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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 
Nr. 

2018-01-04-SPP 1 0 Titulinis lapas  1 

2018-01-04-SPP 4 0 Projekto sudėties žiniaraštis  2 

2018-01-04-SPP 3 0 Pagrindinių normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, kuriais 

vadovaujantis parengtas 

supaprastintas projektas, sąrašas 

 6 

2018-01-04-SPP 5 0 Bendrieji statinio rodikliai  9 

2018-01-04-SPP 12 0 Aiškinamasis raštas  15 

2018-01-04-SPP 18 0 Techninės specifikacijos  31 

2018-01-04-SPP 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  50 

 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas  55 

 5 0 Techninė užduotis, specifikacija  56 

 2 0 Kaišiadorių savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymas 

 65 

 16 0 Kaišiadorių savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymas 

 67 

 23 0 RC išrašas su panaudos 

dokumentais 

 82 

 5 0 Gretimo sklypo bendrasavininkų 

sutikimai su RC išrašais 

 115 

 1 0 Projekto vadovo paskyrimo 

dokumentas 

 120 

 1 0 Registracijos pažymėjimas  121 

 5 0 Kvalifikaciniai dokumentai  122 
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 1 0 Legalios programinės įrangos 

sąrašas 

 127 

 3 0 Projektuotojo civilinės 

atsakomybės draudimas 

 128 

 38 0 Topografinės nuotraukos  131 

VISO:  

 

Brėžinio indeksas Lapų 

sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 

2018-01-04-SPP-001 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.1  158 

2018-01-04-SPP-002 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.2  159 

2018-01-04-SPP-003 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.3  160 

2018-01-04-SPP-004 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.4  161 

2018-01-04-SPP-005 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.5  162 

2018-01-04-SPP-006 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.6  163 

2018-01-04-SPP-007 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.7  164 

2018-01-04-SPP-008 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.8  165 

2018-01-04-SPP-009 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.9  166 

2018-01-04-SPP-010 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.10  167 

2018-01-04-SPP-011 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.11  168 

2018-01-04-SPP-012 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.12  169 

2018-01-04-SPP-013 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.13  170 

2018-01-04-SPP-014 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.14  171 

2018-01-04-SPP-015 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.15  172 

2018-01-04-SPP-016 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.16  173 

2018-01-04-SPP-017 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.17  174 
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2018-01-04-SPP-018 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.18  175 

2018-01-04-SPP-019 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.19  176 

2018-01-04-SPP-020 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.20  177 

2018-01-04-SPP-021 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.21  178 

2018-01-04-SPP-022 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.22  179 

2018-01-04-SPP-023 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.23  180 

2018-01-04-SPP-024 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.24  181 

2018-01-04-SPP-025 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.25  182 

2018-01-04-SPP-026 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.26  183 

2018-01-04-SPP-027 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.27  184 

2018-01-04-SPP-028 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.28  185 

2018-01-04-SPP-029 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.29  186 

2018-01-04-SPP-030 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.30  187 

2018-01-04-SPP-031 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.31  188 

2018-01-04-SPP-032 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.32  189 

2018-01-04-SPP-033 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.33  190 

2018-01-04-SPP-034 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.35  191 

2018-01-04-SPP-035 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.35  192 

2018-01-04-SPP-036 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.36  193 

2018-01-04-SPP-037 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.37  194 

2018-01-04-SPP-038 1 0 Konteinerių aikštelė Nr.38  195 

2018-01-04-SPP-SA-

001 

1 0 4 konteinerių aikštelės brėžinys. IV 

schema 

 196 

2018-01-04-SPP-SA-

002 

1 0 5 konteinerių aikštelės brėžinys. III 

schema 

 197 

2018-01-04-SPP-SA-

003 

1 0 6 konteinerių aikštelės brėžinys. II 

schema 

 198 
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2018-01-04-SPP-SA-

004 

1 0 7 konteinerių aikštelės brėžinys. I 

schema 

 199 

2018-01-04-SPP-SK-

001 

1 0 3 m³ konteinerio montavimo schema  200 

2018-01-04-SPP-SK-

002 

1 0 5 m³ konteinerio montavimo schema  201 

VISO:  
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas NR. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas NR. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas NR. I-2223 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  NR. IX-1004 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas NR. I-446 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas NR. I-733 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymas 

Nr. I-1495 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo“ 

NR. 343 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

NR. 1116 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 
metų plano patvirtinimo“ 

NR. 519 

LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, 
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 

NR. 214 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 
patvirtinimo“ 

NR. D1-236 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ 

NR. D1-193 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo 

NR. D1-694 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Minimalių komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 

Nr. D1-857 

LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Nekilnojamojo turto objektų 
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 
taisyklių patvirtinimo“ 

NR. 522 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ 

NR. 217 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ 

NR. D1-698 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ 

NR. A1-22/D1-34 
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LR Svekatos psaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų 
ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 

NR.V-586 

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ STR 1.01.02:2016 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ STR 1.04.02:2011 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Statinio statybos rūšys“ STR 1.01.08:2002 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Statinio projekto vykdymo priežiūra” STR 1.09.04:2007 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ STR 1.12.06:2002 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas” 

STR 2.01.01(6):2008 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“ 

STR 2.07.01:2003 

„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ LST 1516:2015 

„Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai“ LST EN 12898:2004 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ STR 1.06.01:2016 

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ STR 1.03.01:2016 

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ STR 2.05.03:2003 

„Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.04:2003 

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ STR 2.03.01:2001 

“Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ STR 2.06.04:2014 
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„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas“ 

STR 2.01.08:2003 

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ STR 1.02.01:2017 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės KPT SDK 07 

NR. V-7 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) NR. 1-144 

LRAM „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos Normatyvinio dokumento LAND 
4-99 tvirtinimo“ 

NR. 417 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011  
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PRITARIU: 
 

------------------------------------- 
(parašas, v., pavardė) 

 

 
 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I KITI STATINIA 

- 
Pusiau požeminių atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelių bendras skaičius 

Vnt. 38  

- Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 60  
- Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 134  

1.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.1 
adresu: Gedimino g. 26, Kaišiadorių m. 

1.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 50,19 II schema 
1.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  
1.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  
2.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.2 

adresu: Gedimino g. 20, Kaišiadorių m., sklypuose kadastro Nr. 4918/0041:13 ir 
kadastro Nr. 4918/0041:19. 

2.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 51,51 II schema 
2.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  
2.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  
3.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.3 

adresu: Birutės g. 3, Kaišiadorių m. 
3.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 54,60 II schema 
3.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  
3.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  
4.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.4 

adresu: Gedimino g. 75, Kaišiadorių m., sklype kadastro Nr. 4918/0042:14 
4.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
4.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  
4.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  
5.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.5 

adresu: Gedimino g. 44, Kaišiadorių m. 
5.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,65 IV schema 
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5.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  
5.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  
6.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.6 

adresu: Girelės g. 37, Kaišiadorių m. 
6.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 52,05 II schema 
6.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  
6.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  
7.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.7 

adresu: Girelės g. 49, Kaišiadorių m., sklype kadastro Nr. 4918/0055:27. 
7.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 52,05 II schema 
7.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  
7.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  
8.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.8 

adresu: Gedimino g. 101, Kaišiadorių m. 
8.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 69,50 I schema 
8.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  
8.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 5  
9.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.9 

adresu: Gedimino g. 111, Kaišiadorių m. 
9.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 52,25 II schema 
9.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

9.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

10.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.10 
adresu: Gedimino g. 123, Kaišiadorių m., sklypuose kadastro Nr. 4918/0067:15 ir 
kadastro Nr. 4918/0067:17. 

10.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 38,16 II schema 
10.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

10.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

11.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.11 
V.Ruokio g. 3/ Maironio g. 58, Kaišiadorių m. (sklype kadastro Nr. 4918/0055:16) 

11.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 51,51 II schema 
11.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

11.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

12.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.12 
adresu: Gedimino g. 92, Kaišiadorių m., sklype kadastro Nr. 4918/0055:28 

12.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 55,75 II schema 
12.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

12.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

13.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.13 
adresu: Gedimino g. 88, Kaišiadorių m. 

13.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė KAK* m2 17,87 II schema 
13.2. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė AŽK* m2 35,40 II schema 
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13.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

13.4. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

14.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.14 
adresu: Parko g. 13/ Gedimino g. 132, Kaišiadorių m. 

14.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 52,06 II schema 
14.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

14.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

15.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.15 
adresu: J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių m., sklype kadastro Nr. 4918/0042:15. 

15.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 31,88 IV schema 
15.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

15.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

16.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.16 
adresu: Miškininkų g. 1, Kaišiadorių m. 

16.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 42,95 III schema 
16.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

16.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

17.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.17 
adresu: Parko g. 23, Kaišiadorių m. 

17.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
17.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

17.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

18.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.18 
adresu: Miško parkas (estrada), Kaišiadorių m., sklype kadastro Nr. 49018/004:25. 

18.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,72 IV schema 
18.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

18.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

19.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.19 
adresu: Gedimino g., Ščebnicos poilsivietė (maudykla), Kaišiadorių m. sklype 
kadastro Nr. 4918/0065:442 

19.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
19.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

19.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

20.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.20 
adresu: Tvenkinių g. 2, Gudienos k., Kaišiadorių aplinkės sen. 

20.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 20,43 IV schema 
20.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

20.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

21.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.21 
adresu: Instituto g. 2, Gudienos k., Kaišiadorių aplinkės sen. 

21.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,95 IV schema 
21.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  



 

Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajono 
teritorijoje projektas Supaprastintas projektas dalis Nauja statyba. Nesudėtingi 
statiniai (I gr.) 

 

 

UAB „STATYBA IR PROJEKTAVIMAS“ 
Adresas: Vytenio g. 6, Vilnius 
tel.: +3706 360 1000 
info@statyba-projektavimas.lt,  
www.statyba-projektavimas.lt 

Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių 
aikštelių Kaišiadorių rajono teritorijoje projektas 

Kval. Nr. Pareigo
s 

V. Pavardė Parašas Data 

Supaprastintas projektas 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2018 08 

A 1511 PDV D.Kriaučiūnienė  2018 08 
     0 

Kalba Užsakovas: 
 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2018-01-04-SPP 

Lapas Lapų 
LT 

12 50 

 

21.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

22.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.22 
adresu: Sodų g., Gudienos k., Kaišiadorių aplinkės sen. 

22.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 46,00 II schema 
22.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

22.3 Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

23.  Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.23 
adresu: Pravienškių g. 29, Pravieniškių II k., Pravieniškių sen. 

23.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 52,06 II schema 
23.2. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

23.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

24. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.24 
adresu: Pravienškių g. 51, Pravieniškių II k., Pravieniškių sen. 

24.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 54,71 II schema 
24.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

24.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

25. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.25 
adresu: Pravienškių g., Pravieniškių II k., Pravieniškių sen. 

25.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
25.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

25.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

26. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.26 
adresu: Avilių k., Žiežmarių apylinkės sen. 

26.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė AŽK* m2 24,69 II schema 
26.2 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė KAK* m2 18,00 II schema 
26.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

26.4. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

27. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.27 
adresu: Ateities g. 4, Stasiūnų II k., Žiežmarių apylinkės sen. 

27.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
27.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

27.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

28. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.28 
adresu: Ateities g. 10, Stasiūnų II k., Žiežmarių apylinkės sen. 

28.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 42,93 III schema 
28.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

28.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

29. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.29 
adresu: Ateities g. 2, Stasiūnų II k., Žiežmarių apylinkės sen. 

29.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 45,05 III schema* 
29.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

29.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  
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30. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.30 
adresu: Vytauto g. 51, Žiežmarių m. 

30.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 37,80 IV schema 
30.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

30.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

31. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.31 
adresu: Melioratorių g. 4, Žiežmarių m. 

31.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 53,09 II schema 
31.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

31.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

32. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.32 
adresu: Žalioji g. 4, Žiežmarių m. 

32.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,96 IV schema 
32.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

32.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

33. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.33 
adresu: Melioratorių g. 7, Žiežmarių m. 

33.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
33.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

33.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

34. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.34 
adresu: Narimanto g. 39, Žiežmarių m. 

34.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 42,93 IV schema 
34.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

34.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

35. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.35 
adresu: Sodų g. 7, Žiežmarių m. 

35.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
35.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

35.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  

36. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.36 
adresu: Sodų g. 18, Žiežmarių m. 

36.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė KAK* m2 11,97 II schema 
36.2 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė AŽK* m2 34,97 II schema 
36.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

36.4. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

37. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.37 
adresu: Žaslių g. 64, Žiežmarių m. 

