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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
1.

SKLYPAS

1.1.

Sklypo plotas

4.

INŽINERINIAI TINKLAI

4.1.

Drenažas:

4.1.1.

Mato vnt.

Kiekis
Prieš

m2

18254

Vamzdžio skersmuo

mm

110

4.1.2.

Tinklo ilgis

m

139

4.2.

Elektros tinklai

4.2.1.

Tinklo ilgis

m

219

4.2.2.

Elektros laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

Vnt. mm2 AI-5x16mm 2

5.

KITI STATINIAI

5.1

Automobilių stovėjimo aikštelė (36
vietos):

5.1.1.

Užstatymo plotas

5.2.

Riedlenčių aikštelė:

5.2.1.

Pasabos

Po

L=135+7m

Cu-3x2.5mm2

L=84+7m

Cu-3x2.5mm2

L=41+7m

m2

908

Užstatymo plotas

m2

285

5.2.2.

Statinių aukštis

m

1.54

5.3.

Tinklinio aikštelė:

5.3.1.

Užstatymo plotas

m2

190

5.4.

Šuolio į tolį aikštelė:

5.4.1.

Užstatymo plotas

m2

18.97

5.5.

Futbolo aikštė:

5.5.1.

Užstatymo plotas

m2

5000

5.6.

Pėsčiųjų takas:

Linksmakalnio sporto aikštyno, stadijono g.4, Linksmakalnyje,
Kauno raj., priešprojektiniai pasiūlymai

S4-2018-PP- BR
Lapas 1

Lapų 2

Laida 0

5.6.1.

Užstatymo plotas

m2

206

5.7.

Žiūrovų tribūnos:

5.7.1.

Užstatymo plotas

m2

97

5.7.2.

Vietų skaičius

Vnt.

195

5.7.3.

Statinio aukštis

m

1.15

5.8.

Treniruoklių aikštelė:

5.8.1.

Užstatymo plotas

m2

45

5.8.2.

Treniruoklių sk.

Vnt.

6

5.9.

Universali aikštelė:

5.9.1.

Užstatymo plotas

m2

446.2

5.10.

Bėgimo takas:

5.10.1.

Užstatymo plotas

m2

1222

5.11.

Segmentinė tvora (1.28m aukščio):

m

1.28

5.11.1.

Tvoros ilgis

m

353

5.12.

Segmentinė tvora (3m aukščio):

5.12.1.

Tvoros ilgis

m

177
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Linksmakalnio sporto aikštyno, Stadiono g.4,
Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen., Kauno raj., priešprojektiniai pasiūlymai
Linksmakalnio miesto sporto aikštyno įrengimo priešprojektiniai pasiūlymai parengtai
vadovaujantis technine užduotimi, Statybos įstatymu, galiojančiais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų
planavimo dokumentus, esminius statinio architektūros, aplinkos,kraštovaizdžio trečiųjų asmenų
interesų apsaugos reikalavimus.

BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas:
Linksmakalnio sporto aikštyno, Stadiono g.4, Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen., Kauno raj.,
techninis projektas
Statinio kategorija: II gr. Nesudėtingi statiniai;
Statybos rūšis: Rekonstravimas
Statytojas (Užsakovas): Kauno raj. Administracija Linksmakalnio seniūnija
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomenės paskirties teritorijos
Statinių paskirtis: Sporto paskirties inžineriniai statiniai

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: Unikalus nr. 5273/0007:252 Rokų k.v.
Sklypo naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo plotas 1.8254 ha.
Sklype esančių pastatų pagrindinė tikslinė paskirtis – sporto aikštynas.

