UAB „ROLANA“
P. Lukšio g. 32-256, LT-08222, Vilnius
Tel: 861286068, info.rolana@gmail.com

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statytojas (Užsakovas)

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA- DARŽELIS “VAIKYSTĖS
DVARAS”

Projekto Nr.

ROL-22/97

Statinio projekto
pavadinimas

SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO VYTAUTO G. 44A,
ŽIEŽMARIUOSE, KAIŠIADORIŲ RAJ. SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDĖTINGAS

Statinio naudojimo
paskirtis

KITI INŽINERINIAI STATINIAI

Statybos rūšis

NAUJA STATYBA

Projekto rengimo etapas

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Vardas, pavardė,
atestato Nr.

Data

Direktorius

ROLANDAS GAIDYS

2022 08

Statinio projekto
vadovas

ROLANDAS GAIDYS
26770

2022 08

Parašas

Vilnius 2022

UAB „ROLANA“

PP-1 BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Dokumento žymuo

ROL-22/97-SPP-PP.PDZ-01
ROL-22/97-SPP-NDS-01
STR. 1.04.04:2017, 5 priedas
ROL-22/97-SPP-BD.AR-01
ROL-22/97-SPP-SP-01
ROL-22/97-SPP-SP-02

Statinio projektas:
.

Lapų
sk.

1
2
1
11
1
1

Laida

0
0
0
0
0

Dokumento pavadinimas

Pastabos

Statinio projekto sudėties žiniaraštis
Pagrindinių teisės aktų sąrašas
Bendrieji statinio rodikliai
Aiškinamasis raštas
Sklypo sutvarkymo planas
Daugiafunkcinės aikštelės planas

ROL-22/97-SPP-PP.PDZ-01
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 2022

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašas:
LR įstatymai:









LR Statybos įstatymas. 2016 06 30, Nr. XII-2573.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 Nr. 20, 2016-05-17 Nr. XII-2358.
LR Žemės įstatymas. 1994 04 26 Nr. 1-446, 2004 02 21 Nr. IX-1983.
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995 12 13 Nr. I-1120, 2016-05-25 Nr. XII-2359.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 2005 06 21, Nr. X-258.
LR. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166.
LR Neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22, Nr. I-733.

Statybos techniniai reglamentai, projektavimo taisyklės:

























STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
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. Naujo nekilnojamojo
turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”;
STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo
valdymas“;
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
STR 2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”;
STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas”;
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 64; Žin., 2010, Nr. 1-233);
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Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 (Žin.,2011, Nr. 753661))
KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės”;
ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo
taisyklės“;
ĮT SBR 19 , „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
ĮT TRINKELĖS 14 „ Automobilių dangos konstrukcijos ir plokščių įrengimo taisyklės“
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisyklės (2002- 12-30 įsakymas Nr. 522);
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
LST 15616:2015 “Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.

Respublikinės statybos normos, taisyklės ir kt.:








RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”
(Žin., 1992, Nr. 343);
ST 188710638.06:2004 ,,Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas”;
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje”.
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės ,,Sporto statiniai. Techniniai
duomenys”.
HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji saugos reikalavimai“;
HN 131:2015 „Vaikų žaidimo aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Pastaba: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keičiantys.
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO VYTAUTO G. 44A, ŽIEŽMARIUOSE,
KAIŠIADORIŲ RAJ. SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

m2

10293,0

Pastabos

I. SKLYPAS
1. Sklypo plotas

(kad.nr. 4972/0020:25)

V. KITI STATINIAI
5.1. Sporto paskirties inžineriniai
statiniai
5.1.1. Daugiafunkcinė aikštelė (krepšinio,
tinklinio, teniso ir badmintono)*

378,0

(Nauja statyba)
(II grupės nesudėtingas)

m

5.1.2. Šuoliaduobė*

m2

17,5

(Nauja statyba)
(I grupės nesudėtingas)

m/m

42/
5,0

(Nauja statyba)
(II grupės nesudėtingas)