37.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 52,06 II schema 
37.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 2  

37.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 4  

38. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (kiti inžineriniai statiniai) Nr.38 
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adresu: Melioratorių g. 1/3, Žiežmarių m. 
38.1 Pusiau požeminių konteinerių aikštelė * m2 34,97 IV schema 
38.2 Atliekų rūšiavimo konteineris 3 m³ talpos Vnt. 1  

38.3. Atliekų rūšiavimo konteineris 5 m³ talpos Vnt. 3  
 

PASTABA: * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuoti pagal išorinius statinio matmenis, kartu su atliekų rūšiavimo konteinerių užimamu 
plotu. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

Statinio projekto vadovas                                       Marius Matuliukštis KA Nr. 33679  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. Bendrieji duomenys  

 

Statinio geografinė vieta: Kaišiadorių savivaldybė ; 

Funkcinė paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12); 

Ryšys su gretimu užstatymu: Pusiau požeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės 

projektuojamos urbanizuotoje Kaišiadorių rajono teritorijoje, prie esamų privažiavimų.  

Vidutinis atstumas iki komunalinių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių ne 

didesnis kaip 100 metrų, 10 metrų atstumu nuo daugiabučių namų (pastato) langų ir durų, 10 

metrų atstumu nuo vaikų žaidimų aikštelių.  

Statinio kategorija: I-os gr. nesudėtingi statiniai; vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“ pusiau požeminių konteinerių aikštelės priskiriama prie paprastų konstrukcijų 

inžinerinių statinių, kuriuos sudaro aikštelė (I gr. nesudėtingas plokščias inžinerinis statinys, 

kurio plotas iki 100 m²) ir grupė 5 m³ talpos pusiau požeminių konteinerių komunalinėms 

atliekoms surinkti bei 5 m³ ir/arba 3 m³ talpos pusiau požeminių konteinerių popieriui, plastikui 

ir metalui, stiklui ir tekstilei (I gr. nesudėtingi inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne 

aukštesni kaip 15 m, kurių kiekvieno K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, 

apskaičiuojamas pagal formulę  K = S × H3). 

Statinio statybos rūšis: vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ statybos rūšis 

- nauja statyba. 

Skaičiuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija: 3 

Skaičiuotinas eksploatacijos laikotarpis: 15-30 m. 

Statinio pasekmių ir patikimumo klasė: vadovaujantis STR 2.05.03:2003 "Statybinių 

konstrukcijų projektavimo pagrindai", pasekmių klasė - CC1, patikimumo klasė – RC1. 

Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis: Projektuojamos pusiau požeminių atliekų konteinerių 

aikštelės nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ar jų apsaugos zonas bei nesiriboja su jomis. 

Klimato sąlygos:   Vidutinė   metinė   temperatūra     +5,8 °C  

  Vidutinė   šilčiausio mėnesio temperatūra   +16,8 °C   

  Vidutinė   šalčiausio mėnesio temperatūra  -5,7 °C      

  Maksimalus vėjo greitis     24 m/s       
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  Vidutinis kritulių   kiekis per metus  650 mm 

  Sniego apkrova   1,6 kPa    

 

1.2.Teritorijos apibūdinimas 

 

Planuojama teritorija: Pusiau požeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės 

projektuojamos Kaišiadorių rajono urbanizuotoje teritorijoje, prie daugiabučių gyvenamųjų 

namų. Sklypai aplink daugiabučius pastatus vietomis suformuoti, žemė priklauso Lietuvos 

Respublikos Valstybiniam žemės fondui (valstybei), panaudos teise – Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijai ir/ar Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.  

Statiniai: vietose, kur numatyta įrengti konteinerių aikšteles, yra inžinerinių tinklų, tačiau 

pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, įvertinus esančius komunalinius 

tinklus, neplanuojamos, ant požeminių komunikacijų (dujotiekio, šilumos tinklų, elektros, 

vandentiekio, nuotekų ir ryšių) tinklų, bet patenka į inžinerinių tinklų apsaugos zonas (žiūrėti 

konkrečius aikštelių sprendinius). 

Želdiniai: teritorijoje esami medžiai ir želdiniai maksimaliai išsaugomi. Esant būtinybei, 

gauti savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo, genėjimo darbams. Želdiniai pertvarkomi (kertami, persodinami ir pan.) 

vadovaujantis „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu“, patvirtintu LR AM 2008-01-31 Įsakymu Nr. D1-87. 

Pateikiama kertamų medžių taksacijos lentelė. 

1 Lentelė. Želdinių taksacijos lentelė. 

Aikštelės 

Nr. 

Medžių duomenys 

Pavadinimas Kiekis vnt. Kamieno skersmuo cm Pastabos 

Nr.3 Mažalapė liepa 1   

Nr. 4 Mažalapė liepa 1   

Nr.35 Krūmai -   

Viso: 2   
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Kertami medžiai atsodinami Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nurodytoje 

vietoje arba kompensuojami pagal atkuriamosios vertės įkainius, nustatytus Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 06 d. įsakymą Nr. D1-343 „Dėl želdinių 

atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.  

Higieninė ir ekologinė situacija: Teritorijų, kuriose numatoma įrengti konteinerių 

aikšteles, sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Sklypuose ir netolimoje aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo 

šaltinių , gamybinių objektų. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems 

objektams ir turės minimalų poveikį aplinkai.  

Reljefas: statybos aikštelėse reljefas yra sąlyginai lygus. 

 

1.3.Projektuojamų statinių sąrašas ir pagrindinės charakteristikos  

 

Projektu numatomos 38 pusiau požeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Šioje projekto dalyje projektuojamos šios aikštelės: 

 Kaišiadorių mieste prie esamų daugiabučių namų projektuojamos 1 konteinerių 

aikštelė su 7 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 11 konteinerių 

aikštelės su 6 pusiau požeminius atliekų surinkimo konteineriais; 1 konteinerių 

aikštelė su 5 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 6 konteinerių 

aikštelė su 4 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 

 Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje projektuojamos 1 konteinerių aikštelė su 6 pusiau 

požeminius atliekų surinkimo konteineriais; 2 konteinerių aikštelė su 4 pusiau 

požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 

 Pravieniškių seniūnijoje projektuojamos 2 konteinerių aikštelė su 6 pusiau 

požeminius atliekų surinkimo konteineriais ir 1 konteinerių aikštelė su 4 pusiau 

požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 

 Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Stasiūnų II kaime projektuojamos 3 konteinerių 

aikštelė su 5 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 

 Žiežmarių mieste prie esamų daugiabučių namų numatomos 9 aikštelės: 3 

konteinerių aikštelės su 6 pusiau požeminius atliekų surinkimo konteineriais; 1 
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konteinerių aikštelė su 5 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais; 5 

konteinerių aikštelės su 4 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais. 

Kitos paskirties pusiau požeminių konteinerių aikštelę (inžinerinį statinį) sudaro: 

 betoninių trinkelių dangos aikštelė;  

 5 m³/ 5 000 litrų ir/arba 3 m³/ 3 000 litrų talpos pusiau požeminiai konteineriai 

(mišrioms komunalinėms atliekoms, plastikui ir metalui, popieriaus/ kartono atliekų 

rūšiavimui, stiklui  ir tekstilei). 

  

1 Pav. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė. Konteinerių grupės vizualizacija 

 

Aikštelėje prie konteinerių įrengtas patogus priėjimas iš atliekų konteinerių įmetimo angų 

pusės. Konteinerių aikštelės danga kieta, įrengta iš betoninių trinkelių. Tarp konteinerių 

numatomi nedideli tarpai (apie 50-70 cm). 
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Teritorijos aukščiai išlieka esami, naujos dangos įrengiamos prisitaikant prie esamų dangų 

altitudžių, užtikrinant lietaus vandens nutekėjimą formuojant 0,005-0,02 % nuolydį esamos 

važiuojamosios dalies kryptimi. 

Konkretų konteinerių išdėstymą aikštelėse žiūrėti Projekto sklypo plano brėžiniuose. 

 

1.4.Statinio funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

 

 Projektuojamo statinio (pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės) 

funkcinių ryšių su gretima aplinka sprendiniai parenkami pagal konkrečią situaciją. Statinių 

išdėstymo aikštelėje sprendiniai tenkina visuomenės sveikatos normų ir gaisrinės saugos 

taisykles. 

Pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės  projektuojamos šalia važiuojamosios gatvės 

(privažiavimo) dalies, kad aptarnaujantis specialusis transportas galėtų saugiai iškelti ir ištuštinti 

konteinerius.  

Projektiniai sprendiniai 
 

Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelėje (-ėse) prie konteinerių įrengtas 

patogus priėjimas iš atliekų konteinerių įmetimo angų pusės. Konteinerių aikštelės danga kieta, 

įrengta iš betoninių trinkelių. Dangos plotis iš atliekų įmetimo angos pusės ne mažesnis kaip 1,2 

m (kad prie jų būtų galima privažiuoti neįgaliųjų vežimėliu), o tarpai tarp atskirų konteinerių ne 

mažesni apie 0,5 - 0,7 m. Ant konteinerio turi būti užrašas kokiai atliekų rūšiai jis skirtas. 

Atliekos yra įmetamos per lengvai prieinamą atliekų įmetimo angą ir yra surenkamos iš 

dalies požeminėje atliekų surinkimo talpoje. Yra galimybė konteineriams su prieigos kontrolės 

sistema apsaugančia nuo nepageidaujamo naudojimosi konteineriu. 

Atliekų surinkimo konteinerio įmetimo anga parinkta pagal jam skirtų atliekų rūšį: 

 mišrioms atliekoms – apskritimo formos durelės ø 500 mm; 

 stiklui - apskritimo formos durelės ø 250 mm; 

 plastikui - apskritimo formos durelės ø 300 mm; 

 popieriui – stačiakampės durelės 400x150 mm; 

 tekstilės atliekoms – būgno konstrukcijos ar panašios ø 300 mm; 
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Konteineriams eksploatuoti naudojamas automobilis turi būti statomas ne mažesniu kaip 

1,5 m atstumu nuo pusiau požeminio įrenginio, todėl paguldytas gatvės bordiūras, žymintis 

aikštelės pradžią, įrengiamas ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pusiau požeminio įrenginio 

(konteinerio). 

Konkretų konteinerių išdėstymą aikštelėse žiūrėti supaprastinto projekto sklypo plano 

brėžiniuose. 

 

Konstrukciniai sprendiniai 
 

Pusiau požeminių konteinerių aikštelę sudaro grupė 5 m³ ir 3 m³ talpos pusiau požeminių 

konteinerių, kurie skirti komunalinėms atliekoms surinkti ir rūšiuoti, yra gaminami gamykloje 

(gamyklinis gaminys).  

 

2 Pav. Pusiau požeminiai konteineriai  BAGIO 3 M³ ir BAGIO 5 M³.  

 

Konteinerio korpusas esantis virš žemės mažiausiai 900 mm aukštyje visą laiką apsaugo 

kad niekas negalėtų įkristi į konteinerio vidų. Konteinerių sistema yra visiškai apsaugota nuo 

lietaus bei gruntinio vandens patekimo į konteinerio vidų. Konteinerio korpusas ir gaubtas yra 

gaminamas iš dalinai perdirbto plastiko. Gaminiai yra suprojektuoti taip, kad būtų galima juos 

pakuoti vienas į kitą taip optimizuojant reikiamą plotą konteinerių sandėliavimui bei 

transportavimui. 

Projekte naudojami dviejų dydžių BAGIO sistemos konteineriai:  
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o 5 m³ konteinerio Ø 1800 mm, įkasamas gylis 1750 mm, matomas 

konteinerio aukštis – 1250 mm; 

o 3 m³ konteinerio Ø 1500 mm, įkasamas gylis 1750 mm, matomas 

konteinerio aukštis – 1250 mm. 

 

Vieną konteinerį sudaro du pagrindiniai komponentai: 

 KONTEINERIO IŠORINIS KORPUSAS (išorinė dalis).  

Vientisa viršutinė išorinio korpuso dalis atlieka iškeliamosios konteinerio dalies 

laikymo funkciją. Konteinerio gaubtas uždengia visą konteinerio plotą ir tiksliai 

užsideda ant konteinerio korpuso. Tikslus gaubto atitikimas konteinerio korpusui 

užtikrina kad lietaus vanduo negalėtų patekti į konteinerio vidų, bei užtikrina lengvą 

bei tikslų iškeliamosios dalies įdėjimą atgal į konteinerį po atliekų išpylimo. 

Konteinerio papildoma apdaila gali būti pasirenkama iš skirtingų variantų, tokių 

kaip medinių lentelių apdaila, perforuoto aliuminio lakštai bei kitų. 

Konteinerių korpusas suprojektuotas ir gaminamas taip, kad lengvai atlaikytų 

grunto slėgį ir nesideformuotų. Naudojamos medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą 

bei atsparumą visiems atmosferos poveikiams. 

Požeminė konteinerio dalis turi būti papildomai hidroizoliuota. 

 KONTEINERIO IŠKELIAMOJI DALIS (vidinė iškeliamoji dalis): 

 Kėlimo sistema. BAGIO konteineriai yra aprūpinti 1 kablio kėlimo sistema, todėl 

gali būti aptarnaujami įvairiausiais kėlimo manipuliatoriais. Kėlimo sistema yra 

gaminama iš korozijai atsparaus galvanizuoto metalo. Kėlimo sistema yra 

pritvirtinta prie konteinerio gaubto, o maišas prie kėlimo konstrukcijos pritvirtintas 

visu perimetru per metalinį žiedą. 

 Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) su atskirą dangtį turinčia atliekų 

įmetimo anga. Įmetimo angos bei jų dangteliai konteineriuose yra įrengtos 

vartotojams patogiame bei saugiame aukštyje. Įmetimo angos gaminamos įvairių 

formų bei dydžių nuo 250 mm. iki 550 mm. diametro ribose (priklausomai nuo 

konteinerio talpos). Įmetimo angų dangteliai gali būti gaminami įvairių spalvų, dėl 

ko galima lengvai identifikuoti renkamų atliekų tipą kiekviename atskirame 
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konteineryje. Įmetimo angos gali būti taip pat pritaikomos pagal individualius 

poreikius, pvz. uždengiančios tiesioginį patekimą bei vaizdą į atliekų surinkimo 

talpą atidarius dangtelį. Konteineriai taip pat gali būti aprūpinami prieigos kontrolės 

sistemomis bei užraktais, taip pat ir su konteinerių užpildymo stebėjimo sistema. 

 Atliekų surinkimo talpa. Standartiškai konteineriai yra aprūpinti atliekų surinkimo 

maišu kuris yra gaminamas iš dviejų sluoksnių itin stipraus polipropileno audinio. 

Vidinis sluoksnis apsaugo talpą nuo purvo bei pažeidimų, o išorinis sluoksnis 

užtikrina maišo stiprumą keliamam svoriui. Papildomu sluoksniu sustiprinti maišai 

yra siūlomi stiklo atliekų surinkimo konteineriams. Taip pat yra siūlomas variantas 

biologinių atliekų surinkimui su kieta vidine kapsule, turinčia skysčių surinkimo 

talpą atsidarančiame dugne bei kėlimo mechanizmu leidžiančiu patogiai naudoti 

vienkartinius maišus kapsulės viduje. 

 Maišų užraktas. Apatinėje atliekų surinkimo maišo dalyje yra įrengta patikima ir 

patogi maišų uždarymų bei atidarymo su virve sistema. Surinktų atliekų išpylimui 

maišas yra pakeliamas virš atliekų surinkimo automobilio ir virvės pagalba 

nuotoliniu būdu yra atidaromas. Tuščias maišas virve yra vėl uždaromas ir virvė 

užfiksuojama specialia įrengta spyna. Tuomet iškeliamoji dalis vėl nuleidžiama į 

konteinerio vidų. 

 

1.5.Konstrukcijų projektavimas 

 

Konteinerio inkaravimo skaičiavimas (3 m³ konteineris) 

Pusiau požeminis konteineris grunte inkaruojamas žemiau grunto įšalo gylio esantį ir prie 

konteinerio apačios pritvirtintą padą iš gelžbetoninių sijų, užpilant gruntu (žiūrėti br. 2018-01-

04-SPP-SK-001). Padas formuojamas iš 2 vnt. 90x180 mm gelžbetoninių sijų. Monolitinės sijos 

ilgis 2,0 m. 

Konteinerio užimto grunto tūrio svorio santykis su horizontaliais ar smailų kampą su 

horizontale sudarančiais paviršiais turi būti ne didesnis nei inkaruoto grunto. 
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Konteinerio inkaravimo skaičiavimas (5 m³ konteineris) 

Pusiau požeminis konteineris grunte inkaruojamas žemiau grunto įšalo gylio esantį ir prie 

konteinerio apačios pritvirtintą padą iš gelžbetoninių sijų, užpilant gruntu (žiūrėti br. 2018-01-

04-SPP-SK-002). Padas formuojamas iš 2 vnt. 90x180 mm gelžbetoninių sijų. Monolitinės sijos 

ilgis 2,0 m. 

Konteinerio užimto grunto tūrio svorio santykis su horizontaliais ar smailų kampą su 

horizontale sudarančiais paviršiais turi būti ne didesnis nei inkaruoto grunto. 
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1.6.Inžineriniai tinklai 

 

Žemės darbai vykdomi STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nustatyta tvarka. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo 

darbams. Prieš pradedant žemės darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų 

buvimo vietas. Apie aptiktas, toponuotraukoje arba brėžiniuose neparodytas komunikacijas, prieš 

pradedant darbus, būtina informuoti Užsakovą. 
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Vietose, kur pusiau požeminės konteinerių aikštelės patenka į komunalinių tinklų apsaugos 

zonas, privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-

02-13 nutarimo Nr. 343) nustatytų reikalavimų. 

Įrengiant pusiau požemines konteinerių aikšteles būtina užtikrinti esamos ir/ar planuojamos 

inžinerinės infrastruktūros išsaugojimą, nesant galimybės išsaugoti būtina numatyti inžinerinės 

infrastruktūros iškėlimą bei gauti technines sąlygas iš tinklus eksploatuojančios organizacijos. 

Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zonose kasant giliau kaip 0,3 metro, lyginant 

gruntą, prieš pradedant statybos darbus būtina gauti ESO raštišką leidimą ir sužinoti tikslią 

elektros kabelių linijos vietą. Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose 

būtina laikytis Energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių. 

Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių – 0,6 metro. 

Dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama pastatų ir įrenginių statyba. Prieš vykdant statybos 

darbus dujotiekio apsaugos zonose, išsikviesti AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovą. 

Ryšių linijų apsaugos zonoje vykdant statybos darbus, kasant žemę giliau kaip 0,3 metro; 

lyginant gruntą buldozeriais ar kita technika; privaloma nustatyta tvarka gauti leidimą žemės 

kasimo darbams, taip pat raštišką įmonės, aptarnaujančios šias ryšių linijas, sutikimą ir darbų 

metu išsikviesti  tinklus eksploatuojančios įmonės atstovą. Nesant galimybės išsaugoti 

(apsaugoti) ryšių tinklo elementų, suprojektuoti ir atlikti elektroninių ryšių tinklo elementų 

perkėlimą. 

Numatydami šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje statyti statinius, 

įrenginius, požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba dirbti kitus darbus, privaloma nustatytąja 

tvarka gauti leidimą atlikti žemės darbus, taip pat gauti šilumos ir karšto vandens tinklus 

eksploatuojančios įmonės raštišką sutikimą. Kraštiniai konteineriai link šilumos tiekimo tinklų 

numatyti popieriaus, plastiko ar medvilnės atliekoms.  

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios 

įmonės nustato sąlygas, kurių laikantis nurodytųjų tinklų ir įrenginių apsaugos zonose galima 

pastatų ir įrenginių statyba, grunto kasimas ir lyginimas, todėl prieš vykdant statybos darbus 

būtina gauti nurodytų komunalinius tinklus eksploatuojančių įmonių rašytinius sutikimus. 
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1.7.Susisiekimo komunikacijos 

 

Pusiau požeminės konteinerių aikštelės projektuojamos prie esamų privažiavimo kelių, 

gatvių ir aikštelių taip, kad galėtų privažiuoti specialusis transportas, o esant reikalui ir apsisukti. 

Aikštelių sujungimo su važiuojamąja gatvių, aikštelių dalimi vietas ženklinti geltonos 

spalvos horizontalia linija (dėl specializuoto transporto privažiavimo konteinerių aptarnavimui). 

Kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ar įrenginius laikantis LR statybos 

įstatymo, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą ir saugaus eismo reikalavimus pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką ir suderintus projektus. 

 

1.8.Lietaus (paviršinės) nuotekos 

 

Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės padengtos kietąja danga, 

nepralaidžia lietaus vandeniui. Aikštelės suprojektuotos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų 

nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo gretimų teritorijų. Aikštelių 

nuolydžiai suprojektuoti taip, kad susidarantis paviršinis vanduo kuo trumpiausiu keliu patektų į 

važiuojamąją dalį, nuo kurios surenkamas įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema ir 

valomas komunaliniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. 

Gyvenamosiose teritorijose, kur projektuojamos aikštelės, važiuojamoji dalis, kuria 

atvažiuos aptarnaujantis transportas, padengta kietąja danga (asfaltuota), todėl susidariusios 

paviršinės nuotekos bus organizuotai surenkamos ir nepasklis į gretimas teritorijas. 

Suprojektuotos aikštelės nepriskiriamos prie galimai teršiamų teritorijų. 

 

1.9.Poveikis aplinkai 

 

Planuojamoje teritorijoje pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas 

planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės 

sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi. 
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Aplinkos apsauga 

Atmosferos bei grunto tarša neprognozuojama. Lietaus vanduo nuo kietos dangos 

nukreipiamas į gatves ir privažiavimus, kur yra surenkamas į miesto komunalinius lietaus 

nuotekynės tinklus. 

Teritorija turi būti sistemingai valoma ir prižiūrima. 

Atliekos ir antrinės žaliavos laikinai laikomos uždaruose konteineriuose su uždaromais 

liukais ir (ar) kitokia būtina apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio. 

Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas 

Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio 

veiklos ir (ar) kuriame gali augti augalai. Augalinis sluoksnis nukasamas nuo teritorijos, kurioje 

projektuojami statiniai ir klojamos dangos. Sandėliuojamas ir pilamas patvirtintose sąvartų 

vietose, neviršijant 3 m aukščio. Baigus statybos darbus, augalinis sluoksnis paskleidžiamas 

teritorijoje, perteklinis gruntas išvežamas. 

Teritorijos vertikalus planas, lietaus vandens nuvedimas 

Aikštelės dangos nuolydis 2 %. Aikštelės nuolydis ir latakai formuojami taip, kad vanduo 

kuo trumpiausiu keliu patektų į važiuojamąją dalį, nuo kurios surenkamas į miesto komunalinius 

lietaus tinklus. 

Aplinkotvarka, teritorijos apželdinimas 

Įrengus pusiau požemines komunalinių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles, 

teritorija aplink jas sutvarkoma, pažeisti vejos plotai želdinami daugiamete žole (žolių mišiniu).  

Apšvietimas 

Tvarkomos teritorijos dalies (aikštelių) ir statomų statinių apšvietimas neprojektuojamas.  

Aikštelių priežiūra, atliekos 

Savivaldybėje atliekų surinkimas ir tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas organizuojamas 

vadovaujantis Kaišiadorių rajono komunalinių atliekų tvarkymo planu ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. V17- 32. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo sistema yra Kauno komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis, 

kuri apima 6 Kauno regiono savivaldybių (Kauno miesto ir Kauno rajono bei Kaišiadorių, 

Jonavos, Kėdainių, Raseinių rajonų) teritorijas. 
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Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu. 

Vykdant statybos darbus, susidarys nedideli kiekiai statybos ir griovimo atliekų 

(demontuotos šaligatvio plytelės, vejos ir gatvės bordiūrai, asfalto danga ir pan.), kurios bus 

kaupiamos konteineriuose ir pagal sutartį bus perduotos statybinių atliekų tvarkytojams. 

 

1.10. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems 

Pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės pritaikytos žmonėms su negalia. Aikštelėse 

ir prieigose prie jų, pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. 

ŽN judėjimo trasų paviršiai yra lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš 

nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš betoninių trinkelių yra 

lygios, siūlės tarp betoninių trinkelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose 

esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės yra ne platesnės kaip 15 mm. 

Priėjimo prie konteinerių plotis yra ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis 

nuolydis ne didesnis nei 5%. Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis yra 2 %, ne didesnis. 

Priėjimo prie konteinerių dangos nelygumai bei dangų peraukštėjimas sujungimo vietose 

negali būti didesnis nei 20 mm. Gatvės bortas įrengiamas taip, kad tarp dangų nesusidarytų 

didesnis nei 20 mm aukščių skirtumas.  

Konteinerių aikštelėse nėra išsikišusių  objektų, kurie gali tapti kliūtimi ŽN. 

 

1.11. Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Projektuojamos pusiau požeminių konteinerių aikštelės į saugomas teritorijas nepatenka bei 

su jomis nesiriboja. 

 

1.12. Statybos aikštelėje esamų pasatų, inžinerinių tinklų griovimas, 

perkėlimas ar atstatymas 

Pusiau požeminės konteinerių aikštelės projektuojamos urbanizuotoje miesto teritorijoje, 

šalia daugiabučių gyvenamųjų namų, kur yra susiformavę pėsčiųjų takai, esami privažiavimai, 

pakloti inžineriniai tinklai. 
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Vykdant statybos darbus, esami inžineriniai tinklai pažeisti nebus. Esamos dangos 

(privažiavimo kelių, aikštelių, pėsčiųjų takų), besiribojančios su aikštelėmis, vietomis bus 

demontuotos ir naujai suformuoti nuolydžiai, kad pėstieji bei ŽN nekliudomai galėtų praeiti. 

 

1.13. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 

 

Pusiau požeminė buitinių atliekų rūšiavimo konteinerių sistema yra skirta komunalinėms 

atliekoms surinkti rūšiuojamuoju būdu.  