Statinio esamos būklės aprašymas: Stadiono teritorijoje esantis bėgimo takas yra nepatenkinamos
būklės, apgriuvęs nepritaikyta sporto žaidimams.
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TECHNINIO PROEJEKTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Projekto tikslai.
1. Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. 35 automobilių vietos. Aikštelės danga – skalda.
2. Riedlenčių aikštelė. Įrengiamos trys medinės platformos. Asfalto danga.
3. Tinklinio aikštelė. Paruošiama vasaros tinklinio aikštelė. Pagrindas smėlis. Aikštelės dydis 10x19
metrų
4. Įrengti šuolių į tolį įsibėgėjimo sintetinės dangos taką (plotis 1,22 m., ilgis 20 m.) ir
šuoliaduobę (plotis 2,75 m., ilgis 7 m.), bėgimo takus (plotis 5 m., vidinis ilgis 248 m.) su dirbtine
danga ir 140 kv. m. įsibėgėjimo taku, atitinkančius sporto įrenginių įrengimui keliamus reikalavimus
bei saugos reikalavimus.
5. Esamoje teritorijoje išlyginti ir atnaujinti esamą futbolo aikštės natūralią dangą.
6. Prie tribūnų išklojama betoninių trinkelių danga.
7. Įrengiamos atviros trimis eilėmis cinkuotų metalo konstrukcijų žiūrovų tribūnos – 195 vietos.
8. Įrengiami 6 lauko treniruokliai.
9. Įrengti multifunkcinę sporto aikštelę, pritaikytą krepšinio, tinklinio, badmintono
žaidimams su dirbtine danga, Įranga : krepšinio stovai - 2 vnt.,
universalūs lauko stovai tinkliniui ir tenisui - 1 komplektas.
10. Senasis takas demontuojamas ir Įrengiamas bėgimo takas 3 m pločio. Užstatymo plotas 1222
kv.m.
11. Irengiami inžineriniai tinklai, elektros tinklai ir drenažo vamzdžiai su infiltraciniu šuliniu.
12. Įrengimai atveriami segmetine tvora 1,28 aukščio. Nuo šalia esančių gyvenamųjų statinių
atsitveriama 3 metrų tvora.

