinčių statybinių atliekų) rūšiavimui, surinkimui, vežimui 
ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės 
medžiagos ir kitos nedegios medžiagos); 

 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos 
atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir 
specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio. 
Visas statybines šiukšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą 

konteinerį, kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių. 
Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose 

nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, 
prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo 
važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvietėje turi 
būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos  ir pakartotinam naudojimui tinkamos 
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. 

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į 
betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą. 

 

Technolo-
ginis 

procesas 

Atliekos Atliekų 
saugojimas 

objekte 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo būdai 
Pavadinim Kiekis, Agrega- Kodas Pavojingum Laikymo 
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Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos. 
Pagal žmonių skaičių, numatoma įrengti vieną administracinį-gamybinį vagonėlį. Statybvietėje 

numatoma pastatyti vieną „bio“ tualetą. 
 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 
Statinio statybos vadovo ir darbų 
vadovų patalpos Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės džiovinimo 
patalpos Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 
Dušinės Atsižvelgiant į gamybos proceso Dušo kabina – 1,75 m2 

as t/d 
kg/ 
par
ą 

t/ 
metu

s 

tinis būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

pagal 
atliekų 
sąrašą 

as sąlygos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 

Statybos 
darbai 

 
Betonas  30,0 k 17 01 01 nepavojingo

s 
sand liuoja

ma 
konteineryj

e 

Išvežamos į 
šiom 

medžiagom 
skirtus 

sąvartynus 
Mediena  1,00 k 17 02 01 nepavojingo

s 
sand liuoja
ma vietoje 

Panaudojamos 
kurenimui 

Stiklas  3,50 k 17 02 02 nepavojingo
s 

sand liuoja
ma 

konteineryj
e 

Išvežamos į 
šiom 

medžiagom 
skirtus 

sąvartynus 
Skarda  1,50 k 17 04 05 nepavojingo

s 
sand liuoja
ma vietoje 

Parduodama į 
metalo laužo 
supirktuvę 

Tinkas  1,00 k 17 01 01 nepavojingo
s 

sand liuoja
ma 

konteineryj
e 

Išvežamos į 
šiom 

medžiagom 
skirtus 

sąvartynus 
Metalas  0,60 k  nepavojingo

s 
sand liuoja

ma 
konteineryj

e 

Išvežamos į 
šiom 

medžiagom 
skirtus 

sąvartynus 
 Plastikas  1,50 k 17 02 03 nepavojingo

s 
sand liuoja
ma vietoje 

Išvežamos į 
šiom 

medžiagom 
skirtus 

sąvartynus 
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sąlygas: 
- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 
- Viena dušinė 5 žmonėms 

Persirengimo patalpa – 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 

Siūloma laikinuosius pastatus surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 
t. Jie statomi automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. 
Pagalbinės patalpos statomos išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i=0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į 
iškastus griovius.  

Statybvietę supančios aplinkos (teritorijos) ribos aptvėrimas: 

Statybvietės tvoros vietoje išlyginamas paviršius. Tverti galima įvairiomis medžiagomis (mediena, 
metaliniu tinklu ir kt.). Tvora tvirtinama prie gelžbetoninių stulpų, kurie įstatomi į paplatintą padą, arba prie 0,8 
– 1,0 m į žemę įkastų medinių 12 – 18 cm skersmens stulpų. Pavojingų zonų , kuriuose gali kilti krintančių 
daiktų pavojus, ribos nustatomos pagal 1 lentelę. 

1 LENTELĖ. Pavojingų zonų ribos 
Aukštis, iš kurio 
gali kristi daiktas, 
m 

Pavojingų zonų ribos 
Arti krovinių judėjimo 
vietų ( nuo keliamo 
didžiausių matmenų 
krovinio horizontaliosios 
projekcijos), m 

Arti statomo statinio 
(nuo jo išorinio 
perimetro), m 

Iki 20 7 5 
Nuo 20 iki 70 10 7 

 

Statinio avarijos tyrimo organizavimas 
Kai avarija įvyksta statinį rekonstruojant, statybos rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas 

(užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija, – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis 
prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 

- organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms; 
- evakuoti žmones iš pavojingos zonos; 
-  imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
-  apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
- pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) šioms institucijoms: 
1. savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), 

viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; 
2. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 
3. statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir statinio projektuotojui; 
4. jei yra nukentėjusių žmonių, - teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; 

Sveikatos apsaugos ministerijai (atsakinga už visų kategorijų techninių medicinos įrenginių ir jų įrangos 
priežiūros organizavimą); 

Ūkio ministerijai (atsakinga už visų kategorijų garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, visų 
kategorijų slėginių indų ir jų įrangos, visų kategorijų pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių 
garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos ir visų kategorijų sprogioje aplinkoje naudojamų elektros 
įrenginių priežiūros organizavimą); 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (atsakinga už visų kategorijų pavojingų medžiagų talpyklų ir jų 
įrangos, visų kategorijų liftų ir jų įrangos, visų kategorijų lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos, visų kategorijų 
eskalatorių ir jų įrangos, visų kategorijų kėlimo kranų ir jų įrangos ir visų kategorijų pramoginių įrenginių ir jų 
įrangos priežiūros organizavimą); 
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Valstybinei darbo inspekcijai ir atitinkamai įgaliotai techninės būklės kontrolės įstaigai, atliekančiai šių 
įrenginių techninės būklės tikrinimus; 

Pranešant apie avariją nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas 
(užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių avarijos metu žmonių 
skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų; 

Skirti vietinę komisiją iš rangovo (kai statyba vykdoma ūkio būdu, – statytojo) atstovo (komisijos 
pirmininkas), jo tarnybų, prireikus kitų įmonių (tarnybų) atstovų. Dalyvauti vietinės komisijos darbe gali būti 
kviečiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas. Vietinė 
komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo.  