2

5.2. Kitos paskirties inžineriniai
statiniai
5.2.1. Tvora* (kamuolių gaudyklė)
Ilgis/ aukštis*

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti
neesminių nukrypimų.
Statinio projekto vadovas:

Rolandas Gaidys

Atest. Nr. 26770

1
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (BD-1)
1

Bendroji dalis.
Sporto paskirties inžineriniai statiniai Žiežmarių mokyklos- darželio „Vaikystės dvaras„

teritorijoje projektuojami pagal:
1. Statinio projektavimo užduotį;
2. UAB „ Rolana“ parengtą topografinę nuotrauką;

1.1. Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys.
Objekto pavadinimas: Sporto paskirties inžinerinio statinio Vytauto g. 44A, Žiežmariuose,
Kaišiadorių raj. supaprastintas statybos projektas.
Statybos vieta: Vytauto g. 44A, Žiežmariai, LT-56237, Kaišiadorių r., skl. kad. nr. 4972/0020:25.
Statytojas: Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras".
Projektuotojas: UAB „Rolana“, projekto vadovas Rolandas Gaidys.
Projektavimo rengimo pagrindas: Supaprastintas projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais,
projektavimo (technine) užduotimi, esminiais statinio, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų
interesų apsaugos reikalavimais bei kitais projekto rengimo norminiais dokumentais.
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba.
Statinio kategorija: Nesudėtingi.

1.2. Situacija.
Teritorija kurioje projektuojama sporto aikštelė yra žemės sklype kad. Nr. 4972/0020:25
Žiežmarių m. k.v. Vytauto g. 44A Kaišiadorių raj.

Teritorijoje yra Kaišiadorių r. Žiežmarių

mokyklos-darželio "Vaikystės dvaras" pastatas.
Šiuo metu teritorijoje nėra šiuolaikiniam sportui pritaikytos sporto aikštelės. Vaikai neturi
galimybės sportuoti lauke.
Projekte numatyta įrengti daugiafunkinę sporto aikštelę ir šuolio į tolį sektorių..
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1.2. pav. Esamos teritorijos fotofiksacija

1.2.1 pav. Objekto vieta

2

ROL-22/97-SPP-PP.AR-01

UAB „ROLANA“

1.3. Teritorija, reljefas.

Tvarkomo sklypo dalies žemės reljefo paviršiaus lygis keičiamas nežymiai. Projektiniai
nuolydžiai suvedami su esamomis altitudėmis sklypo ribose. Planiravimas vykdomas nuėmus
paviršinį augalinį sluoksnį.

1.4. Inžinėriniai tinklai ir statiniai sklype
Žemės sklypo tvarkomoje teritorijoje yra lietaus ir drenažo tinklai. Vykdant statybos darbus,
įrengiant sporto paskirties statinius, tvorą būtina visus esamus lauko tinklus išsaugoti, nepažeisti.
Esamų inžinerinių tinklų vietas tikslinti statybos metu, iškvietus požeminių statinių
savininkus.

1.5. Želdiniai

Atliekant sporto aikštelių įrengimo darbus reikės pašalinti 395,0 m2 vejos daugiafunkcinės
aikštelės įrengimui ir nukirsti vieną beržą.
Vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343

Lietuvos Respublikos

„Dėl želdinių atkuriamosios vertės

įkainių patvirtinimo“, Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ želdinių atkuriamoji vertė būtų:

Eil.
Nr.

Rūšis

1.

Beržas

Medžio
kamieno
skersmuo
( cm)

Medžių
skai
čius
(vnt.)

Medžių
grupė

Įkainis
didina
mas

Želdinių
atkuriamosio
s vertės
įkainis
(Eur)

1

II

2

6

49

Želdinių
būklė

Želdinių
atkūriamo
sios
vertės
įkainiai
mažinami
%

gera

0
Viso:

Pastaba: medžių atkuriamosios vertės kaina gali keistis, gaunant

Atkuriamoji
vertė (Eur)

588
588

savivaldybės leidimą

tvarkyti, šalinti želdinius.
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Medžių kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą
leidimą.
Baigus darbus, aplink pastatytus statinius bus naujai užsėjama veja.
Atliekant statybos darbus vadovautis ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS
DARBUS, TAISYKLĖMIS 2010 03 15, NR. D1-193.
Po sporto aikštelės įrengimo darbų teritorijoje 10293 m2. Vytauto g. 44A., žalieji plotai
sudarys 7061 m2, kietosios dangos 3232 m2. Žalieji plotai sudarys 68,60 % visos teritorijos ploto.