3.1. Architektūriniai – planiniai, konstruktyviniai sprendiniai:

1. Įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė. Nukasamas (45 cm) gruntas ir išpilamas tam pačiam
sklype kur reikia sulyginti esamą aikštės lygi. Perteklius sustumiamas į numatyta vietą sklype.
Esamas gruntas sutankinamas užpilamas smėlio (20 cm) sluoksnis, sutankinamas ir paklojamas
skaldos sutankintas 20 cm sluoknis. Aikštelės kraštai sutvirtinami įbetonuojant gatvų betoninįais
bortais (100x15x30). Aikštelė talpina 35 automobilius. Dvi vietos iš jų išskiriami žmonėms su
negalia. Aikštelėje numatomos vertikalinis ženklinimas skirtas vietoms pritaikytoms žmonėms su
negalia.
2. Įrengiama asfalto aikštelė su nuolydžiu (22,3 m x 12,8 m) Pastatoma medinio karkaso trys
platformos, kurios apdengiamos OSB ir LFSF plokštėmis. OSB plokštės impregnuojamos arba
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dažomos. Statiniai privalo būti atsparūs nuo atmosferos kritulių. Su metaliniai atitvarais ir
paskardintom platformos užvažiavimo dalimis. Žiūr. Brėž . (SA/SK 2 – 13)
3. Įrengiama tinklinio aikštelė su 10 x19 m. 1 universalūs tinklinio aliuminio stovai 80x80mm, 1
tinklas ( atstumas tarp stovų centrų- 15,60m ilgio ) , su įtempimo virve.
4. Įrengiamas šuolių į tolį sektorius su įsibėgėjimo taku (sintetinės purškiamos dangos) 38m
ilgio, paspara ir šuoliaduobe (smėlio) 7m ilgio. Įsibegėjimo takelis matuojamas nuo įsibegėjimo
takelio pradžios iki pasparos peržengimo (matavimo) linijos. Takelis turi būti 122 cm (± 1 cm)
pločio ir iš abiejų pusių pažymėtas baltomis 5 cm pločio linijomis. Šuoliaduobė 700 cm ilgio.
Šuoliaduobės plotis 275cm. Būtina, kad šuoliaduobės vidurinė linija sutaptų su įsibėgėjimo
takelio vidurine linija. Aplink šuoliaduobę turi būti ne mažesnis kaip 5 cm pločio ir 20 cm įleistas į
žemę guminis bortelis. Jis turi būti viename lygyje su žeme. Bortelio viršutinis kraštas turi būti
padengtas sportininkams saugia minkšta medžiaga. Šuoliaduobės pagrindas turi būti pralaidus
vandeniui su tinkama drenažo sistema. Duobė, kurios gylis kraštuose ne mažesnis kaip 20 cm, o
centre – 30 cm, turi būti pripildyta smėlio. Viršutinis šuoliaduobės smėlio paviršiaus lygis turi
sutapti su pasparos lygiu. Varžybų metu smėlis turi būti sudrėkintas ir gerai supurentas.
5. Esamas futbolo aikštynas išlyginamas ir suformuojamas nuolydis naudojant esamą sklype
gruntą. Veja turi būti išlyginama ir atnaujinama užsėjant naujai veją. Aikštyne
įrengiami stacionarūs, įbetonuojami futbolo vartai, pagaminti pagal sporto įrangos
standartinius reikalavimus.Vartų išmatavimai 7,32 x 2,44 m. Ovalaus profilio 120 x 110 mm. Pilnai
uždengti plastikiniai tinklo kabliukai. Su tinklais, su galiniais vartų tinklo įtempimo stulpais ir
apatiniu tinklo palaikymo rėmu.
6. Priešais žiūrovų tribūnas įrengiama 2 metrų pločio betoninių trinkelių danga (6 cm aukščio). Iki
tribūnų įrengiamas metro pločio takas nuo automobilių stovėjimo aikštelės.
7. Įrengiamos atviros, cinkuoto metalo karkaso, žiūrovų tribūnos. Trimis eilėmis su laiptukais iš
šonų. Užlipimui kas 9 vietas išdėstyti laiptukai. 195 atsisėsti skirtos vietos. Plastikinės kėdės
įrengiamos su skyle vandeniui nubėgti.
8. Paruošiami pamatai ankeravimui (žr. br. SA/SK-24 ). Treniruokliai tvirtinami ant iš anksto
įbetonuotų ankerių. Visų įrenginių korpusas iš tvirto metalo, dažyto milteliniu būdu, atsparūs lauko
sąlygoms.
9. Aikštelė projektuojama su specialia lieta sportinių aikštelių granuliuota danga (15mm
storio, pralaidi vandeniui). Esamas asfaltas turi būti paruoštas naujai pralaidaus vandeniui.
Naujai liejamas asfalto storis- min 4cm (duobėtose vietose atitinkamai
didesnis). Projektuojamos aikštelės nuolydžiai formuojami į dvi puses, i=0,003. Ant paruoštos
dirbtinės dangos įrengiamas krepšinio aikštelės žymėjimas (baltos linijos), tinklinio aikštelės
žymėjimas (geltonos linijos), badmintono aikštelės žymėjimas (mėlynos linijos).
Multifunkcinėje aikštelėje įrengiamas krepšinio, tinklinio, badmintono aikštelėms būdingas
inventorius:
* 2 krepšinio stovai (įbetonuoti, nereguliuojamo aukščio 3,05m, 40mm storio stovo apsauga nuo
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sužeidimų) su jūrinės lentomis 10 mm storio (1800x1050mm, lentos rėmas – baltas, metalinis,
su anga lankui tvirtinti.). Lanko tvirtinimo plokštė tvirta, sukonstruota tiesioginiam lanko tvirtinimui
prie pagrindinės krepšinio konstrukcijos laikančios dalies. Neturi būti jokio sąlyčio tarp lanko ir
krepšinio lentos. Lankas spyruokliuojantis, profesionalus tinklelis. Krepšinio lentos
* 2 universalūs tinklinio/badmintono aliuminio stovai 80x80mm, 1 tinklas (atstumas tarp stovų
centrų- 15,60m ilgio ) , įtempimo virvė.
10. Esami bėgimo takai išardomi, jų vietoje – įrengiamas asfalto pagrindas, užpurškiama speciali
bėgimo takelių danga, pažymimi trys 1,21m pločio bėgimo takai, pažymimos „Starto“ ir
„Finišo“ linijos. Pirmojo takelio vidiniame krašte montuojamas 5 cm aukščio ir 5 cm pločio guminis
bortelis. Jis turi būti paklotas pagal visą bėgimo rato perimetrą. Bėgimo tako šoninis nuolydis,
nukreiptas į vidinę pusę, neturi viršyti 1,75 %, o bendras žemėjimo nuolydis bėgimo kryptimi
– 0,1 %.
11. Įrengiamas elektros tinklų įvadas prie sklypo. Atvedamas kabelis iki tribūnų silpnos galios
šviestuvams įrengti, ir atvedamas tinklas iki aikštelės iškeliamas ant stulpo prie universalios
aikštelės.
Sprendžiant pagal esamą sitauciją įrengiamas drenažinis vamzdis (110 ∅) ir nuvedamas į
infiltracinį šulinį. Tiklsinti sprendinius tech. darbo projekto metu.
12. Aptveriama metaline segmentine tvora 1,28 ir 3m aukščio. Tvoros panelių vielos storis 5mm,
akutės dydis 50x200mm, padengti pilkos spalvos (RAL 7016) poliesterine danga. Tvoros stulpai –
stačiakampio profilio metaliniai 120x60x3 mm, padengti RAL 7016 (pilka spalva). Tarp stulpų
centrų – 2,58m atstumai, pamatai gręžtiniai, 26cm, įgilinti 1,2m∅ . Tvoroje numatomi varteliai 1,2 ir
vartai 0,95m pločio. Vartų bei vartelių užpildas-metalinės segmentinės panelės. Panelės prie
stulpų tvirtinamos apkabomis. Strypų galiukai montuojami viršuje. Panelės su apkabomis
sutvirtinamos nerūdijančio plieno kniedėmis. Nuo gyvenamųjų pastatų atsitveriama 3 m aukščio
tvora. Žiūrėti arch brėžinius
Sporto aikštynas aptveriamas 1,28 aukščio segmentine tvora. Įrengiami 4 vnt. vartelių iš visų pusių.
Nuo gyvenamųjų namų atsitveriama montuojama tinklo tvora. Segmentine iki 1.28 m o tinklas nuo
1,28 alt. Iki 3 m alt.

