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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“
5 priedas
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

Valstybinė
žemė

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

-

3. sklypo užstatymo tankis

%

-

II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

6.3 Gyvenamoji (3 butų ir daugiau)

2. Pastato bendrasis plotas.*

m2

1556,58

3. Pastato naudingas plotas. *

m2

1102,16

4. Pastato tūris *

m3

6121

5. Aukštų skaičius *

vnt.

3

6. Pastato aukštis *

m

7. Gyvenamosios paskirties pataplų skaičius

Vnt.

Esamas
27

8. Energinio naudingumo klasė

C

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

II

10. Kiti papildomi pastato rodikliai

Statinio projekto vadovas..............(El. parašas)...............Inga Januškienė At. Nr. A 2135
Statytojas....................(El. parašas)..................................MB „Geras renginys dabar“ direktorius
Ramūnas Siniauskas

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Bendrieji duomenys:
Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys:
OBJEKTAS ......................................................Daugiabutis gyvenamasis namas
STATINIO RŪŠIS, KLASIFIKATORIUS ...... Neypatingas statinys
STATYBOS RŪŠIS ......................................... Paprastasis remontas, patalpos paskirties keitimas
PROJEKTO RENGIMO STADIJA ................. Projektas
STATYBOS ADRESAS .................................. Lauko g. 4-1, Jurbarko miestas
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) ..................... MB „Geras renginys dabar“
PROJEKTUOTOJAS ....................................... IĮ „Ingos Projektavimo Studija“
PROJEKTO VADOVAS ................................. Inga Januškienė, atestato Nr. A 2135
Daugiabutis gyvenamasis namas yra Lauko g. 4, Jurbarko mieste. Planuojama pakeisti
gyvenamosios patalpos, unikalus Nr. 9496-7000-3010:0027, paskirtį į prekybos paskirtį ir apjungti su
negyvenamąja patalpa, unikalus Nr. 9496-7000-3010:0028. Paprastuoju remontu taip pat numatoma
demontuoti pertvaras, užmūryti angą (dabartinis įėjimas į gyevanmąją patalpą) bei suprojektuoti naujas
sienas (žr. brėžinius).
Patalpa įrengiama pagal visas higienos normas ir reikalavimus:
•

Įrengiamas administracijos kabinetas bei virtuvėlė – sandėlys.

•

patalpoje įrengtas atskiras wc, kuriame yra praustuvė, rankų higienos priemonės (skystas

muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai
rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.
•

patalpose įrengtas natūralus vėdimas pro langus, ir vietinė ištraukiamoji vėdinimo sistema

•

patalpų apšvietimas natūralus (1,45m x 1,300m parametrų langas, taip pat įrengtos šešios

18W LED šviesos panelės, kurių bendras šviesos srautas 10800Lm ir du šviestuvai su 8 led lempom
(lazdom), kurių bendras šviesos srautas 8000Lm.
• Patalpų mikroklimatas šaltuoju metų laiku prišildomas nuo miesto centralizuotų tinklų.
•

Patalpų grindys lygios, be plyšių, nelaidžios vandeniui, atsparios valikliams ir

dezinfekcijos priemonėms. Sienos padengtos lygia, atsparia drėgmei danga. Patalpos apdaila atitinka
funkcinę paskirtį.
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 p. reikalinga parengti
projektinius pasiūlymus (visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies paskirties keitimas).
STATINIO HIGIENA, SVEIKATA

Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl
šių priežasčių:
- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore;
- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo;
- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo;
- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose.

