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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS.

Statinio pavadinimas:
Daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo al. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.,
negyvenamosios patalpos - parduotuvės (Unik. Nr. 2195-5005-4019:0020) M. Mažvydo al. 9-20,
Klaipėdos m., prekybos paskirties patalpų keitimo į gydymo paskirties patalpas ir jų paprastojo remonto
projektas
Statybos adresas:
M. Mažvydo al. 9-20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
Pastato unikalus Nr. 2195-5005-4019.
Patalpų unikalus Nr. 2195-5005-4019:0020.
Statytojas (užsakovas):
AB „ORTOPEDIJOS TECHNIKA“
Projektuotojas:
Projektinius pasiūlymus parengė UAB „PABALTIJO PROJEKTAI“, įm.kodas 303442891;
Projektinių pasiūlymų vadovas Tomas Rasiulis (kvalifikacijos atestato Nr. A1341).
Statinio statybos rūšis:
Statinio paprastasis remontas.
Statinių paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3.)
Statinių kategorija:
Neypatingas statinys.
Projekto rengimo pagrindas:
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:
- nuosavybės dokumentais;
- nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla;
- daugiabučio namo savininkų sutikimais.
2.
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Nr.

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS.
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1
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0
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1
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Eil.
Nr.
5

Dokumento šifras
STR 1.07.03:2017

Dokumento pavadinimas
Statinio techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka

Statinio statybos rūšys
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių
11 STR 1.05.08:2003
braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
12 STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
13 STR 1.07.03:2017
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka
14 STR 1.12.06:2002
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
15 STR 2.01.01(1):2005
pastovumas
16 STR 2.01.01(2):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
17 STR 2.01.01(3):1999
apsauga
18 STR 2.01.01(4):2008
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
19 STR 2.01.01(5):2008
Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
20 STR 2.01.01(6):2008
išsaugojimas
21 STR 2.01.02:2016
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
22 STR 2.01.06:2009
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
23 STR 2.01.07:2003
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
24 STR 2.01.10:2007
Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
25 STR 2.01.11:2012
Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
26 STR 2.02.01:2004
Gyvenamieji pastatai
27 STR 2.02.08:2012
Automobilių saugyklų projektavimas
28 STR 2.02.09:2005
Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
29 STR 2.03.01:2001
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
30 STR 2.05.02:2008
Statinių konstrukcijos. Stogai
31 STR 2.05.03:2003
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
32 STR 2.05.07:2005
Medinių konstrukcijų projektavimas
33 STR 2.05.09:2005
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
34 STR 2.05.13:2004
Statinių konstrukcijų grindys
35 STR 2.05.20:2006
Langai ir išorinės įėjimo durys
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
36 STR 2.07.01:2003
Lauko inžineriniai tinklai
37 STR 2.09.02:2005
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
38 STR 2.06.04:2014
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
Higienos normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės
Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose
39 HN 33:2007
ir visuomeniniuose pakirties pastatuose bei jų aplinkoje
40 HN 36:2009
Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
41 HN 42:2009
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės
42 HN 98:2000
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai
43 LST 1569:2012
Lauko inžinerinių tinklų sutartiniai ženklai
44 RSN 156-94
Statybinė klimatologija
45
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07
6
7
8
9
10

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017
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3.

BENDRIEJI DUOMENYS.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos, pobūdis - daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos.
Sklypas suformuotas vadovaujantis kadastriniais matavimais. Vadovaujantis šiais parametrais
atliekamas daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo al. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.,
negyvenamosios patalpos - parduotuvės (Unik. Nr. 2195-5005-4019:0020) M. Mažvydo al. 9-20,
Klaipėdos m., prekybos paskirties patalpų keitimo į gydymo paskirties patalpas ir jų paprastojo remonto
projektas
Sklypas, kuriame atliekamas Daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo al. 9, Klaipėdos m.,
Klaipėdos m. sav., negyvenamosios patalpos - parduotuvės (Unik. Nr. 2195-5005-4019:0020) M.
Mažvydo al. 9-20, Klaipėdos m., prekybos paskirties patalpų keitimo į gydymo paskirties patalpas ir jų
paprastojo remonto projektas, patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (jos apsaugos zoną): į
kompleksą „Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu“ (unikalus objekto kodas 22012).
4.

PROJEKTUOJAMAS STATINYS.