1.6. Atliekos
Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29
įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14
įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787
Atliekų tvarkymo įstatymu. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų
susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje.
Projektavimo stadijoje atliekų kiekiai duoti orientaciniai, jie bus tikslinami objekto statybos metu
sudarant atliekų išvežimo sutartis.
Statybos metu kertami medžiai, pašalinami kelmai. Kelmai susmulkinami medžių atliekų
smulkintuvu. Iškirstų želdinių plotas išvalomas. Medžių kamienai, susmulkinti kelmai ir šakos
išvežami tolimesniam medienos paruošimui ir naudojimui. Mediena atiduodama atliekų tvarkytojui
(arba susitarus su Užsakovu į Rangovo pasirinktą vietą).
Dirvožemis ir gruntas laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aikštelėje, kol bus
panaudojamas rekultivacijai.
Visos planuojamos ūkinės veiklos ( toliau – PŪV) metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir
netinkamos antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams.
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo
eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas
panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas atiduodant atliekas tvarkančioms įmonėms.
Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo
4
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veikla. Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų
tvarkymo licencijas.
Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje
Statybos metu užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios ar išvažiuojančios iš statybos
aikštelės, neterštų kelių, gatvių bei kitų teritorijų. Organizuoti užterštų aplinkinių gatvių kasdienį
valymą.
Vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti.
Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites.
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų
apskaitos ataskaitos regiono aplinkos apsaugos departamentui Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta
tvarka.
Statybinės atliekos, kad neužterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos,
kaupiamos ir iki jų perdavimo statybos ir griovimo atliekų tvarkytojui saugomos aptvertoje
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Atliekos statybvietėse negali būti
maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. Statybines ir griovimo atliekas
draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus
konteinerius ar palikti šalia jų konteinerių aikštelėse. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į:
pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalintinas.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos
statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus
reikalavimus, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu 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“
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878,
pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti
pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba
pateikta Statytojo (Užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą minėtų
Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.
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Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir
gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama
aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.
1.7 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas

Technologinis
procesas

Atliekos

Pavadinim
as

Kiekis

Mat
o
vnt.

Ardymo
darbai

Metalas

Ardymo
darbai

Medis

Kitos
atliekos

Perdirbti
ir
pakartoti
niai
naudoti
tinkamos
atliekos

t

t

Atliekų
saugoji
mas
objekte

Agregatin
is būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal
atliekų
sąrašus

Pavojingum
as

Laikym
o
sąlygos

Kietas

17 04 05

Nepavojing
a

Išveža
ma

02 01
07

Nepavojin
ga

Išveža
ma

Kietas

Atliekų tvarkymo
būdas

Kieki
s

1*

5*

išvežama atliekų
tvarkytojui
išvežama atliekų
tvarkytojui
išvežama atliekų
tvarkytojui

t

0.5
*

Kietas

17 02
01

Nepavojin
ga

Išveža
ma

*- atliekų kiekiai gali orientaciniai, tikslinti statybos metu.
Atliekų kodas nustatytas pagal atliekų sąrašą, vadovaujantis „ Atliekų tvarkymo
taisyklėmis“ patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR AM 1999-07-14 Nr.217, atliekų sąrašo
skyrius Nr. 17- Statybinės ir griovimo atliekos.
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Projektuojami statiniai.

Žiežmarių mokyklos- darželio teritorijoje „Vaikystės dvaras“ projektuojami šie statiniai.