Pusiau požeminis atliekų konteineris leidžia saugiai ir patikimai surinkti atliekas. Atliekos, 

įmestos į konteinerį, negali būti iš jo išimtos be tam skirtos įrangos (specialaus transporto). Į 

tokius konteinerius įmestų atliekų negali išnešioti gyvūnai. Konteinerio negalima apversti ar 

nustumti į kitą vietą, į aplinką nepatenką nuo atliekų sklindantys nemalonūs kvapai, mažesnė 

aplinkos tarša. 

Draudžiama laikinai kaupti konteineryje kitokias medžiagas nei komunalinės atliekos (ypač 

lengvai užsidegančias medžiagas). 

 

1.14. Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio 

architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams 

 

Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams: atitinka; 

Projektinių sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams: atitinka; 

Projektinių sprendinių atitiktis esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams: atitinka; 

Statybos metu ir naudojant statinį trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti – trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nebus pablogintos - 

kaimyninių pastatų gyventojai nepatogumų nepatirs. Statybos metu nebus pažeisti esami 

veikiantys inžineriniai tinklai, nebus pažeisti jokie kiti eksploatuojami statiniai, nebus sustabdytas 
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eismas gatvėje, bus užtikrintas privažiavimas prie esamų pastatų, nebus oro, vandens ir grunto 

užteršimo. Taip pat nebus pablogintos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos kitos sąlygos, 

nurodytos  LR Statybos įstatymo 6 str. 4 dalyje, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Sąlygos 

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Supaprastintas projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinio reikalavimus. Visi projekto pakeitimai, atsiradę dėl sudėtingų statybos sąlygų, vykdomi 

projekto vykdymo priežiūros metu, nustatyta tvarka. 
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2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. TAIKYMO SRITIS 

Specifikacija yra neatskiriama ,,Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių 

Kaišiadorių rajono teritorijoje projektas” supaprastinto projekto dalis. Jos papildo bendraisiais 

reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių, ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 

pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas 

pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprašyti Specifikacijoje, brėžinius 

ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtą įrengti efektyvūs, kokybiški statiniai. 

Žodžiai „pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 

Specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo 

atlikimui ir leisti tinkamai naudoti statinius. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo 

užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi 

patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, 

įskaitant ribotą angų, ir patalpų dydį. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtą lengvai prieinami prižiūrinčiam 

personalui ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas 

stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam 

darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi 

praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. 
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3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos 

normatyvinius reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų 

institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 

naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus 

kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus 

trūkumus. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir 

taisykles. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas 

tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu bei Statinio 

statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą. 

 

4. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 

Brėžiniai turi turėti Užsakovo arba statinio statybos techninio prižiūrėtojo atžymą „Pritariu 

statyti" Brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir tik tada gali būti 

perduoti į statybos aikštelę. Rangovas atsako už darbo brėžinių, sprendinius ir pasekmes. 

Užsakovas derins tik brėžinių koncepciją. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba ACAD (arba bet kuria 

kita) programa. Baigus Darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti 

išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. 

patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. 

 

5. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ 

DOKUMENTŲ  

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių, ir specifikacijos 

iškyla kokių nors skirtumą, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi gauti statinio 
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statybos techninio prižiūrėtojo ar projektuotojo sprendimą dėl visų didesnių neatitikimų, prieš 

spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose 

dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau 

Rangovas turi informuoti Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentą, vietinių 

nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 

6. GAMINIAI, MEDŽIAGOS 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. Keisti medžiagas, produktus, be užsakovo, be APVA bei VPT pritarimo, negalima. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data; 

 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 

dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo peržiūrai. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms alternatyvūs 

pasiūlymai galimi jei gautas Užsakovo pritarimas. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti 

sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.  

6.1. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
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Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ją kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 

nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant 

ji turės būti pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. 

6.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei 

kokybė kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto 

arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo 

liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir 

atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 

visiškai aiški. 

6.3. Gaminių ir medžiagą atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti ją matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

6.4. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės 

yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

6.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 

vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 

su tinkamais dokumentais. 

6.6. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtą prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defekto pateikimą. Visos pretenzijos 

turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 



 

Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajono 
teritorijoje projektas Supaprastintas projektas dalis Nauja statyba. Nesudėtingi 
statiniai (I gr.) 

 

2018-01-04-SPP 

Lapas Lapų Laida 

35 50 0 

 

6.7. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 

Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai 

ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 

7. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 

saugos reikalavimus. 

 

8. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamą konstrukciją. 

Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš 

naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos 

koordinatės, o taip pat ją išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 

 

9. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo 

Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 

patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl 

metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

9.1. Darbų koordinavimas 

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

subrangovais. Rangovas prieš pradedant darbus sudaro darbų vykdymo planą, o statybų darbų 

metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų 

technologijos projektą. Statybos darbų technologijos projektą rengia Rangovas arba paveda tai 

atlikti statybos vadovui (STR 1.06.01:2016 25 p.). Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. Tiksli visos įrangos 

montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. Jeigu darbai apima didelių, 

matmenų įrangos montavimą, Rangovas suderina su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų 

atlikimo laiką. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas 

bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš 

anksto. Ypač įvertinti darbų eiliškumą kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 

kokybei. 

9.2.  Bandymai ir pavyzdžiai 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būti atsižvelgta į tokius 

dalykus: 

 šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

 turi būti užtikrinamas priėjimas prie visą bandomų vietų, 

 bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymą ir pavyzdžiu aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu 

prižiūrėtoju. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 

susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, 
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Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 

konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 

svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis 

ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia 

imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus 

9.3.  Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant kitas 

konstrukcijas ar darbus. 

9.4.  Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 

metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, 

ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

10. STATYBOS DARBAI 

10.1.     Žemės darbai 

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, 

pilama atvežtinė žemė ar atliekami požeminiai darbai. Žemės darbai vykdomi STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Įmonė, vykdydama žemės darbus, 

vadovaujasi normatyviniais dokumentais 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“. 

Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas, privalo Statybos įstatymo, STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

paskirti statinio statybos vadovą. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų 

savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą 

arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
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savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai 

nereikalingas statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio 

nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); 

2. iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 

komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki 

darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės 

darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines 

policijos įstaigas; 

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, 

kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų 

ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos 

žalos; 

4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 

nustatyta tvarka neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo 

priemonės; 

5. prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių 

apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir 

įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų 

(naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie 

nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą); 

6. prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos 

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra 

reikalingi) gauti daugiau nei prieš l metus. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos 

tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, 

kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta. 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, 

inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi 

tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) 

išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, 
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suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti 

darbus. 

Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, 

kabeliai, laidai ar įranga, esanti staybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas 

komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo sąskaita. 

Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant 

užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 

žmonėms ir turto sugadinimo. Turi būti užtikrinamas reikiamas žmonių saugumas. Visos statybos 

metu privalu imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbų vykdymo metu būtų išvengta 

bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliams, žemė sklypams, inžineriniams tinklams, 

nekilnojamajam turtui, medžiams bei kitiems objektams, o paaiškėjus tokios žalos atsiradimo 

aplinkybėms, operatyviai nagrinėti bet kokios turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. 

Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadovą. Apie 

padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. 

Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams 

pašalinti. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 

atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius 

hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros 

vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti dabuotojų saugos ir sveikatos 

apsaugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose taisyklėse: DT „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje“, kituose norminiuose dokumentuose ir taisyklėse. Darbininkai tur būti aprūpinti 

patogia darbo apraga, avalyne, šalmais, kitomis apsaugos priemonėmis bei tinkamais darbo 

įrankiais ir mechanizmais. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis 

suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems 
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toks projektas nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe 

taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo 

iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Žemės darbų vykdymas 

Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalnamas esamos aikštelės 

danga (jei tokia yra), dirvožemio agalinis skluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. 

Iškasų gruntas, tinkantis duobių užpylimui turi būti tinkamai sandėliuojamas statybvietėje, kad 

nekeltų pavojaus darbams ir personalui, ar tretiesiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar 

pravažiavimų ir neužpiltų statinių sienų ir medžių. Netinkamas užpylimui gruntas statybos 

vadovo nurodymu išvežamas ir tvarkomas į iš anksto numatytą vietą. 

Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami statybos darbai ir vėl užpilamos per 

kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno 

stiprumas. 

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 

Rangovo pateiktus skaičiavius, suderintus su Inžinieriumi. 

Jei kasant duobes ir tranšėjas reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvio pavišius ar šalikeles, 

visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno duobės/tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu 

būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti lygus, vertikalus 

ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios duobės 

dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nusatytą liniją ir būtų lygus. 

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas 

galima kasti jų neramstant: 

- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 

- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 

- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 

- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.  
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Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos 

ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma 

vientisa lentų siena. Iškastų tranšėjų sienos vientisai ramstomos taip pat biriuose arba padidinto 

drėgnumo gruntuose. 

Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. 

Iškasas galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki 

projektinės altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. 

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, 

perkasimą reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės 

statinių ašių nuokrypiai – 5 cm. 

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau 

kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip 

0,70 m Duobėse su šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m. 

10.2.    Montavimo darbai 

Konteineriai yra montuojami 1,75 m gylyje matuojant nuo žemės paviršiaus. Duobės 

dugnas turi būti išlygintas horizontaliai ir pakankamai platus, kad tilptų inkaruojančios sijos 

(armatūra). Pageidautina, kad konteinerių įrengimo vieta būtų tinkama montavimui panaudojant 

standartinį ekskavatorių. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad pasirinktoje montavimo vietoje 

gruntinio vandens lygis nebūtų labai aukštas ar vieta nebūtų lengvai užtvindoma, dėl ko galėtų 

susidaryti keliamasis slėgis į konteinerio korpusą. 

 

3 Pav. Pusiau požeminių konteinerių montavimas 
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Prieš keliant konteinerio korpusą į paruoštą duobę, reikia pritvirtinti inkaruojančią 

armatūrą per pagrindo plokštumose (standumo briaunose) esančias ertmes. Tuo atveju, jei 

reikalingas įtvirtinimas panaudojant betoną, naudoti metalinius strypus (armatūrą) 24 mm 

skersmens perkištas per pagrinde esančias skyles, taip kad suformuotų kvadratą. Sijų galus 

tarpusavyje surišti viela (žiūrėti 3 pav.) 

Konteineriai montuojami inkaravimui naudojant armatūrinį plieną (24 mm, l ≥2,0 m), 

kuris perkišamas per konteinerių standumo briaunose esančias ertmes ir sudedant gelžbetonio 

sijas ant inkaruojančios armatūros. 

Konteinerį duobėje pastatyti taip, kad inkaruojančios sijos (armatūra) būtų statmenos 

aikštelės ilgajai kraštinei ir duobės kraštams, o montuojant keletą konteinerių vieną šalia kito, 

gelžbetoninės sijos turėtų eiti per visą duobės ilgį spausdamos kiekvieno konteinerio 

inkaruojančias sijas. 

Konteineriui stovint teisingoje padėtyje, užpildymui naudojamas smėlis arba gruntas (0-

16 mm). Užpildymas turi būti atliekamas tolygiai aplink visą konteinerį nuolat tikrinant 

konteinerio vertikalumą bei apvalumą. 

Iš duobės iškastas molingas ar dumblingas gruntas ar jei jame yra akmenų didesnių nei 10 

cm skersmens, negali būti naudojamas užpildymui aplink konteinerį. 

Jei konteinerių montavimo vietoje gruntinis vanduo gali pakilti aukščiau konteinerio 

dugno, konteinerio įtvirtinimas turi būti daromas tvirtesnis. Duobėje supilto betono storis virš 

inkaruojančių sijų turi būti ne mažesnis kaip 10 cm. Vietoje betono galima naudoti sudedant 

betono blokus ar panašias medžiagas ant inkaruojančių sijų viršaus. 

10.3.    Aplinkos tvarkymo darbai 

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir 

gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis. 

Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nužymėjimai, 

esamų nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, 

paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. 

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte 

nurodytus rodiklius. 
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Įrengus konteinerių aikšteles reikalinga suvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti statybos 

ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlygint žemės 

paviršių apie statybvietę, pasodnti želdinius, atsodinti veją, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti 

esamas ir įrengtas dangas.Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios 

atliekos nustatyta tvarka pašalinamos. 

Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, 

arba pakeistas pagal projekto sprendimus. 

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu 

nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio 

negalima užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, 

cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu 

negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Dirvožemio mechaninės savybės gali būti gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, 

kalkėmis. Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, 

gėlynai, žalieji plotai ir kt. 

Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto 

struktūros. Pylimai, sankasos supilami ir šlaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimų.  

Vejos 

Vejos rengiamos ant paruošto ir išplaniruoto dirvožemio sluoksnio. Prieš sėjant veją, 

viršutinis dirvožemio sluoksnis išpurenamas 8-10 cm gyliu. Žolių mišinio sėklos įterpiamos 3 

cm gyliu į gruntą ir suvoluojama. 

