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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
”Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė”
5 priedas

Statinių grupė (kompleksas):
Kitos paskirties inžinerinių statinių (terasos ir laiptų), Babrungo upės slėnio teritorijoje, greta
Barbungo užtvankos krioklio, Plungės m., Plungės r. sav., statybos projektas
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Mato
Pavadinimas
vieneta
Kiekis
s

Eil.
Nr.

Pastabos

I. SKLYPAS

1.

Sklypo plotas

m2

2.

Tvarkomos teritorijos plotas

m2

400

Nesuformuotas
žemės sklypas

V. KITI STATINIAI
Kitos paskirties inžinerinis statinys – terasa

1.
2.

m2
m

Užstatytas plotas*
Statinio aukštis*

99,24
1,20

Nuo
vidut.žemės
pavirš. altitudės

Kitos paskirties inžinerinis statinys – laiptai

1.

Užstatytas plotas*

m2

7,38

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Egidijus Narmontas Nr. 36929

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

STATYBOS SUPAPRASTINTO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
• Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (terasos ir laiptų), Babrungo upės
slėnio teritorijoje, greta Barbungo užtvankos krioklio, Plungės m., Plungės r. sav., statybos
projektas.
• Statytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė,
tel.: +370 444 73134, įmonės kodas: 188714469.
• Užsakovas: UAB „Alda silver“ direktorė Rita Ramanauskienė, Vytauto g. 2-1, LT-90123
Plungė, tel.: +3740 687 78999, įmonės kodas: 169707993.
• Statinio adresas: Babrungo upės slėnio teritorija, greta Barbungo užtvankos krioklio,
Plungės m., Plungės r. sav.
• Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, nauja statyba;
• Naudojimo paskirtis: Statiniai priskiriami kitos paskirties inžinerinių statinių grupei (Pagal
STR 1.01.03:2017 p. 12).
• Statinio kategorija: Statiniai priskiriamas I gr. nesudėtingųjų statinių kategorijai (STR
1.01.03:2017, 3 lentelė).
• Projektuotojas: Supaprastintą statybos projektą parengė Projektavimo studija „Archera“,
UAB. Projekto vadovas Egidijus Narmontas (kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas: 36929).
• Projektavimo etapai (stadijos). Pagal projektavimo darbų sutartį parengtas statybos
supaprastintas projektas.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:
2.1. PRIVALOMŲJŲ STATYBOS SUPAPRASTINTO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ
SĄRAŠAS
• Statinio projektavimo techninė užduotis;
• Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
• Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
• Projekto vadovo paskyrimo dokumentas;
2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS
•
1.
2.
3.
4.
5.

LR įstatymai:
LR Statybos įstatymas.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
LR Žemės įstatymas.
LR Teritorijų planavimo įstatymas.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas.

• Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR 1.01.05:2007. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Statybą leidžiančiam dokumentui
LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
4. STR 1.04.04:2017.Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
5. 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.
6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
• Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.
2. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
3. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
4. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
5. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
6. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
• Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:
1. 2018 m. gegužės 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos
direktoriaus įsakymu patvirtintos „Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės“.
2. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
3. Atliekų tvarkymo taisyklės, LR AM 2003-12-30 įsak. Nr.722, Žin. 2004, Nr. 68-2381, 2008 Nr.
55-2108; 2008 Nr. 67-254, 2010 Nr.54-2645.
3.

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

• Urbanistinė aplinka. Sklypas yra Plungės miesto šiaurinėje dalyje, ties Babrungo upės
vingiu, šalia krioklio. Šiaurės vakarų pusėje yra Oginskių rūmų teritorija. Nesuformuotas
valstybinis žemės sklypas ribojasi su Dariaus ir Girėno gatvės 10-tu sklypu, kuriame yra
buvusios Plungės miesto redakcijos pastatas. Teritorijos šiaurinėje dalyje yra Babrungo upės
krioklys. Upė prateka vakariniu sklypo kraštu.
• Teritorija, reljefas. Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis nagrinėjamojoje
teritorijoje reljefas yra intensyvus. Aukščių perkritimas yra apie 3 metrus – iš vakarinės į rytinę
teritorijos dalį.
• Vandens lygis. Vandens lygis yra nuolat kintantis, priklauso nuo metų laikų ir aukščiau
Babrungo upės esančios užtvankos. Projektavimo metu Babrungo upėje užfiksuotas šis
vandens lygio horizontas: vandens lygis +104,65.
• Žemės sklypai. Statytojo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę ( statybos sklypą)
patvirtinantys dokumentai. Pagal projektavimo užduotį numatomi projektavimo darbai
valstybinės žemėje, nesuformuotame žemės sklype. Teritorijai yra parengtas detalusis planas
Nr. TP1-2597. Remiantis detaliojo plano sprendiniais, planuojamos teritorijos naudojimo tipas –
bendro naudojimo erdvių, rekreacinė teritorija.
• Esamos būklės įvertinimas. Šiuo metu teritorija yra labai apleista ir užteršta statybiniu
laužu bei šiukšlėmis. Akivaizdžiai matosi, kad ši Babrungo upės slėnio dalis nebuvo tvarkoma
daug metų. Randama gelžbetoninių gaminių likučių, senų, sutrūnijusių medžių kelmų. Nemažas
kiekis savaime išaugusių lapuočių medžių, kurių šaknyse matosi įaugusio plastiko taros,
drabužių, avalynės ir kitų šiukšlių likučiai. Teritorijos fotofiksacija pateikta toliau esančiose
fotonuotraukose.
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Vaizdas nuo upės apačios