1

Daugiafunkcinė aikštelė (krepšinio, tinklinio, badmintono ir teniso aikštelė) -378,0 m2;

2

Šuoliaduobė 7,0X2,75 m - 17,5 m2;

3

Kamuolių gaudyklė, h-5,0 m, L- 42,0 m;

4

Įrengiamas autonominis šviestuvas 30 w. su atrama;

2.1. Universali aikštelė (krepšinio, tinklinio, badmintono ir teniso).

Daugiafumkcinė aikštelė įrengiama ant naujai įrengtų pagrindų. Aikštelės perimetru įrengiami
betoniniai vejos borteliai.
Ant naujai įrengtų pagrindų klojamas 35 mm SBR granulių ir granito skaldos mišinio
sluoknis ir ant jo klojama vandeniui pralaidi dvisluoksnė liejama (8 mm SBR+ 7 mm EPDM)
raudonos spalvos sportinė danga. Aikštelės matmenys 28,0x13,5 m., plotas 378,0 m2.
Šone aiktelės įrengiama kamuolių gaudyklė H- 5,0 m, L-42,0 m. (gaudyklės stulpų ir tinklo
spalva žalia).
Ant dirbtinės dangos žymimos krepšinio, tinklinio, lauko teniso ir badmintono aikštelių
žaidimų linijos (skirtingomis spalvomis). Taip pat aikštelėje žymima šuoliaduobės įsibėgėjimo tako
riba 1,22 m pločio (spalva pilka, linija punktyrinė). Daugiafunkcinės aikštelės centre (apskritime)
dažais dažomas mokyklos darželio logotipas.

2.1 pav. logotipas
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Aikštelėje įrengiami krepšinio stovai ir universalūs reguliuojamo aukščio, kilnojami stovai
skirti tinklinio, badmintono ir teniso žaidimams. (krepšinio stovus ir universalius stovus pateikia
Užsakovas).
Saugumo sumetimais prie aikštelės įrengiamas autonominis šviestuvas 30 W su atrama h6,0 m.
Medžiagų aprašymai pateikti techninėje specifikacijoje, kiekiai sąnaudų žiniaraščiuose,
projektiniai sprendiniai SP dalies brėžiniuose.

2.2. Šuoliaduoduobė.

Įrengiamas šuolio į tolį sektorius. Pažymimos linijos (įsibėgėjimo pradžia, peržengimomatavimo linija), vietoj pasparos lentelės nubraižoma baltos spalvos linija.
Šuoliaduobė 700 cm ilgio ir 275 cm pločio. Šuoliaduobė įrėminta gumuotais borteliais.
Šuoliaduobės pagrindas turi būti pralaidus vandeniui. 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 takelio lygiu. Varžybų metu smėlis turi būti sudrėkintas ir gerai
supurentas. Nenaudojama šuoliaduobė uždengiama tentiniu uždangalu.

3. Paviršinių nuotekų kiekiai.

Projekte paviršinių nuotekų surinkimo sistema nenumatyta. Paviršinis vanduo filtruosis į
esamą gruntą ir esamais drenažo tinklais bus nuvedamas į netoliese esantį griovį.
Projektuojamoje teritorijoje nebus jokių paviršinių nuotekų taršos šaltinių.

3.1. Paviršinių nuotekų kiekiai.
Lietaus nuotekų kiekiai nuo rekonstruojamų statinių apskaičiuojami pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus.
1. Paviršinių nuotekų kiekiai nuo daugiafunkcinės aikštelės:
paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:
Q lt =I ⋅ F ⋅ C vid =70 ∗ 0 , 0378 ∗ 0,7=1,85, l/s,
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kai: I - lietaus intensyvumas 20 min ( Klaipėdos m. 70 l/s·ha),.; F - skaičiuotinis nuotėkio
baseino plotas ( 0,0378 ha), ; Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 0,7.