Statinio vieta (geografinė vieta) – M. Mažvydo al. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
Rengiamas Daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo al. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.,
negyvenamosios patalpos - parduotuvės (Unik. Nr. 2195-5005-4019:0020) M. Mažvydo al. 9-20,
Klaipėdos m., prekybos paskirties patalpų keitimo į gydymo paskirties patalpas ir jų paprastojo remonto
projektas. Pagrindinė negyvenamųjų patalpų paskirtis iš prekybos keičiama į gydymo, medicininės –
ortopedijos centro.
Statinio kategorija – neypatingas statinys. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje
(jų apsaugos zonoje), statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai).
Pastatas – Gyvenamasis namas, kuriame remontuojamos patalpos ir keičiama jų paskirtis yra 3
aukštų. Statinio bendrasis plotas – 1947,44 m², naudingasis plotas – 815,81 m2, gyvenamasis plotas –
538,43 m2, rūsių (pusrūsių) plotas – 365,04 m², tūris – 7797 m³. Užstatytas plotas – 493,00 m2.
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius – 15, negyvenamosios paskirties patalpų skaičius - 6.
Kambarių skaičius – 39.
Esama patalpų paskirtis – prekybos. Būsima paskirtis – gydymo. Atliekamas gyvenamosios paskirties
(trijų ir daugiau butų pastatai) pastato dalies – patalpos buto paprastasis remontas, kurio plotas iki
remonto 188,04 m2, po remonto 193,83 m2.
Paprastojo remonto metu yra išgriaunamos nelaikančios apkrovų vidinės pertvaros, įrengiamos
naujos pertvaros, užmūrijamos angos.
Buto paprastojo remonto metu numatomi šie darbai:
1. Naikinamos dalis esamų pertvarų.
2. Įrengiamos naujos stiklinės pertvaros.
3. Įrengiamos naujos gipso kartono pertvaros.
4. Užmūrijama anga.
5.

ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS.

Pastatas yra trijų aukštų gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų pastatai).
Remontuojamos patalpos yra pastato pirmajame aukšte, pagrindinis įėjimas į jas – tiesioginis iš
gatvės, personalui ir neįgaliesiems yra atskiras įėjimas iš kiemo pusės.
Gyvenamojo pastato bei remontuojamų patalpų būklė yra gera. Pastato išorė ir inžinerinės
sistemos nekeičiamos. Remontuojamose patalpose planuojami tiktai būtini pakeitimai, reikalingi
pritaikant patalpas planuojamai paskirčiai.
6.

PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI.

Projektas rengiamas vienu etapu - paruošiamas techninis darbo projektas projektavimo užduotyje
nurodytoms projekto dalims.
Esamų patalpų (pirmo aukšto ir rūsio) paskirtis – negyvenamoji, parduotuvė. Pagrindinė naudojimo
paskirtis – prekybos.
Parengiamas gyvenamosios paskirties pastato dalies – negyvenamųjų patalpų paprastojo remonto
projektas, numatant prekybos patalpų paskirties pakeitimą į gydymo paskirties patalpas.
Patalpų bendrasis plotas iki remonto - 188,04 m2., po remonto – 193,83 m2.
PP 17/40-PP-BD-AR

Lapas

Lapų

Laida

3

5

0

Rūsyje panaikinama pertvara tarp patalpų 6 ir 7, sujungiant jas į vieną patalpą.
Pirmame aukšte daromi pakeitimai:
- Panaikinamos pertvaros, įrengtos laikančios vidinės sienos tarpuose;
- Dviejuose laikančios vidinės sienos tarpuose įrengiamos naujos pertvaros, pritaikant naujam
planiniam sprendimui;
- Patalpos 2 erdvėje gipso kartono plokščių pertvaromis atskiriamos trys patalpos:
kineziterapijos salė (panaudojant ir dalį 3 patalpos), vestibiulis bei kabinetas;
- Stiklinės pertvaros tarp patalpų 3, 4 ir 5 panaikinamos, naujomis pertvaromis suformuojant
du kabinetus su koridoriumi tarp jų (pertvarų viršutinėje dalyje įrengiami langai);
- Patalpa 6 panaikinama, jos plotą priskiriant koridoriui ir patalpai 7;
- Panaikinamas įėjimas tarp 2 ir 9 patalpos.
Laikančios sienos bei pastato bendros inžinerinės sistemos nekeičiamos ir nerekonstruojamos.
Pertvarkomos tik pertvaros.
Perplanuotų patapų prekybos paskirtis keičiama į gydymo paskirtį, gydymo įstaigos veiklai.
Patalpose planuojama ortopedijos centro veikla, numatant kineziterapijos, konsultacijų ir procedūrų
paslaugas.
Remontuojamų patalpų bendrasis plotas – 193,83 m2, pagrindinis plotas – 155,94 m2, pagalbinis
plotas – 37,89 m2.
Įrangos išdėstymas, inžineriniai sprendimai, patalpų vidaus apdaila ir tam naudojamos medžiagos
turi būti parenkami vadovaujantis HN 47:2011 nuostatomis.
Apdailos medžiagos – lengvai valomos, ant jų neturi kauptis nešvarumai, turi būti naudojamos tik
sertifikuotos medžiagos, skirtos šiai patalpų kategorijai.
7.

NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI.

Remontuojamų patalpų planinė struktūra ir patalpų matmenys įgalina aptarnauti ir žmones su
negalia.
Prie įėjimo durų (iš kiemo pusės) yra įrengta reikiamų parametrų rampa, kurios nuolydis neviršija
1:12. Abiejose rampos pusėse yra turėklai, prieš rampos pradžią ir aikštelėje prie įėjimo durų įrengta
danga su įspėjamuoju paviršiumi.
ŽN automobilio pastatymo vieta - esamoje pastato automobilių stovėjimo aikštelėje. Atstumas nuo
jos iki įėjimo į ortopedijos centro durų neviršija normatyviniuose dokumentuose numatytų atstumų.
8.

PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO, MIKROKLIMATO
(DRĖGNUMO, TEMPERATŪROS) LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ
UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI.

Remontuojamos patalpos turi reikiamą apšvietimą per išorinėje sienoje esančius langus bei
įstiklintas įėjimo duris.
Kabinetai ir kitos patalpos planuojamos taip, kad jų apšviestumas natūralia šviesa būtų
pakankamas. Patalpose įrengiamas reikiamas dirbtinis apšvietimas, užtikrinantis pakankamą patalpų
apšviestumą.
Ortopedijos centro šalto ir karšto vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sistema prijungta prie
pastato centralizuotų inžinerinių tinklų.
Atsižvelgiant į patalpų dydžius bei darbo pobūdį, mechaninės ventiliacijos sistema neįrengiama.
Reikiamą oro apykaitą užtikrina esami natūralios ventiliacijos kanalai bei atidaromi langai patalpose.
Ventiliacinių kanalų viršus yra virš pastato stogo įrengtuose ventiliaciniuose kaminuose.
WC patalpoje įrengiamas kanalinis ventiliatorius, kuris įjungiamas/išjungiamas kartu su patalpos
apšvietimu. Analogiška sistema gali būti įrengiama ir darbo patalpų ventiliacijos pagerinimui, efektyviau
panaudojant patalpoje esančius ventiliacijos kanalus.
Patalpose yra įrengta centrinio šildymo sistema, prijungta prie viso pastato šildymo sistemos.
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9.

NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS).

Atsižvelgiant į patalpų planinę struktūrą bei naudojamas apdailos medžiagas, patalpos priskirtinos
vidaus aplinkos garso klasei „C“.
10. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS.
Patalpos yra centrinėje miesto dalyje, atskirai stovinčio gyvenamojo pastato pirmame aukšte. Įėjimo
durys ir patalpų langai yra į gatvės bei kiemo pusę.
Remonto metu tikslinga įrengti tiek apsauginę, tiek priešgaisrinę signalizacijas.
11. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR
STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ
KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ
APSAUGOS REIKALAVIMAMS.
Remontuojamos patalpos bei jų paskirtis atitinka šiai teritorijai ir pastatui keliamus reikalavimus.
Planuojama veikla nėra triukšminga ar skleidžianti aplinkai / žmonėms kenksmingas medžiagas.
12. PATALPŲ IR STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI.
Statinio ir remontuojamų patalpų rodikliai pateikiami lentelėje:

2.2. Negyvenamoji patalpa - Parduotuvė
(unikalus Nr.: 2195-5005-4019:0020)
2.2.1. patalpų/butų skaičius:
2.2.2. bendrasis plotas:
2.2.3. naudingasis plotas:
2.2.4. negyvenamasis plotas:
2.2.5. rūsių (pusrūsių) plotas:
2.2.6. pagrindinis plotas:
2.2.7. pagalbinis plotas:
2.2.8. paskirtis

vnt.
m²
m²
m²
m²
m²
m²

1
193,83
121,73
193,83
72,10
155,94
37,89
Gydymo

1
188,04
116,32
188,04
71,72
135,45
52,59
Prekybos

* 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.

13. STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI.
Esamas statinys ir jo patalpos priskiriami I atsparumo ugniai laipsniui.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1. Privalomųjų TP dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių reglamentų,
kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai, sąrašas:
Lietuvos Respublikos įstatymai
1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996-05-28, Nr. I-1352 ir pakeitimai.
4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
5. Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
Statybos techniniai reglamentai
Eil.
Nr.

Dokumento šifras

LR įstatymai
1
2011 07 19, Nr. I-1240
2
2011 05 03, Nr. VIII-787
Statybos techniniai reglamentai
3
STR 1.01.02:2016
4
STR 1.01.03:2017
5
STR 1.01.08:2002
6
STR 1.02.01:2017
7
STR 1.04.02:2011
8
STR 1.04.04:2017
9
STR 1.05.01:2017
10 STR 1.06.01:2016
11 STR 1.07.03:2017
12 STR 1.12.06:2002
13

STR 2.01.01(1):2005

14

STR 2.01.01(2):1999

15

STR 2.01.01(3):1999

16
17

STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

18

STR 2.01.01(6):2008

19
20
21
22
23
24
25

STR 2.01.02:2016
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.10:2007
STR 2.01.11:2012
STR 2.02.01:2004
STR 2.02.02:2004

Dokumento pavadinimas

LR Statybos įstatymas
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
Statinių klasifikavimas
Statinio statybos rūšys
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
Gyvenamieji pastatai
Visuomeninės paskirties statiniai

Projektuotojas:

UAB „PABALTIJO PROJEKTAI“

Atestato
Nr.

BUK
016322
A1341
Etapas

PP

Įmonės adresas: Liepų g.64a-419, Klaipėda
Įmonės kodas: 303442891
Mob. tel.: +37068254112

Direktorė
PV

J. Drungilienė

2018

T. Rasiulis

2018

Statytojas:

AB „ORTOPEDIJOS TECHNIKA”

Projektas:
Daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo al. 9, Klaipėdos m.,
Klaipėdos m. sav., negyvenamosios patalpos - parduotuvės (Unik. Nr.
2195-5005-4019:0020) M. Mažvydo al. 9-20, Klaipėdos m., prekybos
paskirties patalpų keitimo į gydymo paskirties patalpas ir jų paprastojo
remonto projektas
Dokumentas:
Laida

BENDROSIOS DALIES
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
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Eil.
Nr.
26
27
28
29
30
31

Dokumento šifras

Dokumento pavadinimas

STR 2.03.01:2001
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.07:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.20:2006

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
Medinių konstrukcijų projektavimas
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
Statinių konstrukcijų grindys
Langai ir išorinės įėjimo durys
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
32 STR 2.07.01:2003
Lauko inžineriniai tinklai
33 STR 2.09.02:2005
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
Higienos normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose
34 HN 33:2011
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
35 HN 36:2009
Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
36 HN 42:2009
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės
37 HN 98:2014
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos
38 HN 47:2011
reikalavimai
39 RSN 156-94
Statybinė klimatologija
40
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07
2. Kvalifikacijos reikalavimai statybos rangovui, subrangovams, bendrųjų ir specialiųjų
statybos darbų vadovams ir specialistams.
Užsakovas nusprendęs vykdyti projektuojamo pastato statybos darbus ūkio būdu
(nesudarius rangos sutarties), statybos darbus atlieka ir tinkamą naudoti statinį sukuria savo rizika. Jei
statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo, kitų įstatymų,
poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybės.
Statant ūkio būdu privaloma sudaryti sutartis su kvalifikuotu statybos vadovu ir techniniu prižiūrėtoju.
Prieš pradedant statybos darbus pranešti valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai apie
pasamdytus kvalifikuotus statybos vadovą ir techninį prižiūrėtoją.
Jei pastato remontas bus vykdomas sudarius rangos sutartį, statybos rangovai,
subrangovai, produktų tiekėjai, statinio techniniai prižiūrėtojai turi atitiktų kvalifikacijos reikalavimus,
kuriuos nustato įstatymai ir statybos techniniai reglamentai.
3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai, trečiųjų asmenų interesų
apsauga statybos metu.
Remonto darbai privalo būti vykdomi laikanti įstatymų ir normatyvinių dokumentų, neturi
pažeisti trečiųjų asmenų interesai.
4. Projekto ekspertizės privalomumas.
Remontuojamas pastatas (butas) yra neypatingas statinys. Projekto ekspertizė neprivaloma.
5. Statinio projekto vykdymo priežiūros privalomumas.
Statytojui rekomenduojama užsakyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
6. Darbo projekto atlikimo privalomumas.
Prieš pradedant vykdyti statybos darbus rekomenduojama detalizuoti techninio darbo
projekto sprendinius, jei tai yra būtina. Sprendinių detalizavimą rengia techninį darbo projektą parengęs
projektuotojas.