Vaizdas nuo upės apačios
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Vaizdas nuo projektuojamos teritorijos
į krioklio pusę

Vaizdas nuo projektuojamos teritorijos
į krioklio pusę

4. PROJEKTUOJAMŲ
PASLAUGŲ APIMTIS

STATINIŲ

PAGRINDINĖS

CHARAKTERISTIKOS,

PASKIRTIS,

Projektuojamas statinys Nr. (1) – kitos paskirties inžinerinis statinys - terasa;
Statinio techniniai rodikliai:
- Užstatymo plotas: 99,24 m2;
- Aukšis: 1,2m.
Projektuojamas statinys Nr. (2) – kitos paskirties inžinerinis statinys - laiptai;
Statinio techniniai rodikliai:
- Užstatymo plotas: 7,38 m2;
5. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
• Pagrindiniai sklypo sutvarkymo sprendiniai.
Bendrieji duomenys. Šiuo metu yra rengiami Dariaus ir Girėno g. 10 esančios redakcijos
pastato rekonstravimo ir teritorijos sutvarkymo sprendiniai. Terasos ir laiptų įrengimas bei
teritorijos sutvarkymas už sklypo ribų yra darnios urbanistinės aplinkos koncepcijos
įgyvendinimas. Planuojama redakcijos pastatą pritaikyti viešajai erdvei, tai yra įrengti keturių
žvaigždučių viešbutį su restoranu ir apžvalgos terasa ties Babrungo upės kriokliu.
Babrungo upės teritorijos tvarkymas yra suplanuotas ir jis prasideda nuo apžvalgos
aikštelės aukštyn iki užtvankos bei kitapus upės. Upės šlaitą iki Dariaus ir Girėno g. 10 sklypo
nėra numatyta tvarkyti savivaldybės lėšomis, todėl siekiant darniai ir pilnavertiškai sutvarkyti šią
teritoriją bei Babrungo upės pakrantes, būtina sulieti šias dvi viešąsias erdves į vieną
urbanistinę visumą. Tai planuojama padaryti įrengiant bendrą apžvalgos terasą ir viešąsias
erdves apjungti laiptais. Darbai numatomi vykdyti privačiomis lėšomis ir užbaigus objektas
neatlygintinai bus atiduotas savivaldybės administracijos žiniai, viešajam naudojimui.
Urbanistinė struktūra. Apžvalgos aikštelė esanti šiaurinėje sklypo dalyje yra suplanuotos
urbanistinės ašies pabaiga, vedanti nuo Oginskių rūmų laikrodžio pastato iki Babrungo upės
krioklio. Dabartinė apžvalgos aikštelė atsirado ir buvo įrengta dar sovietmečiu. Nubrėžus aiškią
urbanistinę ašį nuo Oginskių rūmų sodo į esamą apžvalgos aikštelę, buvo priimtas nevisai
teisingas sprendimas, nes nebuvo išspręsta apžvalgos aikštelės dislokacijos problematika. Į
krioklį yra žiūrima iš viršaus, nematant jo pagrindinio fasado, grožio ir didingumo. Projektuojama
terasa susijungia laiptais su esama apžvalgos aikštele, taip nukreipiant nevisai teisingai
išspręstą urbanistinę ašį tinkama linkme. Įgyvendinus sprendinius bus galima ne tik apžiūrėti
Babrungo upės krioklį iš geriausio rakurso, bet ir pasinaudoti Daliaus ir Girėno gatvės 10 sklype
planuojamomis kavinės paslaugomis. Taip bus tinkamai patenkintas viešasis ir privatusis
interesas.
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Architektūriniai sprendiniai. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamoje teritorijoje beveik visi
medžiai savaime išaugę, virstantys į upę, pažeisti ir nevertingi, numatoma juos išpjauti.
Paliekamas vienas seniausias, trijų kamienų medis, šalia projektuojamų laiptų. (Visų medžių
taksacija yra atlikta, nevertingų ir pažeistų medžių kirtimui yra išduotas atskiras leidimas).
Projektuojama apžvalgos aikštelė bus įrengiama dviejų lygių. Tai yra natūralaus medžio
terasa (žemesnioji dalis) ir trinkelių dangos terasa (aukštesnioji dalis). Įrengus terasos pamatus
nuo Babrungo upės pusės atsiras aiškus fasadas. Siekiant šį fasadą suminkštinti ir išlaikyti
vyraujantį vientisą teritorijos medžiagiškumą, pasitelkiama toje vietoje esančiomis būdingomis
medžiagomis. Tai yra natūralaus akmens mūrų ir žalių upės šlaitų struktūra. Žemesnioji terasos
dalis bus mūrijama iš lauko riedulių, aukštesnioji – ilgainiui apželdinama vijokliniais augalais.
Taip darbiai įsiliejant į natūralų upės ir joje esamų statinių architektūrinį veidą.
Konstrukciniai sprendiniai. Projektuojamą terasą numatoma įrengti dviejų lygių. Žemesnioji
terasos dalis įrengiama su maumedžio lentų (~4cm storio) danga, aukštesnioji su betono danga.
Siekiant užtikrinti, kad terasos atraminės konstrukcijos nesiribotų su vandens telkiniu,
numatoma terasos gelžbetoninę denginio plokštę įrengti kaip gembę, prakišant plokštę už
