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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

1. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.1
prie Miškininkų g. 7, Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10
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Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

2. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.2 prie
Miškininkų g. 21, Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

3. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.3
prie Birutės g. 8, Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

4. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.4
prie A. Giedraičio Giedriaus g. 14, Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

5. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.5
prie Vasiliausko g. 3 , Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

6. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.6
prie Barkūnų g. 4, Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

ų

ų

7

PASTABOS:

Situacijos schema

7

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

7. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.7
prie Smukučių g. 42, Jurbarko m.,
Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

8

8

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

8. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.8
prie Dainių g. 4, Jurbarkų k., Jurbarkų sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų
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ų
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

9. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.9
prie Greičių g. Serbentos g. sankryžos, Jurbarkų k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
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Lapas
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Situacijos schema

ų

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

10. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.10 prie
Greičių 1-oji g. (prie autobusų st.),
Jurbarkų k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Laida

Lapas

Lapų

1

-

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

11. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.11
prie Vilties g. 26, Žindaičių k., Jurbarkų sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

12. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.12
prie Mituvos g. 12, Vertimų k., Jurbarkų sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979

Nr. 36834

PV

2019-10

Nr. 014409

Arch.

2019-10

13.

Laida
3 prie
0
sen. Jurbarko raj. sav. M1:200

Stadija
SSP

Objekto Nr.
UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Lapas
1

-

14

14

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

14. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.14
prie Užtvankos g. 5, Jurbarkų k., Jurbarkų sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

15

15

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

15. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.15 prie
kolektyvinių sodų įvažiavimo, Vanaginės k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

16

16

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

16. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.16
prie Ryto g. 2, Jurbarkų k., Jurbarkų sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979

Nr. 36834

PV

2019-10

Nr. 014409

Arch.

2019-10

17.

Laida
0
sen., Jurbarko raj. sav. M1:200

Stadija
SSP

Objekto Nr.
UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Lapas
1

-

ė

ė

PASTABOS:

ųų

18

ųų

18

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

18. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.18
prie Pėsčiųjų takas 8, Rotulių k., Jurbarkų sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

19

19

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

19. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.19
prie Žalioji g. 15, Juodaičių k., Juodaičių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

20

20

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

20. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.20
prie Liepų g. 1, Juodaičių k., Juodaičių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

21

21

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

21. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.21
prie Nemakščių g. 2, Eržvilko mstl., Eržvilko sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
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22

22

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

22. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.22
prie Alytaus g. 3, Pašaltuonio k., Eržvilko sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

23. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.23
prie Sodo g. 9, Rutkiškių k., Eržvilko sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų
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PASTABOS:

Situacijos schema

24

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

24. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.24
prie Šešuvies g. 7, Varlaukio k., Eržvilko sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

25. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.25
prie Stoties g. 1, Lybiškių k., Eržvilko sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

26. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.26
prie Žiedo g. 5, Kartupių k., Eržvilko sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas
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Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

27. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.27
prie Ateities g. 12, Girdžių k., Girdžių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

28. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.28
prie Mituvos g. 44, Girdžių k., Girdžių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas
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UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

29. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.29
prie Gudelių g. 25, Girdžių k., Girdžių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas
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UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

30. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.30
prie Ateities g. 15, Girdžių k., Girdžių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

31. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.31 prie
Vienybės g. 2, Pavidaujo k., Girdžių sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

32

32

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “Architekta”
Adresas: Giedraičių g. 93-18, LT-08214 Vilnius
Į.K.: 304456883
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2018-10

A. Rasimavičius

2018-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

32. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.19
prie Taikos g. Beržų g., Raudonės mstl., Raudonės sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2018

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

33

PASTABOS:

Situacijos schema

33

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 33. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.33
2019-10
prie Kaštonų g. 22, Raudonės mstl., Raudonės sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

34

34

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 34. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.34
2019-10
prie Mokyklos g. 10, Stakių mstl., Raudonės sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

35

35

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 35. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.35 prie
2019-10
Raudonėnų g. 23, Raudonėnų k., Raudonės sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

36

36

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

36. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.36 prie
Mechanizatorių g. 3, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200
Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

37

37

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 37. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų
surinkimo konteinerių aikštelė Nr.37 prie
2019-10
J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

38
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV
Arch.

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

A. Dališanskis

2019-10

A. Rasimavičius

2019-10

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

38. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.38 prie
A.Daugėlos g. 23-25, Klausučių k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Laida

Lapas

Lapų

1

-

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

0
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 39. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.39
2019-10
prie Sodų g. 2, Klausučių k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 40. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.40
2019-10
prie Armenos g. 43, Armeniškių k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 41. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.41
2019-10
prie Nemuno g. 35, Skirsnemunės k.,
Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 42. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.42
2019-10
prie Nemuno g. 40, Skirsnemunės k.,
Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine

ė

ų

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 43. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.43
2019-10
prie Vytėnų g. 39, Pilies I k.,
Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

44

ų

ų

44

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 44. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.44
2019-10
prie Žilvičių g. 3, Jakaičių k.,
Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

45

45

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 45. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.45
2019-10
prie Nemuno g. 29, Smalininkų k.,
Smalininkų sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

Nr. 36834

PV

Nr. 014409

Arch.