4. Paveldosauginė dalis
Mokyklos- darželio teritorija randasi kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonoje.
Kaimyniniame sklype yra „Žiežmarių dvaro sodybos rūmai, obj. kodas 164“.
Atliekant žemės judinimo darbus privalu vadovautis reikalavimu - jeigu atliekant darbus
bus aptinkama archeologinių radinių, vertingų savybių turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų ar dar nenustatytų vertingųjų savybių užsakovas ar darbus atliekantys asmenys apie tai
privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Tokiu atveju darbai turi būti stabdomi
vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio p.3 nustatyta tvarka.
5. Teritorijos vertikalus planavimas.
Teritorijos vertikalus planavimas atliekamas aikštelės įrengimo vietoje ir aplink ją.
Projektiniai nuolydžiai suvedami su esamomis altitudėmis už tvarkomo sklypo ribose. Planiravimas
vykdomas nuėmus paviršinį augalinį sluoksnį.
Po planiravimo darbų jis atstatomas.
Vietose, kur atliekant vertikalinį planiravimą įrengiamos iškasos arba pylimai ir buvo
nuimtas augalinis gruntas, ir jei ten nesuprojektuotos kitos dangos, įrengiama veja..

6. Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.
Projektuojant ir vykdant statybos darbus trečiųjų asmenų interesai nėra ir nebus pažeidžiami.
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į privažiavimus bei gretimas teritorijas. Rekonstruojami
sporto paskirties inžineriniai statiniai ir projektuojami kitos paskirties inžineriniai eksploatacijos
metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.
Statybos aikštelė. Statybos darbų metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės
medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos bus kraunamos tam
skirtose žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartas pagal sudarytą
sutartį su atliekų tvarkymo įmone.
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Statybos įtaka aplinkai. Kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų
nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai
nebus paliesti. Aikštelės įrengiamos taip, kad būtų minimalus triukšmas ir kvapų sklidimo poveikis
aplinkiniams gyventojams.

9. Higiena ir aplinkosauginiai reikalavimai
Numatomi statybos darbai neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai neturės.
Darbai turės būti vykdomi sertifikuotomis statybinėmis medžiagomis. Tvarkant statybines
atliekas reikia vadovautis LR atliekų tvarkymo įstatymas, 2002 07 01, Nr. IX-1004 ir 1999 m. 07
mėn. 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ aktualia redakcija (2004-04-30). Šios statybinio laužo atliekos turi būti išvežtos
Rangovo sąskaita sudarius sutartį su statybinių atliekų tvarkymo organizacija. Statybinio
laužo išvežimo važtaraščius būtina išsaugoti ir pateikti priduodant objektą Užsakovui.

10. Gaisrinė sauga
Projektas parengtas laikantis priešgaisrinių reikalavimų (Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai (2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 (Žin.,2011, Nr. 75-3661). Sklypo planiniai ir erdviniai
sprendiniai nekeičiami.
Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai. Esami sklypo planiniai ir erdviniai sprendiniai
užtikrina atitinkantį gaisro gesinimo automobilių patekimą į sklypą ir jame esamų statinių gaisro
gesinimą.
Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai, privažiavimas prie esamo pastato turi būti laisvi
ir neužkrauti.
Gaisrinių automobilių privažiavimas. Gaisriniai automobiliai gali patekti į mokyklos- darželio
teritorija nuo Vytauto g.
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11. Sporto statinių naudojimo paskirtis.
Projektuojami statiniai bus naudojami tik mokyklos- darželio auklėtinių reikmėms.
Persirengimo patalpos, tualetai bei dušai vaikams yra įrengti mokyklos- darželio patalpose.
Naujai projektuojamose aikštelėse vykstančių varžybų laikas turi būti suderintas su
mokyklos- darželio administracija, kad triukšmas varžybų metų netrukdytų mokykloje
besimokantiems moksleiviams.

Laida
Pareigos

PV

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)
Vardas, pavardė

R. GAIDYS

Atestato Nr.

26770
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Parašas

Data

2022-08
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275

1350

1075

2800

2800

700
Pastabos:
1. Visi atstumai duoti centimetrais.

Projektuojami betoniniai vejos bortai
Projektuojama kamuolių gaudyklė H- 5,0 m.
Projektuojama daugiafunkcinė krepšinio, tinklinio,
badmintono ir teniso aikštelė 378 m²
Projektuojama šuoliaduobė 7,0 x2,75 m.
Projektuojami universalūs reguliuojamo aukščio
tinklinio stovai su tinklu
Daugiafunkcinės žaidimų aikštelės planas
M1:100