atramos ~ 1,2m. Terasa įrengiama su metaliniais turėklais (~1.1m aukščio). Terasos danga
numatoma įrengti ant gelžbetoninės monolitinės plokštės. Monolitinė plokštė atremiama ant
gelžbetoninių monolitinių sienučių ir rostverkų. Visa terasos konstrukcija atremiama ant
gelžbetoninių gręžtinių polių. Gelžbetoninės plokštės ir sienutės įrengiamos iš monolitinio
gelžbetonio C30/37 klasės, pagal aplinkos agresyvumą XF1, XF3, armuojant S400, S240
klasės armatūros tinklais. Gręžtinių pamatų betonas turi būti ne mažesnės kaip C20/25 stiprumo
klasės, pagal aplinkos agresyvumą XC2. Betonui naudojamas cementas turi būti tinkamų
savybių ir atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Naudojama S240, S400, S500 armatūra turi
atitikti LST EN ISO 15630-1:2011 reikalavimus. Gręžtinių pamatų pado plotis ir įgilinimas
paskaičiuotas atsižvelgiant į atliktų inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitos rezultatus bei
grunto į sienutę slėgį.
Patekimui ant projektuojamos terasos numatoma įrengti gelžbetoninius laiptus su
akmens apdaila. Iki projektuojamų laiptų bus galima patekti esamais takais, nuo esamos
apžvalgos aikštelės esančios krioklio viršutinėje dalyje. Laiptai įrengiami iš monolitinio
gelžbetonio C30/37 klasės, pagal aplinkos agresyvumą XF3, armuojant S400, S240 klasės
armatūros tinklais. Laiptų konstrukcijos atrėmimui nauji pamatai neprojektuojami, numatoma
įrengti laiptus ant esamos šlaito gelžbetoninės atraminės konstrukcijos.
Teritorijos vejos želdinimas. Į terasos užstatymo plotą patenkantis dirvožemio sluoksnis
nuimamas ir kaupiamas teritorijoje vejos želdinimui. Tvarkomos teritorijos žalieji plotai
padengiami 15 cm storio viršutinio dirvožemio sluoksniu, kurį sutankinus, sėjama daugiametė
gazoninė žolė. Teritorijos apželdinimo sprendiniai detalizuoti sklypo sutvarkymo brėžinyje.
Jeigu paaiškėja, kad viršutinio dirvožemio sluoksnio medžiagos, kuri buvo nuimta vykdant
statybos darbus, nepakanka, pagal poreikį dirvožemis turi būti atvežtas papildomai. Atvežtinis
dirvožemis turi būti lengvos arba vidutinės struktūros bei turėti pH reikšmę tarp 6,0 ir 7,5.
Įvežtiniame dirvožemyje neturi būti didesnių negu 50 mm akmenų, o bendrasis akmenų kiekis
neturi viršyti 10 procentų masės. Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti,
prisilaikant specifikuotų profilių ir lygių. Prieš pat apsėjimą paviršiai turi būti aparti, nuo jų
pašalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens akmenys ir kitos daugiau negu 50 mm
išsikišusios priemaišos, gulinčios ant paviršiaus arba įsmigusios jame.
Sėklos turi būti sėjamos esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine
kryptimi, naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių
metrų, esant puriam ir drėgnam dirvožemiui. Apsėjus jų žaliuosius plotus, turi būti apakėjamas
arba supurenamas grėbliais.
Žole apsėtos teritorijos priimamos kaip užbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80%
želdyno. Rangovas yra atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą iki priėmimo akto
pasirašymo.
Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė
žemė (daržų ir tręšiama laukų žemė, sumaišyta santykiu 2:1 su durpėmis) tolygiai
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paskleidžiama 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, paviršius sutankinamas voluojant, o
prieš sėjant žolių mišinį lengvai išpurenamas. Vejos žolių mišinys ir norma žolyne: pievinė miglė
(Poa Pratensis L.) - 70%.> 6 g/m2, raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.) - 23%, 10 g/m2,
smilga baltoji (Agrostis Alba) -7%, 3 g*/m2 .
Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm
aukščio žolė pirmą kartą pjaunama, o kai vėl užauga 15 cm, nupjaunama iki 5-6 cm aukščio.
Nupjovus žolę veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis išraunant ar nupjaunant
piktžoles.
Sausu metu želdinius būtina laistyti.
Želdinių apsaugą vykdant statybos darbus reglamentuota Lietuvos Respublikos
Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 12 15 įsakymu Nr.214 patvirtintos taisyklės.
Sklypo tvarkymo projektiniai sprendiniai ir aplinkotvarkos darbų ir medžiagų žiniaraštis