PP 17/40-PP-BD-TS

Lapas

Lapų

Laida

2

3

0

7. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas.
Projektas keičiamas, papildomas sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninės užduoties pagrindu, Projekto pakeitimus ir atlieka Projektą parengęs
Projektuotojas.
Kai keičiami Lietuvos respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti
esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma). Projektas
patvirtintas ar jam pritarta.
Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių
sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Projekto dokumentų keitimai,
papildymai ir taisymai įforminami LT 1516 nustatyta tvarka.
8. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.
Paprastojo remonto metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus
kitais, negu pateikta projekte. Darant pakeitimus turi būti gaunamas raštiškas statytojo, statinio statybos
techninės priežiūros vadovo, projektuotojo sutikimas. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turi būti atitikties sertifikatas. Jei tokių nėra- importuojamoms turi būti
užsienio šalių sertifikatai.
Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis
medžiagomis, gaminiais ir įrengimais. Nenaudotinos medžiagos su asbestu ar žmogaus sveikatai
pavojingais cheminiais priedais. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo
sąlygos turi atitikti gamintojų medžiagų ir gaminių gabenimo, saugojimo nurodymus.

PP 17/40-PP-BD-TS

Lapas

Lapų

Laida

3

3

0

Paaiškinimas apie esamo patalpų plano pakeitimus.

Esamų patalpų (pirmo aukšto ir rūsio) paskirtis – negyvenamoji, parduotuvė. Pagrindinė
naudojimo paskirtis – prekybos.
Parengiamas gyvenamosios paskirties pastato dalies – negyvenamųjų patalpų paprastojo
remonto projektas, numatant prekybos patalpų paskirties pakeitimą į gydymo paskirties patalpas.
Esamų patalpų bendrasis plotas – 188,04 m2, pagrindinis plotas – 135,45 m2. Po remonto
patalpų bendrasis plotas – 193,83 m2, pagrindinis plotas - 155,94 m2.

Pakeitimai.
Perplanuojamos patalpos yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
zonoje. Visi pakeitimai daromi tiktai patalpų planinėje struktūroje, nekeičiant pastato išorės, langų ir
durų angų matmenų.
Rūsyje panaikinama pertvara tarp patalpų Nr. 6 ir Nr. 7, sujungiant jas į vieną patalpą.
Pirmame aukšte daromi pakeitimai:
-

-

Panaikinamos pertvaros, įrengtos laikančios vidinės sienos tarpuose;
Dviejuose laikančios vidinės sienos tarpuose įrengiamos naujos pertvaros, pritaikant
naujam planiniam sprendimui;
Patalpos Nr. 2 erdvėje gipso kartono plokščių pertvaromis atskiriamos trys patalpos:
kineziterapijos salė (panaudojant ir dalį patalpos Nr. 3), vestibiulis bei kabinetas;
Stiklinės pertvaros tarp patalpų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 panaikinamos, naujomis pertvaromis
suformuojant du kabinetus su koridoriumi tarp jų (pertvarų viršutinėje dalyje įrengiami
langai);
Patalpa Nr. 6 panaikinama, jos plotą priskiriant koridoriui ir patalpai Nr. 7;
Panaikinamas įėjimas tarp patalpos Nr. 2 ir patalpos Nr. 9.

Laikančios sienos bei pastato bendros inžinerinės sistemos nekeičiamos ir nerekonstruojamos.
Pertvarkomos tik pertvaros.
Perplanuotų patapų prekybos paskirtis keičiama į gydymo paskirtį, gydymo įstaigos veiklai.
Patalpose planuojama ortopedijos centro veikla, numatant kineziterapijos, konsultacijų ir
procedūrų paslaugas.

Daugiabučio patalpos Nr.9 esamas fasadas - nekeičiamas

PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo M.

UAB "PABALTIJO PROJEKTAI"

Atestato
Nr.

Mažvydo al. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., negyvenamosios
patalpos - parduotuvės (Unik. Nr. 2195-5005-4019:0020) M.
Mažvydo al. 9-20, Klaipėdos m., prekybos paskirties patalpų
keitimo į gydymo paskirties patalpas ir jų paprastojo remonto
projektas

Įmonės adresas: Vėžių g. 10-9, Palanga
Įmonės kodas: 303442891.
Mob. tel.: +37068254112

BUK 016322

Direktorė

J. Drungilienė

2017

A1341

PV Architektas

T. Rasiulis

2017
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