Vejų priežiūros technologiją sudaro laistymas, žolės pjovimas, tręšimas, kova su 

piktžolėmis ir ligomis. Laistymas priklauso nuo oro sąlygų, vejos tipo, grunto. Vidutinė laistymo 

norma yra 15-20 l/m2. Reguliariai žolė pjaunama, kai žolės aukštis yra 8-10 cm, 3-4 kartus per 

sezoną. 

Takai, dangos 

Aikštelės įrengiamos iš betoninių trinkelių dangos. 

Klojant sluoksnius skleidžiami mišiniai turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis 

sąnaudomis būtų galima sutankinti. 
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Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis 

beriamas 30% storesnis, nes jis tiek sutankėja. 

Sutankiniti sluoksniai ne mažiau kaip 3 dienas turi būti drėgni, turi būti drėkinami 

vandeniu.  

Gruntus galima stiprinti maltomis kalkėmis ir kalcio hidroksidu  reikia ne vėliau kaip prieš 

du mėnesius iki prasidedant šalčiams. 

Darbų kontrolė 

Leistini nuokrypiai: 

 1. Projektiniai aukščiai ±5 cm 

 2. Skersinis nuolydis ±0,5% 

 3. Faktinis storis <10%, mažesnis numatytą 

 4. Sluoksnio plotis ±10 cm 

 5. Deformacijos modulis pagal LST 1360.5. 

1.  Lentelė. Aikštelių įrengimo kokybės kontrolė 

DARBAI KONTROLIUOJAMA KONTROLĖS 
BŪDAS 

KONTROLĖS 
LAIKAS 

PASLĖPTŲ 
DARBŲ 
AKTAI 

1. 
Paruošiamieji 
darbai 

augalinio sluoksnio 
nuėmimas, statinio ašių 
nužymėjimas, 
medžiagų kontrolė,  
sankasos įrengimas, 

vizualiai,  
teodolitu  
vizualiai, lab. 
vizualiai, geod. 
prietaisais 

prieš pagrindų 
įrengimą 

 
+ 

2. Pagrindų 
įrengimas 

sluoksnio matmenų 
kontrolė, 
sutankinimo kontrolė, 

vizualiai, rulete 
vizualiai, lab. 

proceso metu 
proceso metu 

+ 

3. Dangos 
įrengimas 

aikštelįs dangos matmenų 
kontrolė,  
dangos sluoksnio lygumo 
kontrolė,  
aukščio ir nuolydžių 
kontrolė, 

vizualiai, rulete, 
metru  
vizualiai, 3 m 
liniuote 
vizualiai, 
šablonu, 
nivelyru 

proceso metu  
proceso metu  
proceso metu 

 

 

Darbų priėmimas 

Užbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, 

pateikiami sekantys dokumentai: 
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- darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais; 

- statybos darbų žurnalas; 

- dengtų darbų aktai; 

- geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos; 

- dalinio priėmimo aktai (jei tokių buvo); 

- naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai. 

 

11. STATYBINĖS MEDŽIAGOS 

11.1.   Bortai (apvadai) 

Tarp važiuojamosios dalies ir projektuojamų aikštelių statomi paguldyti gatvės bortai 

1000x300x150 mm. Aikštelės dangos kraštų sutvirtinimui įrengiami vejos bordiūrai 

1000x200x80 mm. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m 

ilgio, bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklu. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne 

didesni, kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm. 

Visi bordiūrai (nauji ir atstatomi) turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo 

darbus vykdytojo patikrinti ir aprobuoti. Suskilę ar nutrupėję bordiūrai nenaudojami. Bordiūrai 

montuojami ant betoninio pagrindo C8/10, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm, dar neprasidėjus jo 

rišimosi procesui. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. 

Bordiūrų stipris lenkiant turi būti ne mažesnis kaip 3,5 Mpa (I kalsė), LST EN 

1340:2003/AC:2006. Atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 

1 kg/m², atsparumas dilumui iki 20 mm, vandens įgeriamumas < 6 proc.. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo 

TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. 

11.2. Betoninės trinkelės aikštelėms 

Pusiau požeminių konteinerių aikštelės grindinio dangai naudojamos 6 cm storio 

stačiakampio formos betoninės trinkelės pėsčiųjų takams (200x100x60 mm). Betoninės trinkelės 

ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. 

Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm 
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Projekte numatyta trinkelių dangos konstrukcija neskirta aptarnaujančio transporto 

sukeliamoms apkrovoms atlaikyti, todėl jų priežiūra bei aptarnavimas turi būti atliekamas 

rankiniu būdu. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelių: minimali 

betono stiprio klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, stipris tempimui skeliant ≥ 3,6 

MPa 1339:2003/AC:2006. Betono atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas 

dilumui 20 mm, atsparumas slydumui (ASV) – 70, vandens įgeriamumas < 6 proc.  

Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338 ir techninių reikalavimų aprašo TRA 

TRINKELĖS 14 VIII skyriaus reikalavimus. 

Konteinerių aikštelės su betoninių trinkelių danga klojami, kai įrengti bortai arba 

įrengiama viskas kartu. 

Betono trinkelių klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas kol 

užpildomas visas konteinerių aikštelei plotas. Paklojus, virš trinkelių reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 

mm skersmens smėlio granulėmis ir su šepečiu įtrinti tarp trinkelių taip, kad siūlės būtų kaip 

įmanoma daugiau užpildomos. 

Viršutinis aikštelės dangos paviršius turi būti 5 mm aukštesnis negu aikštelės (vejos) 

bortelis. Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas – 7 mm. 

Betono trinkelių danga supresuojama vibruojančia plokšte, sveriančia nuo 60 iki 100 kg. 

Turi būti vengiama per stipraus presavimo, kad trinkelių kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės 

turi būti dar kartą užpildomos. Aikštelės paviršiaus danga įrengtiama taip, kad nesusidarytų balos, 

trinkelės nebūtų pažeistos ir atitiktų šiam projektui keliamus reikalavimus. 

Ant dangos neleidžiamas automašinų užvažiavimas. 

Žmonių su negalia poreikiams privalomi sklandūs šaligatvių ir asfaltbetonio dangų 

sujungimai ties paguldytais gatvės bortais. 

11.3. Pasluoksnis 

Betono trinkelės konteinerių aikštelei turi būti klojamos ant išlyginamojo sutankintos 

būklės smėlio-cemento mišinio sluoksnio, kurio storis 30 mm. Kaip pasluoksnio medžiaga yra 

naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, smėlio dalelių dalys 0/4 mm arba 0/8 mm 

skaldos atsijos. Pasluoksnio medžiaga vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta 

reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 
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Smėlio-cemento sluoksnis turi būti paskirstytas ant supresuoto apkrovoms atsparaus 

sluoksnio, po juo aikštelėms žvyro skalda 10 cm. Po žvyro skalda įrengiamas šalčiui atsparus 20 

cm sluoksnis.  

Prieš klojant betono trinkeles, smėlio-cemento sluoksnį reikia sulyginti, kad susiformuotų 

nuolydžiai. Sutankinimo koeficientas 0,98. 

11.4. Laikantis sluoksnis 

Bazinis pagrindas 6 cm trinkelių dangai – iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 

skirto apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams. 

Dolomitinės, frakcinės skaldos sluoksnio storis-10 cm. 

Skaldos pagrindo įrengimui turi būti naudojami 0/32 ir 0/45 nesurištieji mineralinių 

medžiagų mišiniai.  Klojant sluoksnį skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su 

mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Ši medžiaga turi būti išklota (patiesta) 

vientiso aukščio ir tolygiai nuolydžiams.  

Laikančio pagrindo žvyro frakcinė skalda bus išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki 

maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos bus išbarstyta beriama 

užpildomoji medžiaga: žvyro - smėlio - skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankintas. 

Sutankinimo koeficientas – 0,98. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis 

beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos, 

pastatant kelio bortus (aikštelėje). Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi 

nustatyti rangovas. 

RC statybinių medžiagų atsparumas šalčiui turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 

11.5. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apatinis pagrindas susideda iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, skirto 

apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams (vidutinio 

tankumo smėlio). Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, be protarpių arba nukrypimų nuo lygios 

linijos ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas 6 m/parą. 

Didesnių kaip 2 mm grūdelių kiekis turi susidaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės ir 

kiekis jų gali būti ne didesnis 75% mišinio masės. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi 
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būti ne didesnis kaip 7 % mišinio masės. Smėlio tamprumo modulis E>120 MPA, sankabumas 

0,006 MPa. Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą 

ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius inžinieriui ir suderinti su juo šių 

medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo 

laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti 

klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi būti 

sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo koeficientas DPR=100%. Apatinio pagrindo 

sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti EV≥80%.  Tankinant medžiagų mišinys turi būti 

optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. 

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal 

techninius dokumentus arba inžinieriaus nurodymus. Užbaigto apatinio pagrindo paviršius turi 

būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus 

skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 

Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių 

daugiau kaip ± 5,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai daugiau kaip ± 0,5 %. 

Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 10 cm. 

RC statybinių medžiagų atsparumas šalčiui turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 

11.6. Siūlių užpildas 

Naudojami 0/4 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Stambių dalelyčių dydis neturi 

viršyti 5 mm. 

11.7. Konteineriai komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms 

Lentelė. Techniniai rodikliai. 

Talpa (m3) 3.00 5.00 

Aukštis (neskaitant kablių) (mm) 3054 3032 

Požeminės dalies išmatavimai (Ø x h) (mm) Ø 1494 x 1830  Ø 1820 x 1827 
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4 Pav. Pusiau požeminių konteinerių sistemos komponentai (sudėtis) 

 

Pusiau požeminį konteinerį sudaro šios dalys: 

 konteinerio išorinis korpusas (išorinė dalis - 2).  

 konteinerio iškeliamoji dalis (vidinė iškeliamoji dalis - 1). 

 

11.8. Inkaravimo medžiagos 

Armatūrinis plienas 

Naudojama armatūra turi atitikti konstrukcinės specifikacijos reikalavimus. 

Armavimą reikia atlikti pagal konstrukcinius brėžinius ir armatūrą įtvirtinti (surišti). 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 

2.05.05:2005 bei LST EN ISO 15630-1:2003 reikalavimus. 

Rangovas turi pateikti Užsakovui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų 

sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų armatūrinis plienas (pvz., 

GOST 5781-82*), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. 

Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Užsakovo sutikimą. 
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Konteinerių inkaravimui naudojami metaliniai strypai (armatūra) – 2 vnt. 

Gelžbetoninės sijos 

Ant inkaruojančių sijų/armatūros viršaus dedamos stačiakampio skerspjūvio monolitinio 

gelžbetonio sijos (90x180 mm l=2,0 m). 

Montuojant grupę konteinerių (vieną šalia kito), sijos turėtų eiti per visą duobės ilgį 

spausdamos kiekvieno konteinerio inkaruojančias sijas/amatūrą. 

Betono gamybos sudedamųjų medžiagų kokybė ir pats betonas turi pilnai atitikti visus 

LST EN 206-1:2002 reikalavimus. 

Taip pat betonas turi pilnai atitikti šioje konstrukcinėje specifikacijoje išdėstytus 

reikalavimus: 

 betono mišiniui gaminti naudojamas portlandcementis turi būti ne žemesnės kaip 

42,5 klasės ir atitikti LST L ENV 197-1:2000 reikalavimus. 

 užpildai, vanduo, priedai ir mikroužpildai turi atitikti atitinkamų standartų 

reikalavimus. Jie neturi turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio 

armatūros koroziją ir trumpintų konstrukcijų amžių. Turi būti naudojami užpildai 

atitinkantys LST EN 12620:2003 reikalavimus. 

 betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi 

atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, 

ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

 

11.9. Veja 

Juodžemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu. 

Akmenų neturi būti.  

Žemės paviršius sutankinamas voluojant.  

Prieš sėjant žolių mišinį, žemė paviršius išpurenamas. 

Veja sėjama rankomis, barstant kryžminiu būdu - ne mažiau kaip 2 kg/ 100 m². Žolių 

mišinys: pievinė miglė – Poa Pratensis 50% ir raudonasis eraičinas – Festuca Rubra 50% 

Pasėjus žolę žemės paviršius voluojamas. 