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai
kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių
objektų. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir
privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžinieriniai tinklai nebus paliesti.
Statybos metu susidaręs statybinis laužas bus priduodamas atliekas tvarkančioms organizacijoms.
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STATINIO ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS
ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „MECHANINIS PATVARUMAS IR
PASTOVUMAS“ STR 2.01.01(1):2005

Apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels šių pasekmių: viso
statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims,
įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima
išvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „GAISRINĖ SAUGA“
2.01.01(2):1999

Statiniui numatomų naujų statybinių medžiagų ugniaatsparumo laipsnis atitinka STR
2.02:2004 ir STR 2.01.04:2004 reikalavimus.

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI.
„HIGIENA, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGA „
2.01.01(3):1999

Statybai naudojamos medžiagos bus sertifikuotos Lietuvos respublikoje bei atitiks LR
keliamus higienos reikalavimus.

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. „NAUDOJIMO SAUGA“
STR 2.01.01(4): 2008

Statybai naudojamos medžiagos, kurios užtikrins, jog ir toliau naudojant ir prižiūrint
pastatą bus išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo ir pan.) rizikos.
Normatyvinių dokumentų sąrašas statybos priežiūrai ir vykdymui:

IŠTRAUKOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSŲ
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1. Ištrauka iš LR civilinio kodekso.
2. Ištrauka iš LR administracinių teisės pažeidimų kodekso.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-07-16).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS PATVIRTINTI NORMINIAI TEISĖS
AKTAI
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatai.
2. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai.
3. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatai.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“.
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka“.
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.
STR 2.01.01(1):2005. „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
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STR 2.01.01(2):1999. ESR. „Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999. ESR. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
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