Statinyje sudaromos normalios darbo sąlygos šiltuoju metų laikotarpiu – užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų
šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Pastatas suprojektuotas taip, kad atitiktų insoliacijos reikalavimus. Pastate projektuojamos
patalpos orentuotos pasaulio šalių atžvilgių taip, jog bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba
rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė bus ne trumpesnė kaip 2,5 valandos. Per šią trukmę tiesioginių
saulės spindulių kritimo kampai bus ne mažesni kaip: vertikalus kampas - 6o (kampas, kurį sudaro
saulės spindulys su horizontaliu paviršiumi, esančiu išorinės sienos įstiklinto paviršiaus apatinės
dalies lygyje); horizontalus kampas - 20O (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su išorinės sienos
įstiklintu paviršiumi). Taip pat patalpose, kuriuose nepakankamas natūralus apšvietimas yra
suprojektuota dirbtinio apšvietimo sistema. Suprojektuota dirbtinio elektros apšvietimo sistema
atitinka eektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
Apšvietimo sistemos galingumas bus toks, kad būtų užtikrintos dirbtinės apšvietos normuojamų
dydžių vertės, ir sudaryta galimybė padidinti apšvietos galingumą iki 20 W į grindų ploto m2;
Šviestuvai patalpose išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet kurios kambario vietos iki artimiausio
šviestuvo bus ne didesnis kaip 4 metrai;
Kiekvienoje patalpoje bus viršutinis ar sieninis elektros šviestuvas, valdomas sieniniu
jungikliu.
Sieniniai elektros šviestuvų kištukiniai lizdai bus patalpose, kur normaliai ūkio veiklai
reikalingas papildomas apšvietimas. Jie bus išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet kurio taško
kambaryje iki artimiausio elektros šviestuvo kištukinio lizdo bus ne didesnis kaip 4 m.
Langų (natūralaus apšvietimo) ir patalpų grindų santykis suprojektuotas ne mažesnis kaip 1:6,
įėjimo tambūro – 1:12, virtuvėlės – 1:8. Dirbtiniam patalpų apšvietimui lempos parenkamos taip, kad
0,8 m aukštyje nuo grindų apšviestumas nuo bendro apšvietimo būtų ne mažiau 300 Lx
(kaitinamosios lempos).

Patalpų mikroklimatas.
Statinys suprojektuotas taip, kad užtikrintų gerą mikroklimatą patalpose. Siekiant gero
klimato patalpose bus naudojamos kokybiškos statybinės medžiagos, termoizoliacija, vėjo
izoliacija. Pastato šildymui numatoma naudoti dujas. Radiatoriai bus su temperatūros
reguliatoriais, tai leis kiekvieną patalpos temperatūrą reguliuoti atskirai. Šlapių patalpų (san.
mazgas, virtuvė) vėdinimas numatomas kanalais, kitų patalpų vėdinimas per varstomus langus ir
naudojant rekuperacinę sistemą. Projekto sprendiniai užtikrins leistinus mikroklimato parametrus
patalpose, pateiktuose lentelėse ribinių verčių neviršys.
1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato
parametrų ribinės vertės
Eil.
Nr.

Mikroklimato parametrai

Ribinės vertės
Šaltuoju metų
Šiltuoju metų

1.
2.
3.
4.

Oro temperatūra, °C
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo
grindų, ne daugiau kaip °C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s

laikotarpiu
18–22
3

laikotarpiu
18–28
3

35–60
0,05–0,15

35–65
0,15–0,25

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų
ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Patalpos

Temperatūrų ribinės vertės, °C

Buto pagalbinės
Koridoriai ir sandėliukai
Drabužinės
Vonios ir tualetai
Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo
Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai
Bendros virtuvės
Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai
Rūsiai ir sandėliai
Darbo ir poilsio kambariai
Skalbyklos
Džiovyklos

18–21
18–20
20–23
14–16
18–22
20–23
4–8
18–22
18–22
20–23

STR 2.09.02:2005 1 priedas
Oro kiekio projektinės reikšmės
Pastato ir patalpos
pavadinimas

Oro judrumo
charakteristika**

Šalinamo oro kiekis

2

Tiekiamo lauko oro kiekis
1 asmeniui
1 m2 grindų*
d
m/h dm/s
m/h
m3/s
3
4
5
6

1
1. Gyvenamieji pastatai
Gyvenamosios patalpos
1.1. Svetainė
1.2. Miegamasis
1.3. Koridorius
1.4. Virtuvė***
1.5. Valgomasis
1.6. Rūbinė
1.7. Vonios, dušo
patalpos
1.8. Tualetas
Bendrosios patalpos
1.9. Laiptinė
1.10. Sandėlis
1.11. Rūsys
1.12. Rūbinė
1.13. Prausykla
1.14. Sauna
1.15. Skalbykla
1.16. Džiovykla

2**
2
2
2
2
2

4****
4
-

14,4
14,4
-

0,5*
0,7
0,5
-

-

-

-

2
2
-

-

-

d m3/s. vnt.

m3/h. vnt.