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai užauga 10 cm. 
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARŠAŠTIS 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  Žymuo 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kiekis 

Viso 
kiekis 

Pastabos 

 
7 konteinerių aikštelė, 1 aikštelės - I schema 

 
1.  Grunto kasimas  m3 87,66 87,66 Darbai 

2.  
Gatvės bordiūrai 
(1000x300x150) 

TS-11.1 m 18 18  

3.  
Vejos bordiūras 
(1000x200x80) 

TS-11.1 m 26 26  

4.  Betonas bordiūrams C30 TS-11.1 m3 3,01 3,01  

5.  
Betoninės trinkelės pėsčiųjų 
takams. 
60 mm (200x100x60) 

TS-11.2 m2 53,26 53,26  

6.  
Skaldos atsijos 30 mm 
(pasluoksnis) 

TS-11.3 m3 1,60 1,60 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

7.  Bazinis pagrindas  TS-11.4 m3 5,33 5,33 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

8.  Siūlių užpildas TS-11.6 m3 0,67 0,67  

9.  
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis (smėlis) 

TS-11.5 m3 10,65 10,65 
Pasluoksnis 
200 mm 

10.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 3 m³ 

TS-11.7 Kompl. 2 2  

11.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 5 m³ 

TS-11.7 Kompl. 5 5  

12.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥1800 mm 

TS-11.8 Kompl. 2 2  

13.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥2000 mm 

TS-11.8 Kompl. 5 5  

14.  
G/b sija 90x180 mm  
l≥2000 mm 

TS-11.8 m3 0,45 0,45  
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Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  Žymuo 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kiekis 

Viso 
kiekis 

Pastabos 

15.  Veja TS-11.9 kg 0,7 0,7 2 kg/100 m2 
 

6 konteinerių aikštelė, 17 aikštelių - II schema 
 

16.  Grunto kasimas  m3 60,46 1027,82 Darbai 

17.  
Gatvės bordiūrai 
(1000x300x150) 

TS-11.1 m 14,5 246,5  

18.  
Vejos bordiūras 
(1000x200x80) 

TS-11.1 m 21,7 369,9  

19.  Betonas bordiūrams C30 TS-11.1 m3 4,38 74,46  

20.  
Betoninės trinkelės pėsčiųjų 
takams. 
60 mm (200x100x60) 

TS-11.2 m2 38,36 652,12  

21.  
Skaldos atsijos 30 mm 
(pasluoksnis) 

TS-11.3 m3 1,15 19,55 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

22.  Bazinis pagrindas  TS-11.4 m3 3,84 65,28 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

23.  Siūlių užpildas TS-11.6 m3 0,48 8,16  

24.  
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis (smėlis) 

TS-11.5 m3 7,67 130,39 
Pasluoksnis 
200 mm 

25.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 3 m³ 

TS-11.7 Kompl. 2 34  

26.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 5 m³ 

TS-11.7 Kompl. 4 68  

27.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥1800 mm 

TS-11.8 Kompl. 2 34  

28.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥2000 mm 

TS-11.8 Kompl. 4 68  

29.  
G/b sija 90x180 mm  
l≥2000 mm 

TS-11.8 m3 0,39 6,61  

30.  Veja TS-11.9 kg 0,5 8,5 2 kg/100 m2 
 

5 konteinerių aikštelė, 4 aikštelės - III schema 
 

31.  Grunto kasimas  m3 53,26 213,04 Darbai 

32.  
Gatvės bordiūrai 
(1000x300x150) 

TS-11.1 m 11,5 46,0  
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Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  Žymuo 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kiekis 

Viso 
kiekis 

Pastabos 

33.  
Vejos bordiūras 
(1000x200x80) 

TS-11.1 m 18,7 74,8  

34.  Betonas bordiūrams C30 TS-11.1 m3 2,09 8,36  

35.  
Betoninės trinkelės pėsčiųjų 
takams. 
60 mm (200x100x60) 

TS-11.2 m2 31,77 127,08  

36.  
Skaldos atsijos 30 mm 
(pasluoksnis) 

TS-11.3 m3 0,95 3,80 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

37.  Bazinis pagrindas  TS-11.4 m3 3,18 12,72 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

38.  Siūlių užpildas TS-11.6 m3 0,40 1,20  

39.  
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis (smėlis) 

TS-11.5 m3 6,35 25,4 
Pasluoksnis 
200 mm 

40.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 3 m³ 

TS-11.7 Kompl. 2 8  

41.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 5 m³ 

TS-11.7 Kompl. 3 12  

42.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥1800 mm 

TS-11.8 Kompl. 2 8  

43.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥2000 mm 

TS-11.8 Kompl. 3 12  

44.  
G/b sija 90x180 mm  
l≥2000 mm 

TS-11.8 m3 0,324 1,296  

45.  Veja TS-11.9 kg 0,5 2,0 2 kg/100 m2 
 

5 konteinerių aikštelė, 1 aikštelės - III schema* 
 

46.  Grunto kasimas  m3 53,26 53,26 Darbai 

47.  
Gatvės bordiūrai 
(1000x300x150) 

TS-11.1 m 11,5 11,5  

48.  
Vejos bordiūras 
(1000x200x80) 

TS-11.1 m 18,7 18,7  

49.  Betonas bordiūrams C30 TS-11.1 m3 2,09 2,09  

50.  
Betoninės trinkelės pėsčiųjų 
takams. 
60 mm (200x100x60) 

TS-11.2 m2 31,77 31,77  
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Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  Žymuo 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kiekis 

Viso 
kiekis 

Pastabos 

51.  
Skaldos atsijos 30 mm 
(pasluoksnis) 

TS-11.3 m3 0,95 0,95 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

52.  Bazinis pagrindas  TS-11.4 m3 3,18 3,18 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

53.  Siūlių užpildas TS-11.6 m3 0,40 0,40  

54.  
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis (smėlis) 

TS-11.5 m3 6,35 6,35 
Pasluoksnis 
200 mm 

55.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 3 m³ 

TS-11.7 Kompl. 1 1  

56.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 5 m³ 

TS-11.7 Kompl. 4 4  

57.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥1800 mm 

TS-11.8 Kompl. 1 1  

58.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥2000 mm 

TS-11.8 Kompl. 4 4  

59.  
G/b sija 90x180 mm  
l≥2000 mm 

TS-11.8 m3 0,324 0,324  

60.  Veja TS-11.9 kg 0,5 0,5 2 kg/100 m2 
 

4 konteinerių aikštelė, 15 aikštelių - IV schema 
 

61.  Grunto kasimas  m3 47,43 711,45 Darbai 

62.  
Gatvės bordiūrai 
(1000x300x150) 

TS-11.1 m 9,7 145,5  

63.  
Vejos bordiūras 
(1000x200x80) 

TS-11.1 m 16,9 253,5  

64.  Betonas bordiūrams C 30 TS-11.1 m3 1,82 27,3  

65.  
Betoninės trinkelės pėsčiųjų 
takams. 
60 mm (200x100x60) 

TS-11.2 m2 25,58 383,7  

66.  
Skaldos atsijos 30 mm 
(pasluoksnis) 

TS-11.3 m3 0,77 11,55 

Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

67.  Bazinis pagrindas  TS-11.4 m3 2,56 38,4 
Nurodytas 
įrengto, 
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Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  Žymuo 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kiekis 

Viso 
kiekis 

Pastabos 

sutankinto 
sluoksnio 
kiekis 

68.  Siūlių užpildas TS-11.6 m3 0,32 4,8  

69.  
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis (smėlis) 

TS-11.5 m3 5,12 76,8 
Pasluoksnis 
200 mm 

70.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 3 m³ 

TS-11.7 Kompl. 1 15  

71.  
Pusiau požeminis atliekų 
konteineris 5 m³ 

TS-11.7 Kompl. 3 45  

72.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥1800 mm 

TS-11.8 Kompl. 1 15  

73.  
Inkaravimo sija/ armatūra 
Ø 24 mm  l≥2000 mm 

TS-11.8 Kompl. 3 45  

74.  
G/b sija 90x180 mm  
l≥2000 mm 

TS-11.8 m3 0,26 3,89  

75.  Veja TS-11.9 kg 0,5 7,5 2 kg/100 m2 
 

Pastabos: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis pateiktas supaprastinto projekto sprendiniams.  

2. Sąnaudų žiniaraštis yra orientacinis ir turi būti tikslinamas statybos metu. 

3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.  

4. Žiniaraštyje inkaravimo medžiagos (sija/armatūra) nurodytos komplektais. 

Inkaravimui naudojami metaliniai strypai (armatūra) – 2 vnt. Naudojant inkaravimo 

sijas, komplektą sudaro 2 vnt. (U formos profilio sijų) tvirtinamų dviem varžtais per 

skyles konteinerio pagrinde. 

5. Žvaigždute (*) pažymėta aikštelė suprojektuota su dviem mišrių komunalinių atliekų 

konteineriais ir vienu 3 m³ talpos pusiau požeminiu konteineriu stiklo atliekų 

rūšiavimui (aikštelė Nr.29, adresu: Ateities g. 2, Stasiūnų II kaimas Žiežmarių 

apylinkės seniūnija). 
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,��
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�����������m��2SN.[\G_h\Yh[_

�

����� �6&H.5PQbnKMKo.KT.JNQSMPLKMKo.NnOIJRo.VPMKRPTKMaV.PcVPSUNV.KT.RPTjNV.cNvIKJKN.�NMNV
w�������IQaV.VJLbcPV.2TH.YY\\hYG[]hs]_\<.PcTPjbRPV.cH.[HGH

.��
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�{�+���*�1c�\��21�����1�;V>FWK�LKGEGXFC�YE?>@G@FC�@I�YEY@AaXFC�LKGEGXFEK��I=�~�]Q<T%�TU<U

F=�e@Iz>A@C�<j�a=
�{�1t1���1(��d1;�HC�TU<U]Uk]U<

�

S=�4@GCK�aE@?G@BWK�G>@KWK�M�x�1tq��m�1
�

k=�5HI@a@B@E@�hE?GE@M
��� ! �HaEIXGE�YEBEHaCK�KHGEIG@K

|1�1������1cmd1�;4E@̀@EaCI@f�G>gpBCACJ@Df�@I�n>IKAC�FC?X?AE%�E=?=�<QUjUP̂S<
�o1��*1�;z>FWK�K?AXYEK��I=�PQ<j]UUbb]UUTk%�EYIÈXGEK�Y=�T=<=
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�{�+���*�1b�\��21�����1�:QR;]̂R;̂Qi��Df?BAD@?AWJ�z=EWJ�FDHAXdBJ�F=H?FBH?A?B�J>XH?DGJ�m=aWCB

JYH=Aa?EDJ��H<�]�4̂iÔ|;O<]<;;R<}
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�{�+���*�1b�\��21�����1�:QR;]̂R;̂Qi��Df?BAD@?AWJ�z=EWJ�FDHAXdBJ�F=H?FBH?A?B�J>XH?DGJ�m=aWCB

JYH=Aa?EDJ��H<�]�4̂iÔ|;O<]<;;R<}
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sH-%PLVRaǹV-KT-VPvKvPLjanKo-�IQ V̀-bPRKJ̀OKQN-RIKV̀X
������ %PLVRanKM̀V-�IQ V̀-bPRKJ̀OKQN-RIKV̀

�����u�����1PpKNMPLKM̀-�IQ V̀-RPTManP-bTKI-_IQ V̀-�JKN-QKMKVRITKONV;-PHJH-Ĝ {̂\Yk[{
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�����������n��2SN.[\Ggh\[h[]
�

����� �(6�H.&PMkIMRKIJKN<.LKIRPSV.KT.qIJPLKMaV.JPMPLK�PpKONV.RKMJLl.KT.WTIMUKMKl.PcVPSUNV.�NMNV
x�������IQaV.VJLbcPV.2TH.YY\\hYGG\hst[t<.PcTPjbRPV.cH.[HGH

.��
�����m�f��������%��[\Ggh\Gh[g.2PpKNMPLKMaV.�IQaV.RPTMboNV.RITKRNTKMKN.VJbTKPSV.wIkaON.VcTIMkKQPV
2TH.g)BhtYh{GYHgHGG\H|

.������\H\t]s.~P
�����������n��2SN.[\Ggh\[h[]

�

����� ��&666H.&PMkIMV.RILJKMKPK
x�������IQaV.VJLbcPV.2TH.YY\\hYGG\hst[t<.PcTPjbRPV.cH.[HGH

.��
�����m�f��������%��[\Ggh\Gh[g.2PpKNMPLKMaV.�IQaV.RPTMboNV.RITKRNTKMKN.VJbTKPSV.wIkaON.VcTIMkKQPV
2TH.g)BhtYh{GYHgHGG\H|

.



