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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. TRUMPAS PROJEKTUOJAMO STATINIO APRAŠYMAS
Projektuotojas: MB GREITAS PROJEKTAS
Projektavo: arch. Raimonda Alksnien , atest. Nr. A1166, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paţyma
Nr. 042832
Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo uţduotis
1. Projektavimo etapai (stadijos): Parengiamas techninis darbo projektas. TR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas. Projekto
ekspertiz į 10 priedas 1.1 papunktis su nuoroda 8 priedo 5 punktą (prašome bendrąją dal pateikti tokios sud ties ir apimties,
kaip numato šis teis s aktas su tinkamai nuasmenintais duomenimis ir visais nurodytais dokumentais ir br ţiniais)
2. Statybos r šis: Nauja statyba, pagal STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys IV ir IV.
3. Statini kategorija: Objektai nepriskiriamas ypatingiems statiniams pagal STR 1.01.06:2002 priedą Ypatingų statinių
kategorijai priskiriamų statinių sąrašas.
1.1. ŢEM S SKLYPO PAŢINTINIAI DUOMENYS
1. Ţem s sklypo savininkai: L
M
2. Adresas: KAUNO R. SAV., RINGAUD SEN., MITK N K., JURAGI G. 28
3. Ţem s sklypo kadastrinis Nr.: 5250/0010:581 Noreikiški k.v.
4. Ţem s sklypo Unikalus Nr.: 4400-0799-6403
5. Ţem s sklypo plotas: 0.4939 ha
6. Daikto pagrindin naudojimo paskirtis: Kita
7. Ţem s sklypo naudojimo b das: Komercin s paskirties objekt teritorijos
8. Matavim tipas: ţem s sklypas suformuotas, atliekant kadastrinius matavimus..
1.2. PROJEKTUOJAM STATINI PAŢINTINIAI DUOMENYS
• Projektuojamas statinys – sand liavimo paskirties pastatas su administracin mis patalpomis;
• Statinio kategorija – neypatingas statinys, pagal STR 1.01.06:2002 priedą.
• Projekto pavadinimas- SAND LIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SU ADMINISTRACIN MIS PATALPOMIS KAUNO R.
SAV., RINGAUD SEN., MITK N K., JURAGI G. 28 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
2. TRUMPAS PROJEKTINI SPRENDIM APIB DINIMAS
2.1. Ţem s vertinimas. Projektuojamas sand liavimo paskirties su administracin mis patalpomis pastatas ant 4939 m2 ţem s sklypo,
kurio pagrindin naudojimo paskirtis -kita. Pietvakarin je Kauno rajono dalyje. Ţeldini n ra, statini n ra, ekologin situacija normali,
sklype ir aplinkin je teritorijoje n ra taršos ir triukšmo šaltini .
2.1.1.
Esamas reljefas – lygus. Šiaur s sklypo kryptimi -80,03, pietin je kraštin je – 80,37. Absoliutin altitud – 0,00 -80,20.
2.1.2.
Sklypo funkciniai sprendimai - Pastatas komponuotas taip, kad b t patogu privaţiuoti, tenkint higienos normas šiaur s
šali krypties atţvilgiu (šiaur , piet s, rytai, vakarai). vaţiavimas teritoriją vienas tiek lengv j automobili ir sunkiasvori .
2.1.3.
Sklypo sutvarkymas, dangos – trinkeli danga konstrukcij klas V (automobili stov jimo aikštel 14,80x12,80m) trinkeli
matmenys 100x200x80mm. Trinkeli danga konstrukcij klas IV (sunkiasvorio transporto ailštel ir keliai) 100x200x100mm.
Asfalto danga -.sand lio aikštelei, privaţiavimui teritoriją bei joje
Ţeldiniai –v ja.
2.1.4.
Ţmoni su negalia jud jimo ir j transporto stov jimo bei jud jimo galimyb s:
Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai ţmoni su negalia reikm msį nurodymais;
Pastatas pritaikomas ŢN reikm ms: pastate rengiami reikalavimus atitinkantys jimai pastatą, projektuojamas pandusas.
Automobili stov jimo aikštel je numatomos 1 vieta ŢN automobiliui. Automobili stov jimo vieta ŢN automobiliui paţymima ant dangos
horizontaliu ŢN informacijos ţenklu ir vertikaliu ţenklu su tokiu pat simboliu.
2.1.5. Inţineriniai tinklai, vandens telkiniai. Inţineriniai tinklai ir įrenginiai. elektros prisijungimo sąlygos Nr. TS16-00045,

Vandentiekis ir nuotek tinklai projektuojami.