7

8

1,8*
2,5
1,8
-

20/patalpai
3/pat. *****
15/pat.

72/patalpai
10,8/pat.
54/pat.

-

-

10/pat.

36/pat.

0,5 h-1
0,35
0,2
2
3
2
1
2

1,3
0,7
7,2
10,8
7,2
3,6
7,2

0,5 h-1
0,35/m2
0,20/m2
2/m2
3/m2
2/m2
1/m2
2/m2

1,3/m2
0,7/m2
7,2/m2
10,8/m2
7,2/m2
3,6/m2
7,2/m2

** Oro judrumo charakteristikos pateiktos 2 priede. Čia 4 stulpelyje esantis skaičius reiškia 2 priedo grafike
pažymėtą kreivę.
*** Tikslinama, atsižvelgiant į vietinių siurbtuvų šalinamą oro kiekį arba oro kiekį šilumai ir drėgmei
pašalinti bendrąja apykaita bei veiklos pobūdį.

Oro judrumo charakteristikos
didžiausiam leistinam veiklos
zonoje oro greičiui rasti

v – didžiausias leistinas
oro greitis, m/s;
Te – oro temperatūra oro
judrumo matavimo taške, ˚C;
1...7 – oro judrumo
charakteristikos (žr. 1 priedą).

Patalpų inžinerinė infrastruktūra nekeičiama, paliekant prisijungimą prie miesto
magistralinių tinklų. Visos patalpos apšildomos esama šildymo sistema – centralizuota šildymo
sistema.
Patalpas numatoma vėdinti per esamas ventiliacijos anga ventiliaciniuose kaminuose ir
natūraliai per orlaides
Vandentiekis esamas iš miesto tinklų. Bute susidariusios nuotekos pateks į miesto
kanalizacijos

tinklus.

Pertvarkant

vidaus

vandentiekį

ir

kanalizaciją

vadovautis

STR.2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai.
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PROJEKTAS ATLIKTAS REMIANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANČIAIS
NORMATYVINIAIS DOKUMENTAIS

LR įstatymai:
1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas
5. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
7. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
8. STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka
9. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
10. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
11. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
12. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Statybos techninių reikalavimų reglamentai
13. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ERS). Mechaninis atsparumas ir pastovumas
14. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Gaisrinė sauga
15. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
16. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga
17. STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo
18. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
19. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
20. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
21. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
22. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
23. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
24. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
25. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
26. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
Statybos, higienos normos, taisyklės ir kt.:
27. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
28. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės
29. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
30. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
31. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
32. RSN 156-94 Statybinė klimatologija
33. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje
34. Atliekų tvarkymo taisyklės
35. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
36. ST 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
37. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
38. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
39. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
40. Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija
41. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos taisyklės
42. Lietuvos standartas LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
43. Lietuvos standartas ST 2124555837.01:2013 Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu
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PROJEKTO BENDROSIOS DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TAIKYMO SRITIS

Šios specifikacijos yra neatskiriama projekto dalis. Bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais jas papildo atskirų dalių techninės specifikacijos.
Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų,
gaminių, medžiagų

ir

įrengimų

technines

specifikacijas,

nurodymus

eksploatacijai,

projektavimui, darbų vykdymo organizavimui ir pastato eksploatacijai.
Techninį darbo projektą rengia užsakovo pasirinktas projektuotojas.
Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus atitinkamus leidimus iš savivaldybės
administracijos ir kitų institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse
specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo, tai forminant aktu, o baigtas
statinys turi būti priimtas naudoti LR nustatyta tvarka.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka
ir turėti atitikties ivertinimo

dokumentą.