��������� ���	
���������������

������������
������
���������������
���������������
 �!�!"��"!�#���$�� ��#�
�$�� �������#��� #%������ � ���

&�����'()*+,-./
0��1�������2��345-6'789'696)

�

����� ::;<<(-=/4>5?@A@-BCDE@A@/@-FGCEB@/@-@H-IHJG/@KL-/4>/A?MN-AC-G@OIP-JI@5-Q/NI@H?@CN-BCGRSC
T������BCGRN-NIDMQ/N-3H(-**''9*77'9,U6UL-/QH/OM?/N-Q(-6(7(

-0�
�����V�W��������%��6'789'7968-3/X@5A/D@ARN-BCGRN-?/HAMY5N-?CH@?5H@A@5-NIMH@/4N-ZCERS5-NQHCAE@G/N
3H(-8=[9U*9F7*(8(77'(K

-&�����7('*U7-./
0��1�������2��345-6'789'696)

�

���!� ;<(-\DCI?H5N-D@A@SP-/QN/4>5N-]5A5N
T������BCGRN-NIDMQ/N-3H(-**''9*77'9,U6UL-/QH/OM?/N-Q(-6(7(

-0�
�����V�W��������%��6'789'7968-3/X@5A/D@ARN-BCGRN-?/HAMY5N-?CH@?5H@A@5-NIMH@/4N-ZCERS5-NQHCAE@G/N
3H(-8=[9U*9F7*(8(77'(K

-&�����'(7)77-./
0��1�������2��345-6'789'696)

�

���"� <(-̂MO@P-D@A@SP-/QN/4>5N-]5A5N
T������BCGRN-NIDMQ/N-3H(-**''9*77'9,U6UL-/QH/OM?/N-Q(-6(7(

-0�
�����V�W��������%��6'789'7968-3/X@5A/D@ARN-BCGRN-?/HAMY5N-?CH@?5H@A@5-NIMH@/4N-ZCERS5-NQHCAE@G/N
3H(-8=[9U*9F7*(8(77'(K

-&�����'('8_)-./
0��1�������2��345-6'789'696)

�

7'(-̀/@I?5-HC>@N?H/Z@G/N-@H-I/E/N?H5-BMG5Na
������� [/E/N?H@A@4N-G/?/Z@G4N-/?D@I5-FI/E/N?H5-BMG/K

bcd-efC5N5G/eL-/(I(-7,U+6+)6_
-T������BCGRN-NIDMQ/N-3H(-**''9*77'9,U6UL-/QH/OM?/N-Q(-6(7(

-0�
�����V�W��������%��6'7,9769'_-3CI@DA5S/G5S5-E/@I?5-I/E/N?H5-E45GCAP-YMD/
-[Z/D@g@I/X@S5N-Q/BMGRS@G/N-3H(-6h9h9,)*

-0��1�������2��345-6'789'696)
�

������ =4g5HG45?/N-Q/E/D@S@G5-YJE4-FE/@I?5-HC>@N?H/Z@G/NK
T������BCGRN-NIDMQ/N-3H(-**''9*77'9,U6UL-/QH/OM?/N-Q(-6(7(

-0�
�����V�W��������%��6'789'7968-3/X@5A/D@ARN-BCGRN-?/HAMY5N-?CH@?5H@A@5-NIMH@/4N-ZCERS5-NQHCAE@G/N
3H(-8=[9U*9F7*(8(77'(K

-0��1�������2��345-6'789'696)
�

77(-̂C>@N?H5-Q/N?/Y5N-@H-A45H5E5Na�i��1j��k��
�

76(-[@?/-@Ag5HG/X@S/a�i��1j��k��

7)(-<Ag5HG/X@S/-/Q@C-E45GCAP-N/AE5H@4@-?@IND@A@Gla�i��1j��k��
�

����m��m�����������
�

T���W
��n������%��� � op	qrs�op�rtqruv�qs







�������� ��	
�����������������

��������������������������������������������������������� !��"���#���$�����#���$����������#����#%�������� ���

&'()*+,-)./012-.3456)*37.842*3')
	9���	:�%����	��	��; <.� ���	9����=	����	>�	�?	�!��	�!�=	@����	>�	�?	�!��	 ��=	�����	�@�A�����������������

.

24B6(21C'01C1.*D3*1.3456)*31.842*36261.ED10427.,'2B1.6F3'F')
	

����;��;��	�"� ����
GH.2IJKLMNOPQNON.RSTRN.TIUKVRTI.WTIUKVRTSNRPV.RSTRPVX

	 
������	����YYZ[\]]Y[]

������	�����̂IQ_V.VJL̀aPV
b�%��cd�	%����[\GefG[f\]

BPKgKPhNT̀V
.
������	�i���c��j���&PLVR̀k_V.WQNM_V.3IUKVRTl.mIMRTN.BPSMN.nKLKPLPV

[H.2IJKLMNOPQKIOK.hPKJRPKX
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.��
�����n�g �������%��[\Ghi\[i\G.2PqKNMPLKMbV.�IQbV.RPTMcpNV.RITKRNTKMKN.VJcTKPSV.mIkbON.VdTIMkKQPV

2TH.h)BiG\Yi�GYHhHGG\H�
.�� ���\HG\|G.zP

���}������ o��2SN.[\Ghi\[iG̀
�

����� �(6�H.&PMkIMRKIJKN<.LKIRPSV.KT.rIJPLKMbV.JPMPLK�PqKONV.RKMJLl.KT.WTIMUKMKl.PdVPSUNV.�NMNV
w�������IQbV.VJLcdPV.2TH.YY\\iYG\̂î\̀h<.PdTPjcRPV.dH.[HGH
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.��
�����n�g �������%��[\Ghi\[i\G.2PqKNMPLKMbV.�IQbV.RPTMcpNV.RITKRNTKMKN.VJcTKPSV.mIkbON.VdTIMkKQPV
2TH.h)BiG\Yi�GYHhHGG\H�

.�� ���\H\\h].zP
���}������ o��2SN.[\Ghi\[iG̀

�

����� 66H.BILKl.PdVPSUNV.�NMNV
w�������IQbV.VJLcdPV.2TH.YY\\iYG\̂î\̀h<.PdTPjcRPV.dH.[HGH
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konteinerių aikštelių įrengimo Kaišiadorių rajono teritorijoje projekto vadovu. 
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Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Kaišiadorių 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO 
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalies pavadinimas 

Raidinis 

žymėjimas 

Programų 
pavadinimas 

1. Supaprastintas projektas  SP 
MS Word, Autodesk 

AutoCad 
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1
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Lapų

Dokumento pavadinimas:
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GEDIMINO G.26, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.1

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data
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Dokumento pavadinimas:
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2018 08
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GEDIMINO G.20, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.2

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį./
7. Pusiau požeminiai konteineriai (I gr. nesudėtingi statiniai) projektuojami sklype kadastro Nr. 4918/0041:13. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (I
gr. nesudėtingas statinys - betoninių trinkelių dangos aikštelė) klojama sklypuose kadastro Nr. 4918/0041:13 (plotas 38,14 kv.m) ir Nr. 4918/0041:19

(plotas 13,37 kv.m).

8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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BIRUTĖS G. 3, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.3

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:

LT

2018 08
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GEDIMINO G.75, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.4

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:

LT

2018 08

M. MatuliukštisPV
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GEDIMINO G.44, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.5

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1
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GIRELĖS G. 37, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.6

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1
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Dokumento pavadinimas:
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GIRELĖS G. 49, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.7

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr.
343) nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis
gruntas gražinamas į pradinę padėtį. Projektuojama aikštelė sujungiama su esamu pėsčiųjų taku, įrengiant tolygų perėjimą.
7. Pusiau požeminiai konteineriai (I gr. nesudėtingi statiniai) projektuojami nepaskirtoje valstybinėje žemėje. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (I
gr. nesudėtingas statinys - betoninių trinkelių dangos aikštelė) klojama nepaskirtoje valstybinėje žemėje (plotas 47,95 kv.m) ir sklype kadastro Nr.
4918/0055:27 (plotas 4,10 kv.m).

8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:
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GEDIMINO G. 101,

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.8
KAIŠIADORIŲ M.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas
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Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data
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GEDIMINO G. 111,

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminiai konteineriai (I gr. nesudėtingi statiniai) projektuojami sklype kadastro Nr. 4918/0067:6. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė (I gr.
nesudėtingas statinys - betoninių trinkelių dangos aikštelė) klojama sklype kadastro Nr. 4918/0067:6 (plotas 36,306 kv.m) ir nepaskirtoje valstybinėje
žemėje (plotas 16,19 kv.m).
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus. KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.9

KAIŠIADORIŲ M.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
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Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba
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Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų
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GEDIMINO G. 123,

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.10
KAIŠIADORIŲ M.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba
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Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija

Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė
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LapasDokumento žymuo:
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SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių konteinerių aukštis ~1,20 m nuo aikštelės paviršiaus.

V.RUOKIO G.3/MAIRONIOG. 58,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.11
KAIŠIADORIŲ M.
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Registruotų sklypų ribos
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Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
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Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:

LT

2018 08

M. MatuliukštisPV

1:250

KA33679

0

1

PUSIAU POŽEMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ  KAIŠIADORIŲ
RAJONO TERITORIJOJE PROJEKTAS

D.KriaučiūnienėPDVA 1511

2018-01-04-SPP-

UAB "STATYBA IR PROJEKTAVIMAS"
Įm.k. 300935637
www. statyba-projektavimas.lt

Atestatas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

2018 08

2018 08J.StefanovičArch.BK015342

012

GEDIMINO G. 92, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.12

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr.
343) nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis
gruntas gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminiai konteineriai (I gr. nesudėtingi statiniai) projektuojami sklype kadastro Nr. 4918/0055:28. Pusiau požeminių konteinerių aikštelė
(I gr. nesudėtingas statinys - betoninių trinkelių dangos aikštelė) klojama sklype kadastro Nr. 4918/0055:28 (plotas 44,35 kv.m) ir nepaskirtoje

valstybinėje žemėje (plotas 11,40 kv.m).
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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GEDIMINO G. 88, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.13

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:

LT

2018 08

M. MatuliukštisPV
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KA33679
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PUSIAU POŽEMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ  KAIŠIADORIŲ
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www. statyba-projektavimas.lt
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2018 08

2018 08J.StefanovičArch.BK015342

014

PARKO G.13/GEDIMINO G. 132,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.14

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

KAIŠIADORIŲ M.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:

LT

2018 08

M. MatuliukštisPV
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KA33679
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J. BASANAVIČIAUS G. 3/7,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.15

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė (I gr. nesudėtingas statinys) projektuojama už dviračių tako sklype kadastro Nr.4918/0042:15. KAIŠIADORIŲ M.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:
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1

Laida
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MIŠKININKŲ G. 1, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.16

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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Pareigos V. Pavardė Data
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Dokumento pavadinimas:
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PARKO G. 23, KAIŠIADORIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.17

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Prieš pradedant žemės darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Statybų aikštelės teritorijoje gali būti gatvės
apšvietimo tinklai. Apie aptiktas, toponuotraukoje arba brėžiniuose neparodytas komunikacijas, būtina informuoti Užsakovą.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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MIŠKO PARKAS (ESTRADA),

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.18

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Prieš pradedant žemės darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Statybų aikštelės teritorijoje gali būti gatvės
apšvietimo tinklai. Apie aptiktas, toponuotraukoje arba brėžiniuose neparodytas komunikacijas, būtina informuoti Užsakovą.

KAIŠIADORIŲ M.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data
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GEDIMINO G., ŠČEBNICOS

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.19

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

POILSIAVIETĖ, KAIŠIADORIŲ M.

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Aikštelės Nr.19 sprendinius žiūrėti kompleksiškai kartu su "Viešosios erdvės sutvarkymo, atliekant susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, sporto
paskirties ižnerinių statinių ir kitos paskirties statinių rekonstravimo, statybos, griovimo Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m., Gedimino g., sklypuose kurių
unikalūs Nr. 4400-1983-8183; 4400-4372-9870; 4400-4397-2407, darbus, projektu".
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Anksčiau suprojektuotas pėsčiųjų takas

Kertami pavieniai medžiai ir krūmai

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:
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Užsakovas:
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1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:
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TVENKINIŲ G. 2, GUDIENOS K.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.20

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Konteinerių aikštelės Nr. 20 sprendinius žiūrėti kartu su "Pėsčiųjų takų ir kitų inžinerinės paskirties statinių, Sodų g. Gudienos k. (sklypų Nr.
4400-2342-8311, 4400-4103-7154, 4400-2207-4593, 4400-4105-5076, 4400-2212-4941) rekonstravimo ir statybos projektas" sprendiniais.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)42.93 m²

Anksčiau suprojektuotas pėsčiųjų takas

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:
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Mastelis

Užsakovas:
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INSTITUTO G. 2, GUDIENOS K.

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.21

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Konteinerių aikštelės Nr. 21 sprendinius žiūrėti kartu su "Pėsčiųjų takų ir kitų inžinerinės paskirties statinių, Sodų g. Gudienos k. (sklypų Nr.
4400-2342-8311, 4400-4103-7154, 4400-2207-4593, 4400-4105-5076, 4400-2212-4941) rekonstravimo ir statybos projektas" sprendiniais.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)42.93 m²

Rajoninio kelio apsaugos zona (20 m)
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SODŲ G., GUDIENOS K.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.22

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Sutartiniai 

Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:
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PRAVIENIŠKIŲ G. NR. 29,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.23

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

PRAVIENIŠKIŲ II K.
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PRAVIENIŠKIŲ G. NR. 51,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.24

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Prieš pradedant žemės darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Statybų aikštelės teritorijoje gali būti gatvės
apšvietimo tinklai. Apie aptiktas, toponuotraukoje arba brėžiniuose neparodytas komunikacijas, būtina informuoti Užsakovą.