Avarijos tyrimo Komisija: 
- gauna vietinės komisijos (jeigu ji buvo paskirta) aktą bei jos surinktus avarijos tyrimo dokumentus; 
-  apžiūri įvykio vietą ir nustato būtiną esamos padėties fiksavimą; 
-  skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus bei nurodo jų atlikėjus, suderinęs su 13 punkte 

nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju); 
-  nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekį; 
-  gauna iš avarijos liudytojų ir su ja susijusių pareigūnų paaiškinimus (kai tokių nepateikė vietinė komisija 

arba jie, šios Komisijos nuomone, yra nepakankami); 
- išsiaiškina priešavarinės konstrukcijų būklės požymius ir priimtas priemones avarijai likviduoti arba 

išvengti; 
-  įvertina statinio techninę būklę ir atitiktį normatyviniams reikalavimams; 
-  išsiaiškina prieš avariją vykusius statybos ir kitus darbus statinyje ir greta jo; 
-  gauna duomenis apie meteorologines sąlygas avarijos metu; 
-  išsiaiškina gamtinių veiksnių (gruntinio vandens, nuošliaužų, karstinių ir kitų gamtos reiškinių) galimą 

įtaką avarijai bei kitas aplinkybes, lėmusias avarijos priežastis; 
-  išsiaiškina (patikslina) avarijos metu buvusias faktiškas konstrukcijų apkrovas ir nusprendžia, kas ir kokius 

konstrukcijų galios patikrinimo skaičiavimus turi atlikti bei paveda juos užsakyti, suderinęs su statytoju 
(rangovu) arba statinio savininku (naudotoju); 

-  išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingų kėlimo bei transporto priemonių, 
susijusių su avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai; 

-  nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia 
atlikti ardant griuvėsius avarijos priežastims nustatyti arba patikslinti; 

- . nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis; 
-  nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis. 
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Statybvietės planas, M 1:500

STATYBVIETĖS PLANAS M:500

numatoma ŽN automobilio stovėjimo vieta ;
ŽN stovėjimo vietos vertikalus ženkas

įrengiamas nuožulnus takas ŽN ≤ 5%,
laiptų aikštelė su pėsčiųjų taku suvedama
 į vieną lygį

ATSĖJAMA VEJA

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

BETONO PLYTELIŲ DANGA

GLUDINTŲ AKMENUKŲ NUOGRINDA

ATSTATOMA ASFALTO DANGA

EKSPLIKACIJA

1. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS - DAUGIABUTIS
GYVENAMAS NAMAS

1.

BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU
PAVIRŠIUMI - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo
20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm),
skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus
(laiptus arba pandusus).
GULŠČIAS BORTAS
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esamas metalinis pandusas

Z. Gudlevičienė

3

Bendrieji statinio rodikliai

Statinio bendrasis plotas - 6183,72 m²;

Statinio naudingas plotas - 5247,00 m²;

Statinio tūris - 25237,00 m³;

Statinio aukštis - 31,00 m;

Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I.
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PASTABOS:
1. Iki pastato pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
          - įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą;
          - įrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inžinerinius tinklus;
          - įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų griežtai draudžiama.
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas,
kenksmingas gamtos aplinkai.
4. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu .
5. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.
5. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvėžimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia Rangovinė organizacija technologiniame projekte, suderinus su Užsakovu. Ji gali
koreguoti arba dalinai keisti  statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų.
6. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas sutaręs su Užsakovu.
7. Atliekų utilizavimo klausimą sprendžia Rangovas.

1. Laikinas statybvietės aptvėrimas nemažesniu
kaip 10 m atstumu nuo modernizuojamo
pastato prie automobilių stovėjimo aikštelės
maženiu;
2. Inventoriniai pastoliai;
3. Atliekų konteineriai;
4. Informacinis stendas;
5. Laikinasis statybos vadovų pastatas (med.
punktas);
6. Laikinos pasitarimų patalpos;
7. Laikinos darbininkų buitinės patalpos;
8. Tinklų apsaugos zona.
9. Geriamas vanduo talpose.
10. Keltuvas ir jo galimos pastatymo vietos.

SO DALIES EKSPLIKACIJA:

SO DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Priešgaisrinis postas.

Ratų plovimo postas.

Sargas.

PP

RPP

S

Biotualetas.WC

Med. punktas (vaistinėlė).
Darbų vadovo vagonėlyje.+

Saugomas medis

Laikinas apšvietimas. Prijungiama nuo
transformatorinės.
Kabelis nutiesiamas ant papildomų atramų

Medžiagų sandėliavimo aikštelės.

Tinklų (1m) apsaugos zonos.
Dujotiekio ir ryšių 2 m, šilumos trasos 5 m
Statybos metu planuojamas
statybos darbams naudojamo
transporto judėjimas.

Statybvietės aptvėrimas.

Kelių, eismo įspėjamieji ženklai

Laikina elektros linija. Prijungiama nuo
transformatorinės. Kabelis nutiesiamas ant
papildomų atramų
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Saugi evakuacijos vieta
20,00 m nuo  laiptinės
su informacine lenele

Rūkymo vieta

WC

LE

RPP

4

S

10
.69 6.3

6

15.85

Saugūs praėjimo takai ir
stogeliai įrengti laikinai ant
medinio karkaso, apdengti
OSB plokštėmis

12.539.7
9

20.76

14.37

Laikini takai su stogeliais
pavojingoje zonoje
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