AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA (GEOGRAFINĖ VIETA), KLIMATO
SĄLYGOS, STATYBOS RŪŠIS], STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA (YPATINGAS,
NEYPATINGAS, NESUDĖTINGAS), KITI REIKALINGI DUOMENYS
Projektuojamo statinio vieta: S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Kriukų mstl., Joniškio r. sav.
Klimato sąlygos ir reljefas:
Klimato sąlygos:
•
vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C
• absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C
• absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4° C
• santykinis metinis oro drėgnumas 80 %
• vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm
• maksimalus paros kritulių kiekis:67,6 mm
• maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm (galimas 1 kartą per 50
metų)
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo paviršiaus altitudės kinta 0,5 m per 100 m ilgį. Sklype saugotinų
želdinių nėra.
Statybos rūšis: kapitalinis remontas.
Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto)
Statinio kategorija: neypatingas.
ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai: Sklypo topografinę nuotrauką atliko geodezininkas Vytautas Karvelis,
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-746), data 2020-08. Joniškio r. sav., administracijos derinimas per TOPD
sistemą, suteiktas unikalus Nr. 47:20:230
TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Žemės sklypo adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Kriukų mstl., Joniškio r. sav.
Žemės sklypo kadastrinis numeris: 4754/0009:163.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Žemės nuosavybė: V. B.
Žemės sklypo plotas: 0,1510 ha;
Sklype esantys statiniai: parduotuvė (unikalus Nr. 4797-1008-4010).
Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Sklype yra vandentiekio, nuotekyno, ryšių ir elektros tinklai.
Želdiniai: sklype yra keli spygliuočiai medžiai.
Hidrogeologinės sąlygos: Gruntinis vanduo slūgso 2,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudė 0,5 – 1,0 m.
Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo higieninė, sanitarinė situacija normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių
ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėse teritorijose nėra taršos šaltinių.
Aplinkinis užstatymas: Kaiminiai sklypai užstatyti.
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Pakeičiama pastato paskirtis, pritaikant jį verslo ir gyvenamajai paskirčiai. Pirmajame aukšte
suprojektuotos maitinimo patalpos, numatomos dvi salės, virtuvė, katilinė, WC patalpos. Antrajame
aukšte suprojektuotos koridoriaus, dviejų kambarių, virtuvės – svetainės, rūbinės, dviejų sanitarinių
mazgų ir sandėliuko patalpos. Pastato lauko sienos apšiltinamos. Suprojektuotas balkonas.

Atestato
Nr.

