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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS.
Statinio pavadinimas. Buto kapitalinio remonto, Mažvydo al. 11-8, Klaipėdoje, įsirengiant
palėpės patalpas, projektiniai pasiūlymai.
Statytojas (užsakovas). Patalpų savininkas: Arvydas Riepšas.
Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB „ARCHITEKTAI IR KO“, Pilies g.
8- 309A kab., Klaipėda, tel. 867216144, projekto vadovė Laima Šliogerienė, atestato Nr. 3542.
Statinio statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, punktu 7.2. statinio kapitalinio
remonto.
Pagrindinė naudojimo paskirtis. Gyvenamosios paskirties (daugiabučiai) pastatai (6.3).
Statinių kategorija. Ypatingasis statinys.
Projekto dalis. Bendroji dalis paruošta Buto (unik. Nr. 2195-4003-7013:0007) kapitalinio
remontui įsirengiant palėpės patalpas.
Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis:
− nuosavybės dokumentais (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu);
− projektavimo užduotimi.
− nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla.
2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMETŲ, KURIAS VADOVAUJANTIS
PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, SĄRAŠAS
2.1.LR įstatymai
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
2.2.Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
2.
3.
4.
5.

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“
6. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo
turto kadastro objektų formavimo tvarka“
7. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.
8. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
9. STR 2.01.01 (3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
10. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
11. STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
12. STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
13. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
14. STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
15. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
16. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
17. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.
18. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
19. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys.
20. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys.
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21. STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
22. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
2.3.Statybos normos, taisyklės ir kt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės.
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės.
2.4.Higienos normos

1. HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje.
2. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.
3. HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai.
4. HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore.
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio projekto dalies išleidimo
dieną, jei nėra nurodyta kitaip.

3. PROJEKTO SPRENDINIAI
3.1.

Sklypo plano sprendiniai.

Sklypo plano rodikliai: užstatymo plotas, intensyvumas, tankumas, pastato aukštingumas
nekinta.
3.2. Automobilių parkavimo sprendiniai.
Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107 p. 30
lentele gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatams priklauso 1 vieta 1
butui. Kadangi butų skaičius gyvenamajame name nepadidėja, nes patekimas į palėpę numatomas iš
esamo buto, tai numatytas automobilių stovėjimų vietų skaičius nekinta.
3.3.Architektūriniai sprendiniai.
Atliekant, buto kapitalinio remontą, įrengiamos palėpės patalpos ir atliekami šie remonto
darbai:
1. Demontuojamos pertvaros skiriančios vonios ir san. mazgo patalpas, suformuojant
erdvesnį vonios kambarį;
2. Užmūrijama anga esanti tarp virtuvės ir san. mazgo;
3. Kertama anga pertvaroje įrengiant naują įėjimą į virtuvės patalpą;
4. Demontuojamos pertvaros skiriančios svetainės ir tambūro patalpas.
5. Palėpėje naujai suformuojamos gyvenamosios paskirties patalpos į kurias patekimas
numatomas iš bute suformuotų laiptų. Laiptų suformavimui kertama anga perdangoje (žr.
konstrukcinę dalį);
6. Tarp butų suformuojamos garsą izoliuojančios pertvaros;
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7. Pastogėje išsaugomas esamas gaisrinis evakuacijos kelias perkeliant esamą stoglangį ir
suformuojant kopėtėles;
8. Naujai projektuojamos buto patalpos pastogėje: holas, vonios kambarys ir trys miegamieji
kambariai.
9. Stoge naujai įrengiami stoglangiai;
10. Stogo apdaila atstatoma į ne blogesnę padėtį negu buvo prieš remontą.
Tikslius sprendinius žiūrėti brėžinyje ARCHICO17-58-TDP-KP.
9 butas

8 butas

8 butas

9 butas

1 pav. Esamo statinio fotofiksacija
3.4.Konstruktyviniai sprendiniai.
Atliekant buto kapitalinio remonto, Mažvydo al. 11-8, Klaipėdoje, įsirengiant palėpės
patalpas, projektą – numatomi kapitalinio remonto darbai t.y. įrengiamos gyvenamosios paskirties
patalpos palėpėje, kertama perdanga laiptų angos suformavimui, suformuojamos angos, mūrijamos
pertvaros, keičiamos laikančiosios ir stiprinamos esamos konstrukcijos. Tikslius sprendinius žiūrėti
konstrukcinėje dalyje.
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3.5. Fasado sprendiniai.
Atliekant buto kapitalinio remonto, Mažvydo al. 11-8, Klaipėdoje, įsirengiant palėpės patalpas,
projektą pastato fasade atsiranda tik naujai formuojami stoglangiai, tačiau iš esmės išorės vaizdas
nekinta.
3.6.Higienos normų ir reikalavimų išpildymas.
Projektuojamas pastatas atitinka Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų mikroklimatas“ reikalavimus.
Buto pagalbinių ir gyvenamųjų patalpų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės
vertės šaltuoju metų laikotarpių pateikiamos šios higienos normos 1 lentelėje.
1. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų
laikotarpiu.