Respublikos normas,standartus

ir

Visi

darbai

turi

techninius reglamentus.

būti

atlikti

pagal

Naujausias

Lietuvos
projektinės

dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas šiam projektui, turi būti laikomas, kaip ir
naudojamas, statybos aikštelėje, statybos bei susirinkimų metu.
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

Statytojo ir projektuotojo susitarimu parengtas techninis darbo projektas. Darbo brėžiniai
(statinio darbo projektas, pagal kurį atliekami statybos darbai) rengiami pagal atskirą susitarimą.
Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių
dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus-statybos
metu). Užsakovas turi teisę dauginti techninį projektą tik statybos reikmėms. Tuo atveju, jei darbo
projektą rengtų kitas projektuotojas, jis turi nepažeisti techninio projekto sprendinių ir bendrųjų
techninių reikalavimų, o keisdamas sprendinius- derinti su projekto autoriumi ir atsakyti už
techninio darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes. Projekto pakeitimus galima atlikti tik
suderinus su projekto vadovu.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS,ĮRENGINIAMS,DARBAMS IR
BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

Statybos produktai turi atitikti techninėse specifikacijose keliamus reikalavimus. Statybos
produktai gali būti keičiami į analogiškus, atitinkančius technines specifikacijas statybos produktus.

Visos į statybą atvežamos medžiagos ,gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame
įpakavime. Gaminiai, medžiagos, kurie turi turėti sertifikatus pagal norminius aktus, turi būti
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra- importinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių
sertifikatai, vietinėms- įmonės paruošti sertifikatai.
Medžiagų kokybės reikalavimai: Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei
priežiūrai turi būti pateikiami techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių,
medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų
reikalavimus. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visos
atvežamos į statybą medžiagos turi būti supakuotos, kaip jas parduoda gamintojas- su etiketėmis ir
dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad
nenukentėtų jų kokybė. Medžiagos sandėliuojamos aikštelėje turi būti tinkamai išdėstytos, kai
reikalinga- izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga
būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. Medžiagų tiekimas turi būti
koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo. Visus
statybos, apdailos darbus, gaminių bei įvairių detalių montavimo darbus atlikti vadovaujantis
medžiagas ir gaminius tiekiančių firmų instrukcijomis ir kita informacine, bei statybos darbus
reglamentuojančia medžiaga. Visus brėžiniuose nurodytus matmenis, altitudes ir kiekius būtina
tikslintis statybos vietoje.
NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių
sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas. Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas
turi gauti leidimus. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Esamas juodžemio sluoksnis nukasamas,
saugomas sklype iki statybos pabaigos ir panaudojamas po sklypo vertikalaus planavimo žaliosioms
zonoms. Statybos atliekos rūšiuojamos į:
Tinkamas naudoti vietoje (pvz. betonas, keramika, mediena ir t.t.)
Tinkamas perdirbti (pvz. betonas, keramika, mediena, metalas ir t.t.)
Netinkamas naudoti ar perdirbti (pvz. statybinės šiukšlės, tara, pakuotės) priduodamos į
šiukšlių sąvartynus .
Statybinį laužą sudaro šios statybinės atliekos:
1. Betono, plytų, blokelių laužas ( kiekis-0.5 m3),panaudojama statyboje: statybinės atliekos
panaudojamos atliekant žemės paviršiaus vertikalinio planiravimo darbus, įrengiant stovėjimo
vietas, privažiavimus ir kitus kietų dangų pagrindus.2. Metalo laužas ( kiekis-15 kg.), priduodamas į
perdirbimo įmones.
3. Medienos atliekos ( kiekis-0.5 m3),panaudojama namų ūkyje.

Kitos smulkios vykdomų statybos darbų atliekos, taip pat naujų statybinių medžiagų
pakavimo medžiagos (polietilenas, popierius, kartonas), kurių negalima tikslingai panaudoti
statyboje, išvežamos į antrinių žaliavų perdirbimo įmones ar sąvartyną. Statybinių atliekų
savininkas nusprendžia, koks bus statybinių atliekų tvarkymo ir utilizavimo būdas, atsako už jų
tvarkymą, pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statybinių atliekų išvežimą, pridavimą įforminantys
dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statybinės medžiagos
sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu turi
netrukdyti kitam transportui pravažiuoti. Tara ,kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės
medžiagos ir cheminiai tirpalai, turi būti sandari. Betono ir skiedinio priėmimui, gamybai turi būti
įrengtos aikštelės su paklotu ir borteliais. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės
sklypo vietoje, krūvoje ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartynus ar statybinį laužą utilizuojančias
įmones.
STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

Deklaravimas apie statybos užbaigimą vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“.
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