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979
2019-10 46.

Stadija
SSP

Laida

2019-10

0
Objekto Nr.

UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Lapas
1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

Nr. 36834

PV

Nr. 014409

Arch.

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979
2019-10 47.

Stadija
SSP

Laida

2019-10

0
Objekto Nr.

UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Lapas
1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

Nr. 36834

PV

Nr. 014409

Arch.

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979
2019-10 48.

Stadija
SSP

Laida

2019-10

0
Objekto Nr.

UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Lapas
1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

Nr. 36834

PV

Nr. 014409

Arch.

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979
2019-10 49.
2019-10

Stadija
SSP

Laida
prie Nemuno g. 84, Vidkiemio k.,

Objekto Nr.
UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

0
Lapas
1

-

1,1
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1
2,6

At. Nr.

Adresas:

Nr. 36834

PV

Nr. 014409

Arch.

GINOTA
g. 5C-1024, Vilnius
2872979
2019-10 50.

Stadija
SSP

Laida

2019-10

0
Objekto Nr.

UAB "

TVARKYMO CENTRAS "
V.

AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Lapas
1

-

51

Situacijos schema

PASTABOS:

51

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 51. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.51
2019-10
prie Liepų g. 23, Šimkaičių mstl.,
Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

52

52

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 52. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.52
2019-10
prie Juozo Dargužio g. 16, Vadžgirio mstl.,
Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

53

53

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
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PV

A. Dališanskis
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A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 53. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.53
2019-10
prie Sodų g. 4, Paulių k.,
Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0
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ų
STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
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Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 54. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.54
2019-10
prie Liepų g. 1, Tamošių k.,
Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas
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STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 55. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.55
2019-10
prie Parko g. Ateities g. sankyžos, Gricių k.,
Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 56. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.56
2019-10
prie Draugystės g. 1, Veliuonos mstl.,
Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:

1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 57. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.57
2019-10
prie Dariaus ir Girėno g. 29, Veliuonos mstl.,
Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP
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Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
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Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 58. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.58
2019-10
prie Klaipėdos g. 89-91, Viešvilės mstl.,
Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-

59

59

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 59. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.59
2019-10
prie Klaipėdos g. 63 , Viešvilės mstl.,
Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-
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60
Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 60. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų
surinkimo konteinerių aikštelė Nr.60 prie
2019-10
Klaipėdos g. 76 (prie mokyklos), Viešvilės mstl.,
Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-
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61

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 61. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.61
2019-10
prie Mokyklos g. 8, Viešvilės mstl.,
Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-
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62

Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 62. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.62
2019-10
prie Klaipėdos g. 108, Viešvilės mstl.,
Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0

Lapas

Lapų

1

-
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Situacijos schema

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė su stogine
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Projektuojamos aikštelės darbų zona
Betoninių trinkelių su nuožulna danga (200x100x60mm)
Naikinami esami aplinkos elementai ir įrengiama veja
Konteineris skirtas mišrioms atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas plastiko atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas popieriaus atliekoms (2,5 m³)
Konteineris skirtas stiklo atliekoms (1,8 m³)
Konteineris skirtas maisto atliekoms (1,1 m³)
Konteineris skirtas tekstilės atliekoms (2,6 m³)

PASTABOS:
1.
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.0:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 15 patvirtintu
"Kelių priežiūros tvarkos aprašu", LR Saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir
kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją;
2.
Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Speialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų.
At. Nr.
Atlikti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina prižiūrint inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmoniųjeiatstovams,
reikalinga iškelti, turi būti rengiamas inž. tinklų
iškėlimo projektas;
Nr. 36834
3.
Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju;
4.
Esami pėsčiųjų (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako nuolydį išlaikyti
Nr.ne
014409
didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %);
5.
Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę
Stadija
padėtį;
6.
Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas bei nepažeidžiai trečiųjų asmenų interesų;
SSP

UAB “GINOTA”
Adresas: Fabijoniškių g. 5C-1024, Vilnius
Į.K.: 302872979
PV

A. Dališanskis

Arch.

A. Rasimavičius

Antžeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Tauragės apsk. Jurbarko raj. sav. supaprastintas statybos projektas

2019-10 63. Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr.63
2019-10
prie Klaipėdos g. 104, Viešvilės mstl.,
Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. M1:200

Užsakovas
UAB "TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė

Objekto Nr.
AR-SSP-TAU/JUR.A-2019

Laida
0
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Lapų
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-