3.STATINIO ARCHITEKT ROS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.
3.1. Bendrieji architekt ros projektiniai. Statinio funkcinis zonavimas: pirmas aukštas – sand liavimo ir administracin s paskirties
patalpos, antrasis aukštas – administracinis.
Sand lyje bus laikomos smulkios buitin s prek s ir medţiagos.
Pagrindiniai privaţiavimai prie sand lio projektuojami iš statinio pietin s pusi , kur prek s bus iškraunamos ir pakraunamos.
Visos prek s sand liavimo patalpas patenka per vartus.
3.2. Apdailos medţiag sprendiniai
Stogas - Dvišlaičiui stogui dengti naudojama plieniniui profiliuoti lankštai.
Sand lio fasadai - Daugiasluoksn s plokšt s.
Administracini patalp dalis – silikatini blokeli su termoizoliacijos sluoksniu. Fasadas tinkuojamas ir daţomas panašaus tspalvio
spalva.
Langai - Administracijos pastato langai aliuminiai arba pvc, kuri šilumos laidumo koeficientas 1,4W/(m2*K).
Pramonin s grindys– projektuojama sand lio patalpose.
Sien apdaila: Administracin se patalpose - tinkavimas, glaistymas, daţymas
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4.ESMINI STATINIO REIKALAVIM IŠPILDYMAS PROJEKTE
4.1. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
- Išorini sien šilumos perdavimo koeficiento U(A+) vert 0,130 (W/(m2K
- Šlaitinio stogo ir išorini ien termoizoliaciniai sluoksnia susisiekia. Normin viešosios paskirties įA+” klas s pastat stogo šilumos
perdavimo koficiento vert U(N) lygi 0,13 (W/(m2K)).
- Langai numatyti plastikiniai 3 stikl , 2 selektyvini stikl , šilumos perdavimo koeficiento vert turi b ti ne didesn negu 1,00 (W/(m2K)),
orinio laidţio 4 klas . Normin viešosios paskirties įA+” klas s pastat lang šilumos perdavimo koficiento vert U(N) lygi 1,00
(W/(m2K)).
- Durys numatytos plastikin s, šilumos perdavimo koeficiento vert turi b ti ne didesn negu 1,60 (W/(m2K)), orinio laidţio 4 klas .
Normin viešosios paskirties įA+” klas s pastat dur šilumos perdavimo koficiento vert U(N) lygi 1,60 (W/(m2K)).
- Grind ant grunto šilumos perdavimo koeficiento U(A+) vert 0,198 (W/(m2K)). Normin viešosios paskirtiesįA+” klas s pastat
šildom patalp atitvar , kurios ribojasi su gruntu šilumos perdavimo koficiento vert U(N) lygi 0,16 (W/(m2K)).
4.2. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas Statinio konstrukcijos - vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais. Projektiniai sprendiniai uţtikrina statinio mechanin patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Statinys
suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukelt viso statinio ar jo dalies gri ties, didesni uţ
leistinas, deformacij .
4.3.Statinio naudojimo sauga. Kad b t išvengta nelaiming atsitikim , (d l paslydimo, kritimo, sniego nuošliauţ , varvekli kritimo,
susid rimo, nudegimo, nutrenkimo ar susiţalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.
Objektas aplinkos neteršia. mon je n ra rengim , išskirianči kenksmingas medţiagas, sukelianči vibraciją ar viršijanči leistinas
triukšmo normas.
4.4. Susisiekimo komunikacijos. Statybos metu vietin s reikšm s kelias nebus uţblokuotas, tod l aplinkini sklyp savininkai
nepatogum nepatirs ir laikinos susisiekimo komunikacijos tiesiamos nebus.
4.5. Apsaugini priemoni nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. Išvengti smurto ir vandalizmo ( jim apšvietimas, prieig
apţvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos lang , dur konstrukcijos ir spynos, apsaugin signalizacija ir kt.). Taip pat turi b ti
sprendţiamas teritorijos aptv rimo klausimas. Statybos metu rangovas vis statybos darb metu turi uţtikrinti reikiamą apsaugą,
skaitant nepritvirtint medţiag ir rengini apsaugą. Rangovas turi imtis vis b tin apsaugos priemoni , siekiant apsisaugoti nuo
galimos ţalos nuostoli , vagysči , tame tarpe rangovas turi organizuoti bud jimą bei rengti apšvietimą darbo ir visuomen s saugumo
tikslams.