24552

Įmonės kodas 148522176
Telefonai 8 686 40 786
8 611 11 613

PV

V. Marcikonis

Objektas: Prekybos paskirties pastato paskirties keitimo į
gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatą su maitinimo
paskirties patalpom S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Kriukų
mstl., Joniškio r. sav., kapitalinio remonto projektas
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PRIESTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI.
• Pamatai – esami juostiniai. Po balkonu – stulpiniai.
• Sienos - pagal pridedamą detalę.
• Perdanga – esama gelžbetoninė.
• Stogas – medinės konstrukcijos aptaisytos skarda.
• Grindys – pirmame aukšte grindys įrengiamos tokia tvarka: gruntas sutankinamas, įrengiamas 80 mm storio
drenuojantis sutankinto smėlio pasluoksnis, klojama šiluminė izoliacija iš PAROC DRS 20 310 mm storio,
hidroizoliacija, betonuojamas armuotas 50 mm storio išlyginamasis sluoksnis. Klojama grindų danga.
• Durys – medinės. Šilumos perdavimo koeficientas nedidesnis 1,6 W/m2K.
• Langai – plastikiniai. Langų šilumos perdavimo koeficientas 1,6 W/m2K.
INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS; ENERGETINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI;
VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGETINIO APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ APIBŪDINIMAS
• Šildymas: vietinis centrinis. Suprojektuotas oras-vanduo katilas.
• Vėdinimas: natūralus.
• Elektros tiekimas: esamas iš ESO tinklų.
• Vandentiekis ir nuotekos: esamas vandentiekis iš miestelio tinklų. Esamas nuotekynas į miestelio tinklus.
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Esamas privažiavimas prie pastato iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės.
INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS
Statybos darbai neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės.
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo
ribose. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti.
KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO ZONOS
Sklypas nepatenka į nekilnojamosios kultūros vertybių teritoriją.
SAUGOMOS TERITORIJOS
Sklypas nepatenka į saugomų teritorijų zoną.
HIGIENINĖ SITUACIJA
Sklypo higieninė, sanitarinė situacija normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų.
Sklype ir aplinkinėse teritorijose nėra taršos šaltinių.
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antras skirsnis).
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas
skirsnis).
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis).
GAISRINĖ SAUGA.
Priešgaisrinės saugos reikalavimai: Statinys projektuojamas taip, kad kilus gaisrui:
Priešgaisrinės saugos reikalavimai: Statinys projektuojamas taip, kad kilus gaisrui:
1) statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
2) būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas;
3) žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis;
4) galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai.
Projektuojant pastatą buvo vadovaujamasi „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklėmis)“
• Projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (vandens rezervuarai, gaisriniai hidrantai):
Išorės gesinimas numatomas iš gesinimui 190 m atstumu nuo sklypo esančio vandens telkinio.
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Pagalbinio ūkio pastatas priskiriamas - P.1.1 statinių grupei, I atsparumo ugniai laipsnio

3

EI 15
(o↔i)(3)

REI 45(2)

laiptatakiai
ir aikštelės, laiptus
laikančiosios dalys

vidinės
sienos

stogai

R 60(2)

aukštų,
pastogės patalpų, rūsio
perdangos

REI 90(1)

lauko siena

laikančiosios
konstrukcijos

I

2 lentelė
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
laiptinės

gaisrinių
skyrių atskyrimo
sienos ir perdangos

Gaisro apkrovos
kategorija

Statinio atsparumo
ugniai laipsnis

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai

RE 20(4)

R 45(5)

REI 60

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(4)
Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms,
grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(5)
Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato
patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais,
atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.
Statinio projekte nustatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai):
pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę - Fg = Fs∙G∙cos(90KH),
čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas - 2200 kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės,
o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių
pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m,
kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), 3,75 m; (nuo žemės iki parapeto aukščiausio taško)
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, 20 m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1
Fg = 2200∙1∙cos(90·3,80/20) = 2105 kv. m;
Pastato gaisrinis skyrius (302,70 m²) neviršija skaičiuojamojo gaisrinis skyriaus ploto (2105 m²).
Priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas
priešgaisrinėmis užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus
gaisrui vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą (toliau – priešgaisrinė
siena (ekranas).
Priešgaisrinės sienos (ekranai) turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktų.
(1)
(2)

Priešgaisrinės sienos (ekrano) atsparumas ugniai
7 lentelė
Pastato atsparumo ugniai laipsnis
I
gaisro apkrovos kategorija
II
1
2
3
Priešgaisrinės sienos
(ekrano) atsparumas
ugniai EI–M arba REI
ne mažesnis kaip
(min.)(1)

180

120

90

60

III

30
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Priešgaisrinės sienos (ekrano) atsparumas ugniai, saugant skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatus,
parenkamas pagal aukštesnį atsparumo ugniai laipsnį turintį pastatą.
(1)

Gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos katilinės, bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms
patalpoms (pvz., pagalbinės, techninės ir kt. patalpos), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m, nuo kitų patalpų
turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo
ugniai perdangomis.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema: Gyvenamojo namo kambariuose įrengiami autonominiai
dūmų signalizatoriai vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo
taisyklėmis“. Verslo patalpose įrengiama priešgaisrinė signalizacija.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai
3 lentelė
Priešgaisrinės
užtvaros
Durys, vartai,
(2)(3)(4)(5)(6)
liukai
atsparumas
ugniai
90