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Patalpos
Buto pagalbinės
Koridoriai ir sandėliukai
Drabužinės
Vonios ir tualetai
Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo
Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai
Bendros virtuvės
Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai
Rūsiai ir sandėliai
Darbo ir poilsio kambariai
Skalbyklos
Džiovyklos

Temperatūrų ribinės vertės, oC

18–21
18–20
20–23
14–16
18–22
20–23
4–8
18–22
18–22
20–23

Esama patalpų ventiliacija atitinka STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas“ reikalavimus.
Apšvietimas. Langų (natūralaus apšvietimo) ir gyvenamojo kambario grindų santykis turi
būti ne mažesnis kaip 1:6, įėjimo tambūro – 1:12, virtuvės – 1:8. Dirbtiniam gyvenamųjų patalpų
apšvietimui lempos parenkamos taip, kad 0,8 m aukštyje nuo grindų apšviestumas nuo bendro
apšvietimo būtų ne mažiau 300 Lx (kaitinamosios lempos). Šiam tikslui pasiekti pastogėje įrengiami
stoglangiai.
Šildymas. Numatomas patalpų šildymas – centrinis (projektas rengiamas atskiru etapu).
Vėdinimas. Oro kokybė projektuojamose patalpose reguliuojama natūralia oro cirkuliacija,
bei priverstiniu ištraukiamuoju vėdinimu. Visose be išimties patalpose numatomi atidaromi langai,
per kuriuos patenka reikiamas išorės oro kiekis. Priverstinis minimalios galios ištraukiamasis
vėdinimas privalo būti įrengtas sekančiose patalpose: virtuvėje 15 l/s, dušo ir tualeto patalpose 10 l/s.
Šalia 8 buto kaimyninės palėpės patalpos taip pat yra eksploatuojamos [įrengtas butas], tad
gretimų palėpės patalpų vėdinimas nesprendžiamas.
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3.7. Apsauga nuo triukšmo.
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis
nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos
sąlygas.
Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo
išorės triukšmo. Bute triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus.
3.8. Pastato inžineriniai tinklai.
Rekonstruojant, Mažvydo al. 11-8, Klaipėdoje butą įsirengiant palėpės patalpas, inžineriniai
tinklai esami.
Remontuojamose patalpose esantys sanitariniai mazgai. Sanitarinių mazgų vietos
projektuojamose patalpose nekinta. Formuojamas vonios kambarys pastogės patalpose į kurį
numatomas vandentiekio įvadas atvedamas iš trečio aukšto esamo įvado. Nuotekos pajungiamos į
buitinių nuotekų stovą esantį trečiame aukšte. Stovai keičiami naujais, galinčiais aptarnauti
padidėjusį buitinių nuotekų kiekį. Plastikiniai vamzdžiai klojami po grindų konstrukcija, nuolydis
tekėjimo kryptimi ne mažesnis 2 cm/m.
Vandentiekio įvadas jungiamas prie esamo pastate. Plastikiniai vamzdžiai klojami po grindų
konstrukcija, nuolydis tekėjimo kryptimi ne mažesnis 4 cm/m.
Montuojant savitakinius vamzdžius, vadovautis gamintojų techninėmis rekomendacijomis.
Horizontalius ir vertikalius paviršius, patalpose, per kurias driekiami vamzdžiai, padengti
Hidroizoliacijos sluoksniu. Hidroizoliacijos darbus rengti vadovaujantis hidroizoliacinės
medžiagos gamintojų rekomendacijomis.
Vonios patalpai įrengiamas ištraukiamasis ventiliacijos kanalas, kuris tiesiogiai ištraukią orą
pro stogą į lauką.
Numatomas šildymas naujai projektuojamose pastogės patalpose – centrinis. Šildymo sistema
projektuojama atskiru (etapu) projektu. Esant reikiamybei atvedamas naujas elektros kabelis, kuris
bendro naudojimosi patalpose aptaisomas kintančio dydžio profiliais.
3.9.Projekto dalis.
Bendroji dalis paruošta buto kapitalinio remontui, Mažvydo al. 11-8, Klaipėdoje, įsirengiant palėpės
patalpas.
4. PASTATO TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI.
4.5. Pastato techniniai – ekonominiai rodikliai
Rodiklio
pavadinimas
Aukštų skaičius
Bendras plotas
Naudingas plotas
Gyvenamasis plotas
Rūsio plotas
Pagrindinis plotas
Užstatytas plotas
Tūris
Šildymas

Esami rodikliai
3
2057,23 m2
1246,41 m2
828,69 m2
382,75 m2
416,73 m2
584 m2
7541 m3
Centrinis šildymas iš
centralizuotų sistemų