Tamsiu paros metu sklypas apšviečiami proţektoriais, kurie sijungia nuo judesio davikli . Erdv uţ lauko dur turi b ti apšviesta nuolat.
Pastato langai ir durys turi b ti iš patikimai sukonstruot gamini , naudojami tik sertifikuoti uţraktai. Visi jimai pastatą iš lauko turi b ti
rakinami ir rekomenduotina naudoti technines priemones, padedančias kontroliuoti jimus (video kameros, papildomas apšvietimas).
sirengti signalizaciją..
4.6. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms. Statybos metu aikštel aptveriama ţem s sklypo ribose.
Statybin s medţiagos sand liuojamos taip pat ţem s sklypo ribose. Pri jimai ir privaţiavimai nebus uţdaryti. Sklype esantys ir
kaimynini sklyp vadiniai inţineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys takos gretimoms teritorijoms netur s. Tarp
projektuojamo statinio ir gretimuose ţem s sklypuose esanči statini išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.
4.7. Gamtos ištekli . Planuojamoje veikloje vanduo objekte bus naudojamas lauko gaisriniams poreikiams, darbuotoj kin ms buitin ms bei gaisro gesinimo reikm ms. Vanduo bus tiekiamas iš rengiamo artezinio gręţinio. Statybos metu bus naudojamas nedidelis
kiekis gamtini ištekli (sm lio, dolomitin s skaldos, vandens). Prieš pradedant statybos darbus, naujo objekto statyb aikštel je
derlingas dirvos sluoksnis bus nustumiamas arba nukasamas ir išveţamas ar sustumiamas laikino saugojimo vietas. Nukastas
dirvoţemis bus panaudotas min to objekto prieig gerb vio tvarkymo darbams. Atlikus statybos darbus, objekto normalios
eksploatacijos metu, papildomas neigiamas planuojamos kin s veiklos poveikis dirvoţemio augaliniam sluoksniui nebus daromas.
Statinio pagrindai, privaţiavimo keliai rengti iš vandeniui nelaidţi dang . Biologin s vairov s naudojimas neplanuojamas.
Objektas oro neteršia. Susidarys tik buitin s nuotekos, kurias planuojame išleisti vietinius tinklus.
5.GAISRIN SAUGA
5.1. Bendrieji reikalavimai
Projektuojamas pastatas turi atitikti visus ţemiau išvardintus pagrindinius reikalavimus, kad kilus gaisrui:
- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikyt apkrovas;
- b t ribojamas ugnies bei d m plitimas statinyje;
- b t ribojamas gaisro plitimas gretimus statinius;
- ţmon s gal t saugiai išeiti iš statinio ar b t galima juos gelb ti kitomis priemon mis;
- prad t veikti gaisrin s saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
- ugniagesiai gelb tojai gal t saugiai dirbti.
Projektuojamo statinio gaisrin s saugos reikalavimai gyvendinami vadovaujantis:
1. STR 1.05.06:2005 „Statini projektavimasį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodţio 29 d. sakymu Nr. D11047 (Ţin., 2010, Nr. 158-8069);
2. Gaisrin s saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodţio 7 d. sakymu Nr. 1- 338 (Ţin., 2010, Nr. 146-7510, 2014-01-03 sakymas Nr. 1-2 (2014-01-06
TAR, Dok. Nr. 45));
3. STR 2.01.01 (2):1999 įEsminiai statinio reikalavimai. Gaisrin sauga” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
gruodţio 27 d. sakymu Nr. 422 (Ţin., 2000, Nr. 17-424);
4. STR 2.01.09:2003 „Statini klasifikavimas pagal j naudojimo paskirt į patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
birţelio 11 d. sakymu Nr. 289 (Ţin., 2003, Nr. 58-2611);
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5. STR 2.01.06:2009 „Statini apsauga nuo ţaibo. Išorin statini apsauga nuo ţaiboį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. lapkričio 17 d. sakymu Nr. D1-693 (Ţin., 2009, Nr. 138-6095);
6. Gamybos, pramon s ir sand liavimo statini gaisrin s saugos taisykl s patvirtintos Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo
departamento prie Vidaus reikal ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. sakymu Nr. 1-45;
7. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovosį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. geguţ s 15 d. sakymu Nr. 233
(Ţin., 2003, Nr. 59-2683);
8. STR 2.06.01:1999 įMiest , miesteli ir kaim susisiekimo sistemos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
sausio 31 d. sakymu Nr. D1-73 (Ţin., 2007, Nr. 16-596);
9. D m ir šilumos valdymo sistem projektavimo ir rengimo taisykl s 2013-10-04 sakymas Nr.1-249 (Ţin., 2013, Nr. 106-5264);
10. Stacionarios gaisr gesinimo sistem projektavimo ir rengimo taisykl s patvirtintos Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo
departamento prie Vidaus reikal ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţ s 22 d. sakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538);
11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistem projektavimo ir rengimo taisykl s patvirtintos. Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo
departamento prie Vidaus reikal ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţ s 22 d. sakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538);
12. Lauko gaisrinio vandentiekio tinkl ir statini projektavimo ir rengimo taisykl s patvirtintos Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo
departamento prie Vidaus reikal ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţ s 22 d. sakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538);
13. Statini vidaus gaisrinio vandentiekio sistem projektavimo ir rengimo taisykl s patvirtintos Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo
departamento prie Vidaus reikal ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţ s 22 d. sakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538);
14. LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai
konstrukcijoms;
15. LST EN 12845+A2 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos. Automatin s sprinklerin s sistemos. Projektavimas, rengimas ir technin
prieţi ra;
16. LST EN 1838:2003 Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas;
17. EN 60079-14:2001 Sprogioje duj aplinkoje naudojami elektriniai aparatai. 14 dalis. Pavojingose vietose (kitokiose nei šachtos)
esantys elektros renginiai;
18. P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys. Ţmoni sauga. Vilnius: 2005.
19. Yamaguchi J., Tanaka T. Simple Equations for Predicting Smoke Filling Time in Fire Rooms with Irregular Ceilings. Fire Science and
Technology Vol. 24 No.4 (2005).
20. Elektros rengini rengimo bendrosios taisykl s, patvirtintos Lietuvos respublikos kio ministro, sausio 31 d. sakymu Nr. 4-40 (Ţin.,
2007, Nr. 24-936).
6.HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA.
Pastatas atitinka STR 1.01.03:2017, STR 1,05,06:2010, STR2.01.01(3):1999 HN 36:2009; HN42:2009. Pastatas suprojektuoti taip, kad
atitikt pastate gyvenanči , dirbanči ir prie jo esanči ţmoni higienos sąlygas ir nekilt gr sm ţmoni sveikatai
Darbuotoj skaičius – iki 10 ţmoni .
- darbo dien skaičius metuose – 260 d.d.:
- pamain kiekis dienoje – 1 vnt.;
- darbo pamainos trukm – 8 val.;
Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama sumin darbo laiko apskaita, neviršijant metinio darbinink darbo laiko fondo.
6.1. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Pastate sudaromos normalios darbo sąlygos, uţtikrinamas optimalus temperat ros ir
dr gm s r ţimas, geriamos kokyb s vandens tiekimas, nuotek šalinimas, patalp šildymas, nat ralus v dinimas, nat ralus ir dirbtinis
apšvietimas. Patalpos nat raliai apšviečiamos pro langus lauko sienose. Dirbtinis apšvietimas sprendţiamas atskiru elektrotechnin s
dalies projektu (jei reik s). Tamsiu paros metu naudojamas elektrinis apšvietimas, insoliacija ir nat rali apšvieta paskaičiuota pagal STR
2.02.09:2005. Pastatas suprojektuotas taip, kad nekelt gr sm s statinyje ar prie jo b nantiems ţmon ms d l ši prieţasči :
• kenksming duj išskyrimo;
• pavojing daleli ar duj buvimo ore;
• vandens ir dirvoţemio taršos ir gyv j organizm nuodijimo;
• netinkamo nuotek , d m , kiet j ar skyst j atliek pašalinimo;
• dr gm s statinio dalyse ir jo dali vidaus paviršiuose.
6.2. Apsauga nuo triukšmo. Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esanči ţmoni girdimo triukšmo lygis nekelt gr sm s
j sveikatai ir atitikt j darbui b tinas komfortin s aplinkos sąlygas. Pastato atitvarin s konstrukcijos uţtikrina norminę garso izoliaciją ir
apsaugo nuo išor s triukšmo. Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltini nebus.
6.3. Apšvietimas. Dirbtin s apšvietos kokyb ir kiekis turi b ti pakankami, kad darbuotojai gal t saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti
savo einamąją veiklą. Pagal higienos normas nustato nat ralaus ir dirbtinio apšvietimo apšvietos maţiausias ribines vertes darbo
vietose bei bendruosius apšvietos matavimo reikalavimus, nustatytus siekiant apsaugoti darbuotoj sveikatą ir uţtikrinti saugą.