PRAVIENIŠKIŲ II K.
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PRAVIENIŠKIŲ G.,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.25

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

PRAVIENIŠKIŲ II K.
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AVILIŲ K., ŽIEŽMARIŲ SENIŪNIJA
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.26

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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ATEITIES G. 4, STASIŪNŲ II K.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.27

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Planuojamoje teritorijoje yra paklotas požeminis gatvės apšvietimo el.kabelis pagal UAB "Elektromontuotojas" projektą Nr.18-0425-TDP-ET "Viešųjų
erdvių apšvietimo įregimas Kaišiadorių r., Stasiūnų k., PV S.Biknevičius (at. Nr.36129).
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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ATEITIES G. 10, STASIŪNŲ II K.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.28

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Planuojamoje teritorijoje yra paklotas požeminis gatvės apšvietimo el.kabelis pagal UAB "Elektromontuotojas" projektą Nr.18-0425-TDP-ET "Viešųjų
erdvių apšvietimo įregimas Kaišiadorių r., Stasiūnų k., PV S.Biknevičius (at. Nr.36129).
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Planuojamoje teritorijoje yra paklotas požeminis gatvės apšvietimo el.kabelis pagal UAB "Elektromontuotojas" projektą Nr.18-0425-TDP-ET "Viešųjų
erdvių apšvietimo įregimas Kaišiadorių r., Stasiūnų k., PV S.Biknevičius (at. Nr.36129).
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
8. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta
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VYTAUTO G. 51, ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.30

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona
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Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė
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Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²
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MELIORATORIŲ G. 4,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.31

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

ŽIEŽMARIŲ M.
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ŽALIOJI G.4, ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.32

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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MELIORATORIŲ G.7, ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.33

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės
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konteinerių aikštelė
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NARIMANTO G. 39, ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.34

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Registruotų sklypų ribos

Šilumos tinklų apsaugos zonos riba
Esami pastatai

Vandentiekio tinklų apsaugos zonos riba

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė

III 12 Aikštelės tipas (schema)/ Aikštelės numeris
Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:
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Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data
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SODŲ G. 7., ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.35

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus..
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Dujotiekio tinklų apsaugos zonos riba

Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba
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Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės
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SODŲ G. 18, ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.36

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
3. Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju.
4. Esami pėsčių (šaligatvio) takai su projektuojamomis aikštelėmis sujungiami formuojant  tolygų nuolydį į konteinerių aikštelės pusę. Išilginį tako
nuolydį išlaikyti ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
8. Pusiau požeminė atliekų surinkimo aikštelė Nr. 36 išskaidyta į dvi - 2 komunalinių atliekų konteinerių (KAK plotas 11.97 kv.m) ir 4 antrinių žaliavų
konteinerių (AŽK plotas 34,97 kv.m) aikštelių grupes. AŽK aikštelė projektuojama su nužemintu bortu, KAK aikštelė glaudžiama prie esamo pėsčiųjų
tako.
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Registruotų sklypų ribos
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Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės

Eksplikacija
Projektuojama pusiau požeminių atliekų surinkimo
konteinerių aikštelė
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Konteinerių aikštelės užimamas plotas (m²)33.05 m²

Statinio projekto pavadinimas:

LapasDokumento žymuo:

Parašas

Mastelis

Užsakovas:

Pareigos V. Pavardė Data

1

Laida

Lapų

Dokumento pavadinimas:

LT

2018 08

M. MatuliukštisPV

1:250

KA33679

0

1

PUSIAU POŽEMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ  KAIŠIADORIŲ
RAJONO TERITORIJOJE PROJEKTAS

D.KriaučiūnienėPDVA 1511

2018-01-04-SPP-

UAB "STATYBA IR PROJEKTAVIMAS"
Įm.k. 300935637
www. statyba-projektavimas.lt

Atestatas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

2018 08

2018 08J.StefanovičArch.BK015342

037

ŽASLIŲ G. 64, ŽIEŽMARIŲ M.
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.37

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal
esamą konstrukciją.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992-02-13 nutarimo Nr. 343)
nustatytų reikalavimų.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.
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Buitinės ir lietaus nuotekynės tinklų apsaugos zonos riba
Elektros kabelio apsaugos zonos riba

Ryšių linijų apsaugos zonos riba

Betoninių trinkelių danga
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras paguldytas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

10 m zonos riba nuo konteinerių aikštelės
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MELIORATORIŲ G. 1/3,

KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ NR.38

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

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 teiės 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.
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 ne didesnį kaip 1:20 (5%), skersinis nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %)

5. Žemės paviršiaus atitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, vejos dangos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas
gražinamas į pradinę padėtį.
7. Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aukštis ~1,30 m nuo aikštelės paviršiaus.

ŽIEŽMARIŲ M.
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Atestatas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

2018 01

2018 01

001

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PJŪVIS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PLANAS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS
PRINCIPINIS BRĖŽINYS 2 VNT.

PASTABOS:

1. Vykdant bendruosius statybos darbus rangovas turi vadovautis galiojančių
statybos normatyvinių dokumentų, išvardintų techninėse specifikacijose,
reikalavimais ir nurodymais

2. Brėžinyje pateiktas principinis pusiau požeminių konteinerių aikštelės
sprendimas. Statybos vietoje būtina įvertinti esamas dangas, gatvės ir vejos
bortus, teritorijos  aukščių skirtumus ir, jei rekia, tikslinti sprendinius, sąnaudų
kiekių žiniaraščius.

3. Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio
vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su projekto rengėju.

4. Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį,
esami pėsčiųjų takai jungiantys aikšteles, perklojami formuojant reljefą.
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2018 01

2018 01

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PJŪVIS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PLANAS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS
PRINCIPINIS BRĖŽINYS 5 VNT.

PASTABOS:

1. Vykdant bendruosius statybos darbus rangovas turi vadovautis galiojančių statybos normatyvinių dokumentų,
išvardintų techninėse specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais

2. Brėžinyje pateiktas principinis pusiau požeminių konteinerių aikštelės sprendimas. Statybos vietoje būtina
įvertinti esamas dangas, gatvės ir vejos bortus, teritorijos  aukščių skirtumus ir, jei rekia, tikslinti sprendinius,
sąnaudų kiekių žiniaraščius.

3. Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su
projekto rengėju.

4. Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį, esami pėsčiųjų takai jungiantys
aikšteles, perklojami formuojant reljefą.
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2018 01
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KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PJŪVIS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PLANAS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS
PRINCIPINIS BRĖŽINYS 6 VNT.

PASTABOS:

1. Vykdant bendruosius statybos darbus rangovas turi vadovautis galiojančių statybos normatyvinių dokumentų,
išvardintų techninėse specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais

2. Brėžinyje pateiktas principinis pusiau požeminių konteinerių aikštelės sprendimas. Statybos vietoje būtina
įvertinti esamas dangas, gatvės ir vejos bortus, teritorijos  aukščių skirtumus ir, jei rekia, tikslinti sprendinius,
sąnaudų kiekių žiniaraščius.

3. Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su
projekto rengėju.

4. Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį, esami pėsčiųjų takai jungiantys
aikšteles, perklojami formuojant reljefą.
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Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

2018 01

2018 01
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KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PJŪVIS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS PLANAS

KONTEINERIŲ AKŠTELĖS
PRINCIPINIS BRĖŽINYS 7 VNT.

PASTABOS:

1. Vykdant bendruosius statybos darbus rangovas turi vadovautis galiojančių statybos normatyvinių dokumentų,
išvardintų techninėse specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais

2. Brėžinyje pateiktas principinis pusiau požeminių konteinerių aikštelės sprendimas. Statybos vietoje būtina
įvertinti esamas dangas, gatvės ir vejos bortus, teritorijos  aukščių skirtumus ir, jei rekia, tikslinti sprendinius,
sąnaudų kiekių žiniaraščius.

3. Prieš statybos darbus, kiekvienoje aikštelėje patikslinti atliekų konteinerio vietą (pagal atliekų rūšis ir tipą) su
projekto rengėju.

4. Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį, esami pėsčiųjų takai jungiantys
aikšteles, perklojami formuojant reljefą.
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PASTABOS:

1. Brėžinį nagrinėti kartu su konteinerio gabaritiniu brėžiniu ir techniniu aprašu.
2.

rišlių
Jeigu

3.
4.

5.
6.

grunto po konteineriu reikia įrengti betono C8/10  100 mm sluoksnį . Tiesiogiai statyti konteinerį galima į gruntą, kurio
reikia pašalinti iki vietinio pagrindo, su ne mažesniu kaip 10 cm pagilinimu, pgl. grunto keitimo aprašą. Vietoje pašalinto

Jeigu konteinerio montavimo lygmenyje pasitaiko nekontroliuojamų ar apkrovų nelaikančių sankasų, tokias sankasas

parametrai yra ne blogesni nei: nerišlių gruntų atveju lD >0,4, esant mažesniam sutankinimui taikyti mechaninį sutankinimą,
ne mažesniu kaip 50 cm gyliu;

sąlygos yra neįvykdytos, apie tai būtina nedelsiant informuoti projektuotoją siekiant perprojektuoti konteinerio
gruntų atveju lL ˂ 0,25.

Žemės darbai turi būti vykdomi itin dėmesingai saugant gruntą iškasose (duobėse) nuo įšalimo, lietaus ir pratakų vandens.
pastatymo būdą.

Pamatų iškasos turi būtų įrengiamos nelietingomis dienomis, iškasų taip pat negalima įrengti iš anksto ir palikti atvirų.

Dokumentuose neaptartais klausimais vadovautis statybos ir montavimo darbų atlikimo ir priėmimo techninėmis sąlygomis.
Pastebėjus brėžiniuose arba apraše netikslumų, kreiptis į projektuotoją konsultacijos.

7.

8.

Naudingoji apkrova su pamatais besiribojančiam gruntui (tr. priemonės) ˂ 10 kN / m2 arba atitinkamai sutelktoji, ne

Papildomas inkaravimas reikalingas esant aukštiems gruntiniams vandenims apsaugai nuo konteinerio iškėlimo dėl gruntinio
mažesniu kaip 1,5 m ˂ 50 kN arba ne mažesniu kaip 1,2 m ˂ 30 kN atstumu.

sutankintas žvyras 0-32 mm

vandens spaudimo.
9. Jeigu gruntiniai vandenys siekia aukščiau įšalimo gylio, naudoti papildomas konteinerio sienelių apsaugas.
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3 m ³  konteinerio montavimo schema
BAGIO 3

Inkaravimo medžiagos BAGIO 3 konteineriui
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Matmenys Kiekis

1. Inkaravimo armatūra vnt. d 24mm l ≥1800mm 2

2. G/B monolitinė sija vnt. 90x180x2000 2



PASTABOS:
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PASTABOS:

1. Brėžinį nagrinėti kartu su konteinerio gabaritiniu brėžiniu ir techniniu aprašu.
2.

rišlių
Jeigu

3.
4.

5.
6.

grunto po konteineriu reikia įrengti betono C8/10  100 mm sluoksnį . Tiesiogiai statyti konteinerį galima į gruntą, kurio
reikia pašalinti iki vietinio pagrindo, su ne mažesniu kaip 10 cm pagilinimu, pgl. grunto keitimo aprašą. Vietoje pašalinto

Jeigu konteinerio montavimo lygmenyje pasitaiko nekontroliuojamų ar apkrovų nelaikančių sankasų, tokias sankasas

parametrai yra ne blogesni nei: nerišlių gruntų atveju lD >0,4, esant mažesniam sutankinimui taikyti mechaninį sutankinimą,
ne mažesniu kaip 50 cm gyliu;

sąlygos yra neįvykdytos, apie tai būtina nedelsiant informuoti projektuotoją siekiant perprojektuoti konteinerio
gruntų atveju lL ˂ 0,25.

Žemės darbai turi būti vykdomi itin dėmesingai saugant gruntą iškasose (duobėse) nuo įšalimo, lietaus ir pratakų vandens.
pastatymo būdą.

Pamatų iškasos turi būtų įrengiamos nelietingomis dienomis, iškasų taip pat negalima įrengti iš anksto ir palikti atvirų.

Dokumentuose neaptartais klausimais vadovautis statybos ir montavimo darbų atlikimo ir priėmimo techninėmis sąlygomis.
Pastebėjus brėžiniuose arba apraše netikslumų, kreiptis į projekto rengėją konsultacijos.

7. Naudingoji apkrova su pamatais besiribojančiam gruntui (tr. priemonės) ˂ 10 kN / m2 arba atitinkamai sutelktoji, ne
mažesniu kaip 1,5 m ˂ 50 kN arba ne mažesniu kaip 1,2 m ˂ 30 kN atstumu.
8. Papildomas inkaravimas reikalingas esant aukštiems gruntiniams vandenims apsaugai nuo konteinerio iškėlimo dėl gruntinio
vandens spaudimo.
9. Jeigu gruntiniai vandenys siekia aukščiau įšalimo gylio, naudoti papildomas konteinerio sienelių apsaugas.
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5 m ³  konteinerio montavimo schema
BAGIO 5

Inkaravimo medžiagos BAGIO 5 konteineriui
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Matmenys Kiekis

1. Inkaravimo armatūra vnt. d 24mm l ≥2000mm 2

2. G/B monolitinė sija vnt. 90x180x2000 2
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