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9.11. Apsauga nuo žaibo ir elektros instaliacija.
10. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS;
Prieigos ir pastato aplinka bus apšviečiama tamsiu paros laiku. Lauko ir patalpų duryse numatomi užraktai. Įėjimo į pastatą
lauko durų neturi slėpti želdiniai ir priestatai; neturi būti nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau. Iš
lauko įėjimai į pastatą, įėjimai ant stogo, turi būti rakinami ir/ar naudojamos techninės priemonės, padedančios kontroliuoti
įėjimus (išėjimus). 
11. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
Projektiniai atliekų surinkimo ir tvarkymo aikštelės sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeis.
Objekto statybos ir tolimesnės eksploatacijos metu, trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos
sąlygos  nebus  suvaržomos – išliks  galimybė patekti  į  vietinės  ir  valstybinės  reikšmės kelius,  išliks  galimybė naudotis
inžineriniais tinklais.
Inžinerinių tinklų darbo režimai statybos metu nebus sutrikdyti.
Lietaus vandens nuotekos sklype surenkamos ir nuvedamos miesto lietaus tinklus.
STATYTOJAS-  UŽSAKOVAS  ATSAKO  DĖL  TREČIŲJŲ  ASMENŲ  TEISIŲ  IŠSAUGOJIMO  NUSTATYTA  STR
1.05.06:2005 STATINIO PROJEKTAVIMAS 1 PRIEDE IR LR ĮSTAYMŲ NUSTATYTA TVARKA.
11. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
Statinio  mechaninis  patvarumas  ir  pastovumas.  Statinio  konstrukcijos  suprojektuotos,  vadovaujantis  normatyviniais
statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos bei
ilgalaikio naudojimo metu, kad galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už leistinas
deformacijų. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus
12. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
1.Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, p. 33.1).
2.Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.08.02:2002, p.43).
3.Statybos darbai gali būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją.
4.Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.
5.Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
6.Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu.
7.Statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei
statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių
apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
8.Medžiagų kokybės reikalavimai:
 Prieš  atvežant  medžiagas  ir  įrengimus  į  statybą,  techninei  priežiūrai  turi  būti  pateikiami  konkrečių  medžiagų
dokumentai,
techniniai  liudijimai,  sertifikatai,  dokumentai,  patvirtinantys  gaminių,medžiagų  ir  įrengimų  kokybę  ir  technines
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
 Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
 Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir
dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
 Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi
būti  tinkamai  išdėstytos,  kai  reikalinga  – izoliuotos,  džiovinamos,  šildomos ir  tinkamai  vėdinamos,  taip,  kad kiekviena
medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.
 Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.
 Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi  būti  tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams –
pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose
nurodytų dydžių.
Vykdant statybos darbus, vadovautis pagrindiniais dokumentais:
Statybos  -  montavimo  darbai  turi  būti  vykdomi  besąlygiškai  vadovaujantis  saugos  ir  sveikatos  taisyklėmis  statyboje“
NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI“.

 STR  01.12.05:2010  Privalomieji  statinių  (gyvenamųjų  namų)  naudojimo  ir  priežiūros  reikalavimai  (aktuali
redakcija,

keitimas 2011-11-18 įsakymas Nr. D1-888);
 STR  1.12.07:2004  Statinių  techninės  priežiūros  taisyklės,  kvalifikaciniai  reikalavimai  statinių  techniniams

prižiūrėtojams,
statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo aprašas (aktuali redakcija, keitimas 2011-06-22
įsakymas Nr. 22);

 STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas (aktuali redakcija,
Projektas atitinka Lietuvos  respublikoje  nustatytas statybos normas ir  taisykles,  ekologinius,  higienos ir  priešgaisrinius
reikalavimus.
PV R.ALKSNIENĖ
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