6.4. Geriamojo vandens tiekimas. Geriamasis atitinka Lietuvos higienos normas HN 24:2003 įGeriamojo vandens saugos ir kokyb s
reikalavimai į ir pagal STR 1.05.01: 2017 n viršyja geriamojo vandens ribini verči ir atitinka geriamojo vandens tiekimo
kokybę.Vanduo, vartojamas g rimui, buities reikm ms, maisto produktams gaminti, neturi kelti gr sm s ţmoni sveikatai. Geriamojo
vandens kokyb turi atitikti HN 24:2003 [3.30] ir HN 48-2001 [3.34] reikalavimus. Pastato vandentiekio inţinerin s sistemos atitinka
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 [3.17].
6.5. Patalp mikroklimatas. Oro jud jimas administracin se patalpose turi b ti toks, kad nemalon s kvapai ir uţterštas oras iš vienos
kitą patalpą nesklist : v dinamo oro jud jimas turi eiti nuo maţiau uţterštos patalpos iki labiau uţterštos, v dinimo sistemos neturi b ti
jungiamos prie bendrosios nat ralaus v dinimo sistemos. V dinimas per langus turi b ti suprojektuotas taip, kad kiekvienoje patalpa
arba atskiriamoje jo dalyje b t bent vienas langas arba orlaid , atidaromi išor s erdvę. V dinimo sistema turi b ti suprojektuota taip,
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kad pastatą b t tiekiamas reikiamo grynumo oro kiekis, iš pastato but pašalinamos ţmoni iškvepiamos dalel s ir iš statybos
produkt . išsiskyrusios oru pernešamos dalel s, dr gm , blogas kvapas ir sveikatai kenksmingos medţiagos.
V dinimo kanal išvadai turi b ti: ne maţiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne maţiau kaip 0,3 m virš linijos,
jungiančios aukščiausius pastato dali , esanči ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus, horizontalia projekcija ne arčiau kaip 3 m nuo
lang ir vertikalia projekcija iki 1 m. WC patalpose numatomi buitiniai ištraukimo ventiliatoriai su taimeriais ir atbuliniais voţtuvais.
Remiantis Lietuvos higienos normom HN 42:2009 „Gyvenam j ir visuomenini pastat patalp mikroklimatasį
6.6. Apsauga nuo triukšmo. Apsaugos nuo triukšmo charakteristikos ir priemon s nustatomos vadovaujantis STR 2.01.01(5):2008.
Administracini patalp pastato garso klas (akustinio komforto lygis) projektuojama pagal statytojo pageidavimą, bet ne ţemesn kaip
C klas s.
Statinys suprojektuotas, vadovaujantis apsaugos nuo triukšmo reikalavimais, HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydţiai
gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirtiespastatuose bei j aplinkojeį.
7.TREČI J ASMEN GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYG UŢTIKRINIMAS
Darbu metu treči j asmen (kaimynini teritorij naudotoj ) gyvenimo, poilsio ir kitos veiklos sąlygos nesuvarţomos – išlaikoma
galimyb , patekti vietinius ir valstybin s reikšm s kelius, naudotis inţineriniais tinklais. Visi darbai turi b ti vykdomi, prisilaikant aplinkos
apsaugos normatyvini reikalavim ir taisykli . Statybos aikštel turi b ti nuolatos tvarkoma, šiukšl s kaupiamos atskiruose
konteineriuose: buitin s atliekos, statybos atliekos ir chemini medţiag atliekos. Skyst ir kit chemini medţiag atliekos turi b ti
surenkamos specialius indus. Toki medţiag išveţimas ir utilizavimas turi b ti vykdomas tik turint sutart su specializuotomis
tarnybomis. Iš statyb aikštel s dulkančios atliekos gali b ti išveţamos tik sandariai uţdengtame k bule. Šiukšl s ir atliekos turi b ti
reguliariai išveţamos. Automobili ratai prieš išvaţiuojant iš statybos teritorijos nuvalomi.
Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo ir nesukels joki kitoki
nepatogum .
STATYTOJAS-UŢSAKOVAS ATSAKO D L TREČI J ASMEN
TEISI
IŠSAUGOJIMO STR 1.05.06:2005 STATINIO
PROJEKTAVIMAS 1 PRIEDE IR KITAIS LR STATYMAIS NUSTATYTA TVARKA.
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