Projektuojami rodikliai
3

2088 m2
1277,18 m2

858,80*
382,75 m2
416,73 m2
584 m2
7541 m3
Centrinis šildymas iš
centralizuotų sistemų
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Vandentiekis
Komunalinis
Komunalinis vandentiekis
vandentiekis
Nuotėkų šalinimas
Komunalinis nuotekų
Komunalinis nuotekų šalinimas
šalinimas
*-Gyvenamasis plotas pakito, dėl naujai suformuotų gyvenamųjų patalpų (padidėjo 30,11m²)
4.6.Buto Mažvydo al. 11-8 Klaipėdoje techniniai – ekonominiai rodikliai.
Rodiklio
pavadinimas

Esami rodikliai

Projektuojami
rodikliai

Bendras plotas
Naudingas plotas
Pagalbinis plotas
Gyvenamas
plotas
Kambarių
skaičius

35,70 m2
35,70 m2
m2
20,97 m2

66,47 m2
66,47 m2
15,39 m2
51,08 m2

1 vnt.

4vnt.

Nekilnojamojo turto
objekto savininkas

Arvydas Riepšas
Rasa Riepšienė

5. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI.
Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.
Statybos metu kaimyninių sklypų, butų savininkai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir
privažiavimai nebus uždaryti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms
neturės.
Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo
įstatymo (VII 1-787) 31 straipsnio nustatyta tvarka.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai
gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
Statybos atliekų rūšis

Atliekos
kodas

Numatomas kiekis

17 01
Betonas, plytos, šiferis ir keramika
100
17
02
Medis, stiklas ir plastikas
250
17
08
Gipso izoliacinės statybinės medžiagos
100
17
09
Kitos statybinės ir griovimo atliekos
200
Bendras statybinių atliekų kiekis numatomas iki 10000 kg.
Bendro naudojimosi patalpose statytojas rūpinasi bendro naudojimo patalpų švara ir tvarka statybų
metu savarankiškai. Atliktus remonto darbus bendrose patalpose ar pažeidus bendrą inventorių
statytojas atstato ne į blogesnę būklę negu buvo prieš atliekant remonto darbus.
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6. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
6.1. Statinio projekto ekspertizė nebūtina.
6.2. Statybos darbai turi būti atliekami pagal projekto brėžinius arba rangovo ar statytojo užsakymu
parengtą projekto dokumentaciją.
6.3. Atliekant statybos darbus vadovautis suderintu projektu ir pagrindiniais normatyviniais
dokumentais.
6.4. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
6.5. Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka.
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7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.
Mato
vienetas

Pavadinimas

Kiekis

Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

Nekinta

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

Nekinta

3.sklypo užstatymo tankumas

%

Nekinta

II. PASTATAI
Gyvenamasis (trijų ir daugiau butų -daugiabutis pastatas) Mažvydo al. 11
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendras plotas.*

m2

2088

3. Pastato naudingas plotas. *

m2

1277,18

4. Pastato tūris.*

m3

7541

nekinta

5. Aukštų skaičius.*

3

nekinta

6. Pastato aukštis. *

-

nekinta

28

nekinta

7.1. gyvenamosios paskirties

24

nekinta

7.2. negyvenamosios paskirties

4

nekinta

54

(padidėjo 3 vnt.
dėl palėpėje
suformuotų
patalpų
skaičiaus)

7. Patalpų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

7.3. Kambarių skaičius

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38];
[5.43]
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.

-

nekinta
nekinta

-
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Buto kapitalinio remonto, Mažvydo al. 11-8, Klaipėdoje, įsirengiant palėpės patalpas, projektiniai
pasiūlymai
Pastogės techniniai – ekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas
Bendras plotas
Pagrindinis plotas
Nuosavybė priklauso:
Rasai Repšienei ir Arvydui Riepšui

Esami rodikliai

Projektuojami
rodikliai

334,64 m2
334,64 m2

296,96 m2
296,96 m2

2854/33464
-*
(28,54m2)
Arvydui Riepšui
914/33464
(9,14m2)
*-Arvydo Riepšo ir Rasos Riepšienės priklausanti pastogės dalis prijungta prie buto
Buto Mažvydo al. 11-8 Klaipėdoje techniniai – ekonominiai rodikliai.
Rodiklio pavadinimas

Esami rodikliai

Bendras plotas
Naudingas plotas
Pagalbinis plotas
Gyvenamas plotas
Kambarių skaičius

35,70 m2
35,70 m2
m2
20,97 m2
1 vnt.

Projektuojami rodikliai

Nekilnojamojo turto
objekto savininkas

66,47 m2
66,47 m2
15,39 m2
51,08 m2
4vnt.

Arvydas Riepšas
Rasa Riepšienė

Projekto vadovas: Laima Šliogerienė
Užsakovas: Arvydas Riepšas
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