pateikiami projekto dalies grafinėje dalyje.
6. NAUDOJIMO SAUGA
Terasa suprojektuota taip, kad ją naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų
atsitikimų, susijusių su pėsčiųjų judėjimu. Terasa turi būti įrengta taip, kad ant jos nesikauptų
vanduo ir kad ji neapledėtų. Terasą iš vienos pusės numatoma įrengti su metaliniais 1,1 m
aukščio turėklais.
Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra nurodyti
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „naudojimo
sauga“.
Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo
schemos. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat
atnaujinama.
7. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS
• Statybos aikštelė.
Statybos metu aptveriama statybos teritorija. Statybinės medžiagos sandėliuojamos
sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui.
Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje konteineriuose ir, sudarius
sutartį su regioninio atliekų tvarkymo įmone, išvežamos.
• Atliekų tvarkymas statybos metu.
Atliekos tvarkomos remiantis šiais galiojančiais teisės aktais :
- „Atliekų tvarkymo įstatymas“, Numeris VIII-787, Žin., 2002, Nr.72-3016;
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, Žin., 2007, Nr.10-403;
- Atliekų tvarkymo taisyklės“, Žin.,2004, Nr.68-2381.
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos
žemės sklypo ribose, konteineriuose ir išvežamos į sąvartyną. Krovininis transportas medžiagų
iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti miesto gatvėmis. Vykdant statybos
darbus bus naudojama tik sklypo teritorija, kuri priklauso Sauliui Gedgaudui. Gretimi sklypai
nebus paliesti ar kitaip naudojami projekto įgyvendinimo metu. Statybos metu statytojas
įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų antrinio
panaudojimo. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi.
Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai
preparatai turi būti sandari, kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir
eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir
skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais.
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statybos darbai. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai
saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų
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išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui
tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos
kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos,
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių,
galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar
naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu
nepatektų į aplinką.
Galima panaudoti energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos
konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo
aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;
Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytų reikalavimų.
Numatomi tokie apytiksliai statybinių atliekų kiekiai:
- Medienos atliekos.............................................0,20 t
- Plastmasinės atliekos.......................................0,10 t
- Betono, mūro, akmenų.....................................2,0 t
- Popierius..........................................................0,20 t
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo
tinkamu naudoti.
• Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu.
Eksploatavimo metu susidarančios komunalinės atliekos turi būti tvarkomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002,
Nr. 72-3016), atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) bei
Plungės miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.
Taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
Eksploatavimo metu buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į
buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su atliekų
tvarkytoju – įmone ar kitu juridiniu asmeniu, kuris tvarko atliekas pagal LR atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
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