EI2 60–C3

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų
ir šachtų
atsparumas
ugniai

Užsklandos
ir konvejerio
sistemų
sąrankos

Langai

EI 90

EI 90

EI2 60

EI2 60

Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose
vidinėse sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
(2)
Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
(3)
Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
(1)

Gyvenamo namo kambariuose įrengiami dūmų detektoriai.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti,
degumo klasės
5 lentelė
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos
Konstrukcijos
I
II
III
statybos produktų degumo klasės
Gyvenamosios patalpos
sienos ir lubos
B–s1, d0(2)
RN
RN
grindys
RN
RN
RN
Patalpos, kuriose gali būti nuo
sienos ir lubos
B–s1, d0(2)
C–s1, d0
RN
15 iki 50 žmonių
grindys
BFL–s1
DFL–s1
RN
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami
D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.
(2)

GAISRINĖS TECHNIKOS PRIVAŽIAVIMO PRIE STATINIO IR IŠORĖS GAISRŲ GESINIMO PRIEMONIŲ
KELIAI
Išorės gesinimui privažiavimas prie statinių iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės.
APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO:
Išorės duris - sustiprintos konstrukcijos. Patikimi durų užraktai. Sklypą rekomenduojama aptverti tvora ir
įrenti užrakinamus vartus ir vartelius
APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Patekimas į pastatą pritaikomas ŽN.
Esama ŽN automobiliams skirta stovėjimo vieta, yra įrengta arti prie pagrindinio įėjimo į pastatą (40
m)
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Pritaikyta judėjimo trasa nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą nekerta
gatvių ar privažiavimų važiuojamosios dalies.
ŽN automobilių stovėjimo vietose yra numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio, įrengta greta 1
500 mm pločio aikštelė.
Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietoje nėra didesnis kaip
1:40 (2,5 %) bet kuria kryptimi.
Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio yra iki 150 mm.
Pastate yra sanitariniai mazgai pritaikyti ŽN. Projektuojamas ir bus įrengtas liftas į antrą pastato
aukštą.
59. ŽN svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi būti užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į juos
patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis
patalpomis. Tokiuose pastatuose ŽN turi būti pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą, visos pagrindinės
paskirties patalpos ir lankytojų aptarnavimui skirtos patalpos taip pat patekimui į šias patalpas skirti
praėjimai, koridoriai, holai ir pan. ŽN turi būti pritaikytas ir bent vienas lankytojams skirtas sanitarinis
mazgas kiekviename pastato aukšte. ŽN turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir
durys.
61. Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti
įspėjamuosius paviršius.
62. ŽN pritaikyti įėjimai į pastatus, judėjimo trasos, patalpos ir įrenginiai, ŽN pritaikytos vietos patalpose
ir nuorodos į jas turi būti pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu.
63. Visose pagrindinės paskirties patalpose, judėjimui skirtose patalpose ir zonose, ŽN sanitariniuose
mazguose bei visose kitose lankytojų aptarnavimo patalpose būtina įrengti pavojaus signalizaciją.
Pavojaus signalas turi būti perduodamas garsu ir šviesa. Gaisrinės signalizacijos įrengimą reglamentuoja
normos.
64. Pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo turi būti įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių
savarankiškai patekti į pastato vidų. Prie pagrindinio įėjimo yra laiptai, greta jų yra įrengiamas pandusas.
65. ŽN pritaikyto įėjimo durys turi būti varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba
automatinės). Švaistinės durys tokiame įėjime neleidžiamos.
66. Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm.
Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm.
67. Jei prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų
paviršius sutaptų su dangos paviršiumi.
106. ŽN pritaikytos kabinos dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę,
dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Būtina įvertinti tai, kad
važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai.
107. Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros.
Unitazo viršus turi būti 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1
000–1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2–3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams
ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm–900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar
pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną
su dušo galvute, grindyse – angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę.
108. Be anksčiau aprašytos ŽN pritaikytos kabinos, horizontalius turėklus su alkūnramsčiais 800–900 mm
aukštyje abipus unitazo būtina įrengti dar vienoje iš kabinų, jei sanitariniame mazge yra daugiau kaip
viena kabina.
110. Praustuvų patalpoje ŽN turi būti pritaikytas ne mažiau kaip vienas praustuvas. Jis turi būti
pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750–850 mm aukštyje
nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio
aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm–900 mm aukštyje reikia
pritvirtinti turėklus.
111. Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio
paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų
džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 850–1 200 mm aukštyje nuo
grindų.
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116. ŽN pritaikytas panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir
tarp apsauginių bortelių.
117. ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1: 12 (8,3%), vienos ištisinės
juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje,
jos pradžioje ir pabaigoje vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami.
Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas.
118. ŽN pritaikyto panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti
įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Kai panduso juosta nekeičia krypties, ne
rečiau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 750 mm vertikalaus pakilimo turi
būti įrengta poilsio aikštelė, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1 500 mm, o plotis ne mažesnis už panduso
juostos plotį.
Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis
paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio.
119. Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos
panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm
borteliai. Panduso juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos.
120. ŽN pritaikytų laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm,
pakopų plotis turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi būti vienodo
aukščio ir vienodo pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne
siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų
vanduo.
121. ŽN pritaikytų laiptų pakopų briaunos gali būti suapvalintos ne didesniu kaip 15 mm spinduliu.
Pakopos turi būti uždaros, kiekvienos jų briauna nuo pagrindo gali išsikišti į priekį ne daugiau kaip per 30
mm. Išilgai kiekvieno laiptatakio ar grupės pakopų, jei jų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus.
122. Jei ŽN pritaikytų laiptų aikštelėje iš šono yra durys, jos turi būti ne arčiau kaip per 300 mm nuo
artimiausios laiptų pakopos briaunos. Prieš duris būtina palikti aikštelę ŽN judėti.
129. Turėklai turi būti įrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusėse, dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900950 mm aukštyje, apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos plokštumos.
130. Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės turi būti ištisiniai. Jei turėklai iš laiptų ar panduso išorinės
pusės nėra ištisiniai, būtina 300 mm pratęsti juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę laiptų ar panduso
aikštelę. Turėklai turi būti lygiagretūs su laiptų ar panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys –
lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios).
131. Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti
patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30–50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos
skerspjūvio turėklus arba ne platesnius kaip 40 mm stačiakampio formos skerspjūvio turėklus. Turėklų
galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Rekomenduojama naudoti
medinius, plastiku aptrauktus metalinius, plastikinius ar kitos malonios liesti medžiagos turėklus.
132. Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40–50 mm tarpas. Šiame tarpe
neturi būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti:
jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.
133. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš
nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios,
siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir
pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.
136. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi
būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti
toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis
turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių.
139. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN,
turi būti įrengti ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau
kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne
daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus
.
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STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR
ATSTATYMAS
Žemės sklype griaunamų statinių ir inžinerinių tinklų nėra.
PLANUOJAMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS:
Statybos metu statybinės atliekos tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII-787) 31 straipsniu ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių.
Statybos proceso metu atliekos rūšiuojamos į:
a) netinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių,
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), išvežamos į nurodytas savivaldybės vietas
arba atiduodamos įmonėms užsiimančioms statybinių atliekų tvarkymu.
b) Pavojingos asbesto turinčios atliekos atiduodamos įmonėms užsiimančioms statybinių atliekų
tvarkymu.
c) tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos),
pristatomas į perdirbimo gamyklas;
d) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta
para ir pakuotė), išvežamos į sąvartyną.
Atliekos, kurios nebuvo iškarto išvežtos iš teritorijos, iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos
aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.
Atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios
įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamai
naudoti atliekų pristatymą.
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